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Förstå ekonomin: E1 – E7 
Detta kapitel syftar till att ge studenter kunskaper och färdigheter inom allmänekonomisk kunskap. 

Studenterna kommer att lära sig innebörden av olika elementära termer inom olika specifika 

ekonomiska områden, såsom sysselsättning, offentlig och privat sektor, skatter, valuta, banker.  

Studenterna kommer att utveckla sin förmåga att läsa och förstå ekonomiska rapporter och nyheter. 

De kommer också att förstå mer om hur det ekonomiska systemet fungerar och hur alla delar är 

ihopkopplade i det ekonomiska kretsloppet.  

E1 Sysselsättning och ekonomi 
En anställning är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare (anställd) om att arbetstagaren 

ska tillhandahålla vissa tjänster. I gengäld får arbetstagaren lön. Även om anställda kan förhandla om 

vissa punkter i ett anställningsavtal, bestäms villkoren i första hand av arbetsgivaren 

o Arbete är mängden fysisk, mental och social ansträngning som används för att producera 

varor och tjänster i en ekonomi. Arbetsfunktionen levererar den expertis, arbetskraft och 

service som behövs för att förvandla råvaror till färdiga produkter och tjänster. Arbetet kan 

kategoriseras efter vilken kompetensnivå man behöver ha för att kunna arbeta med olika 

arbetsuppgifter.   

o En lön är ersättning som betalas till anställda för arbete för ett företag eller annan 

organisation. Lön betalas oftast baserat på en viss tid. Detta vanligtvis på månads-, tim- eller 

annan tidsbasis. 

o En anställd är någon som en annan person eller ett företag anlitar för att utföra en tjänst 

o Med arbetslöshet avses en situation då en person som aktivt söker arbete inte kan få arbete 

o Arbetsproduktivitet mäter mängden varor och tjänster som produceras av varje medlem av 

arbetskraften eller produktionen per insats av arbetskraft  

o Lönesats är det belopp av grundlön som betalas till en arbetare per tidsenhet (per timme, 

dag eller månad) eller per produktionsenhet (stycke, kilo, meter etc) om det är på ackord. 

o Arbetskraften är de arbetsföra som för närvarande finns tillgängliga i ekonomin. Den 

omfattar personer som arbetar eller söker arbete (dvs anställda och arbetslösa).  

E2 Vad är ekonomi: 
o Med vinst avses en ekonomisk vinst, alltså skillnaden mellan det intjänade beloppet och det 

belopp som spenderas på att köpa, driva eller producera något 

o Budget är en uppskattning av inkomster och utgifter under en viss tidsperiod 

o Marknadsekonomi är ett ekonomiskt system där produktion och priser bestäms av 

obegränsad konkurrens mellan privatägda företag 

o Planekonomi (planerad ekonomi) är ett ekonomiskt system där delarna i en ekonomi (som 

arbetskraft, kapital och naturresurser) kontrolleras och regleras av staten för att uppnå 

målen för en omfattande plan för ekonomisk utveckling 

o Utbud och efterfrågan är mängden varor och tjänster som är tillgängliga för människor att 

köpa jämfört med mängden varor och tjänster som människor vill köpa. Om mindre av en 

produkt än allmänheten vill ha produceras, säger lagen om utbud och efterfrågan att mer 

kan debiteras för produkten (ett högre pris)  

o ekonomisk tillväxt är en ökning av mängden varor och tjänster som produceras per capita av 

befolkningen under en tidsperiod.   
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o Ränta är det pris du betalar för att låna pengar eller den kostnad du tar ut för att låna ut 

pengar. 

o Ett hushåll består av en eller flera personer som bor i samma bostad och delar måltider. Det 

kan också bestå av en enda person eller en grupp av människor, en familj eller annan 

konstellation 

o Handel avser frivilligt utbyte av varor eller tjänster mellan ekonomiska aktörer. Eftersom 

transaktioner sker i samförstånd anses handel i allmänhetvara till nytta för båda parter  

● E3 Offentlig och privat sektor 
o DEN OFFENTLIGA SEKTORN - delar av ekonomin som kontrolleras av olika myndighetsnivåer. 

