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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-02-16 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt antingen
- områdesbehörighet A4 Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller
- områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A) med undantag för Engelska B.

Lärandemål
Delkurs 1 - Mikroekonomisk teori och internationell handel (15 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- förklara prisets roll inom marknadsekonomin,
- definiera och tillämpa begreppen pris- och inkomstelasticitet,
- förklara varför resurserna i en perfekt fungerande marknadsekonomi blir effektivt allokerade,
- förklara varför förekomsten av externa effekter och kollektiva nyttigheter påverkar
marknadsekonomin och resursallokeringen,
- förklara sambanden mellan företags kostnader och utbud av varor och tjänster,
- redogöra för marknadsformerna fullständig konkurrens, monopolistisk konkurrens, oligopol och
monopol,
- redogöra för lönebildningen vid olika marknadsformer,
- förklara varför arbetsdelning/specialisering och handel kan gynna alla aktörer,
- redogöra för spelteorins grunder,
- förklara vinster med internationell handel,
- förklara politiska motiv bakom införandet av handelsbegränsande åtgärder,
- redogöra för effekter på varupriser och löner av handelsbegränsande åtgärder och
- redogöra för motiv till utländska direkta investeringar.

Delkurs 2 - Makroekonomi, globalisering och tillväxt (15 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna



- förstå makroekonomiska samband utifrån nationalräkenskaper,
- använda makroekonomiska modeller på både lång och kort sikt samt med hjälp av modellerna
analysera effekter av ekonomisk-politiska åtgärder,
- redogöra för penning- och obligationsmarknadernas huvudsakliga roll och funktionssätt,
- redogöra för mål och medel för den svenska penningpolitiken,
- förklara begreppen arbetslöshet och inflation och dess samband i en makroekonomisk konttext,
- redogöra för faktor som påverkar växelkurser samt hur växelkursen kan användas som ett medel för
att uppnå Riksbankens inflationsmål,
- redogöra för orsaker till och konsekvenser av finansiella kriser i en globaliserad ekonomi,
- identifiera faktorer som leder till ekonomisk tillväxt och orsaker till bestående fattigdom och
- analysera enskilda länders förutsättningar för tillväxt i ekonomisk välfärd.

Innehåll
Delkurs 1 - Mikroekonomisk teori och internationell handel
Delkursen utgår från grundläggande nationalekonomiska principer, till exempel att väga kostnader mot
fördelar, principen om avtagande avkastning och alternativkostnadsbegreppet. Genom dessa principer
studeras hur hushållens konsumtionsbeteende påverkar efterfrågan på varor och tjänster och hur
producenternas produktions- och kostnadsstruktur påverkar utbudet av varor och tjänster. I delkursen
behandlas också hur den offentliga sektorn genom skatter och regleringar kan påverka en marknad,
och hur dessa kan användas för att öka välfärden vid till exempel informationsproblem, miljöproblem
och bristande konkurrens som monopol och oligopol. Vidare behandlas internationell handel och
investeringar. Fritt internationellt handelsutbyte problematiseras. Effekter av handelsbegränsande
åtgärder, såsom tullar och importkvoter, analyseras. Företagens motiv att förlägga del av sin
verksamhet utomlands, istället för att exportera ifrån till exempel Sverige, diskuteras också.

Delkurs 2 - Makroekonomi, globalisering och tillväxt
Makroteorin förklarar aggregerade storheter som total produktion och dess användning, inflation,
arbetslöshet, statsbudget och bytesbalans. Teorin visar också hur dessa storheter påverkar varandra.
Vidare analyseras den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar. Ekonomisk politik delas
upp i finanspolitik, som direkt påverkar reala storheter i ekonomin och i penningpolitik, som påverkar
den reala ekonomin indirekt genom reglering av kreditgivning hos finansiella mellanhandsinstitut.
Riksbankens olika penningpolitiska instrument diskuteras. Olika växelkurssystem presenteras samt
den ekonomiska politikens skilda förutsättningar inom olika växelkurssystem. Orsaker till problem
inom den finansiella sektorn diskuteras och hur sådana kan sprida sig mellan länder, när det finansiella
systemet blir alltmer globaliserat. En uppdelning i makroteori är mellan långsiktig tillväxt och
kortsiktiga fluktuationer. Drivkrafterna bakom dessa förklaras.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom skriftliga tentamina och en skriftlig uppsats som presenteras vid ett
seminarium. Rapporten är i form av ett grupparbete, och vid seminariet opponerar varje grupp på en
annan grupps uppsats.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd krävs minst 75% av kursens hp.

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.



Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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