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För dig som elev
En av riksdagens fem huvudsakliga uppgifter är att besluta om statens inkomster och utgifter i 
statens budget, dvs. att bestämma hur statens pengar ska användas. I arbetet med statens budget 
– budgetprocessen – deltar både regeringen och riksdagen. 

Ta reda på mer om hur arbetet med statsbudgeten fungerar. Genom att arbeta med uppgifterna 
nedan får du lära dig mer om statsbudgeten och om hur budgetprocessen går till.

Del 1: Statsbudgeten och budgetprocessen
Börja med att se filmen Så arbetar riksdagen med statens budget. Se gärna om filmen även om 
din lärare har visat den. https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/
beslutar-om-statens-budget/

Läs därefter igenom nedanstående material från regeringen och riksdagen:

 ◆ Beslutar om statens budget 
https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-stat-
ens-budget/

 ◆ Riksdagen i samhället, s.16-17 
https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/riksda-
gen-i-samhallet.pdf

 ◆ Från förslag till budget 
https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/fran-forslag-till-budget/ 

 ◆ Budgetprocessen 
https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/budgetprocessen/

 ◆ Den statliga budgetprocessen steg för steg 
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/budget-
processen-steg-for-steg/

 ◆ Ett budgetår – tre olika sorters propositioner 
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ett-bud-
getar--tre-olika-sorters-propositioner/

Uppgifter
1. Vem gör vad i budgetprocessen? Förklara vilken roll regeringen har och vilken roll  

riksdagen har i arbetet med statsbudgeten.

2. Regeringen lämnar regelbundet in budgetförslag till riksdagen. 

a) När på året sker det och vad kallas dessa budgetförslag?

b) Dessa två budgetförslag har olika innehåll. Berätta kortfattat vad de två budgetförslagen 
innehåller. 
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3. Regeringen kan samtidigt med ett budgetförslag även lämna in en ändringsbudget till  
riksdagen. Förklara vad en ändringsbudget innebär.

4. När på året fattar riksdagen beslut om de budgetförslag som lämnas in från regeringen?

5. Ungefär hur stor är statens budget per år, dvs. hur mycket pengar ingår i statens budget?

6. Varifrån kommer statens pengar? 

7. Vad används statens pengar till? 

a) Studera bilden på s.17 i studiematerialet Riksdagen i samhället. Ge minst fem exempel  
på områden som får ta del av pengarna i en statsbudget. 

b) Vad ville regeringen satsa pengar på i den senaste budgetpropositionen? Läs igenom 
Budgeten för 2020 på fem minuter. Ge därefter minst fem konkreta exempel på vad  
regeringen vill använda statens pengar till under 2020. 
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/budgeten-for-2020-pa-fem-minuter/ 

8. Förklara hur en regering kan använda statsbudgeten för att styra Sverige åt det håll  
regeringen vill.

9. Tänk dig att du är minister och att regeringen har 1 miljard kronor kvar att använda.  
En miljard är 1000 miljoner. 

a) Hur skulle du vilja använda pengarna? Ge konkreta exempel på vad du skulle ge  
mer pengar till. Du kan välja flera förslag så länge summan inte överstiger 1 miljard.

b) Vad skulle det du väljer att satsa pengar på leda till? Förklara vilka konsekvenser det 
skulle leda till på individ-, grupp- och samhällsnivå.

10. Finanspolitik innebär att staten ändrar inkomster och utgifter i statsbudgeten i syfte att 
påverka samhällsekonomin. Varför finns det finanspolitik? Resonera om vad som skulle 
hända i ett land där staten inte för någon finanspolitik utan lämnar över ansvaret för sam-
hällsekonomin helt och hållet till det privata näringslivet. Vad skulle hända om inte staten 
tog in skatter och fördelade skattemedlen till olika områden i samhället?

11. Gruppuppgift 
Du är politiker i Sveriges riksdag. Sverige befinner sig för tillfället i en krissituation med  
ett allvarligt ekonomiskt läge. Företag rapporterar om vikande försäljning och minskade  
intäkter. Många företag har börjat varsla eller säga upp personal med en växande arbets-
löshet som följd. Kommuner och regioner rapporterar om minskade skatteintäkter och 
ökande utgifter, inte minst för vård och omsorg. För att minska arbetslösheten och undvika 
att en stor andel företag går i konkurs behöver staten göra en rad stimuleringsinsatser.  
För att ha råd med insatserna behöver ni fatta beslut om ändringar i budgeten. För att staten 
ska få tillgång till mer pengar kan ni antingen minska statens utgifter eller öka de statliga 
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inkomsterna genom att höja skatten eller låta staten ta lån. Det går också att kombinera 
minskade utgifter med till exempel höjda skatter.

a) Resonera om vilka konsekvenser nedanstående åtgärder skulle få på individ-, grupp- 
och samhällsnivå. Ta upp både fördelar och nackdelar för respektive åtgärd.

 ◆ Staten inför kortidspermittering. Företag kan ansöka om korttidsarbete, permittering, 
för sina anställda. Det innebär att de anställda går ner i arbetstid och får behålla en 
stor del av sin ordinarie lön under permitteringen. Arbetsgivaren får stöd från staten 
för att täcka stora delar av lönekostnaderna.