Detta inkluderar offentliga skolor, bibliotek, nationalparker etc. Också statligt drivna företag 

omfattas av principerna för offentlig sektor.  

o DEN PRIVATA SEKTORN – delar av ekonomin som inte kontrolleras av regeringen på någon 

nivå. Detta inkluderar företag som inte drivs av regeringen, icke-statliga organisationer och 

enskilda hushåll 

o Bruttonationalprodukt (BNP), i allmänhet BNP, mäter det monetära värdet av slut varor och 

tjänster - det vill säga de som köps av slutanvändaren - som produceras i ett land under en 

viss tidsperiod (säg ett kvartal eller ett år). Den räknar all produktion som genereras inom ett 

lands gränser. 

o Skatt är vad regeringen ålägger inkomster som genereras av företag och individer. Progressiv 

skatt innebär att högre inkomsttagare betalar en högre skattesats. 

o Välfärd är statligt stöd som syftar till att säkerställa att alla medlemmar i ett samhälle kan 

tillgodose grundläggande mänskliga behov. 

o Public servicevice är en tjänst som är avsedd att tjäna alla medlemmar i ett samhälle 

o Subvention är en form av ekonomiskt stöd eller stöd som utvidgas till en ekonomisk sektor. 

o Finanspolitik är användningen av statliga utgifter och skattepolitik för att påverka de 

ekonomiska förhållandena. 

o Tariff är en skatt som poseras av en regering i ett land eller i en överstatlig union på import 

eller export av varor.  

o Moms är en skatt som betalas till regeringen för försäljning av vissa varor och tjänster. 

o Offentliga arbeten är en bred kategori av infrastrukturprojekt som finansieras av regeringen. 

● E4 Skatter 
Regeringen kräver att människor betalar en del av sin inkomst, värdet på egendom de äger etc. till 

regeringen. Huvudsyftet med insamlingen är att regeringen kan betala för olika tjänster som 

regeringen gör för sina medborgare. Den verksamhet som bedrivs av staten är finansierat med 

skattemedel. Olika exempel på aktiviteter är skolor, vägar och andra offentliga arbeten. 

Skatt finns i många typer av former, och de flesta av dem beräknas som en procentandel av ett 

monetärt utbyte. Skatt kan också baseras på ett värde på en innehavd tillgång, som du eller ett 

företag äger.  

● E5 Valuta 
Valuta fungerar som ett bytesmedel för tjänster och varor. Det är i form av papper och mynt, 

utfärdat av regeringen och accepterat av allmänheten, det fungerar i form av pengar. Dess nominella 

värde bestäms av regeringen genom centralbank, och det fungerar som en betalningsform för landet. 

Det är pengarna/valutan som det specifika landet använder. Valuta är också det primära mediet för 

utbyte i den moderna världen. 
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● E6 Banker och pengar 
 

o En bank är en organisation där människor och företag kan investera eller låna pengar, byta 

dem till utländska pengar etc - eller en byggnad där dessa tjänster erbjuds  

o Pengar: mynt eller sedlar (= speciella papper) som används för att köpa saker, eller en mängd 

av dessa som en person har. 

o Valuta är ett bytesmedel för varor och tjänster.  Kort sagt, det är pengar, i form av papper 

eller mynt, vanligtvis utfärdade av en regering och allmänt accepterade till sitt nominella 

värde som betalningsmetod Det finns flera valutor i världen. Vissa länder bildar en monetär 

union och har en gemensam valuta.  

