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Instuderingsfrågor 
 
Del 3 - Tillväxt och konjunkturer 

1. Vad är bruttonationalprodukten, BNP? (322/264) 

2. Vad mäter man med BNP och BNP per capita? (322/264) 

3. Vilka brister har BNP som mått på välfärd? (322-3/264-5) 

4. Vilka alternativa mått på välfärd finns det? Ge två exempel. (324/266) 

5. Vilka är Sveriges ekonomisk-politiska mål? (327/269) 

6. Vad är tillväxt? (328/270) 

7. Vilka två huvudsakliga sätt finns det för att få ekonomisk tillväxt? (328-9/270-1) 

8. Rita upp en konjunkturmodell med trend och faktisk konjunktur, och förklara vad 

modellen visar. (329-30/271-2) 

9. Jämför vad som kännetecknar hög- respektive lågkonjunktur. (329-30/271-2) 

10. Beskriv utförligt varför vi inte kan ha en ständig högkonjunktur. (330-1/272-3) 

11. Förklara följande begrepp: (330/272) 

a. Recession 

b. Depression 

c. Inflation 

d. Deflation 

12. Vad innebär hyperinflation? Ge exempel på en stat som drabbats av det. (332/274) 

13. Förklara de fyra huvudsakliga orsakerna till att inflation uppstår. (Använd gärna 

utbud- och efterfrågemodellen) (333/275) 

14. Vilka skadliga effekter kan inflationen ha på ett lands ekonomi? (333-4/275-6) 

15. Hur mäter man inflation? (335/277) 

16. Vad är det för skillnad på konjunkturarbetslöshet och strukturarbetslöshet? 

(335/277). 

17. Beskriv utförligt hur du och din familj riskerar att drabbas av hög- respektive 

lågkonjunktur. 

 
Del 4 - Ekonomisk politik 

1. Vad är finanspolitik? (338/280) 

2. Vad innebär det att staten för en expansiv finanspolitik? När bör staten gör det? 

3. Vad innebär å andra sidan att staten för en kontraktiv (åtstramande) finanspolitik? 

När bör staten göra det? 

4. Förklara följande begrepp: (338/280) 

a. Utgiftstak 

b. Överskottsmål 
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5. Läs artikeln om statens finanser inför 2016. 

a. Var befinner vi oss i konjunkturcykeln, enligt artikeln. Vilka orsaker ligger 

bakom den nuvarande tillväxten? 

b. Vilken typ av finanspolitik bedriver finansministern och regeringen? 

c. Vad innebär krona-för-krona-principen? 

d. Vilken typ av finanspolitik borde finansministern bedriva enligt dina 

kunskaper om ekonomisk politik? 

6. Vad är Riksbanken? (342/284) 

7. Vad är reporäntan? (342/284) 

8. Vad är det Riksbanken vill styra med reporäntan? (342/284) 

9. Hur kan reporäntan påverka marknadsräntorna? (342-3/284-5) 

10. Vad innebär det att Riksbanken för en expansiv penningpolitik? När bör 

Riksbanken gör det? (343/385) 

11. Vad innebär det å andra sidan att Riksbanken för en kontraktiv (åtstramande) 

penningpolitik? (343/385) 

12. Läs Riksbankens information om senaste räntebeslutet på nedan. 

a. Vilket beslut har Riksbanken tagit om reporäntan? Handlar det om expansiv 

eller kontraktiv penningpolitik? 

b. Hur motiverar man beslutet? 

c. Vilka risker ser Riksbanken med den politik de driver? 

 


