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Kursens mål
Efter att ha genomgått kursen skall studenten:
• ha grundläggande kunskaper om den mikroekonomiska teorin och dess begrepp
• ha förmåga att tillämpa den mikroekonomiska teorin och dess 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 eller Matematik 3c, Samhällskunskap 1b eller 
Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig salstentamen samt inlämningsuppgifter och seminarier.

Kursens innehåll
Kursen beskriver hur marknadsmekanismen för att allokera resurser till produktion av olika 
varor och tjänster fungerar och vilka ekonomisk-politiska verktyg som kan användas för att 
korrigera marknadens utfall. Först studeras de faktorer som bestämmer efterfrågan och 
utbudet på en marknad och hur dessa interagerar genom prismekanismen. Vidare behandlas 
företagens agerande under olika marknadsstrukturella egenskaper och prisbildningen på 
resursmarknaderna, speciellt arbetsmarknaden. Begreppet ekonomisk effektivitet definieras 
och analyseras under olika marknadsformer. Slutligen diskuteras brister som kan förekomma 
i marknadssystemets förmåga att allokera resurser, samt olika alternativa ingrepp som 
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myndigheterna kan vidta och dess effekter på marknadsutfallet.

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

MIE100 Mikroekonomi, 7,5 hp överlappar med 100%.
MIE200 Mikroekonomi, 7,5 hp överlappar med 100%.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Nationalekonomi
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