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Inrätta och fastställa Nationalekonomprogrammet 
 

 

Nationalekonomiska institutionen föreslår att fakultetsnämnden inrättar 
Nationalekonomprogrammet och fastställer dess utbildningsplan SNEKP, 180 hp, på 
grundnivå, enligt bilagor.  
 
Nationalekonomiprogrammet kommer att leda till en ekonomie kandidatexamen i 
huvudområdet nationalekonomi. Jämfört med de befintliga program som idag medger en 
examen i nationalekonomi är det föreslagna programmet mer styrt vad gäller obligatoriska 
kurser inom huvudområdet, men även inom huvudområdena företagsekonomi, juridik och 
statsvetenskap. Det föreslagna programmet ger även en tydligare plats för en utbytestermin. 
 
Programmet planeras att starta hösttermin 2021 och anta upp till 50 studenter. Därefter 
planerar institutionen att utöka med 10 studenter per höstantagning för att anta 80 studenter 
hösttermin 2024.  
 
Nationalekonomprogrammet ges i samarbete med Företagsekonomiska institutionen, 
Statsvetenskapliga institutionen och Juridiska institutionen. 
 
Institutionsstyrelsen beslutade den 12 november 2020 om att anhålla om inrättande av nya 
programmet. Studentrepresentanter har varit med i styrgruppen för utvecklingen av 
Nationalekonomprogrammet, deltagit i utvecklingsarbetet som en särskild referensgrupp samt 
deltagit i beslut på institutionsstyrelsen. 
 

Förslag till beslut 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att inrätta Nationalekonomprogrammet och 
fastställa dess utbildningsplan SNEKP, 180 hp, på grundnivå, enligt bilagor.  

 

Bilagor: 

- Anhållan Nationalekonomprogrammet 
- Utkast utbildningsplan SNEKP 
- Beskrivningar av (obligatoriska) kurser 
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- Examensmålsmatris  
- Lärar- och handledarresurser 
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Nationalekonomiska institutionen 
   

Stockholms universitet 
Stockholms universitet 
Nationalekonomiska institutionen 
106 91 Stockholm 

Besöksadress 
Universitetsvägen 10 A 
https://www.ne.su.se/ 

Telefon:  
E-post: info@ne.su.se 

 

 
 
Till  
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
 
 

 

Anhållan om att inrätta utbildningsprogram på 
grundnivå för ekonomie kandidatexamen med 
nationalekonomi som huvudområdet och att fastställa 
dess utbildningsplan – Nationalekonomprogrammet, 
180 högskolepoäng – samt inrättande av kursen 
Introduktion till kvantitativa metoder för 
nationalekonomer, 7,5 högskolepoäng 

Härmed anhåller Nationalekonomiska institutionen, efter beslut i institutionsstyrelsen den 12 
november 2020, om 

- att utbildningsprogrammet Nationalekonomprogrammet, 180 högskolepoäng, inrättas, 

- att utbildningsplanenen för Nationalekonomprogrammet, 180 högskolepoäng, fastställs, samt 

- att kursen Introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer, 7,5 högskolepoäng, 
inrättas. 

 

Föreslaget utbildningsprogram bedöms inte föranleda revidering av fastställd lokal 
examensbeskrivning för ekonomie kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde 
(beslut 2015-12-16, dnr SU FV-3.2.5-3752-15), då kraven för examen är oförändrade.1 

 

                                                      
1 Lokal examensbeskrivning finns publicerad på universitetets hemsida: 
https://www.su.se/polopoly_fs/1.449216.1566573751!/menu/standard/file/Ekonomie%20kandidat_nek.
pdf  
Om kurser som idag har engelska benämningar inrättas med svenska benämningar, behöver detta 
uppdateras i examensbeskrivningarna och berörda utbildningsplaner. 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.449216.1566573751!/menu/standard/file/Ekonomie%20kandidat_nek.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.449216.1566573751!/menu/standard/file/Ekonomie%20kandidat_nek.pdf
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1 Formalia 

1.1 Programmets benämning på svenska och engelska  
Nationalekonomprogrammet 
The Economics Program  

1.2 Programmets utbildningsnivå (grundnivå eller avancerad nivå) 
Grundnivå 

1.3 Den eller de examina som utbildningen kan leda till 
Kandidatexamen 

1.4 Examinas benämning på svenska och engelska (inkl. eventuella förled som 
kommer att framgå av examensbeviset) 

Ekonomie kandidatexamen 
Degree of Bachelor of Science in Business and Economics 

1.5 Programmets värdinstitution 
Nationalekonomiska institutionen 

1.6 Programmets förkunskapskrav 
Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och 
Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2. 

