
KURSPLAN

 
 

Nationalekonomi, 
Resursfördelningsteori 7,5 
högskolepoäng
Microeconomics, I

 
 
 
 
 
Kursplan antagna: Höst 2022 Lp 1 - Vår 2023 Lp 4

BESLUTSDATUM
2022-02-11

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Telefon 0920-49 10 00 • Orgnr: 202100-2841



Nationalekonomi, Resursfördelningsteori 7,5 
högskolepoäng
Microeconomics, I

Grundnivå, N0004N
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G2F U G VG * Nationalekonomi Nationalekonomi

Ingår i huvudområde

Nationalekonomi

Behörighet
Grundläggande behörighet samt minst 60 hp avklarade kurser med minst godkänt resultat inom ämnet 
nationalekonomi med progression, däri ska följande kurser ingå;  Nationalekonomi A, Mikroteori (N0008N) 7,5 hp, 
Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar (N0040N) 7,5 hp och Nationalekonomi B, Tillämpad matematik 
för Nationalekonomer (N0005N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska, motsvarande 
Engelska 6.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Jesper Stage

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna: 
 
Kunskap och förståelse
• Redogöra för centrala antaganden inom konsumtions- och produktionsteori.
• Analysera hur efterfrågan påverkas av förändringar i någon av dess förklaringsfaktorer.
• Analysera hur utbudet påverkas av förändringar i någon av dess förklaringsfaktorer. 
• Med hjälp av komparativ statik analysera företagets prissättning på kort och lång sikt under olika 
konkurrensförhållanden, däribland fullständig konkurrens och monopol, i en partiell jämviktsmodell. 
• Med hjälp av komparativ statik analysera olika välfärdsfrågor i en allmän jämviktsmodell.
 
Färdighet och förmåga
• Matematiskt och grafiskt härleda såväl den okompenserade som den kompenserade efterfrågefunktionen, vid 
specifika nyttofunktioner och given budget. 
• Matematiskt och grafiskt härleda företagets utbudsfunktion under fullständig konkurrens, vid specifika 
produktionsfunktioner och given kostnadsstruktur. 
• Matematiskt och grafiskt härleda företagets beteende under monopol och andra exempel på ofullständig 
konkurrens, vid specifika produktionsfunktioner och given kostnadsstruktur.
• Matematiskt och grafiskt härleda utbuds- och efterfrågefunktionen på arbetskraft.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Utvärdera och diskutera centrala antaganden inom konsumtions- och produktionsteori.
• Diskutera och kritiskt förhålla sig till innehållet i vetenskapliga artiklar inom området. 
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Kursinnehåll
Följande områden kommer att behandlas:
 
Konsumtionsteori 
• Preferenser och nytta
• Nyttomaximerande val
• Inkomst- och substitutionseffekter
• Efterfrågeförhållanden mellan varor
 
Produktionsteori 
• Produktionsfunktioner
• Kostnadsfunktioner
• Vinstmaximering
 
Marknader 
• Partiell jämvikt under fullständig konkurrens
• Monopolmarknader
• Ofullständig konkurrens
• Allmän jämvikt och välfärdsteori
• Prissättning på arbetsmarknaden
 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen ges i form av lektioner och seminarier.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, motsvarande 6 hp. På tentamen ges betyget VG, G eller U. Vidare 
genomförs seminarier motsvarande 1,5 hp, där vetenskapliga artiklar behandlas. På seminarierna ges betyget G eller 
U. Betyget på den skriftliga tentamen avgör slutbetyget på kursen. På kursen ges betygen underkänd, godkänd och 
väl godkänd.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration, eduetks@ltu.se 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen N0004N motsvarar kursen IEN319

Notera att den här kursen inte kan ingå i examen tillsammans med N7005N Resursfördelningsteori II.

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3
Nicholson, W. & Snyder, C.,  Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions. Senaste upplagan. 
 
Vetenskapliga artiklar.
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Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0002 Tentamen U G VG * 6 Obligatorisk V10

0004 Seminarier U G# 1,5 Obligatorisk H10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11

Kursplanen fastställd
av Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28
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