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Denna studiehandledning riktar sig i första hand 
till studiecirklar och lärare på högskolor och 
gymnasier, men kan också användas för själv-
studier.  

Studiehandledningen innehåller ett antal dis-
kussionsfrågor. Många avser att stimulera till just 
diskussion och har inga givna svar. Andra är rena 
instuderingsfrågor. De kan lämpligen kombineras 
med aktiv läsning av tidningarnas ekonomisidor 
eller webbsidor med ekonomisk analys och diskus-
sion av de olika inlägg med ekonomisk-politiskt 
innehåll som där finns. I bilagan ”Att läsa vidare” 
finns dessutom en rad tips på bredvidläsnings-
böcker och innehållsrika länkar.

Studiecirklar och läsare som inte följer ett 
strikt schema ska naturligtvis inte känna sig 
tvingade att behandla alla frågor i respektive 
avsnitt. Välj ut dem ni tycker är de mest intres-
santa. Samtalen bör inte heller begränsas till just 
de frågorna. Det är bättre att knyta diskussionen 
till dagsaktuella ämnen och frågor utifrån medias 
ekonominyheter. Över huvud taget gäller att dis-
kussionen om samhällsekonomisk teori mår bra 
av att knytas så nära som möjligt till verklighe-
ten och det vardagliga livet. Glöm inte det som 
påpekas i bokens inledningskapitel, nämligen att 
samhällsekonomin till syvende och sist handlar 
om människor!
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6.	 Vad tycker du om de båda citaten på sidan 
22? Har den dominerande nationalekonomin 
någon särskild ideologisk karaktär – i så fall 
vilken? Vad talar mot citaten?

7.	 Vad tycker du om Gunnar Myrdals karakte-
ristik av nationalekonomin som ett ”mjukt” 
ämne?

8.	 Kan du ge exempel på abstrakt eller 
krångligt ekonomspråk eller på hur 
ekonomer resonerat i termer av ”modeller” 
som du inte haft särskilt stor hjälp av? 
Accepterar du bokens resonemang om varför 
abstrakt tänkande och modeller behövs, eller 
tycker du att det borde finnas andra vägar att 
forska?

9.	 Gå igenom appendixet om att läsa 
diagram ordentligt. Hur skulle efterfråge-
kurvans lutning i figur 1.1 förändras om 
konsumenterna vore mer känsliga för 
prisförändringar? Om de vore mindre 
känsliga? Konstruera själv några liknande 
diagram, som visar hur två olika variabler 
samvarierar. Hur tror du till exempel att en 
kurva som visar sambandet mellan arbets-
löshet och inflation skulle se ut, om man 
försökte rita en sådan?

10.	 Ge fler exempel på omvänd kausalitet och 
på hur ett till synes starkt samband mellan 
två variabler egentligen styrs av en bakom-
liggande tredje variabel.

Kapitel 1: Varför samhällsekonomi?

1.	 Ta en vanlig artikel om samhällsekonomi 
(dock inte någon specialiserad börsartikel) 
från ekonomisidan i någon av de stora 
morgontidningarna. Gå igenom den 
ordentligt. Stryk under alla ord och uttryck 
du är osäker på och alla sammanhang du 
undrar över. Spara artikeln tills du läst hela 
läroboken. Gå sedan tillbaka till artikeln 
och läs om den. Förstår du sammanhangen 
bättre? Om inte: vad är det som fortfarande 
är oklart och varför? Hör gärna av dig – 
enskilt eller i grupp – med erfarenheter 
och synpunkter på hur boken skulle kunna 
förbättras.

2.	 Varför har ämnet samhällsekonomi blivit 
så viktigt och kommit att ta som mycket 
utrymme i nyhetsrapporteringen?

3.	 Tror du att ekonomer är mer eller mindre 
eniga än forskare i andra ämnen?

4.	 Gör en lista på vad du uppfattar som de 
viktigaste ekonomiska problemen i Sverige 
i dag. Vilka åtgärder skulle du vilja att man 
genomförde mot dem? När du läst klart 
boken: Gå tillbaka till listan och se om du har 
ändrat uppfattning!

5.	 I texten påstås att det är svårt att genomföra 
kontrollerade experiment inom samhälls-
ekonomin. Kan du ge exempel på ekonomisk-
politiska situationer och åtgärder – i Sverige 
eller i andra länder – som ändå delvis liknat 
”experiment”?
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Kapitel 2: Mänskliga behov och knappa resurser

7.	 Precisera innebörden av att resurserna är 
”knappa”. I vilket avseende?

8.	 En berömd ekonom har sagt: ”Det finns inga 
gratisluncher.” Vad menade han?

9.	 Antag att Robinson Crusoe fångar 2 fiskar 
eller plockar 20 kokosnötter på en dag. Hans 
gode vän Fredag är mer effektiv: han fångar 
3 fiskar eller plockar 40 kokosnötter på en 
dag. Hur ser deras respektive alternativ-
kostnad ut? Hur bör de fördela arbetet om de 
ska följa teorin om relativa fördelar?

10.	 I texten hävdas att avkastningen på insatta 
resurser vanligen är avtagande. Vad tror du 
om detta? Hur stämmer det med vad vi vet 
om stordriftsfördelar i olika slags industriell 
produktion?

11.	 Hur skulle kurvorna i figurerna 2.1 och 
2.2 se ut om ekonomin uppvisade konstant 
avkastning i stället för avtagande (det vill 
säga om varje nyinsatt resursenhet skulle ge 
precis samma avkastning som de tidigare)?

12.	 I texten påstås att marginalnyttan, till 
exempel av konsumtion av en viss vara, 
normalt sjunker. Stämmer detta med dina 
egna erfarenheter?

13.	 Ge några exempel på samhällsekonomiska 
kalkyler. Vilka poster bör räknas in om stats-
makterna vill göra en samhälls ekonomisk 
kalkyl över effekterna av höjda barnbidrag, 
som ska betalas med en inkomstskatte-
höjning?

1.	 Vad tycker du om påståendet att människans 
behov är omättliga? Behöver vi – eller vill vi 
verkligen ha – fler prylar?

2.	 Fundera över hur du själv använder din tid: 
Du har valt att lägga ned ett antal timmar 
på att läsa den här boken (eller i alla fall gå 
en kurs som tvingar dig att läsa den). Varför 
det? Hur värderar du den marginalnytta 
du får av boken jämfört med marginalkost-
naden för att läsa den? Vilken är alternativ-
kostnaden? Har du gjort ett rationellt val?

3.	 Är det rimligt att hävda att människor är 
rationella på det sätt som många ekonomer 
gör? Ge egna exempel som skulle kunna tyda 
på motsatsen. Är de regel eller undantag?

4.	 Hur stor är skillnaden mellan kvinnor och 
män? Kräver genusperspektivet helt andra 
analysmetoder än de som redovisas i den här 
boken?

5.	 Daniel Kahneman hävdar att många av våra 
beslut formas av intuition och reflexmässiga 
reaktioner snarare än av genomtänkt analys. 
Vi filtrerar information i enlighet med våra 
förutfattade meningar och vi agerar ofta i 
flock. Vi är alltså inte alls så rationella som i 
ekonomernas modeller. Diskutera!

6.	 Tror du att Gary Beckers metod att 
analysera mänskliga beteenden på flera olika 
fält med hjälp av ekonomiska begrepp kan ge 
några intressanta resultat?
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14.	 Bygget av Öresundsbron förorsakade på 
sin tid en våldsam debatt. Vilka poster 
bör räknas in i en samhällsekonomisk 
brokalkyl? Vad tycker du själv, var det rätt 
eller fel att bygga bron? Är det rätt att bygga 
Norrbotnia banan? 

15.	 En stor debatt i dag handlar om huruvida 
Sverige bör bygga särskilda banor för 
höghastighetståg. Vilka poster bör ingå i 
den kalkylen? Ekonomer som utrett frågan 
är ofta mer skeptiska till projektet än 
politikerna som ska ta beslut. Varför?

16.	 Vilka poster bör ingå i en samhälls-
ekonomisk kalkyl över investeringar i 
kärnkraftverk? Ett nytt kolkraftverk? En 
vindkraftpark?
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Kapitel 3: Prismekanismen

7.	 I början av 2000-talet härjades Europa av en 
mul- och klövsjukeepidemi. En effekt blev 
att priset på fläsk, lamm och kyckling steg 
kraftigt. Använd utbuds- och efterfråge-
diagram för att förklara varför. Förklara 
också varför priset på fisk steg, trots att 
fiskar inte kan få mul- och klövsjuka … 

8.	 Hur pass realistisk är den här typen av 
utbuds- och efterfrågeanalys? Är det 
några viktiga omständigheter som tappats 
bort? I så fall vilka? Innebär de att huvud-
slutsatserna av analysen ändras?

9.	 Finns det några marknader för vilka den här 
typen av analys inte är lämplig?

10.	 Ingen av oss tycker om att priserna stiger. 
Ändå har prishöjningar en viktig funktion 
i en marknadsekonomi. Vilken? Om inte 
priserna steg då varan blev knappare, vilka 
andra metoder skulle behövas eller kunna 
användas för att fördela varan i fråga?