1.7 Planerad termin från vilken utbildningsplanen ska börja gälla 
Höstterminen 2021. 

1.8  Programkod 
SNEKP 

1.9 Programmets poängantal 
180 högskolepoäng (hp) 

 

2 Motivering till etableringen och behovsanalys 

2.1 Ange syftet med det planerade utbildningsprogrammet 
Nationalekonomiska institutionen vill erbjuda Sveriges bästa program för nationalekonomi på 
kandidatnivå med start höstterminen 2021 - Nationalekonomprogrammet. Programmet ska 
rusta studenterna med relevant spetskunskap och en bredd som dels gör dem mycket attraktiva 
på arbetsmarknaden, dels väl förberedda för vidare studier i Sverige eller utomlands. 
Bedömningen är även att Nationalekonomprogrammet kommer att få ett högt söktryck, vilket 
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i sin tur innebär att de som antas kommer att ha höga meritvärden och därmed tillgodogöra sig 
utbildningen väl. I nuvarande utbildning på grundnivå är ungefär en tredjedel av studenterna 
programstudenter och med ett nytt program skulle den andelen öka, vilket ger en stabilare 
grund för kursutbudet. Utvecklingen av programmet är en av flera aktiviteter kopplade till 
institutionens strategiska plan 2019–2023 (dnr SU-305-1.1.2-0027-19). För utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå innebär den strategiska målsättningen: 

- Utbildning som bedrivs på en stark vetenskaplig och pedagogisk grund. 
- Väl strukturerad utbildning i kontinuerlig utveckling. 
- Utbildning med hög relevans för såväl den nationella som den internationella 

arbetsmarknaden och för vidare studier. 

Utvecklingsarbetet med Nationalekonomprogrammet har letts av studierektor för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå. Som stöd skapades en styrgrupp bestående av prefekt, 
administrativ chef, studierektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, administrativ 
studierektor, två professorer och två studentrepresentanter. En viktig del i utvecklingsarbetet 
och förankringen har varit värdefulla synpunkter från två referensgrupper; en grupp med 
studenter (i nationalekonomi på grundnivå och avancerad nivå vid universitetet) och en grupp 
med företrädare för eventuellt framtida arbetsgivare (från SIDA, Riksbanken, 
Teknikföretagen, EU-kommissionen, Finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket, 
Swedbank och SKR). Efter det första mötet med respektive referensgrupp i maj/juni 
modifierades förslaget till program. Detta förslag gick därefter vidare till tre interna 
arbetsgrupper med tre lärare i respektive grupp (för mikroekonomi, makroekonomi och 
empiriska metoder). Innan det andra mötet i referensgrupperna i september reviderades 
förslaget utifrån arbetsgruppernas förslag. Förslaget reviderades ytterligare inför 
presentationen av ett utkast till institutionsstyrelsen den 17 september, och därefter har arbetet 
fortsatt i de olika arbetsgrupperna och inom styrgruppen. Parallellt har kontakter knutits med 
Företagsekonomiska institutionen, Juridiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen 
för de kurser inom programmet som de kommer att ge (se bifogad överenskommelse om 
undervisningsinsatser i Nationalekonomprogrammet mellan berörda prefekter).  

