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Kursens mål
Efter att ha genomgått kursen skall studenten
• ha grundläggande kunskaper i makroekonomisk teori 
• ha förmåga att tillämpa dessa teorier genom att formulera och lösa 

makroekonomiska problemställningar
• ha förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser
• kunna ge en översikt av den svenska ekonomin
• kunna tillägna sig makroekonomiska fortsättningskurser, utifrån tillräckliga 

kunskaper och färdigheter i ämnet.
Studenten skall efter genomgången kurs ha kunskap om och förmåga att analysera
• faktorer som påverkar nationalproduktens storlek, betalningsbalans och 

försörjningsbalansen
• faktorer som påverkar arbetslöshet, inflationstakt, ekonomisk tillväxt och 

konjunkturutveckling
• finans- och penningmarknaderna samt kreditmarknaden
• de viktigaste teoribildningarna inom makroteorin.

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
Följande huvudmoment kommer att behandlas under kursen:
• makroekonomens verktyg; data och modeller
• nationalräkenskaperna
• arbetslöshet och inflation
• makroteorins framväxt; den klassiska kvantitetsteorin, den keynesianska teorin, den 

moderna kvantitetsteorin och den nyklassiska skolan
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• konjunkturer och ekonomisk politik i den keynesianska modellen
• penning- och finanspolitik
• tillväxtteori
• den svenska ekonomin.

I denna kurs används grafisk analys samt kvantitativa moment såsom elementär algebra, 
funktionsanalys och ekvationslösning.
 
Övrigt
De utbildningskrav som gäller för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare enligt 
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering av fastighetsmäklare 
(KAMFS 2013:3) innehåller bland annat krav på sammanlagt 30 högskolepoäng i ”
Fastighetsförmedling”. Denna kurs, Makroekonomi, uppfyller, inom ramen för, 
Mäklarekonomprogrammet 180 hp, vid Högskolan Väst, kraven för 1,5 högskolepoäng i ”
Fastighetsförmedling”.

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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