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Forståelse af økonomi: E1 – E7 

Dette kapitel har til formål at give den studerende viden og færdigheder inden for området 
almen økonomisk viden. De studerende vil lære betydningen af forskellige elementære 
termer inden for flere specifikke områder af økonomi, såsom beskæftigelse, offentlig og 
privat sektor, skatter, valuta, banker. lån og arbejdskraft. De studerende vil udvikle deres 
færdigheder til at læse og forstå økonomiske rapporter og nyheder. De vil også forstå mere 
om, hvordan det økonomiske system fungerer, og hvordan alle dele hænger sammen i det 
økonomiske system. 

• E1 Beskæftigelse og økonomi 
Ansættelse er en aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder om, at medarbejderen vil 

levere bestemte ydelser. Til gengæld får medarbejderen løn eller timeløn. Selvom 

medarbejdere kan forhandle om visse punkter i en ansættelsesaftale, er vilkårene og 

betingelserne primært fastsat af arbejdsgiveren 

● Arbejdskraft er mængden af fysisk, mental og social indsats, der bruges til at 
producere varer og tjenesteydelser i en økonomi. Det leverer den ekspertise, 
arbejdskraft og service, der er nødvendig for at omdanne råvarer til færdige 
produkter og tjenester. Arbejdskraft kan kategoriseres efter det 
uddannelsesniveau, du skal have for at kunne arbejde med forskellige opgaver. 

● En løn er kompensation, der udbetales til medarbejdere for arbejde i en 
virksomhed i en periode. Løn udbetales altid ud fra en vis tid. Dette er normalt på 
timebasis. 

● En medarbejder er en person, som en anden person eller virksomhed hyrer til at 
udføre en ydelse 

● Begrebet arbejdsløshed refererer til en situation, hvor en person, der aktivt søger 
arbejde, ikke er i stand til at finde arbejde. 

● Arbejdsproduktivitet måler mængden af varer og tjenesteydelser, der produceres 
af hvert medlem af arbejdsstyrken eller output pr. input af arbejdskraft 

● Lønsats er mængden af basisløn, der betales til en arbejder pr. tidsenhed (i time 
eller dag) eller pr. outputenhed, hvis det er på akkord 

● Arbejdsstyrken måler den arbejdskraft, der i øjeblikket er til rådighed i økonomien. 
Det omfatter personer, der arbejder eller søger arbejde (dvs. beskæftigede og 
arbejdsløse). 

• E2 Hvad er økonomi: 
● Fortjeneste er en økonomisk gevinst, især forskellen mellem det tjente beløb og det 

beløb, der bruges på at købe, drive eller producere noget 
● Budget er et skøn over indtægter og udgifter for en bestemt periode 
● Markedsøkonomi er et økonomisk system, hvor produktion og priser bestemmes af 

ubegrænset konkurrence mellem privatejede virksomheder 
● Planøkonomi er et økonomisk system, hvor elementerne i en økonomi (som 

arbejdskraft, kapital og naturressourcer) er underlagt regeringskontrol og 
regulering designet til at nå målene for en omfattende plan for økonomisk udvikling 
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● Udbud og efterspørgsel er mængden af varer og tjenester, der er tilgængelige for 
folk at købe sammenlignet med mængden af varer og tjenester, som folk ønsker at 
købe. Hvis der produceres mindre af et produkt, end offentligheden ønsker, siger 
loven om udbud og efterspørgsel, at der kan opkræves mere for produktet  

● økonomisk vækst er en stigning i mængden af varer og tjenester produceret pr. 
indbygger af befolkningen over en periode.    

● Renter er den pris, du betaler for at låne penge, eller den pris, du tager for at låne 
penge ud. 

● En husstand består af en eller flere personer, der bor i samme bolig og deler 
måltider. Det kan også bestå af en enkelt familie eller en anden gruppe mennesker 

● Handel refererer til frivillig udveksling af varer eller tjenesteydelser mellem 
økonomiske aktører. Da transaktioner er konsensus, anses handel generelt for at 
gavne begge parter 

  

• E3 Offentlig og Privat sektor 
● DEN OFFENTLIGE SEKTOR – dele af økonomien kontrolleret af ethvert 

regeringsniveau. Dette omfatter offentlige skoler (på ethvert niveau), biblioteker 

eller nationalparker osv. Det vil også omfatte statsdrevne virksomheder. 

