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Produktionsfaktorer

För att tillverka, producera, något krävs resurser. Samhällets (och ett företags)
resurser kallas produktionsfaktorer. Att göra sluta på varor och tjänster kallas för att
konsumera. 
  
Världens (och ett lands eller ett företags) resurser, produktionsfaktorer är
begränsade, precis som en individs resurser är begränsade. Därför måste ett
samhälle (eller företag) göra val av olika slag innan de förbrukar sina resurser. 
  
Några av de problem och frågor som ett samhälle (eller ett företag), dess politiker
och ekonomer måste arbeta med: 
  
1.     Vilka varor och tjänster skall produceras? (Och offentligt eller privat?) 
2.     Hur mycket skall produceras? 
3.     Med vilka metoder ska produktionen ske? 
4.     Hur skall resultatet fördelas? 
5.     Är alla resurser utnyttjade? 
6.     Prisnivån? 



Produktionsfaktorer - forts

Produktionsfaktorer 
Arbetskraft Allt manuellt och intellektuellt arbete som befolkningen i ett 

land (eller anställda) kan utföra. 
  
Naturtillgångar T ex skog, malm, mark, vatten, olja m m. Det material som 
(Material) används. 
 
Realkapital Alla hjälpmedel vid produktion förutom arbetskraft och 

naturtillgångar. 
  
Kapital (pengar)         
  
Kunskap                 Ses ibland som egen produktionsfaktor. Ingår annars i 

arbetskraft. 



Olika typer av produktion 

Den arbetande befolkningen fördelar sig på olika typer av produktion –
produktionstyper eller produktionssektorer. 
  
Jordbruksproduktion Råvaruframtagning, primär produktion. 

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske, gruvdrift 
m m. 

  
Industriproduktion Råvarubearbetning, sekundär produktion. 

Bearbetning av råvaror till färdiga 
produkter. Industri och byggnadsverksamhet. 

  
Service- och tjänsteproduktion Den typ av produktion som får övriga typer av 

produktion att fungera bättre. Handel, 
transporter, forskning, omsorg m m. 



BNP och BNP/capita 

BNP                           Bruttonationalprodukten. Ett försök att beräkna värdet av allt som 
ett land producerar. Värdet av alla varor och tjänster som 
produceras i ett land under ett år. 

  
BNP/capita                 Om vi delar ett lands BNP med antalet invånare så får vi 

BNP/capita. Detta används som ett mått på hur rikt ett land är.  
  
Problem                      a) BNP visar inte hur välfärden är fördelad. 
                                   b) Obetalt arbete räknas inte, t ex bärplockning, hemarbete (eller 

     svarta jobb) 
                                   c) BNP tar inte hänsyn till resursförslitning och miljöförstöring 
                                   d) Tar ej hänsyn till vad som produceras, exempelvis 

     militärproduktion, benbrott m m. 

HDI                                 Human Development Index, mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala 
utveckling. 

HDI baseras på tre indikatorer som skall belysa vad som anses vara grundläggande mänsklig utveckling:

- Livslängd, mätt genom förväntad livslängd vid födseln.
- Utbildningsnivå, mätt genom läs- och skrivkunnigheten hos vuxna, samt antalet inskrivna i primär, sekundär och högre utbildning.
- Levnadsstandard, mätt genom inkomst per capita. 



  

Tillväxt - När BNP ökar. 

Vad beror ekonomisk tillväxt på? 
  
1.     Produktionsfaktorerna har förändrats. (Kvalitativa och kvantitativa förbättringar) 
  

En ökning av den produktiva befolkning (fler människor som arbetar) T ex nya
människor, sjukskrivna-friska. 
Utbildning av arbetskraften (bättre utbildade människor) 
Nya naturtillgångar (antingen hittas nya eller så kommer man på nya, bättre sätt att
använda de som finns) 
Investeringar i realkapital (mer realkapital) 
Teknisk utveckling (bättre realkapital) 

2.     Produktionen har förändrats. Stordrift och/eller specialiseringar. 

Tillväxtfaktorer 


