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Kurser	  i	  nationalekonomi	  på	  fördjupningsnivå	  nivå	  –	  sammanfattning	  av	  
innehåll.	  Alla	  kurser	  kan	  läsas	  som	  fristående	  kurser	  eller	  inom	  ramen	  för	  ett	  
kandidatprogram.	  
Intermediate	  level	  courses	  in	  Economics	  –	  abstract.	  All	  courses	  can	  be	  studied	  as	  
free-‐standing	  courses,	  or	  within	  a	  Bachelor’s	  programme.	  
	  
	  
	  
NEKG21	  –	  Mikroekonomisk	  analys	  
Kursen behandlar i huvudsak ekonomiskt beslutsfattande beträffande konsumtion och produktion. Kursen 
inleds med en genomgång av de underliggande principer som styr individens optimala konsumtionsbeslut 
under säkerhet och osäkerhet. Denna genomgång mynnar ut i individens nyttomaximerings- och 
utgiftsminimeringsproblem, som i sin tur bestämmer individens efterfrågan. Kursen fortsätter med en 
genomgång av de underliggande principer som styr företagets optimala produktionsbeslut på lång och kort 
sikt. Denna genomgång leder till företagets utgiftsminimerings- och vinstmaximeringsproblem, som i sin 
tur bestämmer företagets utbud. Kursen behandlar också allmän jämvikt i en enkel bytesekonomi. Vidare 
behandlar kursen monopolistens problem vad gäller prissättning och paketering (så kallad 
prisdiskriminering). Kursen avslutas med en utvidgning av monopolistens problem till den s.k. Cournot-
modellen. 	  
NEKG21	  –	  Microeconomic	  Analysis	  
The course deals primarily with economic decision making concerning consumption and production. The 
course starts with a treatment of the underlying principles that guide an individual's optimal consumption 
decisions under both certainty and uncertainty. This treatment leads to the utility maximisation and 
expenditure minimisation problems faced by an individual which, in turn, determine individual demand. 
Next, there is a treatment of the underlying principles guiding the optimal production decisions by firms in 
both the short run and the long run. This treatment leads to the cost minimisation and profit maximisation 
problems faced by a firm which, in turn, determine firm supply. There is also a treatment of general 
equilibrium in a simple exchange economy, and a treatment of the problems faced by a monopolist in 
terms of pricing and bundling ("price discrimination"). The course is concluded by an extension of the 
monopolist's problem to the Cournot model. 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

NEKG31	  –	  Ekonometri	  
Kursen inleds med att ge en introduktion till deskriptiv statistik, sannolikhetslära och inferens. I övrigt 
behandlar kursen problem med att etablera och kvantifiera samband mellan olika ekonomiska variabler 
liksom grundläggande ekonometrisk metod. Huvudfokus ligger på den statistiska regressionsanalysen, 
men även mer avancerade metoder inom exempelvis tidserieanalys berörs. En annan viktig del av kursen 
är de praktiska datorövningarna, vilka är tillämpningar på såväl mikro- och makroekonomi som finansiell 
ekonomi. Datorövningarna utförs på persondator med hjälp av ett ekonometriskt mjukvaruprogram. 	  
NEKG31	  –	  Econometrics	  
This course starts with an introduction to descriptive statistics, probability theory and inference. 
Thereafter, the course treats problems connected with establishing and quantifying the relationship 
between different economics variables as well as basic econometric methodology. The main focus is 
statistical regression analysis, but more advanced methods in, for example, time series analysis are also 
considered. Another important part of the course is the practical applications in the form of computer 
exercises, using applications in microeconomics, macroeconomics and financial economics. The computer 
exercises are carried out using econometric software on a PC. 	  
	  