11.	 Vilken roll kan reklamen tänkas spela för att 
påverka konsumenternas efterfrågan och 
företagens möjligheter att påverka priserna?

12.	 Diskutera exemplen hyresregleringar och 
jordbruksregleringar. Hur pass väl tycker 
du att modellerna fångar verkliga problem? 
Finns det viktiga faktorer som glöms bort 
och som motiverar vissa regleringar, trots de 
problem de kan medföra?

1.	 I diagrammet i figur 3.2 innebär en negativt 
lutande efterfrågekurva att högre priser 
gör att folk efterfrågar en mindre kvantitet 
av varan i fråga. Kan det tänkas finnas 
några undantag från den regeln, så att ett 
högre pris lockar fram en större efterfrågad 
kvantitet?

2.	 Kan du på samma sätt tänka dig skäl 
till att utbudskurvan skulle kunna luta 
negativt i stället för positivt, så att en större 
producerad kvantitet hänger samman med 
lägre priser? Hur vanliga tror du sådana 
varor är?

3.	 Ge några konkreta exempel på olika varor 
och marknader, där utbudet och efterfrågan 
har olika grad av priskänslighet.

4.	 Spelar det någon roll på vilken tidshorisont 
vi gör analysen? Ser utbudskurvan olika ut 
på kort respektive lång sikt?

5.	 Kan du ge några egna konkreta exempel på 
hur efterfråge- respektive utbudsöverskott 
påverkar priserna på olika marknader?

6.	 Kan du, med samma teknik som används i 
figurerna 3.7 och 3.8, illustrera en oljepris-
höjning och sedan härleda följdeffekterna av 
en sådan på andra marknader?
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14.	 Kan du ge andra exempel än bostads-
marknaden på att pristak leder till svarta 
marknader eller köer?

13.	 Kan modellerna i detta kapitel förklara 
varför det är så frestande att på olika – mer 
eller mindre hederliga – sätt försöka skaffa 
sig en lägenhet i Stockholms innerstad?
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Kapitel 4: Konkurrens och monopol

10.	 Diskutera vilka konkurrenshinder som 
förekommer i några av de branscher du 
dagligen möter som konsument: detalj-
handel, livsmedelsproduktion, elektronik-
handel, streamingtjänster med mera.

11.	 Studera OPEC:s agerande sedan början av 
1970-talet. Vilka framgångar respektive 
motgångar har man råkat ut för? Kan du 
dra några allmänna slutsatser om fördelar 
och nackdelar med karteller utifrån det 
exemplet?

12.	 Kan fackföreningar betraktas som en sorts 
kartell? Advokatsamfundet? Läkarsäll-
skapet?

13.	 Hur påverkas konsumenter av reklam? 
I vilken utsträckning kan företagen styra 
våra preferenser?

14.	 Näringslivets intresseorganisationer säger 
sig vara för fri konkurrens. Ändå är de ofta 
kritiska till konkurrenslagstiftning. Varför?

15.	 Varför kan rivalitet mellan stora företag 
tänkas leda till snabbare tillväxt än 
konkurrens mellan många småföretag?

16.	 Patentlagstiftning orsakar ett slags 
monopolvinster. Ändå kan den tänkas bidra 
till högre tillväxt. Varför?

1.	 Diskutera de olika antaganden som 
modellen för den perfekta konkurrensen 
vilar på. Hur pass realistiska är de? Finns 
det några marknader för vilka de stämmer 
någorlunda? För vilka är de orealistiska?

2.	 Förklara med egna ord varför marginal-
kostnaderna först faller men stiger när den 
avtagande avkastningen sätter in.

3.	 Varför måste marginalkostnadskurvan alltid 
skära genom styckkostnadskurvornas lägsta 
punkt?

4.	 Vilka är nackdelarna med monopol? Finns 
det några fördelar?

5.	 Studera figur 4.8. Vilken volym och vilket 
pris skulle bli följden om monopolet hade 
följt beslutsregeln att sätta pris = marginal-
kostnad?

6.	 Monopolet har ingen utbuds kurva. Varför 
inte?

7.	 Studera den svenska ekonomin. Hur ser 
koncentrationsgraden och graden av 
konkurrens ut i olika branscher? Vilka är de 
mest monopoliserade? Var är konkurrensen 
hårdast?

8.	 Vilket är det bästa exempel på ett rent 
monopol du känner till? Vad är det för 
faktorer som gör att det är ett monopol?

9.	 Kan du ge konkreta exempel på att priser 
höjts på grund av att marknader känne-
tecknas av bristande konkurrens?
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Kapitel 5: Arbetsmarknaden och arbetslösheten

9.	 Varför har invandrare i genomsnitt högre 
arbetslöshet än infödda svenskar? Varför har 
flyktinginvandrare klart högre arbetslöshet 
än arbetskraftsinvandrare?

10.	 En invändning mot teorin om klassisk 
arbetslöshet är att den skulle bortse från 
att lönen inte bara är en kostnad för arbets-
givaren utan också en inkomstkälla för 
löntagarna och därmed en del av den totala 
efterfrågan. Lönesänkningar skulle därför 
skapa färre i stället för fler jobb. Diskutera!

11.	 Diskutera diagrammet i figur 5.7. Vad ligger 
bakom arbetslöshetstopparna på 1920- och 
30-talen respektive perioden av låg arbets-
löshet från 1950-talet? Varför steg arbetslös-
heten under 1990-talet?

12.	 Konkretisera vilken typ av problem och 
trögheter på arbetsmarknaden som försvårar 
hopmatchning av utbud och efterfrågan på 
arbetskraft.

13.	 Diskutera den syn på löneflexibilitetens 
betydelse som redovisas i figur 5.10–11. Tror 
du att lönebildningen i praktiken har den 
betydelsen? Eller finns det några särskilda 
omständigheter som skiljer arbetsmark-
naden från andra marknader och som gör att 
den vanliga typen av utbuds- och efterfråge-
analys är mindre lämpad?

1.	 Kan det finnas fall när inkomsteffekten är 
större än substitutionseffekten – så att högre 
lön leder till mindre utbud av arbetskraft? 
Hur vanligt tror du det är? 

2.	 Samma fråga för skatternas effekter: När 
kan inkomsteffekten tänkas vara större än 
substitutionseffekten – så att högre skatt ger 
ett ökat arbetsutbud?

3.	 Diskutera målkonflikten mellan generösa 
bidrag och behovet av ett så stort 
arbetsutbud att dessa bidrag faktiskt kan 
finansieras. Tror du att de höga bidrags-
nivåerna i Sverige ger ett lägre arbetsutbud i 
vårt land?

4.	 ”Full sysselsättning” anges ofta som ett 
viktigt mål för den ekonomiska politiken. 
Hur bör full sysselsättning definieras?

5.	 I vilken utsträckning tycker du det är rimligt 
att – som de klassiska ekonomerna – tala om 
”frivillig” arbetslöshet? Kan du ange några 
konkreta exempel på arbetslöshet som varit 
av den typen?

6.	 Ibland påstås att en generös arbetslöshets-
ersättning medför högre arbetslöshet. 
Diskutera!

7.	 I vilken utsträckning förekommer 
köns diskriminering på svensk arbets-
marknad? Diskutera ekonomernas snäva 
definition; bör den breddas?

8.	 Varför är ungdomsarbetslösheten så hög?
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14.	 Det har visat sig att när arbetslösheten väl 
hamnat på höga nivåer, så har det varit 
mycket svårt att få ned arbetslösheten igen. 
Varför? Vilka grupper är det som drabbas?

15.	 Skapar verkligen inte datorisering och 
mekanisering arbetslöshet? Ofta talas ju om 
”jobless growth”; vad innebär det?

16.	 Vilka yrken tror du löper störst risk att 
ersättas av robotar?

17.	 I texten påstås att arbetstidsförkortning 
utan lönesänkning inte ger några nya jobb. 
Ändå har just detta diskuterats under många 
år på den europeiska kontinenten och ibland 
även i Sverige. Varför?

18.	 Några ekonomer hävdar att också vi i Europa 
måste acceptera det amerikanska systemet 
med stora löneskillnader och låga löner för 
lågutbildade. Diskutera!

19.	 Hur har invandringen till Sverige påverkat 
svensk arbetsmarknad?
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Kapitel 6: Kapitalmarknaden

8.	 Och vad säger du om den stora uppgången 
2003–2008 – och kraschen därefter? 

9.	 Var skulle du helst sätta in ditt pensions-
sparande? I en indexfond för aktier? I en 
aktivt förvaltad aktiefond? I en blandfond 
för obligationer och aktier? I en fond som 
förvaltas av en apa som kastar pil på en 
plansch med olika tillgångsslag?

10.	 Diskutera aktieägandets fördelning i Sverige. 
Studera hur maktgrupper och intressesfärer 
växlat under de senaste decennierna. Vilka 
har ökat sin makt? Vilka har tappat makt?

11.	 Vilken typ av ägare tror du är långsiktigt 
bäst för ett företag? Har den sortens ägande 
ökat eller minskat i omfattning i Sverige 
under senare år?

12.	 År 2008 sprack en stor kredit- och bostads-
bubbla i USA, med elakartade konsekvenser 
för hela världsekonomin. Vad hade orsakat 
bubblan?

