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KURSBESKRIVNING 
Moment 4. Ekonomisk politik och arbetslöshet (7,5 hp) 
 

 
Kursens syfte och innehåll 
Kursen syftar till att ge en bred orientering om arbetslösheten, samhällsekonomin och 
arbetsmarknadens funktionssätt. Den har två huvuddelar som delvis överlappar.  

I den första delen går vi igenom begrepp och institutioner som är viktiga för hur arbetsmarknaden 
och samhällsekonomin fungerar. Hur bestäms löner och arbetsvillkor i Sverige? Vad är inflation och 
BNP? Vi går igenom ekonomisk politik i form av finans- och penningpolitik, och vi tar upp vad 
nationalekonomisk teoribildning säger om relationen mellan arbetslöshet och inflation. En 
gästföreläsning behandlar arbetsmarknadspolitikens framväxt, utformning och problem. 

Med detta som grund fokuserar den andra delen av kursen på arbetslösheten. Hur mäts 
arbetslösheten och hur hög är den för olika grupper i Sverige idag? Hur skiljer sig Sverige från andra 
länder? Vi tar upp betydelsen av rörlighet på arbetsmarknaden liksom lönebildningens roll för 
arbetslösheten och arbetsmarknadens funktionssätt. På den här delen av kursen diskuterar vi hur 
olika politiska åtgärder kan påverka arbetslösheten, och vi tar upp frågor som är aktuella i den 
samhällspolitiska debatten. 

 

Lärandemål, eller förväntade studieresultat 
Efter kursen förväntas studenterna ha uppnått följande lärandemål: 

• Ha grundläggande kunskaper om och förståelse för begrepp som BNP, tillväxt och inflation och 
hur de relaterar till arbetslöshet.  
• Ha grundläggande kunskaper om finans- och penningpolitik och hur de relaterar till arbetslöshet.  
• Kunna förklara centrala begrepp och samband när det gäller arbetslösheten.  
• Ha förståelse för och kunskaper om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.  
• Kunna analysera möjliga effekter av politiska åtgärder med hjälp av nationalekonomisk  
teoribildning.  
• Ha god färdighet i att diskutera och analysera läget på arbetsmarknaden. 

 

Undervisningsformer 

Kursen består av föreläsningar, seminarier och frågestunder. Föreläsningarna ger en bred orientering 
om arbetslösheten och den ekonomiska politikens roll med betoning på att förklara grundläggande 
begrepp och viktiga samband. 



Kurslitteraturen är ganska omfattande och täcks inte helt av föreläsningarna. Tanken är snarare att 
föreläsningarna ska ge sammanhang och struktur och underlätta den egna inläsningen. Jag 
rekommenderar därför att man läser den anvisade litteraturen inför varje föreläsning för att hinna 
smälta litteraturen under kursen. Något som ökar behållningen av kursen är att följa den ekonomisk-
politiska debatten i media under kursens gång.  

På seminarier med gruppvisa presentationer i slutet av kursen får deltagarna genomföra gruppvisa 
presentationer om arbetsmarknadsläget och olika typer av politiska åtgärder. 

 

Kurslitteratur: 
Böcker:  
• Eklund, Klas: ”Vår ekonomi”, Studentlitteratur (Senaste upplagan). 
• Björklund m fl: ”Arbetsmarknaden”, Studentlitteratur (Senaste upplagan). 
• Calmfors m fl: ”Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?”, Dialogos förlag. (Senaste 

upplagan). 
 
Rapporter, artiklar och föreläsningsanteckningarna tillkommer. 