	  
NEKG33	  –	  Matematiska	  metoder	  för	  nationalekonomi	  
Kursen behandlar grundläggande matematiska metoder för vidare studier i och praktiskt arbete inom 
nationalekonomi. Dessa verktyg är nödvändiga för att formulera, analysera samt förstå ekonomiska 
modeller och problem. Följande områden kommer att behandlas: grundläggande algebra, mängder, 
ekvationer, gränsvärde, kontinuitet, derivata, funktionsbegreppet, de elementära funktionerna, 
extremvärdessatsen, extremvärden för funktioner av en eller flera variabler, partiella derivator, optimering 
under bivillkor, Lagrangemetoden, vektorer, lineära ekvationssystem och integraler. 	  
NEKG33	  –	  Mathematical	  Methods	  for	  Economics	  
The course consists of basic mathematical methods that lay a foundation for further studies and applied 
work in economics. These tools are necessary for the formulation, analysis and understanding of 
economic models and issues. The following will be treated in the course. Elementary algebra, sets, 
equations, limits, continuity, the derivative, the concept of a function, the elementary functions, the 
extreme-value theorem, extreme values of a function, partial derivatives, constrained optimisation, the 
method of Lagrange multipliers, vectors, linear systems of equations and integrals. 	  
	  
	  
NEKG41	  –	  Makroekonomisk	  analys	  
Kursen ger en fördjupad översikt av makroekonomisk teori. Den fördjupar grundkursens inne-håll genom 
mer ingående analys och högre formell nivå. Genom Excel-övningar får studenten arbeta med tillämpade 
makroekonomiska problem. Kursens innehåll uppehåller sig främst vid konjunktursvängningar, 
arbetslöshet, inflation, bytesbalans och finans- och penningpolitik. Analysen utvidgas till att beakta det 
faktum att ekonomiska agenter är framåtblickande. Insik-terna om hur ett lands konsumtion, investeringar, 
bytesbalans och ekonomiska politik bestäms och utvecklas över tiden fördjupas därigenom avsevärt. 
Dessutom ingår den för analys av ekonomisk politik viktiga IS–LM-modellen. 	  
NEKG41	  –	  Macroeconomic	  Analysis	  
The course provides a deepened overview of macroeconomic theory. It deepens the content of the 
introductory course by adopting a more thorough analysis and a higher formal level of the analysis. 
Through exercises in Excel, the students work with applied macroeconomic problems. The content of the 
course mainly focuses on business cycle fluctuations, unemployment, inflation, the current account and 
fiscal and monetary policy. The analysis is extended to include the fact that economic agents are forward- 
looking, which considerably deepens the insights into the determination and development of a country’s 
consumption, investment, current account and economic policy. In addition, the course contains the IS–
LM model that is important for analysis of economic policy. 	  
	  
	  
	  



 

 

NEKG51	  –	  Offentlig	  ekonomi	  
Det främsta syftet är att förse studenterna med en förståelse för teorier och begrepp inom offentlig 
ekonomi och offentliga finanser och tillämpningen av dessa. Kursen ger en avancerad, organiserad och 
genomgripande diskussion av teoretisk och empirisk forskning om offentlig ekonomi. Kursen täcker ett 
antal av de avgörande beslut politiker står inför och behandlar särskilt effekterna för hushåll och företag av 
regleringar, skatter och offentliga utgifter. Områden som behandlas innefattar problem som är relaterade 
till offentligt beslutsfattande, kollektiva varor, externa effecter, inkomstomfördelning, socialförsäkringar, 
effektiv och rättvis beskattning och fiskal federalism. Speciell tonvikt läggs vid globalisering och 
genusperspektiv. 	  
NEKG51	  –	  Public	  Economics	  
The course focuses on the relationship between the government and the market and tries to 
answer such issues as when should the government intervene, and what problems can arise due 
to government interventions when governments operate under imperfect information and other 
imperfections. The course takes its starting point in the two fundamental theorems of welfare 
economics and then moves on to discuss arguments for and against government involvement. The 
course will cover a range of the many critical decisions facing policy makers regarding both the 
expenditure side and the financing of the public sector. Topics covered include, among other 
things, problems related to public choice, public goods, externalities, income distribution, 
efficient and equitable taxation, as well as fiscal federalism and the constraints on fiscal policies 
imposed by globalization. A considerable part of the course is devoted to how collective decisions 
are made and problems involving such decisions. 
 