13.	 Hur vanliga är spekulativa bubblor? Har de 
blivit vanligare?

14.	 Har finansmarknaderna för mycket makt?

15.	 Hur bör de finansiella marknaderna 
regleras?

16.	 Bör politikerna sätta tak för bankchefernas 
löner och bonusar?

1.	 Det är inte ovanligt att se ränta som något 
omoraliskt – oförtjänta pengar. Så var det 
före kapitalismens genombrott i den kristna 
etiken. Så är det även i dag inom islam. 
Diskutera!

2.	 Diskutera hur efterfrågan på krediter kan 
tänkas variera med konjunkturläget – och 
därmed påverka räntan.

3.	 I kapitlet påstås att statliga budgetunder-
skott kan driva upp räntorna och ”tränga ut” 
privata investeringar. Hur vanligt tror du det 
är?

4.	 Under 1980-talet fick Sverige en stor livaktig 
penningmarknad. Varför uppstod den just då?

5.	 Dagen efter ett stort börsfall i New York 
hösten 1987 gick chefen för den amerikanska 
centralbanken ut och garanterade att banken 
skulle se till att marknadens behov av likvida 
medel tillfredsställdes. Det uttalandet bidrog 
till att hejda fallet på börsen. Varför?

6.	 Hur påverkas börskurserna för ett visst 
företag av patent på nya tekniska framsteg? 
Av ny företagsledning? Av att nya konkur-
renter tar sig in på dess marknader? Av att 
landets valuta försvagas? Av högre räntor?

7.	 Studera Stockholmsbörsens utveckling 
under senare år. Diskutera skälen till den 
stora uppgången under 1990-talet – och till 
det branta fall som inträffade 2000–2002. 
Hur kunde kurserna stiga så högt – och falla 
så djupt? 
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Kapitel 7: Utrikeshandeln och valutan

7.	 Konstruera ett diagram för efterfrågan och 
utbud på varor som handlas över nations-
gränserna. Använd detta diagram för att 
härleda hur växelkursförändringar kan 
tänkas samvariera med förändringar av 
handeln.

8.	 Gå igenom de mekanismer som gör att hög 
inflation ofta försvagar valutan.

9.	 Varför försvagades den svenska kronan så 
kraftigt mot D-marken mellan 1976 och 
1995?

10.	 Hur påverkas den svenska kronan av 
en uppgång av Stockholmsbörsen? Hur 
påverkas den av en nedgång?

11.	 Vilka för- och nackdelar finns med fasta 
respektive rörliga växelkurser? Varför har 
Sverige gått från fast till rörlig kurs?

12.	 Ibland föreslås en omsättningsskatt på 
valutatransaktioner (en så kallad Tobinskatt) 
för att minska svängningarna på valuta-
marknaden. Hur tror du en sådan skulle 
fungera?

13.	 Hur skulle utrikeshandel och växelkurser 
påverkas av ett svenskt medlemskap i 
valutaunionen EMU?

14.	 Vad har valutaunionen betytt för medlems-
länderna? Vad har de vunnit? Vad har de 
förlorat?

15.	 Finanskrisen visade att valutaunionen inte 
var färdigbyggd. Vad saknades?

1.	 Texten hävdar att specialisering bör ske 
enligt komparativa fördelar. Ser du exempel 
på några sådana handelsströmmar i verklig-
heten?

2.	 Studera samvariationen mellan BNP-tillväxt 
och utrikeshandel för en del länder som 
växt snabbt under senare år. Ser du något 
mönster?

3.	 Sverige hade länge protektionistiska 
gränsskydd för framför allt två varugrupper: 
jordbruksprodukter och teko produkter. 
Diskutera för- och nackdelar för 
konsumenter och producenter med detta. 
Tekoskyddet har avvecklats. Vad hände 
när gränsskydden togs bort? Numera ingår 
jordbruket i EU:s jordbrukspolitik. Vad 
betyder det?

4.	 Varför är krav på protektionism ofta så 
populära? Varför har de ökat under senare 
år?

5.	 Ibland hörs argumentet att handels-
bojkott av importvaror som framställts 
av barn arbetare har nackdelar – dels höjs 
kostnaderna för konsumenterna, dels kan 
försörjningsmöjligheterna för barnen i 
fattiga länder försämras. Diskutera!

6.	 Ange med hjälp av ett utbuds- och efter fråge-
diagram för valuta hur stödköp och utför-
säljning av en viss valuta kan användas av 
centralbankerna för att påverka växelkursen.
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18.	 Bankdirektören och industriledaren Marcus 
Wallenberg sade en gång att devalvering 
är som att kissa i byxorna: Det värmer i 
början men blir obehagligt efter ett tag. 
Kommentera!

16.	 År 2016 beslutade Storbritannien i en 
folkomröstning att lämna EU. Direkt efter 
omröstningen föll pundet. Varför?

17.	 Vad skulle det betyda för Sverige om 
Stor britannien lämnar EU?
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Kapitel 8: Plan eller marknad?

8.	 Vilka ekonomier i världen kommer närmast 
de båda typfallen, en ren marknadsekonomi 
med perfekt konkurrens respektive en strikt 
centralplanerad ekonomi?

9.	 Diskutera metoderna och hastigheten i 
övergången från plan till marknad i några 
olika länder som lämnat planekonomin. 
Vilka har lyckats bäst? Vilka har störst 
problem? Vad krävs för en lyckosam 
övergång?

10.	 Finns det vissa typer av uppgifter som en 
planekonomi skulle kunna tänkas lösa bättre 
än en marknadsekonomi? Finns det andra 
som den löser sämre?

11.	 Diskutera termen ”blandekonomi”, till 
exempel som beteckning på Sverige av i dag. 
I vilken grad blandas plan och marknad?

12.	 Finns det någon poäng med den uppdelning 
som i kapitlet görs mellan organisations-
former och ägande? Varför inte helt enkelt 
säga att alla marknadsekonomier är kapita-
listiska och alla planekonomier socialistiska?

13.	 Visar inte finanskrisen 2008 att marknads-
ekonomin är ett misslyckande?

14.	 I filmen Wall Street fäller rollfiguren Gordon 
Gekko kommentaren ”Greed is good”. Vad 
menade han?

1.	 Ge konkreta exempel på olika typer av 
”marknadsmisslyckanden”. Ge exempel på 
kollektiva varor samt positiva och negativa 
externa effekter.

2.	 Diskutera metoden att förbättra miljön med 
ekonomiska styrmedel (skatter och avgifter) 
som i figur 8.1. Vilka är för- och nackdelarna 
med att använda sådana medel i stället för 
regleringar (då man helt enkelt förbjuder 
företagen att smutsa ned över en viss nivå)?

3.	 I Stockholm har ”trängselskatt” använts som 
en metod att minska bilköerna. Hur kan man 
analysera den åtgärden i termer av utbud och 
efterfrågan?

4.	 Vad menade Stern när han kallade 
klimathotet för mänsklighetens största 
marknadsmisslyckande? Varför föreslog han 
inte planekonomi som motmedel?

5.	 Varför har det varit omöjligt att genomföra 
Sterns rekommendation om ett globalt pris 
på koldioxidutsläpp?

6.	 Diskutera de planekonomiska experiment 
som gjordes under 1900-talet i Sovjet 
och i andra länder. Vilka var de största 
framgångarna? Vilka var de största 
problemen? Går det att dra några generella 
slutsatser om planekonomins effektivitet 
utifrån de erfarenheterna?

7.	 Varför kollapsade Sovjetunionen? Vilken roll 
spelade det ekonomiska systemet?
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15.	 Författaren till denna lärobok efterlyste 
i en debattartikel 2012 en ny, mer hållbar 
och ansvarstagande kapitalism – efter 
1800-talets laissez-faire-kapitalism, den 
keynesianska modellen med stor stat och 
höga skatter och Reagan-Thatcher-modellen 
med avreglerad finansmarknad. Diskutera!
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Kapitel 9: Nationalräkenskaperna

teras med 15 andra mått för att ge en bredare 
bild av välståndsutvecklingen. Gå till 
regeringens hemsida, ta reda på vilka måtten 
är och diskutera: Är det ett bra urval? Finns 
det andra mått som är bättre?

9.	 Begreppet investeringar i försörjnings-
balansen innefattar investeringar i maskiner 
och byggnader. Finns det andra sorters 
investeringar som inte inkluderas i den 
definitionen men som i verkligheten kan vara 
minst lika viktiga?

10.	 Studera försörjningsbalansen och dess 
utveckling i Sverige och andra länder. Vad 
kan man utläsa av skillnaderna mellan de 
olika länderna när det gäller val av hur 
produktionen organiseras? Varför är vissa 
sektorer större respektive mindre i olika 
länder?

11.	 Gå till IMF:s hemsida och studera statistiken 
över vilka länder i världen som har högst 
BNP per capita (köpkraftsjusterad). Finns 
det något som förenar länderna? Blev du 
överraskad av rangordningen?

12.	 Vad menas med att ett land lever över sina 
tillgångar? Kan det innebära problem?

13.	 Förklara med egna ord varför bytesbalans 
och finansiell balans alltid balanserar – så att 
betalningsbalansen går jämnt upp.

