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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Nationalekonomiska institutionens styrelse 23 maj 2013.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs antingen (1) att studenten är antagen till masterprogram i nationalekonomi vid
Stockholms universitet eller (2) har (a) behörighet för tillträde till masterprogram i nationalekonomi vid
Stockholms universitet samt (b) har förkunskaper motsvarande de obligatoriska kurser som har getts innan
denna kurs enligt den gällande utbildningsplanen för masterprogram i nationalekonomi.
Kursens uppläggning
Provkod
721A

Benämning
Arbetsmarknadsekonomi och lönebildningsteori

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper i modern arbetsmarknads- och
lönebildningsteori. Kursen kommer att lära ut såväl grundläggande teori inom området som ge en översikt
över grundläggande empirisk kunskap. Kursen skall förse studenterna med analytiska verktyg för att
analysera ett antal samtida arbetsmarknadsfrågor. Dessa inkluderar frågor av följande slag: Varför är
arbetslösheten så hög i vissa europeiska länder men betydligt lägre i andra såväl som i anglosaxiska länder?
Varför är arbetstiden kortare i Europa än i USA och hur påverkas sysselsättningen av arbetstidens längd?
Varför har löneskillnaderna ökat i de flesta länder under senare år? Vilka är effekterna av teknologiska
framsteg och globalisering på arbetsmarknaderna? Vilka bidrag kan arbetsmarknadspolitiken ge? Hur
påverkas sysselsättningen av olika institutioner på arbetsmarknaden?
Förväntade studieresultat

Kursen kommer att ge studenterna grundläggande kunskaper inom följande områden:
• Grundläggande teori om arbetskraftsutbud
• Grundläggande teori om arbetskraftsefterfrågan
• Optimal riskdelning mellan arbetsgivare och anställda
• Monopsoni och effektiva lönemodeller för fastställande av lön
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• Teorier om fackliga organisationers beteende och kollektiva löneförhandlingar
• Arbetsflödesmodeller
• Det inbördes sambandet mellan tekniska framsteg, globalisering och löneskillnader
• Arbetsmarknadspolitik
• Sysselsättning och arbetsmarknadsinstitutioner
Efter avslutad kurs skall studenterna behärska de grundläggande modellerna inom dessa områden och kunna
tillämpa dem på rådande politiska problem. Studenterna skall ha medvetandegjorts om styrkorna och
svagheterna i dessa olika tillämpningar av modellerna. Studenterna skall också ha erhållit kunskap om de
främsta empiriska resultaten inom området och för- och nackdelarna med de olika metoder som använts.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar. Några seminarieövningar måste också fullgöras.
Undervisningsspråk är engelska.
Kunskapskontroll och examination

Examinationen består av två delar:
• obligatoriska svar på seminarieövningar
• en skriftlig tentamen
Den skriftliga examen ges störst vikt.
Betygssättningen sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. För godkänt resultat finns betygen A, B,
C, D, E, där A är högst och E är lägst. För underkänt resultat finns F och FX där F är lägst.
Betygskriterier:
• E = Kunna förklara slutsatserna från de teoretiska modeller som används under kursen och ge en översikt
över hur väl de klarat sig i empiriska tester
• D = E + kunna göra rigorösa teoretiska deriveringar av de modeller som används på kursen
• C = D + kunna bedöma styrkorna och svagheterna hos de olika modellerna på kursen och hur de kan
tillämpas på olika problem
• B = C + kunna göra självständiga modifikationer av modellerna på kursen för att göra dem lämpliga för att
analysera specifika problem.
• A = Kunna göra B än bättre!
• Betyg FX innebär att studenten enbart har tillgodogjort sig kunskap om vissa av de teoretiska modeller och
empiriska slutsatser som lärts ut på kursen.
• F = Studenten uppfyller inte kraven för FX.
Övergångsbestämmelser

Om kursen upphör ges studenten möjlighet att examineras på kursen vid tre tillfällen under tre terminer efter
det att kursen upphört.
Kurslitteratur

Se kurshemsidan via www.ne.su.se.
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