	  
NEKG61	  –	  Hälsoekonomi	  
Hälsoekonomi innefattar ekonomisk analys av hälsa och sjukvård. Kursens huvudsyfte är att förmedla 
kunskaper om hur man med ekonomisk teori och metod analyserar sjukvårdens förutsättningar, funktion 
och effekter. Hälsoekonomins olika områden presenteras, såsom efterfrågan på hälsa, sjukvård och 
sjukförsäkring, sjukvårdens producenter, läkar–patientrelationen, organisation och finansiering av 
sjukvård, utvärdering samt prioritering och etik. Den svenska hälso- och sjukvårdens aktuella problem och 
förändringar diskuteras. Vissa genusperspektiv på hälsa och sjukvård kommenteras. Vanligen ingår även 
gästföreläsningar från viktiga hälsoekonomiska aktörer som sjukvården och läkemedelsindustrin. Särskild 
vikt läggs vid metoder för utvärdering av hälso- och sjukvårdsinsatser. 	  
NEKG61	  –	  Health	  Economics	  
Health economics comprises economic analyses of health and health care. The main aim of the course is 
to provide a good knowledge of how economic theory and methodology can help us understand the 
underlying conditions and characteristics of health care. We discuss the different areas of health 
economics, such as the demand for health, health care and health insurance, the providers in health care, 
the phyisician-patient relationship, the organisation and financing of health care, economic evaluation 
and equity issues. Illustrations are frequently taken from the problems and reforms in Swedish health 
care. Gender-related aspects are taken into cnsideration. The course includes guest lectures by health 
economists working outside academia. Economic evaluation is a particular focus in the course. 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

NEKG71	  –	  Utvecklingsekonomi	  
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om de mindre utvecklade ländernas problem och 
orsaken till dessa. Såväl inhemska som internationella faktorer uppmärksammas. Kursen inleds med 
utvecklingsklyftor och relationen mellan per capita-inkomst och andra mått på utveckling. Härefter ges en 
översikt av olika utvecklingsteorier samt teorier vad gäller ekonomisk tillväxt och utvecklingsprocessen. 
Vidare analyseras institutioners, fysiskt och mänskligt kapitals, teknologins samt befolkningstillväxtens 
betydelse för ekonomisk tillväxt. Kursen uppmärksammar också fördelnings-aspekter på tillväxt, 
utveckling och fattigdom. Utvecklingsstrategier vad gäller handel och service, industri och jordbruk, 
infrastruktur samt statens kontra marknadens och andra institutioners roll i utvecklingsprocessen 
behandlas också. Ett specifikt genusperspektiv appliceras på diskussionen kring befolkningsfrågor, 
humankapital samt utveckling och fattigdom. 	  
NEKG71	  –	  Development	  Economics	  
The course begins with development gaps, and the relationships between per capita income and other 
measures of development. Thereafter it reviews the theories of economic growth and the development 
process. It focuses on the role of physical, human and social capital, technology and population growth in 
economic growth. The problems of externalities, co-ordination failure and path dependence are 
highlighted. Specific attention is paid to the relationships between inequality, poverty and economic 
growth. Development strategies and policies related to, agriculture, industry, trade & services and 
infrastructure are discussed together with the role of the state, market and other institutions. A specific 
gender perspective is taken up in the discussion on population issues, human capital and poverty. 	  
	  
	  
NEKG81	  –	  Räntebärande	  tillgångar	  
Kursen är indelad i tre avsnitt och inleds med en genomgång av den svenska penningmarknaden. I detta 
första avsnitt behandlas både de instrument som förekommer på marknaden samt marknadens 
funktionssätt. I nästa avsnitt studeras riskhantering för såväl enskilda räntebärande tillgångar som 
portföljer av sådana. Kursens tredje avsnitt behandlar den globala penningmarknaden. Här ges också en 
genomgång av valutamarknaden och dess koppling till de nationella penningmarknaderna. 	  
NEKG81	  –	  Fixed	  Income	  Securities	  
The course is divided into three parts. The first part contains a description of the Swedish fixed income 
market, where the function of basic fixed income instruments and markets is explained. In the second part 
students study the risk management of both individual fixed income assets and of portfolios of such assets. 
The third part treats the international fixed income market. The foreign exchange market and its link with 
the national fixed income markets are also discussed. 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