Jämfört med de befintliga program som idag medger en examen i nationalekonomi är det 
föreslagna programmet mer styrt vad gäller obligatoriska kurser inom huvudområdet 
nationalekonomi, men även inom huvudområdena företagsekonomi, juridik och 
statsvetenskap. Båda referensgrupperna hade tydliga önskemål om tydligare styrning och 
minskad valfrihet inom programmet. Studenterna kommer även att läsa fler kurser i 
nationalekonomi än vad som krävs för en kandidatexamen samt vara bättre förberedda inför 
kandidatuppsatsen. Stärkta förberedelser inför kandidatuppsatsen är ett tydligt önskemål från 
de interna arbetsgrupperna. En annan skillnad mot våra programsamarbeten idag, är att det 
endast kommer att vara möjligt att ta ut en kandidatexamen i nationalekonomi efter avslutat 
program jämfört med andra program där man kan välja mellan två eller fler huvudområden för 
examen. Det föreslagna programmet ger även en tydligare plats för en utbytestermin, vars 
placering innebär att studenterna är väl rustade med kunskaper inom nationalekonomi. 
Möjligheten till utbytesstudier är ett tydligt önskemål från de båda referensgrupperna och 
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ligger väl i linje med Stockholms universitets strategi för ökad grad av internationellt 
samarbete i utbildningen. 

Programmets kurser inom nationalekonomi består i huvudsak av befintliga kurser, som ingår i 
andra program eller som går att söka som fristående kurs. Med anledning av det nya 
programmet ses dock kurserna över för att se vad som kan utvecklas samtidigt som de 
koordineras sinsemellan för en tydligare progression. På grund av omställning till digital 
undervisning har många lärare använt nya digitala hjälpmedel som kan gynna den 
pedagogiska utvecklingen även när vi kan tillhandahålla campusundervisning i mer normal 
omfattning. För att ge studenterna en bättre förberedelse inför kandidatuppsatsen, så kommer 
programstudenterna att läsa en ny kurs, Introduktion till kvantitativa metoder för 
nationalekonomer, 7,5 hp, GN (huvudområde nationalekonomi), vilket ska ge dem en bättre 
förberedelse inför kursen Empiriska metoder i nationalekonomi I, 7,5 hp, GN (huvudområde 
nationalekonomi), som i sin tur är ett av förkunskapskraven till Kandidatuppsats i 
nationalekonomi, 15 hp, GN (huvudområde nationalekonomi). Detta innebär att vi kan 
modifiera kurserna Empiriska metoder i nationalekonomi IIa, 7,5 hp, GN (huvudområde 
nationalekonomi) och Empiriska metoder i nationalekonomi IIb, 7,5 hp, GN (huvudområde 
nationalekonomi) samt att en av dessa kurser är obligatorisk inom programmet. Sammantaget 
leder dessa åtgärder till en ökad progression och en ökad träning i att skriva en vetenskaplig 
uppsats jämfört med dagens upplägg. 

När det gäller kurser inom huvudområdet företagsekonomi på grundnivå gäller det 
redovisning och finansiering I och II (befintliga kurser), som sammanlagt omfattar 30 hp. 
Utifrån bedömningen av den tänkta arbetsmarknaden är det dessa delar inom 
företagsekonomin som bedöms som mest relevanta för programmet. Kurser om 30 hp 
företagsekonomi möjliggör även en kandidatexamen med förledet ekonomie, vilket framför 
allt studentrepresentanterna har framhållit värdet av.  

Den nya kursen i Demokrati, förvaltning och samhälle, 7,5 hp, GN (huvudområde 
statsvetenskap), syftar till att förmedla övergripande kunskaper om den offentliga maktens 
organisering i Sverige. Fokus på den svenska statens uppbyggnad, den lokala nivåns 
organisering och hur relationerna mellan stat, kommun och EU skall förstås. Kursen kommer 
också fokusera på den svenska förvaltningens uppbyggnad och vad som utmärker den svenska 
förvaltningsmodellen samt de reformer som påverkat förvaltningens organisering och 
funktionssätt. Vidare kommer de idéer, värden och modeller som ligger till grund för 
politikens styrning och kontroll av förvaltningen behandlas.  

