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Ekonomisk politik Samhäll B

TISDAG
08.15 – 09.35 Sh B ka 26

TORSDAG
14.30-15.45 Shb ka26

V3
17 - 22

Ekonomisk politik 
Konjunkturcykeln – översikt

V4
24/1 - 28/1

Ekonomisk politik (340 – 350)
o Ekonomiska politiska mål och 

medel
o Ekonomisk tillväxt

o Hög – och lågkonjunkturer

Ekonomisk politik (351 – 354, 362 
-365)
o Inflation och dess orsaker

o Skadeverkningar

o Riksbanken och penningpolitik

o Arbeta med uppgifter

V5
31/1 - 4/2

Ekonomisk politik (351 – 354, 362 
-365)
o Inflation och dess orsaker

o Skadeverkningar

o Riksbanken och penningpolitik

o Arbeta med uppgifter

Ekonomisk politik (355 – 361, 366-372)
o Arbetslöshet
o Finanspolitik och 

arbetsmarknadspolitik
o Keynes och multiplikatoreffekten

V6
7/2 - 11/2 Ekonomisk politik (355 – 361, 366-

372)
o Arbetslöshet
o Finanspolitik och 

arbetsmarknadspolitik
o Keynes och multiplikatoreffekten

Ekonomisk politik (378 – 380)
1. Målkonfliker i ekonomisk 

politik
2. Politiska konfliktområden

V7
14/2 - 18/2

Ekonomisk politik (370 –372)
o Inflation och arbetslöshet 

o Monetarism, Philipskurvan och 

Nairu

o Ekonomisk politik (373-378)
o Valutapolitik

o Devalvering och revalvering

Fast och rörlig växelkurs

V 8
V9
28/2 - 4/3

Ekonomisk Politik
- repetition, uppgifter och övningar

Ekonomisk politik
- repetion, uppgifter och övningar

V 10
7/3 - 11/3



Lektion 1: Instuderingsfrågor på ekonomisk tillväxt och konjunkturer (Läxa onsdag)

1. Vilka är Sveriges ekonomisk- politiska mål? 

2. Vilka är de politiska områden som statsmakterna kan påverka för att nå målen? (Alltså vilka 
medel står till buds för att nå målen?)

3. Hur mäts ekonomisk tillväxt? Vad finns det för problem med måttet?

4. Hur uppkommer tillväxt? 

5. Förklara på ett enkelt sätt varför en ekonomisk tillväxt är viktigt för ett lands utveckling? (tänk 
er att ni tala till en tioåring)? 

6. Fundera på hur ni skulle planera en ekonomi för att ge en långsiktig tillväxt. Tänk på 
produktionsfaktorerna?

7. Vad innebär det att ett land har arbetsintensiv produktion resp. kapitalintensiv produktion? Ge 
exempel på arbetsintensiva och kapitalintensiva branscher?

8. Vad kännetecknar låg respektive högkonjunkturer?

9. Ge några förklaringar till varför konjunkturkurvan efter en tid övergår från låg till 
högkonjunktur? Och tvärtom, från lågkonjunktur till högkonjunktur?

Diskussionsfrågor (görs i grupper på 3 – 4 personer)

1. Vad är det viktigast i den ekonomiska politiken? Diskutera och prioritera målen gruppvis? 
Jämför med övriga klassen.

2. Diskutera om ekonomiskt tillväxt alltid bra? Går det att kombinera en ekologiskt hållbar 
utveckling med en ekonomisk? Tar råvaruresurserna slut eller kommer bara produktionen 
förändras? 

3. Vissa ekonomer menar att ökade löneskillnader leder till ökad tillväxt. Hur menar de? Måste det 
vara så?



Lektion 2: Riksbanken och penningpolitik

1. Vad är inflation? Varför uppstår inflation? Förklara på vilket sätt inflation skadar ekonomin?

2. Vad händer med den inhemska valutan i ett land som Serbien 1993 när priserna steg med 10 

procent om dagen?

3. Förklara vad som menas med en pris – och lönespiral? 

4. Förklara Riksbankens uppgifter? 

5. Vad menas med penningpolitik? Hur gör Riksbanken när den bedriver penningpolitik?

6. Vad är reporäntan?

7. Vad är en obligation?

8. Beskriv hur Riksbankens höjning av reporäntan på sikt kan leda till minskat inflationstryck?

9. Hur vet Riksbanken vad den skall göra

10. Vilka faktorer påverkar räntan på de långa lånens marknad?

Lektion 3: Finanspolitik

1. Ge exempel på olika slags arbetslöshet?

2. Vad är finanspolitik? Vilka bedriver finanspolitiken? Med vilka medel?

3. Vad är multiplikatoreffekten?

4. Vilka är de stora utgifts- och inkomstposterna i statsbudgeten?

5. Vad är jämviktsarbetslöshet (nairu)?

6. Philipskurvan gör det besvärligt att föra finanspolitik. Hur då?

Valutapolitik

1. Förklara vad som menas med devalvering, depreciering, fast växelkurs och rörlig växelkurs?

2. Förklara ”devalveringens onda cirkel”

3. Hur fungerade Bretton Woods-systemet med fast växelkurs? Vad är den stora fördelen med 
fast växelkurs?
Varför irriterades Finland och andra länder över Sveriges devalveringar på 1970-och 80-talen?



