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Kursens mål
Efter att ha genomgått kursen skall studenten:
• ha grundläggande kunskaper om de begrepp som utgör basen i den 

mikroekonomiska teorin
• ha förmåga att tillämpa dessa teorier och begrepp genom att formulera och lösa 

mikroekonomiska problemställningar
• kunna tillägna sig mikroekonomiska fortsättningskurser, utifrån tillräckliga 

kunskaper och färdigheter i ämnet.
Studenten skall efter genomgången kurs ha kunskap om och förmåga att:
• tillämpa principerna för hur enskilda individer, företag och myndigheter agerar för 

att tillgängliga resurser ska kunna användas så effektivt som möjligt
• redovisa hur de ekonomiska aktörernas agerande samverkar på varu- och 

faktormarknader när det gäller att fastställa priser och kvantiteter
• analysera de konsekvenser som olika typer av marknadsmisslyckanden medför.

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
Examination sker dels i form av tre duggor med flervalsfrågor (multiple choice exams) och 
dels i form av en individuell skriftlig sluttentamen i sal som behandlar kurslitteratur, 
föreläsningar, övningar samt övrigt material. 
För att få skriva sluttentamen/omtentamen i sal krävs att studenten först har godkända 
resultat på samtliga tre duggor (multiple choice exams). Under kursen finns två tillfällen att 
skriva respektive individuell skriftlig dugga innan sluttentamen samt ett tillfälle för 
respektive dugga innan varje omtentamenstillfälle. Varje del av examinationen måste 
fullgöras för godkänt betyg på kursen.
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Kursens innehåll
Först behandlas de val- och beslutssituationer som konsumenter och producenter ställs inför 
när det gäller att fördela knappa resurser på effektivast möjliga sätt. För den enskilde 
konsumenten gäller det att avgöra vilka kvantiteter av olika varor och tjänster som skall 
köpas samt hur mycket som skall bjudas ut av olika produktionsfaktorer, t.ex. arbetskraft. 
Företagets resursfördelningsproblem innebär att bestämma hur mycket som skall tillverkas 
samt på vilket sätt som produktionen skall ske. Nästa steg är att studera hur de enskilda 
aktörernas agerande samverkar på olika marknader för att bestämma priser och kvantiteter 
på varor, tjänster och produktionsfaktorer. I detta sammanhang studeras konkurrensens 
betydelse för prisbildningen. Vid sidan av en generell beskrivning av en marknad kommer 
även specifika exempel såsom bostads-, fastighets-, kapital- och kreditmarknader att 
diskuteras. Kursen avhandlar också begreppet samhällsekonomisk effektivitet. Här visas hur 
förekomsten av exempelvis externa effekter på miljöområdet kan leda till en ineffektiv 
resursfördelning samt vilka offentliga ingrepp i ekonomin som i dessa fall kan göras för att 
korrigera resursfördelningen. Särskilt intresse ägnas myndigheternas möjligheter att med 
hjälp av skatter och subventioner påverka resursanvändningen. För att öka förståelsen av de 
teorier och modeller som tas upp under kursen används både grafisk och algebraisk analys. 
Därför kommer tid också att ägnas åt att öka studenternas matematiska mognad genom att 
lösa ekonomiska problem med grundläggande matematiska verktyg såsom funktioner och 
ekvationslösning.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på 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.

Överlappar annan kurs

MIE200 Mikroekonomi, 7,5 hp överlappar med 100%.
MIE300 Mikroekonomi, 7,5 hp överlappar med 100%.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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