De två kurserna inom juridik (även de nya kurser) om totalt 15 hp har också en stark koppling 
till den tänkta arbetsmarknadens behov samt relaterar till den tidigare statsvetenskapliga 
kursen. Den första kursen, Introduktion till det svenska rättssystemet och offentligrättens 
grunder, 7,5 hp, GN (huvudområde juridik), syftar till att ge de studerande insikt i 
uppbyggnaden av den svenska rättsordningen, med en presentation av de ingående delarna 
(civilrätt, offentlig rätt, straffrätt). Den huvudsakligen delen av kursen fokuserar på de centrala 
statsorganen och förvaltningen samt grunderna EU:s och rättsordning och institutionella 
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uppbyggnad. Därutöver syftar kursen att ge studenterna kunskap om de rättsliga 
förutsättningarna för tillämpningen av förvaltningsrättslig reglering inom den offentliga 
förvaltningen, med iakttagande av offentlighetsprincipen och andra grundläggande 
offentligrättsliga principer, liksom enskildas ställning, effektivitet, rättssäkerhet och 
myndighetsutövning. Materialet kommer att belysas med hjälp av praktiska exempel i avsikt 
att klargöra innebörden av den svensk förvaltningsrättsmodellen. 

Den andra kursen Introduktion till finans- och skatterätt, EU:s konkurrensrätt, statsstödsrätt 
och regler om offentligupphandling, 7,5 hp, GN (huvudområde juridik), syftar till att ge en 
översikt över Sveriges skatteintäkter, hur de olika skatterna är uppbyggda och fungerar i 
praktiken, samt vilka skatter som är harmoniserade inom EU och varför. Under kursen 
diskuteras också de globala utmaningarna som Sverige och andra länder står inför, exempelvis 
beskattningen av den digitala ekonomin, möjligheten att införa miljöskatter, och 
skattekonkurrens. Kursen syftar även till att ge en övergripande bild av EU:s 
konkurrensregler, statsstödsrätt och reglerna om offentlig upphandling. Rättsreglerna studeras 
till viss del ur ett ekonomiskt tvärvetenskapligt och ett komparativt perspektiv med syftet att 
förstå konkurrensrättens funktion i samhället. 

 

2.1.1 Programstruktur 
 

1 2 3 4 5 (utbytestermin) 6 

NEK 
I, 
30 

Statsvetenskap, 
7,5 

  

Mikro II, 
7,5 

Redovisning 
II, 7,5 

NEK, 
valbara, 

15 

Valfritt, 
15 

NEK, 
valbara, 

15 

Uppsats, 
15 

Redovisning I, 
7,5 

Makro II, 
7,5 

Juridik I, 7,5 

Kvantmetoder, 
7,5 

Empiriska 
metoder I, 

7,5 

Finans II, 
7,5 

Finans I, 7,5 
Emp 
IIa, 
7,5 

Emp 
IIb, 
7,5 

Juridik II, 
7,5 

Förslaget är ett utkast till översiktlig programplan baserat på referens- och arbetsgruppernas 
synpunkter. Röda kurser är obligatoriska, blå kurser är valbara kurser i nationalekonomi, 
gröna kurser är valfria (kan vara i vilket ämne som helst). 
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2.1.2 Termin 1 – introduktion till nationalekonomi 
Här läser studenterna kurserna Mikroteori med tillämpningar, 15 hp, och Makroteori med 
tillämpningar, 15 hp, vilka tillsammans utgör kurspaketet Nationalekonomi I, 30 hp. Det är 
samma kurs som övriga studenter läser. I kurserna varvas föreläsningar för ca 600 studenter 
med övningar och seminarier i grupper om 30–40 studenter. Studenten har möjlighet att välja 
grupp beroende på vilket program de går för att stärka programsamhörigheten.  

 

2.1.3 Termin 2 – breddning i statskunskap och företagsekonomi samt introduktion 
till kvantitativa metoder 

Alla kurser under termin 2 är obligatoriska. 

Demokrati, förvaltning och samhälle, 7,5 hp. Kursen är utvecklad för 
Nationalekonomprogrammet och ger övergripande kunskaper om den offentliga maktens 
organisering i Sverige enligt ovan. 