NEKH21	  –	  Industriell	  organisation	  
Kursen innehåller en genomgång av de teoretiska verktyg och modeller som används för att analysera 
frågeställningar om hur företag agerar på marknader gentemot konsumenter och andra företag. I många 
fall studeras mer specifika men mer realistiska modeller av marknader än i traditionell mikroteori där 
generella resultat ofta kommer i förgrunden. Efter att begreppet marknadsstruktur analyserats består 
kursen huvudsakligen av tre moment. Det första analyserar hur en monopolist kan exploatera sin 
marknadsmakt genom bl.a. prisdiskriminering, horisontell och vertikal produktdifferentiering samt 
paketerbjudanden. Det andra momentet inbegriper en strategisk analys av hur företag interagerar med 
andra företag enligt traditionell oligopolteori och enligt nyare modeller som bygger på icke-kooperativ 
spelteori. I detta moment berörs konkurrenslagstiftningen och aktuella fall av priskarteller samt missbruk 
av dominerande ställning analyseras utifrån en ekonomisk synvinkel. Det tredje huvudmomentet 
behandlar kontraktsmässiga förhållanden mellan företag. Horisontella kontrakt som fusioner analyseras 
men tonvikten ligger på olika former av vertikala kontrakt som vertikal prissättning, exklusiva territorier 
m.m. Kursen avslutas med ett separat avsnitt om teorier om FoU samt patent. 	  
NEKH21	  –	  Industrial	  Organisation	  
The course contains an overview of the theoretical tools and models used to analyse issues of how firms 
act on markets towards consumers and other firms. In many cases, the course focuses on models of 
markets that are more specific and more realistic than traditional microeconomic theory where general 
results often are emphasized. After the analysis of the concept of market structure, the course mainly 
consists of three parts. The first part analyses how a monopolist exploits its market power through price 
discrimination, horizontal and vertical product differentiation and the offering of packages. The second 
part contains a strategic analysis of how firms interact with each other according to the traditional theory 
of oligopoly and according to newer models based on non-cooperative game theory. This part also 
contains the law governing restrictive practices and recent cases of cartels and misuse of a dominant 
position from an economic perspective. The third part concerns contractual agreements among firms. The 
focus is on various forms of vertical contracts such as vertical pricing and exclusive territories, but 
horizontal contracts are also analysed. Finally, theories on R&D and patents are treated. 	  
	  
	  
NEKH41	  –	  Ekonomisk	  tillväxt	  
Kursen behandlar teori och empiri om långsiktig ekonomisk tillväxt, d.v.s. orsakerna till ökningen av real 
BNP per capita i ett längre tidsperspektiv. Syftet är att öka inblicken i och förståelsen för varför vissa 
länder uppvisar högre tillväxt än andra samt varför vissa länder är rika och andra fattiga. I kursen 
analyseras också vilka ekonomisk- politiska åtgärder som kan främja den ekonomiska tillväxten och i 
vilken utsträckning ekonomin påverkas av dem. Kursen inleds med den neoklassiska till-växtmodellen 
som fokuserar på sparande, investeringar och kapitalackumulation. Därefter utvid-gas modellen och 
analysen till att omfatta teknologi, forskning och utveckling, utbildning, humankapital och infrastruktur. 
Några olika modeller presenteras som kan tillämpas på olika typer av länder. I detta sammanhang 
analyseras också vilken roll ekonomisk politik kan spela för att höja tillväxttakten. Dessutom diskuteras 
varför olika länder med likartad struktur kan uppvisa olika tillväxttakt samt vilka orsaker som kan ligga 
bakom att vissa länder under en period kan uppvisa exceptionellt hög tillväxttakt. De olika teorierna 
relateras under kursens gång till empiriska studier. 	  
NEKH41	  –	  Economic	  Growth	  
The course deals with theoretical and empirical insights into long-run economic growth, i.e. the causes of 
the growth opf real GDP per capita over a long time horizon. The aim is to improve the knowledge and 
understanding of why some countries exhibit higher growth rates than others and of why som counties are 
rich and other countries are poor. The course also analyses how and to what extent economic policy can 
contribute to improve economic growth. The course starts with the neoclassical growth model that focuses 
on savings, investment and capital accumulation. Then, the model and analysis is extended to include 
technology, research and development, education, human capital and infrastructure. A selection of models 
applicable to different types of countries are presented. Within this context, the course also analyses the 
role of economic policy in improving growth. In addition, the course discusses why similar countries may 
exhibit different growth rates and the reasons for countried exhibiting exceptionally high growth rates 
during certain periods of time. During the cours,e the various theories are related to empirical studies. 	  