14.	 Antag att det offentliga sparandet försvagas. 
Vilka effekter kan det få på nationens totala 
sparande?

1.	 Ibland sägs att BNP är ett innehållslöst mått 
på produktionen, eftersom man inte kan 
lägga ihop äpplen och päron – för att inte tala 
om bilar och sjuksköterskor – till ett enda 
meningsfullt produktionsmått. Diskutera!

2.	 Diskutera BNP som välfärdsmått, dess 
svagheter och fördelar. Finns det något 
annat, bättre mått?

3.	 Några länder arbetar med att utveckla 
”gröna” nationalräkenskaper. Syftet är 
att ta hänsyn till tillväxtens effekter på 
miljön. Vilka är fördelarna med sådana 
nationalräkenskaper jämfört med traditio-
nella BNP-mått? Vilka tror du de största 
problemen är med att konstruera dem?

4.	 Vilka poster bör ingå i en grön BNP?

5.	 Bhutan försöker mäta landets välstånd med 
ett lyckoindex. Vilka poster bör ingå i den 
typen av mått? Hur ska de viktas samman? 
Hur gör Bhutan? Är deras mått bra?

6.	 Vilken levnadsstandard har du jämfört 
med dina föräldrar vid motsvarande ålder? 
Jämfört med dina far- och morföräldrar?

7.	 Blir människor lyckligare – eller i alla fall 
mer nöjda med tillvaron – när inkomsterna 
stiger? Får en inkomstökning större eller 
mindre effekter beroende på inkomstens 
nivå i utgångsläget? 

8.	 Under 2017 lade finansdepartementet fram 
ett förslag som innebär att BNP ska komplet-
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Kapitel 10: Tillväxt, miljö och fördelning

9.	 Vad är det för drivkrafter som får människor 
att studera, förkovra sig och vidareutbilda 
sig? Är de drivkrafterna starka eller svaga i 
Sverige jämfört med i andra länder?

10.	 Diskutera figur 10.4: Hur hög bör avkast-
ningen på utbildning vara? Är den för hög i 
dag? För låg?

11.	 Diskutera förhållandet mellan tillväxten och 
fördelningen av ekonomins resurser. Vilka 
argument finns för att en jämnare fördelning 
av inkomster och förmögenheter hämmar 
möjligheterna till tillväxt? Vilka argument 
finns för att en jämnare fördelning skulle öka 
tillväxten? I vilken utsträckning tror du det 
är möjligt att analysera den typen av frågor 
”objektivt”, utan att politiska värderingar 
kommer in i bilden?

12.	 Formulera vad du själv tycker att en rättvis 
inkomstfördelning är och hur stora inkomst-
skillnader som motiveras av olika insatser. 
Hur motiverar du dina slutsatser? Tror du 
att de skulle delas av en amerikan? En kines? 
En svensk som levde på 1700-talet?

13.	 Enligt tabellen på sidan 219 är den svenska 
inkomstfördelningen jämnare än i de 
flesta andra länder. De senaste åren har de 
visserligen ökat, men detsamma har skett 
även på de flesta andra håll. Är det den bild 
du hade väntat dig?

1.	 Hur ser du själv på tillväxten: Är den ett 
mål i sig eller ett medel att nå andra mål? 
Hur viktig är den ekonomiska tillväxten i 
förhållande till andra mål?

2.	 Är ekonomerna för lättsinniga i sin syn på 
förhållandet mellan tillväxt och miljö?

3.	 Diskutera risken för att knapphet på olika 
naturtillgångar kommer att bromsa och 
kanske till och med stoppa tillväxten. Vilka 
resursbrister är de allvarligaste?

4.	 Bidrar tillväxten till den globala uppvärm-
ningen? Vad kan/bör göras?

5.	 Hur mycket lägre ekonomisk tillväxt tycker 
du själv att en bättre miljö skulle vara värd? 
Vad tror du folkmajoriteten anser om frågan 
– i Sverige, respektive i fattigare länder som 
Indien eller Burkina Faso?

6.	 Studera tillväxt och investeringar i några 
olika länder. Går det att utläsa något om 
sambandet mellan de båda variablerna?

7.	 Studera vinstandelens utveckling i den 
svenska ekonomin. Går det att se något 
samband mellan den å ena sidan och investe-
ringarna och tillväxten å den andra?

8.	 Om investeringarna är viktiga för tillväxten, 
bör man då dra slutsatsen att staten bör 
subventionera investeringar?
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14.	 Flera av de högst betalda svenskarna runtom 
i världen i dag är idrottsstjärnor. För hundra 
år sedan var även en duktig fotbollsspelare 
amatör och tjänade inte ett korvöre på sin 
idrott. I dag är Zlatan en av Sveriges högst 
betalda yrkesmän. Hur kommer det sig? 
Varför har just stjärnornas relativlöner 
skjutit i höjden?

15.	 Många förmögna svenskar flyttade tidigare 
utomlands för att undvika arvs- och förmö-
genhetsskatt. Vad drar du för slutsatser av 
det? Flyttade de tillbaka när dessa skatter 
avskaffades?

16.	 Inkomstskillnaderna har vidgats i Sverige 
sedan 1980-talet. Varför? Hur skiljer sig den 
svenska utvecklingen från den i liknande 
länder?

17.	 Under kvartsseklet 1970–1995 var tillväxten 
i Sverige mycket låg. Under 1990-talets sista 
fem år var den betydligt högre. Kan du i den 
ekonomiska politiken se några skäl till den 
skillnaden?

18.	 Vilken roll spelar entreprenörer för den 
ekonomiska tillväxten? Är Sverige ett land 
som stimulerar entreprenörskap? Skulle vi 
kunna bli bättre på det?
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Kapitel 11: Pengar och inflation

10.	 Diskutera styrkor och svagheter i den 
monetaristiska analysen.

11.	 Under 1940- och 50-talen hade de moneta-
ristiska tänkesätten mycket litet inflytande. 
Under senare delen av 1970-talet vann de 
ökad anklang och under början av 1980-talet 
var det monetaristiska inflytandet starkt 
i många länder. Vad tror du att skälen till 
uppgången var?

12.	 Bytesekvationens stabilitet hänger bland 
annat på hur stabil omloppshastigheten 
är. Finns det några tecken på att den kan 
variera, till exempel på grund av teknisk 
utveckling vad gäller betalningsmedel 
(kreditkort, e-pengar etc.)?

13.	 EFO-modellen användes för att beskriva 
pris- och kostnadsutvecklingen i Sverige 
under 1970-talet. I dag anses allmänt att 
den inte längre ger någon bra beskrivning 
av inflationsprocessen. Varför? Vad har 
förändrats?

14.	 Diskutera termerna ”pris–löne-spiral” och 
”löne–löne-spiral”. Vad tycker du om dem? 
Kan du ge några konkreta exempel på att 
sådana förekommer?

15.	 Under 1970- och 80-talen var inflationen hög 
i Sverige. Under 1990-talet föll den påtagligt. 
Varför?

1.	 Vad är det egentligen som är farligt med 
inflation?

2.	 Vem tjänar och vem förlorar på inflationen? 
Diskutera hur inflationens omfördelnings-
effekter hänger samman med skatte-
systemets utformning.

3.	 Är deflation farligt? Vad kan och bör göras 
mot deflation?

4.	 Några exempel på hyperinflation under 
1900-talet är Tyskland i början av 1920-talet 
och Kina i slutet av 1940-talet. Vad berodde 
de på? Vad var det som till slut satte stopp 
för inflationen? Varför satte just Zimbabwe 
världsrekord i inflation?

5.	 Kan pris- och lönestopp hjälpa mot inflation?

6.	 Vilket eller vilka länder har för närvarande 
den högsta inflationen i världen? Vad beror 
det på? Hur försöker man komma till rätta 
med prisstegringarna? Är delar av ekonomin 
i de länderna indexerade?

7.	 Om du förväntade dig en snabb stegring av 
inflationen, vad skulle du då göra med dina 
tillgångar? Varför?

8.	 Hur skulle du göra om du i stället väntade 
dig deflation? Varför?

9.	 Riksbankens mål är att hålla inflationen vid 
2 procent. Är det en rimlig nivå? Skulle det 
finnas fördelar att välja en lägre nivå som 
mål? En högre?
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17.	 Varför var inflationen i praktiken utplånad 
i större delen av västvärlden efter finans-
krisen 2008–2009?

16.	 Varför tror du Sverige slog om till hård 
inflationsbekämpning senare (i början av 
1990-talet) än många andra länder (i de 
flesta fall under 1980-talet)?
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Kapitel 12: Konjunkturen och stabiliseringspolitiken

1.	 Hur brukar inflation och arbetslöshet 
samvariera under en konjunkturcykel?

2.	 Gå igenom den ekonomisk-politiska debatten 
i media eller i riksdagsprotokollen under en 
tid och studera hur pass vanligt det är att 
argumentera för olika typer av stabilise-
ringspolitiska ingrepp – åtstramande eller 
expansiva – med hjälp av konjunktur- och 
efterfrågeläget.