Redovisning I, 7,5 hp, och Finansiering I, 7,5 hp. Kurserna ingår redan i kurspaketet 
Företagsekonomi I, 30 hp, och studenterna kommer att samläsa med dessa studenter. 
Redovisning I erbjuder studenterna praktiska tillämpbara kunskaper för att kunna producera, 
konsumera och reflektera över redovisning och går igenom: 

- Bokföringens grunder och bokslut, 
- Lagstiftning och normbildning av betydelse för ett företags redovisning, 
- Värdering av företags finansiella ställning samt bestämning av ett företags 

ekonomiska resultat, 
- Etiska aspekter på redovisningen, och 
- Räkenskaps- och kassaflödesanalys.  

Finansiering I har som övergripande syfte att göra studenten förtrogen med grundläggande 
begrepp och kvantitativa metoder som kan användas för att argumentera kring och lösa 
problem som rör investeringsbedömning och finansiell styrning i företag och andra 
organisationer.  

Den nya kursen Introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer, 7,5 hp ger en 
introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer för att studenten, på ett 
tillfredsställande sätt, ska kunna fullfölja nationalekonomiska studier på fortsättningsnivå. 
Kursens första del syftar till att ge studenterna kunskaper i grundläggande matematiska 
metoder för fortsatta studier i mikroekonomi och makroekonomi. Denna del innefattar 
optimering med bivillkor, grundläggande matrisalgebra samt linjär och log-linjär 
approximering av funktioner och ekvationer. Kursens andra del syftar till att ge studenterna 
kunskaper i grundläggande statistiska metoder för att göra hypotesprövningar på ekonomiska 
frågeställningar. Kursen behandlar stokastiska variabler, sannolikhetslära, diskreta och 
kontinuerliga sannolikhetsfördelningar, bivariat sannolikhetsfördelning, väntevärden, 
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slumpmässiga urval, samplingfördelningar, punktskattningar, konfidensintervall och 
hypotesprövning. 

Kursen är av tillämpad karaktär där det finns en tydlig koppling till nationalekonomisk teori 
och metod för att ge en god förberedelse inför termin 3 på ett bra sätt. Nationalekonomi I, 30 
hp, GN (huvudområde nationalekonomi), är förkunskapskrav till kursen. 

Möjligen kan denna kurs göras valbar för andra studenter (t ex på kvälls- eller dagtid). Kursen 
i kvantitativa metoder är dock inget behörighetskrav till Empiriska metoder i nationalekonomi 
I, 7,5 hp. Sedan fler år tillbaka ger institutionen frivilliga matte- och statistikföreläsningar 
samt räknestugor för dem som behöver repetera sina kunskaper från gymnasiet. Givet detta 
utvecklingsarbete avser institutionen komplettera dessa föreläsningar med mer statistik så att 
studenter som inte läser Nationalekomprogrammet också ska vara väl förberedda för kurser på 
fortsättningsnivå (Nationalekonomi II). Institutionen avser även ta fram ett digitalt läromedel 
som möjliggör för dessa studenter att repetera de nödvändiga kunskaperna relevant matematik 
respektive statistik. Utvecklingen av både frivilliga föreläsningar och läromedlet kommer att 
förhålla sig till de mest centrala delarna av kursen i kvantitativa metoder. Till detta planerar 
även institutionen att ta fram ett digitalt diagnostiskt test för att ytterliga ge stöd till 
studenterna. 

 

2.1.4 Termin 3 – fördjupad nationalekonomisk teori och metod 
Alla kurser under termin 3 är obligatoriska (med ett val mellan två kurser som avslutning av 
terminen). 

Den tredje terminen fördjupar studenternas nationalekonomiska teori- och metodkunskaper. 
Första halvan av terminen inleds med kursen Mikroekonomi II, 7,5 hp, följt av Makroekonomi 
II, 7,5 hp. Kurserna är befintliga och samläsning sker med studenter på andra program och 
fristående kurs.  

