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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
711A

Benämning
Konkurrenspolitik och reglering

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Konkurrenspolitik och regleringar utgör två olika sätt att hantera konkurrensproblem. Enkelt uttryckt kan
konkurrenspolitik sägas specificera vad företag inte får göra (t ex att de inte får samarbeta om prissättning),
medan regleringar föreskriver vad ett eller flera företag måste göra (t ex inte sätta priset över en viss nivå).
Konkurrenspolitikens mål är alltså att förbättra konkurrensen genom att förbjuda sådant agerande som hindrar
konkurrensen, medan regleringar riktas mot branschspecifika problem som inte kan hanteras väl genom
konkurrenspolitiken. Det senare gäller bl a i vissa nätverksindustrier som telekommunikation,
järnvägstransporter och elektricitet, eller service-branscher som sjukvård och taxi.
Kurser går igenom relevant teori för imperfekt konkurrens och använder den för att undersöka frågor inom
konkurrenspolitik och regleringar.
Förväntade studieresultat

Kunskaper och förståelse
• Efter genomgången kurs förväntas studenten ha en god förståelse för nationalekonomiska aspekter på
konkurrens-politik och regleringar.
• Studenten ska kunna redogöra för ekonomiska förhållanden och övervägande som är av betydelse för
avvägningen mellan konkurrenspolitik och regleringar på relevanta marknader.
Färdighet och förmåga
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• Studenten ska ha en god förståelse för grundläggande mekanismerna i de modeller som gåtts igenom och
vilka underliggande antaganden som är kritiska för analysen
• Studenten förväntas självständigt kunna tillämpa analys-verktygen på relevanta ekonomiska problem.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar där även tid ingår för genomgång av förberedda räkneövningar.
Undervisningsspråk är engelska.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen.
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: För godkänt resultat finns betygen A, B, C,
D och E där A är högst och E är lägst. För underkänt resultat finns F och FX är F är lägre FX.
Betygskriterier:
• A (Utmärkt): Studenten kan uttömmande och nyanserat förklara relevanta ekonomiska resonemang inom
samtliga under kursen berörda delområden. Studenten kan också för ett givet ekonomiskt problem motivera
vilken/vilka modeller som är relevanta för att analysera problemet, korrekt genomföra analysen samt
diskutera vilka begränsningar som vidlåder denna.
• B (Mycket bra): Studenten kan förklara essensen i relevanta ekonomiska resonemang inom flertalet under
kursen berörda delområden. Studenten kan också på ett givet ekonomiskt problem tillämpa relevanta
ekonomiska modeller samt ha en förståelse för analysens begränsningar.
• C (Bra): Studenten kan förklara huvuddragen i relevanta ekonomiska resonemang inom de flesta under
kursen berörda delområden. Studenten kan också analysera typexempel på ekonomiska problem som berörts
under kursen.
• D (Tillfredsställande): Studenten kan förklara huvuddragen i relevanta ekonomiska resonemang inom många
under kursen berörda delområden. Studenten kan också på ett huvudsakligen korrekt sätt analysera
typexempel på ekonomiska problem som berörts under kursen.
• E (Tillräckligt): Studenten kan förklara huvuddragen i de mest centrala ekonomiska resonemangen som
berörts under kursen och har en viss allmän kännedom om andra modeller och resonemang.
• FX (Otillräckligt): Studenten kan inte förklara huvuddragen i de mest centrala ekonomiska resonemangen
som berörts under kursen.
• F (Helt otillräckligt): Inga krav.
För student som fått betyget FX eller F på ett prov finns inga restriktioner på hur många gångar man får
genomgå prov för att uppnå lägst betyget E.
Övergångsbestämmelser

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

Se kurshemsidan via www.ne.su.se.
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