
KURSBESKRIVNING  

Moment 2. Arbetsmarknadsekonomi 1, (7,5 hp)  

 

Kursens syfte och innehåll  

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arbetsmarknadsekonomi som är en del av 

nationalekonomi. Arbetsmarknaden studeras utifrån såväl arbetsgivarens som arbetstagarens 

beslutssituation och vilka konskevenser det har från ett samhälleligt perspektiv. Mer specifikt 

studeras grundprinciperna för vad som styr utbud och efterfrågan på arbetskraft och hur dessa 

påverkars av olika omständigheter och samhällsekonomiska regleringar. Kunskap om dessa 

frågor är av stor betydelse om man till exempel ska förstå hur samhällsekonomisk politik 

förändrar individens beslut och ekonomin. Kursen behandlar också till viss del vilka 

konsekvenser förändringar i efterfrågan och utbudet av arbetskraft får för resursfördelningen i 

samhället. 

Kursen är uppdelad i fyra delar. För att ge en bättre förståelse för grunderna i 

arbetsmarknadsekonomi ger den första delen av kursen en introduktion till grundläggande 

mikroekonomisk analys samt nationalekonomiska principer och nyckelbegrepp. I denna del 

studeras bland annat begrepp som alternativkostnad, jämvikt och prismekanismen. Därefter 

studeras vad som styr en arbetsgivares beslut att anställa och därmed hur efterfrågan på 

arbetskraft bestäms. Den tredje delen analyserar vad som styr individens beslut att erbjuda sin 

arbetskraft vilket utgör arbetsutbudet i ekonomin. I de båda senare delarna analyseras hur dessa 

beslut påverkas av skattelagstiftning och konkurrens samt förväntade samhällseffekter av olika 

reformer. I den tredje delen ser vi även till en modell som förklarar hur arbetsutbudet påverkas 

av möjligheten till hemproduktion. I den fjärde och avslutande delen av kursen studeras 

översiktligt hur ovan påverkar ekonomisk tillväxt och välfärd.   

Kursen är en grundkurs och introduktion till arbetsmarknadsekonomi och kan liknas vid en 

metodkurs. Mycket av det man lär sig i denna kurs kommer till användning även under senare 

moment i utbildningen. Vi arbetar mycket utifrån att grafiskt analysera olika samband.   

Litteraturen på kursen är i huvudsak uppdelad så att delarna ur ”Vår Ekonomi” behandlar den 

första delen av kursen medan delarna ur ”Arbetsmarknadsekonomi” innehåller de huvudsakliga 

analyserna av efterfrågan och utbudet av arbetskraft. Till den senare halvan av kursen ingår två 



artiklar och två avsnitt ur Långtidsutredningen 2011, Huvudbetänkande, SOU 2011:11. Till 

kurslitteraturen tillkommer även ”handouts” som ges till varje föreläsning via Mondo.  

 

Lärandemål eller förväntade studieresultat  

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i arbetsmarkandsekonomi och till viss del ge 

kunskaper i nationalekonomisk analys. Därutöver ska studenten lära sig hur analysen kan 

appliceras på olika samhällsekonomiska förändringar. Mer specifikt, efter avslutad kurs ska den 

studerande få en ökad förståelse för och kunskaper om vad som påverkar arbetsgivare och 

individers beslut om arbetstid samt vilka konskevenser det får för samhällsekonomin.  

    

Undervisningsformer  

Kursen består av nio föreläsningar. Föreläsningarna syftar till att ge en kunskapsgrund och 

förståelse för kursmaterialet så att eleven därefter bättre kan tillgodogöra sig litteraturen. Till 

varje föreläsning ges ”handouts” som ”fylls i” under föreläsningen i syfte att skapa ett interaktivt 

lärande samt för att ge övning i att grafiskt analysera samband. Dessa ingår som en del av 

kurslitteraturen. Kursen består också av fyra övningstillfällen. Dessa syftar till en annan typ av 

inlärning och baseras istället på frågeövningar kring materialet. Inom kursen ges också ett 

frivilligt tillfälle för den studerande att i grupp redovisa svar på instuderingsfrågor.  

  

  