Andra halvan av terminen består av 15 hp empirisk metod. Empiriska metoder i 
nationalekonomi I, 7,5 hp, är obligatorisk och därefter väljer programstudenterna antingen 
Empiriska metoder i nationalekonomi IIa, 7,5 hp alternativt Empiriska metoder i 
nationalekonomi IIb, 7,5 hp. Kurserna är befintliga och samläsning sker med studenter på 
andra program och fristående kurs. De två sistnämnda empiriska kurserna avslutar terminen 
och den kurs som en student inte valde termin 3 kan väljas under senare termin. Nivån på 
kurserna i empiriska metoder kommer att höjas i jämförelse med nivån idag för att hinna med 
att introducera grundläggande empiriska färdigheter för uppsatsskrivning. Detta möjliggörs av 
den nya kursen i kvantitativa metoder under termin 2 (för programstudenterna) alternativt via 
de frivilliga aktiviteter som institutionen erbjuder (se beskrivning under avsnittet om termin 
2). Empiriska metoder i nationalekonomi IIa, 7,5 hp alternativt Empiriska metoder i 
nationalekonomi IIb, 7,5 hp kan då ytterligare fokusera på forskningsdesign och förberedelser 
inför uppsatsskrivandet. Med anledning av detta kommer kursplanerna för de tre empiriska 
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kurserna att genomgå revideringar. Denna utveckling bedöms även gynna studenter på 
Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik, 180 hp, som genom sina kurser i 
statistik är behöriga att läsa de senare kurserna i empiriska metoder utan att ha läst Empiriska 
metoder i nationalekonomi I, 7,5 hp. 

Genom att programstudenterna får fördjupade nationalekonomikunskaper tidigt i programmet 
ökar möjligheterna för studenterna att läsa kurser på (en mer) avancerad nivå senare i 
programmet (progressionen gynnas). Redan efter termin 3 uppfyller studenten 
behörighetskraven till Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp. 

2.1.5 Termin 4 – fördjupning i företagsekonomi samt breddning i juridik 
Här läses kurserna Redovisning II, 7,5 hp, och Finansiering II, 7,5 hp. Kurserna ingår redan i 
kurspaketet Företagsekonomi II, 30 hp, och studenterna kommer att samläsa med dessa 
studenter. Detta ger studenter på Nationalekonomprogrammet en högre grad av progression än 
om de hade läst Företagsekonomi I, 30 hp, med fyra inriktningar (marknadsföring, 
organisation, redovisning, finansiering) istället för två inriktningar med fördjupning. 
Redovisning II behandlar internredovisning och ekonomistyrningens problem och möjligheter 
utifrån olika perspektiv, i olika situationer och inom olika typer av verksamheter. Kursen går 
igenom grundläggande begrepp, modeller, metoder och synsätt som rör internredovisning och 
ekonomisk styrning. Kursen omfattar även områdets historiska framväxt och aktuella 
utvecklingstrender inom t ex etik och mänskliga rättigheter, såväl i Sverige som 
internationellt.  

Finansiering II tar bland annat upp finansmarknader, portföljteori, finansiella instrument, 
marknadseffektivitet, beteendefinans, portföljutvärdering och internationell diversifiering och 
principer för ansvarsfulla investeringar. Kursen ger ökade kunskaper om finansiella 
instrument, portföljförvaltning, investeringspsykologi och investeringsprocesser.  

Under terminen ingår även två obligatoriska kurser inom Juridik, om sammanlagt 15 hp. 
Introduktion till det svenska rättssystemet och offentligrättens grunder, 7,5 hp, och 
Introduktion till finans- och skatterätt, EU:s konkurrensrätt, statsstödsrätt och regler om 
offentlig upphandling, 7,5 hp. Kurserna är, som tidigare nämnts ovan, utvecklade för 
Nationalekonomprogrammet.  

 

2.1.6 Termin 5 – ökad fördjupning i nationalekonomi samt eventuell breddning 
Under termin 5 och 6 ska studenten fördjupa sig inom någon gren av nationalekonomin (totalt 
30 hp valbara kurser och 15 hp uppsats) och dels kunna bredda sin kunskap genom valfria 
kurser efter intresse (15 hp). Eftersom termin 5 och 6 spänner över ett akademiskt år och 
studenten har valmöjligheter både höst- och vårtermin så maximeras antalet tillgängliga 
valbara och valfria kurser. Studenten kan här välja både från kursutbudet på grundnivå samt 
vissa kurser på avancerad nivå. Hur studenten fördelar sina valbara och valfria poäng under 
termin 5 och 6 är flexibelt. Vi kommer arbeta fram ett antal lämpliga ”spår” som en aktiv 
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studievägledning förmedlar, då studenterna efterfrågar en ökad styrning. Programstudenterna 
läser samma valbara kurser i nationalekonomi som finns för studenter på övriga program eller 
fristående kurs. 