3.	 Studera statistiken över konjunktursväng-
ningarna i Sverige. Hur regelbundna är de? 
Hur pass lätt eller svårt tror du det är att 
i praktiken dämpa dem med rätt doser av 
expansion eller åtstramning? Vad måste 
politikerna ha för kunskaper för att den 
kontracykliska politiken ska fungera som 
avsett?

4.	 Läs någon av Riksbankens penningpoli-
tiska rapporter. Vilka mått används för att 
förutspå produktionsgapets utveckling?

5.	 Diskutera Keynes påstående att kapita-
listernas ”djuriska drifter” är viktiga för 
investerings- och konjunkturmönstren!

6.	 Hur mäter konjunkturprognoserna graden 
av optimism respektive pessimism?

7.	 Gå igenom några konjunkturprognoser 
(Finansdepartementet, Konjunkturinsti-
tutet, Riksbanken, de stora bankerna, LO, 
TCO och Svenskt Näringsliv publicerar 
sådana med jämna mellanrum) och studera 
dem. Hur stora är skillnaderna? Gå också 
gärna tillbaka ett par år och titta på gamla 
prognoser och hur väl de stämt med utfallet. 
Vad tycks vara de största svårigheterna i att 
göra bra prognoser?

8.	 I vilket konjunkturläge befinner sig den 
svenska ekonomin just nu? Vilken typ av 
politik skulle krävas för att stabilisera 
ekonomin?

9.	 Studera hur konjunktursvängningarna 
utvecklats i Sverige jämfört med i andra 
länder i Europa. Rör sig Sverige i dag mer 
eller mindre i fas med andra länder jämfört 
med hur det såg ut under till exempel 
1970-talet? Vad kan ha drivit fram föränd-
ringen?

10.	 Lista olika tänkbara åtgärder som 
skulle kunna stimulera ekonomin ur en 
låg konjunktur. Gör samma sorts lista över 
kontraktiva åtgärder för att kyla ned en 
överhettning.

11.	 Vilken ekonomisk-politisk uppgift tycker du 
är viktigast: Att stimulera den potentiella 
tillväxten eller att dämpa konjunktursväng-
ningarna runt denna?
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15.	 En del ekonomer – till exempel Joseph 
Schumpeter – har sett lågkonjunkturer som 
en sorts nödvändiga stålbad som rensar ut 
slagg och överinvesteringar ur näringslivet. 
En alltför lyckosam stabiliseringspolitik 
kanske därför skulle dämpa den långsiktiga 
dynamiken i näringslivet. Diskutera!

16.	 I kapitlet påstås att stabiliseringspolitikens 
utformning delvis beror på den ekonomiska 
politikens ambitionsnivå – och därmed också 
på beslutsfattarnas tro på sin egen förmåga 
att fatta rätt beslut. Diskutera!

12.	 Hur härleds den aggregerade efterfråge-
kurvan? Varför lutar den negativt?

13.	 Förklara med egna ord varför den 
aggregerade utbudskurvan på lång sikt är 
vertikal.

14.	 Fundera över skillnaden mellan utbuds-
kurvan på kort respektive lång sikt. Hur ser 
du själv på marknadsekonomins självläkande 
krafter? Bör politikerna lämna marknaden i 
fred – eller finns det skäl att söka skynda på 
anpassningen? Under vilka omständigheter?
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Kapitel 13: Den keynesianska synen

7.	 Ge några konkreta exempel på expansiva 
ekonomisk-politiska åtgärder. Varför brukar 
de vara mer populära än åtstramande 
åtgärder?

8.	 Ge några konkreta exempel på åtstramande 
åtgärder. Varför brukar de vara mer 
impopulära än expansiva åtgärder?

9.	 Vad blir effekten på efterfrågan av en 
ökning av de offentliga utgifterna som helt 
finansieras av höjda skatter?

10.	 I kapitlet ses den enkla keynesianska 
modellen som ett specialfall av den mer 
allmänna modellen från kapitel 12 – 
nämligen då priserna är stela. Diskutera: När 
kan detta specialfall tänkas gälla?

11.	 Keynes slutsatser om att finanspolitik var 
nödvändig grundas också på risken för 
uppkomsten av en likviditetsfälla. Diskutera: 
Vad är en sådan? Hur vanligt är det att 
sådana uppstår?

12.	 I den enkla keynesianska modellen saknas 
inflationen, kreditmarknaden och utrikes-
handeln. Om de inkluderas, hur påverkas 
slutsatserna i den keynesianska modellen?

13.	 I det här kapitlet påstås att den keynesianska 
analysen fick revansch under finanskrisen 
2008–2009. Hur och varför? Medförde 
revanschen några negativa bieffekter?

1.	 Studera den totala efterfrågekurvan i figur 
13.1. Vad grundar den sig på för beteende-
antaganden när det gäller människors val 
mellan konsumtion och sparande? Är de 
rimliga?

2.	 Keynes sade en gång att även om staten 
under en depression betalade ut pengar 
till folk bara för att gräva hål i marken och 
sedan fylla igen dem, så skulle det ha positiva 
samhällsekonomiska effekter. Diskutera!

3.	 Varför tror du att det keynesianska 
budskapet – att det var möjligt att påverka 
ekonomin med hjälp av ekonomisk politik 
– fick så stor genomslagskraft just på 
1930-talet?

4.	 Under 1970- och 80-talen förlorade den 
keynesianska synen inflytande. Varför?

5.	 Den keynesianska modellen bygger – till 
skillnad från den som studerades i kapitel 
3 – på att priserna är trögrörliga och att 
företagen därför anpassar sin produktions-
volym upp eller ned snarare än förändrar 
sina priser då efterfrågan förändras. Hur 
pass realistiskt är det? 

6.	 Kan det vara så att olika typer av marknader 
reagerar olika? I så fall, vilka marknader 
tror du reagerar främst via kvantitets-
anpassning och vilka reagerar främst via 
pris anpassning?
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14.	 Keynes anses av många vara en av de 
allra främsta ekonomerna genom tiderna. 
Diskutera! Om du själv skulle göra en 
rankningslista utifrån porträtten i den här 
boken, hur skulle den se ut?
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Kapitel 14: Den offentliga sektorn och finanspolitiken

7.	 ”Bolagsskatten borde höjas så att rika företag 
får bidra till det allmänna!” Diskutera 
effekterna av det förslaget.

8.	 I texten påstås att det blir allt svårare 
att hålla högre skatter än omvärlden då 
ekonomin internationaliseras. Kan du ge 
några exempel på skatter som påverkas 
respektive inte påverkas av internationalise-
ringen?

9.	 ”Om vi höjer skatten på miljöförstöring kan 
vi sänka skatten på arbete.” Kommentera!

10.	 Finns det några speciella svårigheter att 
höja effektivitet och produktivitet i offentlig 
sektor jämfört med i verksamheter i privat 
regi?

11.	 Är det över huvud taget möjligt att mäta 
produktiviteten i verksamheter som inte 
säljs på en marknad och där det saknas 
vanliga mått på produktionsvärdet?

12.	 Finns det några risker med att lägga ut 
offentligt finansierade verksamheter på 
entreprenad och låta privata utförare 
konkurrera om dem? Några fördelar?

13.	 Ge exempel ur de senaste årens debatt 
om vanvård av gamla, bristande kvalitet 
i skolor etc. Har bristerna samband med 
organisationsformen eller med ägande-
formen?

1.	 Vilka skäl tror du har varit viktigast för 
utbyggnaden av den offentliga sektorn 
i Sverige? Hur stor andel av de totala 
offentliga utgifterna tror du kan förklaras 
med ekonomiska argument (positiva externa 
effekter, kollektiva nyttigheter med mera) 
respektive fördelningspolitiska argument?

2.	 I vilken utsträckning har de stora transfere-
ringssystemen – såsom pensioner, sjukför-
säkring, bostadssubventioner – lyckats nå 
sina olika fördelningspolitiska mål?

3.	 Kan du ge några konkreta belägg för att 
politikers beteende framför allt styrs av 
”röstmaximering”, såsom Public Choice-
ekonomerna hävdar? Kan du ge belägg för 
motsatsen?

4.	 Kan du ge exempel på att vettiga ekonomisk-
politiska åtgärder blockerats av olika 
intresse grupper? Hur bar grupperna sig åt?

5.	 Beskriv den stora skattereform som 
genomfördes 1990–1991. Vilka var huvud-
inslagen? Vad var motiveringen bakom 
reformen? Hur har skattesystemet utvecklats 
sedan dess? Gäller fortfarande principerna 
bakom skattereformen?

6.	 Diskutera de olika fördelningseffekterna av 
olika sorters skatter (konsumtionsskatter, 
proportionella och progressiva inkomst-
skatter med mera) och avdrag.
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17.	 Sedan mitten av 1990-talet är statsbudgeten 
underkastad stramare regler. Bland annat 
ska den visa årliga överskott under en 
konjunkturcykel som helhet. Varför? Är det 
en rimlig regel?

18.	 Ge några exempel på statsbankrutter 
genom historien. Vad berodde de på? När 
var senaste gången Sverige skrev ned sin 
statsskuld?