 

 

NEKH61	  –	  Arbetsmarknadsekonomi	  
Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om centrala arbetsmarknadsekonomiska teorier 
och analysmetoder samt om hur dessa kan användas för att analysera aktuella arbetsmarknadsfrågor. 
Kursen behandlar teori och empiri om arbetsmarknadens funktionssätt och om arbetsmarknadspolitiken. 
Bland annat behandlas teorier om arbetsutbudets och arbetskraftsefterfrågans bestämningsfaktorer, om 
humankapital, diskriminering och lönebildning samt om arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Teorierna belyses med empiriska data och empiriska undersökningar rörande, främst, 
förhållandena på den svenska arbetsmarknaden. Speciell betoning läggs på arbetsmarknadsmässiga 
skillnader mellan kvinnor och män och mellan invandrare och infödda svenskar. 	  
NEKH61	  –	  Labour	  Economics	  
The course aims to introduce students to key theories in labour economics and to how they can be applied 
in the analysis of labour market institutions, the functioning of labour markets, and current policy issues. 
The course looks at theories and empirical studies of how labour markets function and how they are 
affected by public interventions of various kinds. It covers theories of labour supply and labour demand, 
human capital theory, theories of wage determination and discrimination as well as theories of 
unemployment and labour market policies. The different theories are related to empirical data and 
empirical studies concerning, mainly, the Swedish labour market. Special attention is given to immigrant 
and gender issues. 	  
	  
	  
NEKH71	  –	  Ekonomisk	  integration	  
Kursen syftar till att ge studenter en fördjupad förståelse av multilateral och regional ekonomisk 
integration, och den antar ett europeiskt perspektiv. Kursens första del fokuserar på det multilaterala 
handelssystemet. Världshandelsorganisationens (WTO:s) struktur och mål presenteras, och särskild vikt 
läggs vid att ge en detaljerad överblick över de avtal som styr handeln inom varor (GATT) och tjänster 
(GATS). Konfliktlösningsmekanismen inom WTO diskuteras, och utvecklingsländernas ställning inom 
det multilaterala systemet betonas särskilt. I kursens andra del analyseras olika former av regional 
ekonomisk integration, såsom frihandelsområden, tullunioner och gemensamma marknader. Genom att 
undersöka empiriska exempel från i synnerhet den europeiska integrationsprocessen försöker kursen 
klargöra hur handel påverkas av ekonomisk integration, och, framförallt, vad de förväntade 
välfärdseffekterna är. I kursens tredje del analyseras några särskilt intressanta EU-policies i större detalj. 
Exempel inkluderar den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), regionalpolitik, konkurrenspolitik och 
antidumping. 	  
NEKH71	  –	  Economic	  Integration	  
The course aims to give students a deeper understanding of multilateral as well as regional economic 
integration, while adopting a European perspective. In the first part, the course focuses on the multilateral 
trading system. The structure and goals of the World Trade Organization (WTO) are presented, and 
special emphasis is put on giving a detailed overview of the various agreements which govern trade in 
goods (GATT), and services (GATS). The WTO’s dispute settlement mechanism is discussed, and there is 
also a particular focus on developing countries’ standing in the multilateral trading system. In the second 
part of the course, various forms of regional economic integration – such as free trade areas, customs 
unions and common markets – are analyzed. Offering empirical examples from the process of European 
economic integration, the course aims to clarify how trade is affected by economic integration, and, more 
importantly, what the expected welfare effects are. In the third part of the course, some specific EU 
policies of particular interest are analyzed. Examples of these polices include the common agricultural 
policy (CAP), regional policy, competition policy and antidumping. 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