Termin 5 är lämplig som utbytestermin då den helt saknar obligatoriska kurser. 
Utbytesterminen ökar ytterligare studentens valmöjligheter för fördjupning/breddning givet 
det mottagande universitetets utbud. Vi kommer förstärka studievägledningen för att 
underlätta studentens val av lämpliga kurser vid våra eller SU:s utländska partneruniversitet. 

 

2.1.7 Termin 6 – ökad fördjupning i nationalekonomi/breddning samt uppsats 
Under termin 6 ingår kursen Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp, samt två ytterligare 
valbara kurser i nationalekonomi (eller valfria kurser om dessa inte har lästs under termin 5) 
om sammanlagt 15 hp. Programstudenterna läser samma kandidatuppsatskurs som finns för 
studenter på övriga program eller fristående kurs.  

 

2.2 Beskriv behovet av utbildningen i relation till studenternas efterfrågan 
Institutionen gjorde en omvärldsanalys i december 2019 inför starten av utvecklingsarbetet 
med att ta fram förslag till ett nytt kandidatprogram i nationalekonomi. Uppgifterna är 
hämtade från Universitets- och högskolerådets statistik, antagningssystemet NyA och andra 
universitets hemsidor. 

 

2.2.1 Kandidatexamina med nationalekonomi som huvudområde 
Läsåret 2018/2019 utfärdade 19 svenska universitet och högskolor kandidatexamen. Vid sex 
av dessa lärosäten utfärdades 75% av alla 750 kandidatexamina. De sex lärosätena var, i 
fallande ordning efter antalet utfärdade examina) Lunds universitet, Handelshögskolan i 
Stockholm, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och 
Linköpings universitet. 

 

2.2.2 Kandidatprogram med nationalekonomi som (möjligt) huvudområde 
Därefter tittade vi på vilka kandidatprogram de sex lärosätena – plus Södertörns högskola på 
grund av dess geografiska närhet – erbjöd höstterminen 2019. Det rör sig om totalt tolv 
program där nationalekonomi är ett av två eller flera alternativ för huvudområde för 
kandidatexamen. I tabellen nedan jämförs programmen sorterat efter flest förstahandssökande: 
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  Sökande Urval 2  

Univ Program totalt I 1:a hand Antagna Reserver 

Betyg sist 
antagen 

(BI/BII) 

HHS 
Kandidatprogrammet i Business 
and Economics 2735 1413 310 314 19,22 

GU Ekonomie kandidatprogram 3274 922 320 586 19,32 

UU Ekonomie kandidatprogram 3713 894 180 681 20,73 

UU Politices kandidatprogram 1055 293 125 152 20,33 

LU Politices kandidatprogrammet 840 151 100 107 19,80 

SU Samhällsplanerarprogrammet 653 100 84 24 15,21 

SU 
Politices kandidatprogram i 
nationalekonomi och statsvetenskap 703 87 80 52 17,52 

LU 
Kandidatprogram i praktisk filosofi, 
politik och ekonomi 480 77 40 48 19,25 

GU 
Samhällsvetenskapligt 
miljövetarprogram 298 74 58 2 16,80 

SU 
Kandidatprogram i nationalekonomi 
och statistik 679 61 35 80 19,86 

SU 
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi 
och politik 571 56 50 49 19,00 

SH 
Ekonomie kandidatprogrammet med 
inriktning nationalekonomi 567 35 100 81 14,36 

 

Totalt var det 4163 som sökte till dessa program i första hand. Vid det andra urvalet blev 1482 
antagna och 2176 blev reservplacerade. Efterfrågan bland studenter är därmed stor.  