19.	 Ett särskilt finanspolitiskt råd har till 
uppgift att granska hur budgetreglerna 
uppfylls. Läs deras senaste rapport. 
Diskutera! 

14.	 Vad finns det för för- och nackdelar med att 
organisera de stora transfereringssystemen 
(såsom pensionerna) i offentlig respektive 
privat form?

15.	 Diskutera i vilken utsträckning sättet att 
använda de offentliga utgifterna påverkar 
bedömningen av statsskuldens effekter. 
Finns det några fördelar respektive 
nackdelar med en stor utlandsskuld?

16.	 Sedan mitten av 1990-talet har de offentliga 
utgifternas andel av BNP sjunkit. Varför? 
Ser du det som något positivt eller negativt? 
Varför?
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Kapitel 15: Avvägningen inflation–arbetslöshet

8.	 Diskutera vilka typer av ”normer” för den 
ekonomiska politiken som skulle kunna 
bidra till att minska inflationsförvänt-
ningarna. Under vilka omständigheter skulle 
inflationsförväntningarna kunna minskas 
utan att arbetslösheten ökar?

9.	 Vilka normer har använts i den svenska 
ekonomiska politiken under efterkrigstiden?

10.	 Antag att regeringen vill få ned inflationen 
vid den rådande arbetslöshetsnivån (som 
vi antar ligger på den långsiktiga vertikala 
Phillipskurvan). Antag vidare att regeringen 
vill åstadkomma inflationsdämpningen 
genom en stram efterfrågepolitik. Ska man 
då bedriva den politiken utan åthävor, eller 
finns det någon poäng i att lansera den med 
stora presskonferenser och ljudliga fanfarer 
och förklara syftet så högljutt som möjligt?

11.	 Under 1990-talet sjönk inflationen i Sverige 
samtidigt som arbetslösheten steg kraftigt. 
Hängde de båda sakerna ihop? Hur?

12.	 Diskutera de rörelser i svensk ekonomi som 
illustreras i figur 15.3. Beskriv med egna ord 
vad de beror på.

13.	 Vilka åtgärder kan användas för att 
stimulera ekonomins utbudssida?

14.	 I vilken utsträckning kan den svenska 
arbetsmarknadspolitiken och den Rehn–
Meidnerska modellen sägas vara utbuds-
politik?

1.	 Beskriv med egna ord varför Phillipskurvan 
i figur 15.1 ser ut som den gör.

2.	 Förklara hur Phillipskurvan i figur 15.1 ger 
upphov till den aggregerade utbudskurvan i 
figur 15.2. 

3.	 Beskriv hur synen på Phillipskurvan som 
ett ekonomisk-politiskt ”smörgåsbord” 
leder till olika slutsatser om var på kurvan 
man bör försöka hamna och hur man ska 
försöka flytta sig allteftersom konjunkturen 
förändras. Tror du att det finns några 
skillnader i var höger- respektive vänster-
regeringar väljer att försöka lägga sig på 
kurvan?

4.	 Vad är den viktigaste innebörden av den 
vertikala Phillipskurvan?

5.	 Antag att alla människor har så kallade 
rationella förväntningar och att vi dessutom 
lever i en perfekt marknadsekonomi där 
ekonomin blixtsnabbt anpassas och alla 
marknader direkt når jämvikt. Vad innebär 
det för stabiliseringspolitiken?

6.	 Vad är faran med en åtstramningspolitik mot 
stagflationen? Varför riskerar arbetslösheten 
att bli långvarig och drabba svaga grupper på 
arbetsmarknaden?

7.	 Vad är faran med expansionspolitik? Varför 
löper man risken att produktionsuppgången 
bara blir temporär?
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16.	 Under de senaste årtiondena har åtskilliga 
finansiella bubblor byggts upp och därefter 
spruckit. Säger det något om hypotesen om 
rationella förväntningar?

15.	 Diskutera erfarenheterna av Lafferkurvan, 
till exempel i USA efter Ronald Reagans 
skattesänkningar under början av 1980-talet. 
Vad tror du om situationen i Sverige? I vilken 
utsträckning kan de amerikanska erfaren-
heterna tänkas gälla även här?
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Kapitel 16: Centralbanken och penningpolitiken

7.	 De flesta centralbanker med inflationsmål 
siktar på en inflation runt 2 procent. Är det 
en lagom nivå?

8.	 Går det att bryta människors förvänt-
ningar om framtida inflation med hjälp 
av ekonomisk politik? Hur bör den i så 
fall utformas? Kan du ge några exempel 
på en sådan politik som lyckats? Till vilka 
kostnader?

9.	 Många ekonomer menar att en stark 
centralbank är nödvändig för att stoppa 
inflationen. Vad tycker du själv om bankens 
ställning? Hur pass beroende respektive 
oberoende av den politiska makten bör 
Riksbanken vara?

10.	 Centralbankens självständighet kritiseras 
ibland med argumentet att det är odemokra-
tiskt att teknokrater – inte folkvalda politiker 
– bestämmer över räntan. Diskutera!

11.	 Vilka faktorer är de viktigaste för inflationen 
på kort respektive lång sikt?

12.	 Varför var den globala inflationen mycket 
lägre under 2000-talet än under 1970-talet?

13.	 Sedan mitten av 1990-talet har den svenska 
inflationen varit låg. Vilka faktorer ligger 
bakom det?

14.	 Vilka faktorer bör påverka inflationsmålet? 
Ska fastighetspriserna påverka räntesätt-
ningen?

1.	 I den keynesianska analysen sades att ett 
budgetunderskott gav expansiva effekter 
på produktion och sysselsättning. Hur 
påverkas den slutsatsen då kreditmarknaden 
inkluderas i analysen?

2.	 Om det är viktigt att finans- och penning-
politik samverkar, är det då vettigt att låta 
dem bestämmas i två skilda myndigheter 
(Finansdepartementet respektive 
Riksbanken)?

3.	 Om det är viktigt att penningpolitiken 
samverkar med politiken för finansiell 
stabilitet, är det då vettigt att låta dem 
bestämmas i två olika myndigheter 
(Riksbanken respektive Finansinspek-
tionen)?

4.	 I figur 16.1, som illustrerar utbud och 
efterfrågan på pengar, antas att central-
banken har full kontroll över penning-
mängden. Hur påverkas den bilden om 
vi ”öppnar” analysen mot omvärlden och 
antar att nationen har en avreglerad valuta-
marknad med omfattande valutaflöden?

5.	 Beskriv med egna ord hur en förändring av 
styrräntan påverkar penningmängden och 
marknadsräntorna.

6.	 Riksbanken har ett huvudmål: att verka för 
ett stabilt penningvärde. Är det ett bra mål? 
Borde Riksbanken ha fler mål för penning-
politiken? Federal Reserve har två likvärdiga 
mål. Vilket föredrar du?
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17.	 Finns det tillfällen då centralbanken 
medvetet bör avvika från sitt inflationsmål?

18.	 Efter finanskrisen 2008–2009 sänkte flera 
centralbanker (däribland Riksbanken) sina 
styrräntor till under noll. Dessutom köpte 
de stora mängder värdepapper. Var det rätt 
åtgärder? Vilka fördelar och risker medförde 
åtgärderna?

15.	 Ibland hävdas att alltför låga räntor vid 
mitten av 00-talet bidrog till finanskrisen 
2008–2009. På vilket sätt? Är hypotesen 
riktig?

16.	 Antag att inflationsprognosen pekar på en 
inflation klart under inflationsmålet men 
att styrräntan redan ligger vid noll. Vad bör 
centralbanken göra?
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Kapitel 17: Den öppna ekonomin

1.	 Vad är innebörden av att ett land ”lever 
över sina tillgångar”? Vad är skillnaden och 
likheterna mellan en nation och ett hushåll 
när det gäller kravet att inte leva över sina 
tillgångar? Har en nation större möjligheter 
än ett hushåll att göra det?

2.	 Vari ligger det farliga med en för stor 
utlandsskuld? Ge några konkreta exempel på 
länder som hamnat i svårigheter på grund av 
sin skuldbörda.

3.	 Hur påverkas bytesbalansen av en 
åtstramning, såsom skattehöjningar eller 
nedskärningar? Hur påverkas den av en 
expansiv politik såsom en höjning av de 
offentliga utgifterna eller sänkta skatter?

4.	 I texten sägs att det framför allt är en god 
konkurrenskraft som kan lösa upp konflikten 
mellan målet full sysselsättning och målet 
jämvikt i bytesbalansen. Vad innebär ”god 
konkurrenskraft”? Vad kan man göra för 
att uppnå en sådan? Vilka krav ställer det på 
olika grupper i samhället?

5.	 Diskutera globaliseringens effekter. Är de 
övervägande positiva eller negativa?

6.	 Globaliseringen gör skattebaserna rörligare. 
Vilka är rörligast? Vilka är trögast? Har 
den tilltagande rörligheten påverkat skatte-
systemets utformning i Sverige under 
senare år?

7.	 En cynisk ekonom har sagt att de allt 
rörligare skattebaserna tvingar regeringen 
att öka skatterna på ”fattigt folk, fastigheter 
och föda”. Vad menade han?