 ◆ Höjd punktskatt för alkohol, tobak och andra nikotinhaltiga produkter. 

 ◆ Minskad arbetsgivaravgift för alla företag under en begränsad tid.

 ◆ Minskad arbetsgivaravgift för företag i vissa utvalda branscher under en  
begränsad tid.

 ◆ Höjd ersättningsnivå i A-kassan och förenklade regler för att fler ska få rätt till  
arbetslöshetsersättning.

 ◆ Ekonomiskt tillskott till kommuner och regioner i form av ökade generella statliga 
bidrag, så att kommuner och regioner kan satsa pengar där det behövs.

 ◆ Ekonomiskt tillskott till kommuner och regioner i form av riktade bidrag där  
pengarna ska användas till vård och omsorg. 

 ◆ Staten ger statlig lånegaranti för små och medelstora företag. Staten garanterar att 
banker som ger företag nya lån täcks med 70 procent av lånebeloppet om ett lån  
skulle visa sig bli en förlust för banken, t.ex. om ett företag trots lånet går i konkurs.

 ◆ Staten lånar pengar för att ha utrymme att öka de statliga utgifterna.  
Både statskulden och räntorna är låga i dagsläget.   

 ◆ Staten ger alla medborgare över 18 år ett engångsbelopp om 10 000 kronor. 

 ◆ Egna förslag för att öka statens inkomster och/ eller minska statens utgifter.

b) Vilka tre åtgärder tror ni skulle ge bäst effekt för att motverka den ekonomiska  
krisen och samtidigt vara de bästa åtgärderna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? 
Motivera era val.

c) Jämför de val ni gjorde i uppgift 11b med de val som de andra grupperna i klassen  
har gjort. Diskutera fördelar och nackdelar med era prioriteringar.

d) Klassens val av statligt stödpaket. Efter att ha hört alla gruppers förslag till insatser  
ska ni som klass gemensamt besluta om ett statligt stödpaket. Vilka tre förslag på  
åtgärder ska ni införa? Argumentera för och emot de olika åtgärderna. Rösta därefter  
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om åtgärderna. De tre åtgärder som får flest röster kommer att utgöra klassens statliga 
stödpaket för att motverka den krissituation som landet befinner sig i.

Del 2: Coronokrisen påverkar statsbudgeten
Coronaviruset har kraftigt påverkat Sverige. Regeringen har under våren 2020 presenterat flera 
åtgärder för att motverka konsekvenserna av det nya coronaviruset. Flera lagförslag och extra 
ändringsbudgetar har av den anledningen lagts fram i riksdagen. 

På våren presenterar regeringen sedvanligt också sin vårbudget. Den 15 april lämnade finans-
ministern regeringens vårbudget – den ekonomiska vårpropositionen och Vårändringsbudget 
för 2020 – till riksdagen. Samma dag debatterade finansministern och riksdagspartiernas ekono-
misk-politiska talespersoner budgetförslagen i riksdagens kammare.

Använd nedanstående material från regeringen och riksdagen och besvara därefter uppgifterna.

 ◆ Om budgetprocessen och det finanspolitiska ramverket 
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/Om_bud-
getprocessen_och_det_finanspolitiska_ramverket/

 ◆ Vårbudgeten 2020 på fem minuter  
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/varbudgeten-2020-pa-fem-minuter/

 ◆ Regeringen överlämnar 2020 års ekonomiska vårproposition  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/regeringen-overlam-
nar-2020-ars-ekonomiska-varproposition/

 ◆ Regeringens beslut och initiativ med anledning av nya coronaviruset  
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anled-
ning-av-nya-coronaviruset/regeringens-beslut-och-initiativ-med-anledning-av-nya-corona-
viruset/

 ◆ Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19 
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekono-
miska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/

 ◆ Budgetförslag per budgetår 
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/budget-
propositioner-per-budgetar/ 

 ◆ Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset (se framför allt under rubriken Aktuellt 
om riksdagsbeslut med anledning av corona i menyn till höger)  
https://www.riksdagen.se/sv/riksdagens-arbete-med-anledning-av-corona/

 ◆ Aktuellt (riksdagsbeslut med anledning av coronaviruset) 
https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/?cmskategori=corona-riksdagsbeslut
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Uppgifter

1. När får en regering lägga fram extra ändringsbudgetar? 

2. Hur många extra ändringsbudgetar har regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet 
och Liberalerna lagt fram till riksdagen med anledning av coronaviruset?

3. Nämn minst tre av de ekonomiska åtgärder som regeringen och riksdagen har vidtagit för 
att mildra konsekvenserna av coronaviruset. Vad innebär dessa ekonomiska åtgärder?

4. Välj en av de ekonomiska åtgärder som regeringen och riksdagen har vidtagit och analysera 
åtgärden med hjälp av analysmodellen nedan. Ta reda på vilka orsaker som har lett fram till 
åtgärden och vilka konsekvenser åtgärden kan leda till utifrån individ-, grupp- och sam-
hällsnivå.

Analysmodell

Konsekvens(er)
◊	 individ

◊	grupp

◊	samhälle

Orsak(er) Åtgärd(er)
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