● DEN PRIVATE SEKTOR – dele af økonomien, der ikke er kontrolleret af regeringen 

på noget niveau. Dette omfatter virksomheder, der ikke drives af det offentlige, 

non-profit organisationer og individuelle husstande 

● Bruttonationalproduktet (BNP), generelt måler BNP den monetære værdi af 

endelige varer og tjenester - det vil sige dem, der købes af den endelige bruger - 

produceret i et land i en given periode (f.eks. et kvartal eller et år). Den tæller alt 

det output, der genereres inden for et lands grænser. 

● Skat er, hvad regeringen pålægger indkomst genereret af virksomheder og 

enkeltpersoner. Progressiv skat betyder, at højere indkomster betaler en højere 

skat. 

● Velfærd er statsstøtte, der skal sikre, at medlemmerne af et samfund kan opfylde 

basale menneskelige behov. 

● Offentlig service er en service, der skal tjene alle medlemmer af et samfund 

● Tilskud er en form for finansiel støtte eller støtte, der udvides til en økonomisk 

sektor. 

● Finanspolitik er brugen af offentlige udgifter og skattepolitikker til at påvirke 

økonomiske forhold. 

● Tarif er en skat, der pålægges af en regering i et land eller en overnational union 

på import eller eksport af varer. 

● Omsætningsafgift er en skat, der betales til det offentlige for salg af visse varer og 

tjenester. 

● Offentlige projekter er en bred kategori af infrastrukturprojekter, der finansieres 

og opføres af staten. 
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• E4 Skatter 

Regeringen kræver, at folk betaler en del af deres indkomst, værdi af ejendom, de ejer osv. til 

regeringen. Hovedformålet med indsamlingen er, at det offentlige kan betale for forskellige ydelser 

og opgaver, som det offentlige udfører for deres borgere. De aktiviteter, som staten udfører, er 

finanser af skatteindtægter. Forskellige eksempler på aktiviteter er skoler, veje og andre offentlige 

arbejder. 

Skat kommer i mange former, og de fleste af dem er beregnet som en procentdel af en udveksling af 

penge. Skat kan også baseres på en værdi af et besiddet aktiv, som du eller en virksomhed ejer. 

 

• E5 Valuta 

Valuta fungerer som et byttemiddel for tjenester og varer. Det er i form af papir og mønter, udstedt 

af staten og accepteret af offentligheden, det fungerer i form af penge. Dens pålydende værdi 

bestemmes af staten gennem centralbank, og den fungerer som en betalingsform for landet. Det er 

de penge/valuta det specifikke land bruger. Valuta er også det primære udvekslingsmiddel i den 

moderne verden. 

• E6 Banker og penge 
 

● En bank er en organisation, hvor mennesker og virksomheder kan investere eller 

låne penge, ændre dem til udenlandske penge osv. – eller en bygning, hvor disse 

tjenester tilbydes 

● Penge: mønter eller sedler (= specielle stykker papir), der bruges til at købe ting, 

eller en mængde af disse, som en person har. 

● Valuta er et udvekslingsmiddel for varer og tjenesteydelser. Kort sagt, det er 

penge, i form af papir eller mønter, normalt udstedt af en regering og generelt 

accepteret til pålydende værdi som betalingsmetode. Der er flere valutaer i 

verden. Nogle lande danner en monetær union og har en fælles valuta. 

 

Højrentekonto En konto, hvor du indsætter et stort beløb, og accepterer 

at beholde det der i et bestemt tidsrum. Der er en høj 

rente på kontoen 

Rentesats Den kurs en bank eller anden långiver tager for at låne 

sine penge 

ÅOP – Årlig procentsats Hvor mange renter du får ved at have penge på en konto 

på et år 

Grundleje Minimumsrenten, som banker kan låne penge til deres 

kunder til 
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Lån En ting, der er lånt, især en sum penge, der forventes at 