8.	 Vad menar man då man säger att räntenivån 
är omvärldens betyg på ett lands ekonomiska 
politik?

9.	 Hur påverkas finanspolitikens effekter på 
den inhemska ekonomin av valet mellan fast 
respektive rörlig växelkurs? Hur påverkas 
penningpolitiken?

10.	 Vad tror du om arbetskraftens interna-
tionella rörlighet? Känner du själv till 
människor som flyttar mellan olika länder av 
ekonomiska skäl? Tror du sådana tendenser 
kommer att tillta eller inte?

11.	 Vad betyder svaret på den föregående 
frågan för en liten nations möjligheter att 
till exempel ha högre inkomstskatter än 
omvärlden? Högre moms? Mer generös 
sjukersättning? Högre pensioner?

12.	 Vad betyder internet och e-handel för 
möjligheterna att ha högre moms än 
omvärlden?

13.	 Är Sverige ett optimalt valutaområde? Hur 
förhåller det sig med Europa?

14.	 Skulle Norrbotten tjäna på en egen valuta?

15.	 Diskutera de olika konvergenskraven för 
övergången till en monetär union. Är de 
klokt valda?
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19.	 Efter finanskrisen hamnade flera av euro - 
länderna i akut statsfinansiell kris. Vilken 
roll spelade euron för den utveckling som 
ledde fram till kriserna? Hur påverkade 
medlemskap i unionen möjligheterna att lösa 
krisen?

16.	 Borde Grekland ha släppts in EMU?

17.	 Bör Sverige bli medlem i EMU?

18.	 Hur stor handlingsfrihet har Sverige i 
praktiken utanför EMU, jämfört med om vi 
hade varit medlemmar? Vilka fördelar har 
det gett Sverige att stå utanför EMU? Vilka 
nackdelar? Hade det blivit någon skillnad för 
Sverige om vi hade varit medlemmar i EMU 
under finanskrisen 2008–2009?
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9.	 Vilka nya konkurrentländer uppträdde, och 
på vilka områden, under 1960- och 70-talen? 
Vilka omställningskrav ställde detta på olika 
branscher? Hur väl lyckades respektive 
bransch möta dessa krav?

10.	 Diskutera effekterna av de olika industri-
politiska subventioner som under senare 
delen av 1970-talet delades ut till olika 
krisbranscher, till exempel varvsindustrin. 
Vilka lärdomar kan man dra?

11.	 Diskutera inkomst- och företagsbeskatt-
ningens effekter på tillväxten och resurs-
utnyttjandet under 1970-talet.

12.	 Vilka var effekterna av oljekriserna 
1973–1974 och 1979–1980? Illustrera gärna 
oljeprishöjningens effekter i ett utbuds- och 
efterfrågediagram av den typ som användes 
i kapitel 12. Vad innebär oljeprishöjningen 
för utbudskurvans läge? Diskutera med hjälp 
av diagrammet olika ekonomisk-politiska 
motåtgärders effekter.

13.	 Kunde den kostnadskris som följde av de 
stora lönekostnadsökningarna vid mitten av 
1970-talet ha undvikits eller mildrats med 
hjälp av ekonomisk politik? Hur borde den 
då ha sett ut?

14.	 Varför tror du att så lite gjordes åt de 
underliggande ekonomiska problemen under 
1970-talet?

Kapitel 18: Från sekelskifte till 1970-tal

1.	 Här hävdas att kapitalismens genombrott 
föregick industrialiseringen. Varför var 
det så?

2.	 Varför var det just i Europa detta skedde? 
Varför inte i den tidens rikaste och 
mäktigaste nation, Kina?

3.	 Varför började den svenska industriella 
tillväxten just vid 1870-talet?

4.	 Under de 100 åren från 1870 till 1970 var 
den svenska ekonomiska tillväxten den 
snabbaste i världen, efter Japans. Vilka 
faktorer bidrog till det?

5.	 Jämför 1920-, 30- och 70-talskriserna. 
På vilka sätt skiljer de sig åt? Hur har 
den ekonomiska politiken reagerat i de 
respektive fallen?

6.	 Varför blev 1930-talsdepressionen så djup 
och långvarig i USA?

7.	 Varför kunde den svenska ekonomin 
återhämta sig så pass snabbt efter 
1930-talskrisen?

8.	 Vilka faktorer gjorde att tillväxten under 
kvartsseklet 1950–1975 blev så stark? I vilken 
utsträckning var det vi själva i Sverige 
som grundlade tillväxten och i vilken 
utsträckning gynnades vi av världseko-
nomins utveckling?
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Kapitel 19: Devalveringar och inflation

8.	 Vilka var riskerna med den stora devalve-
ringen hösten 1982?

9.	 Under större delen av 1980-talet var 
ränteläget i Sverige högre än i omvärlden. 
Varför?

10.	 Diskutera de olika ingrepp i fördelnings-
politiskt syfte som föreslogs mot kapital-
ägande och kapitalavkastning efter 1982: 
löntagarfonder, skärpt aktiebeskattning med 
mera. Tror du att de påverkade investeringar 
eller löneutveckling åt något håll? Finns det 
några säkra belägg?

11.	 Varför steg lönekostnaderna så mycket 
snabbare i Sverige än i konkurrentländerna 
under 1980-talet?

12.	 Varför dröjde Sverige så mycket längre än de 
flesta andra västländer med att övergå till en 
tydlig anti-inflationspolitik?

13.	 Diskutera hur synen på Reagans och 
Thatchers ekonomiska politik har varierat 
över tiden.

14.	 Den förre finansministern Kjell-Olof Feldt 
skrev i sina memoarer, apropå svårigheterna 
att få igenom den strama politik han ville 
ha, att ”det som är ekonomiskt nödvändigt 
är politiskt omöjligt och när det har blivit 
politiskt möjligt är det ekonomiskt för sent”. 
Kommentera!

1.	 Vad var problemet med bytesbalansförsäm-
ringen under 1970-talet? 

2.	 Varför föll investeringarna så kraftigt under 
1970-talet? Och varför ansågs detta vara ett 
problem?

3.	 Under 1970-talet och början av 1980-talet 
ökade den öppna arbetslösheten, samtidigt 
som antalet personer i arbetsmarknads-
politiska åtgärder också steg. Dessutom 
ökade antalet förtidspensionärer. Ofta kallas 
detta ”dold arbetslöshet”. Är detta en bra 
beteckning?

4.	 Jämför den svenska 1970-talskrisen med 
andra länders problem under 70-talet. I vilka 
avseenden var våra problem allvarligare? Var 
några mildare?

5.	 Vilken betydelse hade regeringsskiftena för 
den ekonomiska politiken? Hade utveck-
lingen 1976–1982 blivit annorlunda med en 
annan regering? Vad betydde regerings-
skiftet 1982?

6.	 Diskutera ekonomernas roll under 1970- 
och 80-talen. Studera till exempel SNS 
årliga konjunkturrådsrapporter. Vilka 
recept skrevs ut? Hur framstår de så här i 
efterhand?

7.	 Texten ger uttryck åt uppfattningen att det 
hade varit omöjligt att lösa 1970-talskrisen 
med finanspolitisk åtstramning och 
expansion. Delar du denna uppfattning?
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15.	 Hur kunde avregleringarna på kredit-
marknaden leda till en så häftig konsum-
tionsboom? Borde den inte ha kunnat 
förutses?

16.	 Studera figur 19.4. Skattekvoten har sedan 
slutet av 1970-talet legat ganska stabilt, 
medan utgiftsandelen rört sig mycket mer. 
Hur tolkar du det?

©   F ö r F a t t a r e n  o c h  S t u d e n t l i t t e r a t u r 35

Studiehandledning till Vår Ekonomi



Kapitel 20: Depression, U-sväng och återhämtning

6.	 I samband med ränte- och valutakriserna 
under början av 1990-talet tvingades 
såväl borgerliga som socialdemokratiska 
regeringar genomföra en rad impopulära 
skattehöjningar och nedskärningar. I media 
och i den politiska debatten hävdades ofta att 
detta var ”marknadens” fel. Diskutera!

7.	 Göran Persson (finansminister under 
saneringsåren i mitten av 1990-talet) har 
sagt: ”Den som är satt i skuld är icke fri.”  
Vad menade han?

8.	 I tidigare kapitel har belysts hur politiker 
ofta undvikit obehagliga beslut. Men 
under 1990-talet samlade sig det politiska 
systemet till en våldsam kraftansträngning 
och lade om hela den ekonomiska politiken 
dramatiskt. Hur kunde det bli möjligt?

9.	 Varför lyckades Sverige ta sig ur den djupa 
krisen på 1990-talet relativt snabbt jämfört 
med de länder i Sydeuropa som drabbades 
av djupa kriser efter finanskrisen 2008? Var 
det några särskilda åtgärder som gjordes här 
som borde gjorts där? Ligger skälet djupare, 
i det politiska systemet, i tillit, i avsaknad av 
korruption?

10.	 Sveriges sätt att hantera bankkrisen i början 
av 1990-talet har i efterhand fått mycket 
beröm. Varför?

1.	 I texten hävdas att det politiska systemet 
varken ville eller kunde strama åt under den 
andra hälften av 1980-talet. Diskutera det 
påståendet! Är det sant? Är det rättvist?