Ekonomisk politiska åtgärder

Försök med lärobokens hjälp avgöra i vilket konjunkturläge olika åtgärder mest sannolika. Sätt 
kryss i rätt ruta och försök motivera respektive åtgärd fungera som stimulans eller som avkylning.

Åtgärd
Goda tider 
(ekonomin 
behöver 
kylas ner)

Dåliga tider 
(ekonomin 
behöver 
stimuleras)

Motivering

Finansministern 
överbalansera 
budgeten

Regeringen sänker 
momsen

Riksbanken säljer 
obligationer

Regeringen satsar på 
offentliga arbeten som 
stora väg- och 
järnvägsbyggen

Riksbanken sänker 
räntan



Tillväxtfaktorer på längre sikt

1. Fri konkurrens och omvandlingstryck – att det ska löna sig att 
investera i kunskap och kapital

2. En väl utbildad arbetskraft

3. Ingen diskriminering på arbetsmarknaden – rätt person på rätt 
plats

4. En kultur, institutioner, religion och lagstiftning som stimulerar 
förnyelse och tillväxt.

5. Att ingångna avtal gäller – rättssäkerhet och frånvaro av 
korruption 



Hur fungera penningpolitik?
Titta på Riksbankens hemsida och besvara ?

1. Varför är det bättre med lägre än högre inflation?

2. Hur kan Riksdagen styra den korta räntan?

3. Vad styr främst den långa räntan?

4. Vad innebär en repa (och en omvänd repa)?

5. Hur påverkas ekonomin av en höjd reporänta?

6. Hur påverkas ekonomin av en sänkt reporänta?

7. Hur vet Riksbanken vad den skall göra?





Ekonomisk politik: ”Roger & jag”

Lektion 1:
Diskussionsfrågor till första visningen:Tänk dig in i filmen! Använd din fantasi och tänk på olika 
konsekvenser av de som skildras i filmen. 

1. Vad kan det tänkas finnas för ekonomiska skäl för ”General motors” att lägga ner fabrikerna i Flint? 

2. Vilka sociala och ekonomiska konsekvenser får nedläggningarna? 

3. Var försöker Michael Moore egentligen kritisera med sin film? Vilka filmiska trick, bilder, klipp, ljud 
o.s.v. används för att förstärka budskapet i filmen? Ge exempel! Kan det slå tillbaka på det 
angelägna budskapet i filmen att den är så strikt subjektivt? Kan man eller bör tvivla på Moore? Vad 
blir effekten av att Moore är så synlig i filmen?

4. Hur beskrivs klass och klasskillnader i filmen?

5. Går det ekonomiskt att argumentera för att nedläggningar av det här slaget inte bara är nödvändigt, 
utan på lång sikt kan föra något gott med sig? Ta reda på vad som menas med komparativa fördelar 
(395), är det ett begrepp som går att använda för att motivera flytten av produktionen.

6. Kan något liknade hända i Sverige? Varför? Varför inte? Kolla artikeln ”globalisering däckar 
Gislaved?”  Vilka likheter och skillnader finns.

Lektion 2:

Ta hjälp av kapitlet i Reflex om Ekonomisk politik (260-288). Läs i kapitlet om ”kampen om arbetslösheten” 
(276-280).

1. Vad är det för sorts arbetslöshet som uppstår i Flint?

2. Vad för metoder beskrivs i boken för att lindra de sociala och ekonomiska konsekvenserna av hög 
arbetslöshet? 

3. Med vilka åtgärder försöker man lindra problemen i filmen? Varför går det så fel, tror du?
4. Fundera på om ni kan komma på exempel på hur man har löst ”liknade problem” i Sverige?



Lektion 3: 
I läroboken så kan använda olika ekonomiska – politiska medel för att påverka ekonomin

1. Vad menas med penningpolitik? Går det att använda för att bekämpa arbetslöshet? Hur då?
2. Vad menas med finanspolitik? Går det att använda för att bekämpa arbetslöshet? Hur då?
3. Vad menas med arbetsmarknadspolitik? Går det att använda för att bekämpa arbetslöshet? 

Hur då?
4. Vilken metod tror ni skulle ha störst effekt för arbetarna på General Motors?

Lektion 4:
Det finns två tunga ekonomiska teoribildningar ”keynesianism” och ”monetarism”(358 – 361, 371 - 372)

o Vad skulle en keynesian vilja göra åt problemen som uppstår, tror du?

o Vad skulle monetarist vilja göra åt problemen som uppstår, tror du?
o Vilken medicin skulle svenska politiska partier som moderaterna, socialdemokraterna och 
vänsterpartiet tänkas ordinera?  Fundera kring vilka utgångspunkter de gör detta?

o USA har tidvis ”förbjudit” sådana här nerläggningar av vinstdrivande fabriker? Då har de beskyllts för 
protektionism. Vad menas med detta? Vad får de för negativa konsekvenser?

Diskutera genom filmen tillsammans tre till fyra stycken. Försök samla era tankar i punktform och va 
beredda på att redovisa inför klassen.

Skriftligt: Välj två punkter och besvara dem grundligt på max 2 sidor (data). Inlämning__________
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