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Kursens mål
Efter att ha genomgått kursen skall studenten:
• ha grundläggande kunskaper om internationell handelsteori och internationell 

handelspolitik
• ha förmåga att tillämpa dessa kunskaper genom att formulera och lösa ekonomiska 

problemställningar.
Studenten skall efter genomgången kurs ha kunskap om och förmåga att analysera:
• hur specialisering och internationell handel påverkar priser, resursutnyttjande och 

ekonomisk välfärd
• de konsekvenser som olika handelspolitiska åtgärder medför
• den europeiska integrationens effekter.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 3b alternativt 3c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik C, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 4 / A4)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen.

Kursens innehåll
Kursen inleds med en genomgång av internationell handelsteori, vilket innebär att 
resursfördelning på internationell nivå behandlas. Den tar upp teorier om drivkrafterna till 
internationell handel och specialisering, samt om effekterna av handel och internationell 
konkurrens på priser, resursfördelning, näringsstruktur och inkomstfördelning vid olika 
marknadsformer. Vidare behandlas sambanden mellan handel och ekonomisk tillväxt. 
Därefter presenteras internationell handelspolitik, vilket innebär att kvantitativa 
restriktioner, tullar samt olika strategier för handel och utveckling analyseras. I detta 
sammanhang ges även en översikt över u-ländernas utvecklingsproblem. I kursen ingår även 
en analys av de ekonomisk-politiska problemen i ett europeiskt perspektiv samt den 
europeiska integrationens effekter på stabiliseringspolitiken. Kursen behandlar också det 
internationella växelkurssystemets utveckling, EMU´s framväxt, teorin för optimala 
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valutaområden, arbetskraftens internationella rörlighet och internationella kapitalrörelser. De 
teorier, modeller och problemställningar som presenteras under delkursen kommer ofta att 
analyseras och lösas grafiskt.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Engelska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Nationalekonomi
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