2.	 Gå tillbaka till figur 17.2 Försök rita in 
Sveriges rörelse från ruta till ruta under 
de dramatiska åren 1988–1992 i det 
diagrammet. Var befinner sig den svenska 
ekonomin i dag? Vad kan och bör den 
ekonomiska politiken göra?

3.	 Försöken att upprätthålla en fast växelkurs 
trots det stora valutautflödet hösten 1992 
visade sig bli mycket kostsamma. Tycker du 
att Riksbanken tidigare borde ha gett upp 
försvaret av kronkursen?

4.	 När Riksbanken blev mer självständig vid 
mitten av 1990-talet kritiserades detta med 
argumentet att det är odemokratiskt om 
tjänstemän – inte folkvalda politiker – har 
makten över räntan. Diskutera!

5.	 Riksbankens inflationsmål är 2 procent. Vad 
tycker du om det målet? Är det väl avvägt? 
Hur bör Riksbanken reagera om priserna 
stiger för att till exempel momsen höjs? Om 
de stiger för att valutan försvagas? Om de 
stiger för att höjd ränta har höjt boendekost-
naderna?
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11.	 Den här boken hävdar att ”U-svängen” i den 
ekonomiska politiken under 1990-talet har 
gett goda resultat. I vilken utsträckning är 
det omdömet politiskt? På vilka grundläg-
gande värderingar bygger det? Kan man göra 
en helt annan värdering av 1990-talet?

12.	 ”Det är väl inte så konstigt att inflationen 
fallit – arbetslösheten ligger ju mycket 
högre nu än under 1980-talet. Alltså har den 
svenska ekonomin inte alls blivit bättre – 
det är bara politikerna som bytt prioritet!” 
Diskutera!

13.	 Från det att inflationsmålet stadfästes 
vid mitten av 1990-talet har den svenska 
inflationen i genomsnitt legat under målet. 
Varför? Har Riksbanken misslyckats?

14.	 Den borgerliga regering som tillträdde efter 
valet 2006 ville öka sysselsättningen genom 
att sänka a-kassan och inkomstskatten, 
och samtidigt sänka arbetsgivaravgiften. 
Rita ett utbuds- och efterfrågediagram som 
illustrerar effekterna på arbetsmarknaden!

15.	 Fackföreningsrörelsen riktade hård kritik 
mot den sänkta a-kassan. Diskutera! Innebär 
den typen av jobbstimulans att svaga 
grupper får bära en för stor del av bördan?

16.	 Ett annat av recepten var sänkt skatt för de 
som jobbar. Diskutera jobbskatteavdragets 
effekter – på arbetsmarknaden och inkomst-
fördelningen!

17.	 Arbetslösheten och utanförskapet skiljer sig 
mellan olika regioner. Vad gör att det totala 
utanförskapet ligger mycket högre i vissa 
kommuner än i andra? Vad kan göras för 
att minska utanförskapet i de utsatta lands-
delarna?
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Kapitel 21: Finanskris och omprövning

8.	 Vilka åtgärder vidtog de stora central-
bankerna (Federal Reserve, Bank of 
England, ECB) för att expandera likviditet 
och kreditmängd? Metoderna kallas kvanti-
tativa lättnader. Fungerade de?

9.	 Läs igenom de olika argumenten mot den 
strikta inflationsmålsstyrningen. Några 
ekonomer menar att centralbankerna ibland 
bör avvika genom att höja räntan mot 
hotande fastighetsbubblor. Andra menar 
att centralbankerna i djup lågkonjunktur 
och deflation måste expandera än mer. 
Diskutera! 

10.	 Jämför krisen 2008–2009 med börskraschen 
2000, Asienkrisen 1997, oljekrisen 1973 och 
den stora depressionen på 1930-talet. Vilken 
kris var djupast? 

11.	 Under finanskrisen ökades de offentliga 
utgifterna i många länder, delvis för att 
mildra konjunkturnedgången. Men det ledde 
till att statsskulderna steg, i några fall till 
mycket höga nivåer. Diskutera: Vad är en 
rimlig nivå på statsskulden? Var det värt att 
öka skulderna?

12.	 Grekland fick i efterdyningarna av krisen 
nödlån av IMF och de andra euroländerna, 
men tvingades i gengäld kraftigt skära i 
statsutgifterna och höja skatter. Var detta 
rimliga krav? Fanns några alternativ?

1.	 I kapitlet anges flera orsaker till finans-
krisen, till exempel optimismen till följd 
av den starka tillväxten, den ekonomiska 
politiken och finansmarknadernas 
funktionssätt. Diskutera: Var någon faktor 
viktigare än de övriga? Finns några särskilda 
syndabockar att peka ut?

2.	 Vilken roll spelade lönesystemen i bankerna 
för risktagandet? Vilken roll spelade bonus-
systemen? Bör staten påverka bankernas 
lönesättning?

3.	 Varför underskattade de flesta ekonomer 
riskerna för en djup nedgång?

4.	 Texten i kapitlet hävdar att Sverige klarade 
sig bättre än många andra länder och jämfört 
med tidigare kristillfällen. Diskutera! 
Stämmer det? I så fall: varför?

5.	 Finanstidningen Financial Times utnämnde 
svensken Anders Borg till Europas bäste 
finansminister efter finanskrisen. Var han 
värd den utnämningen?

6.	 Centralbankerna sänkte på många håll sina 
styrräntor ned mot noll. Några satte till och 
med negativa räntor. Finns det någon nedre 
gräns för styrräntan? Vilka är riskerna med 
låga räntor? När är de riskerna värda att ta?

7.	 Bör centralbankerna ta mer hänsyn till 
börskurser och fastighetspriser när de 
fastställer sina styrräntor?
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13.	 I kapitlet påstås att lärdomarna från 
1990-talskrisen gjorde att Sverige klarade 
krisen 2008–2009 förhållandevis bra. 
Diskutera! 

14.	 Gick avregleringen av finanssektorn för 
långt under 1990-talet?

15.	 Vilka regleringar av finanssektorn bör 
skärpas? Finns det några negativa bieffekter 
av nya regleringar?

16.	 Sverige och de nordiska länderna fick mycket 
internationellt beröm för sitt sätt att hantera 
finanskrisen 2008–2009. Tidskriften 
Economist kallade den nordiska modellen 
”The next supermodel”. Var berömmet 
rättvist? Vad var det som gjorde att Norden 
klarade sig förhållandevis bra?

17.	 De nordiska länderna toppar de flesta inter-
nationella rankningslistor om livskvalitet, 
trygghet och innovationskraft. Varför?

18.	 Under senare år har västländernas 
ekonomier växt långsammare än före krisen. 
Vilka är skälen?

19.	 Ny teknik hajpas. Alla talar om appar, 
robotar, smartphones. Men enligt statistiken 
går produktivitetstillväxten numera ovanligt 
långsamt. Hur går det ihop?

20.	 Vilka var de ekonomiska effekterna av den 
stora flyktinginvandringen till Sverige 
2014–2015?

21.	 Regering och riksdag reagerade på de stora 
flyktingströmmarna 2015 genom att kraftigt 
försvåra flyktinginvandringen till Sverige. 
Diskutera? Var det rätt eller fel?

22.	 Under 2015–2017 växte svensk ekonomi 
snabbare än nästan alla andra utvecklade 
länders. Varför? Vad drev tillväxten?

23.	 Kapitlet avslutas med en öppen diskussion 
om vilka lärdomar nationalekonomin bör 
dra av finanskrisen. Diskutera! Vad upplever 
du själv vara ekonomernas sämsta gren i 
förståelsen av krisen?
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Avslutande diskussionsfrågor om Sveriges framtidsutmaningar

Miljö och klimat
Vad tycker du? Vad bör göras för att förbättra 
miljön? Accepterar du högre pris på miljöfarliga 
produkter och tjänster? Kan Sverige gå före med 
egna, långtgående åtgärder eller ska vi främst 
agera tillsammans med andra? Vilka är framtidens 
energikällor?

Innovationer och entreprenörer
Vad tycker du? Vad kan Sverige göra för att bli ett 
ledande land för teknikutveckling, moderna pro-
dukter och ny teknik?

Arbetslöshet, klyftor och utanförskap
Vad tycker du? Hur ska arbetslösheten bekämpas? 
Diskrimineringen? Hur farliga är inkomstskillna-
derna? Hur kan man lyfta dem som halkar efter? 
Går det att bryta mönstret med stor utslagning i 
vissa landsdelar och stadsdelar?

Globalisering och internationell konkurrens
Vad tycker du? Hur bör skolan reformeras för att 
ge eleverna kunskaper som bär i den internatio-
nella konkurrensen? Hur ska vidareutbildning 
organiseras under livet? Hur ska Sverige attra-
hera kapital och driftiga människor från andra 
länder? Hur ska svenska företag bli bättre på att 
utveckla ny teknik?

Välfärden i framtiden
Vad tycker du? Hur ska vi få fler bostäder? Hur 
ska vi klara att försörja en åldrande befolkning? 
Hur ska vi klara att hålla utfästelser om pensio-
nerna och göra den offentliga sektorn både effektiv 
och mänsklig?
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