blive betalt tilbage med renter 

Banc konto En finansiel konto, der føres af en bank, hvor de 

finansielle transaktioner mellem banken og kunden 

registreres. Banken opretter (åbner) en konto i 

indskyderens navn 

betalingsmiddel Et byttemiddel for varer og tjenesteydelser. Kort sagt er 

det penge i form af papir eller mønter udstedt af 

regeringen og accepteret som betalingsmetode 

Kreditkort Et betalingskort udstedt til uders (kortholdere) for at 

gøre det muligt for kortholderen at betale en købmand 

for varer og tjenesteydelser baseret på caerdholders 

optjente gæld 

Amortisering Porcessen med at nedskrive værdien af et lån – 

tilbagebetaling af en vis sum af et lån 

Penge tilbage Form for kontant incitament hat banker eller 

detailbutikker tilbyder deres kreditkortkunder til 

gengæld for udgifter på kreditkortet. Cashback er en lille 

procentdel, normalt fra 1 op til 5%. 

Kredit historie Din tidligere rekord med hensyn til låntagning og 

tilbagebetaling af lån 

Fast og variabel rente Der anvendes en fast rente, når renten holdes konstant i 

hele låneperioden. 

En variabel rente er en, hvor renten revideres med jævne 

mellemrum i løbet af løbetiden 

Kassekredit Kontohavere hæver beløb over den tilgængelige 

kontosaldo. Bankerne opkræver et overtræksgebyr af 

kontohaveren 

Plast penge Henviser til plastikkort – enten et betalingskort til at 

betale regninger, hæve kontanter eller udføre andre 

transaktioner – eller et kreditkort, en forudgodkendt 

kreditgrænse til at foretage transaktioner 

Pant En aftale mellem dig og långiveren, der giver långiver ret 

til at tage din ejendom, hvis du undlader at tilbagebetale 

de penge, du har lånt 
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• E7 Elementære termer 
Labor   

To forskellige vinkler: 

Arbejdskraft er mængden af fysisk, mental og social indsats, der bruges til at producere 

varer og tjenesteydelser i en økonomi. Det leverer den ekspertise, arbejdskraft og 

service, der er nødvendig for at omdanne råvarer til færdige produkter og tjenester. 

Arbejdskraft er antallet af arbejdere i økonomien, og den indsats, de lægger i at 

producere varer og tjenesteydelser 

Lønninger 

En løn er betaling fra en arbejdsgiver til en medarbejder for arbejde udført i en 

bestemt periode. 

Nogle eksempler på lønudbetalinger omfatter kompenserende betalinger såsom 

mindsteløn, gældende løn og årlige bonusser og lønnende betalinger såsom præmier 

og drikkepenge 

Medarbejder  

En medarbejder er en person, der er ansat til løn eller løn, især på non-executive 

niveau. 

En medarbejder er en arbejder, der får udbetalt en timeløn eller årsløn for et fast job. 

Ikke alle timelønnede er ansatte. Medarbejdere er generelt defineret af det højere 

niveau af kontrol, som arbejdsgiveren har over detaljerne i medarbejderens arbejde 

Arbejdsløs 

Udtrykket arbejdsløshed refererer til en situation, hvor en person aktivt søger arbejde , 

men ikke er i stand til at finde arbejde. Arbejdsløshed anses for at være et nøglemål for 

økonomiens sundhed. Det hyppigste mål for arbejdsløshed er 

arbejdsløshedsprocenten, som er antallet af ledige divideret med antallet af personer i 

arbejdsstyrken 

Arbejdsproduktivitet  

Arbejdsproduktivitet måler mængden af varer og tjenesteydelser, der produceres af 

hvert medlem af arbejdsstyrken eller output pr. input af arbejdskraft  

Lønsats  

mængden af basisløn, der betales til en arbejder pr. tidsenhed (i time eller dag) eller 

pr. outputenhed, hvis det er på akkord 

Arbejdsstyrken 

Arbejdsstyrken måler den arbejdskraft, der i øjeblikket er til rådighed i økonomien. Det 

omfatter personer, der arbejder eller søger arbejde (dvs. beskæftigede og arbejdsløse). 

https://www.investopedia.com/financial-edge/0711/9-different-ways-to-find-a-new-job.aspx
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Bruttonationalprodukt  

Bruttonationalproduktet, generelt måler BNP den monetære værdi af endelige varer 

og tjenester - det vil sige dem, der købes af den endelige bruger - produceret i et land i 

en given periode (f.eks. et kvartal eller et år). Den tæller alt det output, der genereres 

inden for et lands grænser. 

  

 