NEKH72	  –	  Handelsteori	  
Kursen behandlar de bakomliggande orsakerna till och effekterna av internationell handel. Inledningsvis 
härleds vinsterna som uppkommer till följd av handel tillsammans med en del nyckelresultat om 
handelspolitik under antagandet om en generisk neoklassisk allmänjämviktsmodell. Sedan används några 
varianter av standardmodellen för att belysa effekterna av skillnader mellan länder i fråga om tillgång till 
teknologi och produktionsfaktorer och hur de påverkar handelsflöden, inkomster och inkomstfördelning. I 
detta sammanhang analyseras effekterna av handelsliberalisering på ojämlikhet och fattigdom. Kursen 
introducerar även nyare utveckling inom handelsteori (som tar hänsyn till imperfekt konkurrens, 
produktdifferentiering och tilltagande skalavkastning), vilket bidrar med fler förklaringar till handel och 
dess effekter liksom nya perspektiv på multinationella företags roll. 	  
NEKH72	  –	  Trade	  Theory	  
The course deals with the mechanisms behind and the effects of international trade. To begin with, the 
gains from trade, as well as a few key results relating to trade policy, are derived under the assumptions 
of a generic neoclassical general equilibrium model. Then a few specific varieties of that standard model 
are utilised to highlight effects of differences in technology and factor endowments between trading 
countries on trade flows as well as incomes and their distribution. In this context, claims about the effects 
of trade liberalization on inequality and poverty are analyzed. The course also gives an introduction to 
more recent developments in trade theory (taking imperfect competition, product differentiation and 
increasing returns to scale into account) which add other explanations for trade and its effects as well as 
a perspective on the role of multinational corporations. 	  
	  
	  
NEKH81	  –	  Portföljvalsteori	  
Kursen behandlar teoretisk och tillämpad portföljanalys. Områden som ingår är “mean–variance”-teori, 
indexmodeller, jämvikts- och arbitrageprissättningsmodeller, teorier om effektiva marknader, värdering 
och utvärdering av portföljhantering och investeringsanalys. Kursen syftar till att träna studenterna i att 
använda datorprogram för att identifiera optimala portföljer under olika omständigheter på marknaden. 	  
NEKH81	  –	  Portfolio	  Selection	  
This is a course in both theoretical and applied portfolio analysis. Topics covered include problems 
related to mean-variance theory, index models, equilibrium and arbitrage pricing models, theories about 
efficient markets, valuation and evaluation of portfolio management and investment analysis. The course 
aims at training students in using software in order to identify optimal portfolios under different market 
conditions. 	  
	  
	  
NEKH82	  –	  Optionsteori	  
Kursen behandlar den teoretiska värderingen av europeiska och amerikanska köp- och säljoptioner. Under 
ett antagande om att marknaden är arbitragefri visas de prisgränser inom vilka optionspriserna måste 
befinna sig under optionens löptid. Via ytterligare antaganden om den underliggande tillgångens 
utveckling över tiden (dess stokastiska process) visas hur optionen kan prissättas exakt, antingen inom 
binomialmodellen eller inom Black–Scholes modell. Kursen syftar primärt till en förståelse för 
prissättningen av standardiserade optionskontrakt. 	  
NEKH82	  –	  Option	  Theory	  
The course deals with the theoretical valuation of European and American call and put options. Under the 
assumption of an arbitrage free market, the course identifies the boundaries within which option prices 
must be during the duration of the option.Using additional assumptions regarding the development of the 
underlying asset over time (its stochastic process), the exact price of the option is derived, using either the 
binomial model or the Black-Scholes model. The main aim of the course is to establish an understanding 
of standardised option contracts. 	  
	  