Räntesats  Räntan en bank eller annan långivare tar ut för att låna sina pengar  

Effektiv ränta  Hur mycket ränta du får av att hålla pengar på t ex ett konto på ett 

år  

Lån  En sak som lånas, i dessa sammanhang särskilt en summa pengar 

som förväntas betalas tillbaka med ränta  

Bankkonto   Ett finansiellt konto som upprätthålls av en bank där de finansiella 

transaktionerna mellan banken och kunden registreras. Banken 

skapar (öppnar) ett konto i insättarens namn (kontoinnehavaren)  

Valuta  Ett medium för utbyte av varor och tjänster. Kort sagt är det pengar i 

form av papper eller mynt som utfärdats av regeringen och 

accepterats som betalningsmetod  

Kreditkort  Ett betalkort utfärdat till kortinnehavaren för att göra det möjligt för 

denne att betala en handlare för varor och tjänster baserat på 

kortinnehavarens kreditgräns (limit, hur stor krediten på kortet 

maximalt kan bli)  

Amortering  Processen att minska på ett lån - betala tillbaka en viss summa av ett 

lån  

Cash Back  Banker, butiker och andra säljare erbjuder sina kreditkortskunder 

återbäring (bonus) på gjorda inköp med kreditkortet. Cashback är en 

liten procentandel, vanligtvis från 0,5% - 1% upp till 5%.  

Historik  Din tidigare historik när det gäller upplåning och återbetalning av lån  
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Fast och rörlig ränta  En fast ränta tillämpas när räntan hålls konstant för hela lånet. 

En rörlig ränta är en där räntan ses över med jämna mellanrum 

under lånetiden   

Övertrassering  Kontoinnehavare tar ut belopp över det tillgängliga kontosaldot. 

Banker tar ut en avgift för detta av kontoinnehavaren  

Plastpengar  Avser plastkort - antingen ett betalkort för att betala räkningar, dra 

kontanter eller utföra transaktioner - eller ett kreditkort, en förut 

godkänd kreditgräns för att göra transaktioner  

Hypotek  Ett avtal mellan dig och långivaren som ger långivaren rätt att ta din 

fastighet om du inte betalar tillbaka de pengar du lånat  

 

● E7 Elementära termer 
Arbete           

Två olika vinklar: 

1. Arbete är mängden fysisk, mental och social ansträngning som används för att producera varor 

och tjänster i en ekonomi. Det levererar den expertis, arbetskraft och service som behövs för att 

förvandla råvaror till färdiga produkter och tjänster.  

2. Arbete är antalet arbetare i ekonomin och de ansträngningar de lägger på att producera varor och 

tjänster  

Lön           

En lön är betalning som en arbetsgivare ger till en anställd för arbete som utförts under en viss 

tidsperiod. 

Några exempel på löneutbetalningar inkluderar kompensations betalningar som minimilön, rådande 

lön och årliga bonusar, ersättningsbetalningar som priser och tipsutbetalningar 

Anställd      

En anställd är en person som är anställd för lön, särskilt på icke-verkställande nivå.  

En anställd är en arbetare som får betalt en timlön eller årslön för ett visst jobb. Alla timanställda är 

inte anställda. Anställda definieras i allmänhet av den högre kontrollnivå som arbetsgivaren har över 

detaljerna i arbetstagarens arbete 

Arbetslös   

 Med arbetslöshet avses en situation där en person aktivt söker arbete men inte kan hitta arbete. 

Arbetslöshet anses vara ett viktigt mått på ekonomins hälsa. Det vanligaste arbetslöshetsmåttet är 

arbetslösheten, som är antalet arbetslösa dividerat med antalet personer i arbetskraften  

Arbetsproduktiviteten               

https://www.investopedia.com/financial-edge/0711/9-different-ways-to-find-a-new-job.aspx
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Arbetsproduktivitet mäter mängden goods och tjänster som produceras av varje medlem av 

arbetskraften eller produktionen per insats av arbetskraft            

Lönesats     

storleken på grundlönen som betalas till en arbetstagare per tidsenhet (per timme eller dag) eller per 

producerad enhet om den är ackordsarbetande 

Arbetskraft    

Arbetskraften mäter den arbetskraft som för närvarande finns tillgänglig i ekonomin. Den omfattar 

personer som arbetar eller söker arbete (dvs. anställda och arbetslösa).  

Bruttonationalprodukt       

Bruttonationalprodukt, i allmänhet BNP, mäter det monetära värdet av slutvaror och tjänster - det 

vill säga de som köps av slutanvändaren - som produceras i ett land under en viss tidsperiod (säg ett 

kvartal eller ett år). Den räknar all produktion som genereras inom ett lands gränser. 

  