Betygspoäng för den som blev sist antagen fördelade sig enligt följande (uppgifter för 
programmen vid SU inom parantes): 

• max 20,73 UU (19,86 SU) 
• min 14,36 SöH (15,21 SU) 
• medel 18,45 (17,9 SU) 

Trots att de tre programmen med flest förstahandssökande även antog flest studenter, så ligger 
meritvärdet för den sist antagne på höga 19,22, 19,32 respektive 20,73. När det gäller ålders- 
och könsfördelning för de antagna till de tolv programmen, så var 87% 24 år eller yngre samt 
46% av de antagna var kvinnor och 54% var män. Denna fördelning stämmer väl överens med 
hur det är på våra kurser i nationalekonomi. 

Det är även värt att notera att nationalekonomi är ett av flera alternativa huvudområden för 
examen vad gäller elva av de tolv programmen. Endast programmet vid Södertörns högskola 
(SH) har nationalekonomi som enda huvudområde för examen. Nationalekonomprogrammet 
bedöms därmed komplettera utbudet av program, såväl nationellt som inom SU. 
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2.2.3 Vad prioriterade de som antogs till Kandidatprogram i nationalekonomi och 
statistik vid SU högre? 

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik är det enda program som 
Nationalekonomiska institutionen är värdinstitution för. Av dem som antogs till programmet 
HT17, HT18 och HT19 var det totalt 46 % av de antagna som inte hade sökt programmet i 
första hand. Sammantaget ger det följande bild: 

• Den utbildningstyp som prioriterades högre var framför allt kandidatprogram med 
annat huvudområde för examen än nationalekonomi och program som leder till en 
yrkesexamen. 

• De högre prioriterade utbildningarna gavs av SU, Handelshögskolan i Stockholm 
(HHS), Uppsala universitet (UU) och Kungliga tekniska högskolan (KTH). 

• De vanligaste specifika utbildningarna som prioriterades högre av denna grupp var 
Kandidatprogrammet i Business and Economics (HHS), Kandidatprogram i 
företagsekonomi (SU), Juristprogrammet (SU), Ekonomie kandidatprogram (UU). 

Sammantaget gör vi bedömningen att vi inte bara konkurrerar med andra kandidatprogram i 
nationalekonomi, utan även med utbildningar med tydlig koppling till ett yrke och som 
bedrivs i Stockholm alternativt närbelägna Uppsala. 

 

2.2.4 Hur ser upplägget ut för kandidatprogram i nationalekonom vid andra 
universitet? 

För att kunna jämföra såväl våra befintliga program i nationalekonomi, som det nya 
Nationalekonomprogrammet, har vi jämfört uppläggen av programmen vid de fem andra 
universiteten (Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Lunds universitet, 
Södertörns högskola och Uppsala universitet). En grov sammanfattning av jämförelsen ger 
följande: 

• Inget program har fler kurser i nationalekonomi som är obligatoriska än de 90 hp som 
krävs för examen. Detta är även nuvarande upplägg för programmen på SU. 

• Uppsala, Lund, Göteborg, Södertörn har liknande upplägg som nuvarande program 
vid SU, där terminer med kurser i nationalekonomi på nivå I, II och III varvas med 
terminer med kurser i andra huvudområden (och det är vanligt med alternativa 
huvudområden för examen). 

• Handelshögskolan i Stockholm har ett mer detaljstyrt basblock under 3 terminer än 
programmen vid de andra universiteten. 

• Innehållet i de obligatoriska kurserna för examen inom nationalekonomi 
överensstämmer väl mellan de olika universitetens program. 
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• Alla program är på svenska och engelska, men med en generell övervikt för svenska 

som undervisningsspråk. 
• Alla program erbjuder en möjlighet till utbytestermin och ibland även en 

praktiktermin. 
• Uppsala har obligatorisk breddningskurs i statistik om 15 hp. 
• Uppsala och Göteborg har obligatoriska kurser i statistik och juridik om 15 hp 

vardera. 

Ovan gjorda jämförelse har legat till grund för det ursprungliga förslaget om uppläggning av 
Nationalekonomprogrammet, som sedan har behandlats av referens- och arbetsgrupperna samt 
institutionsstyrelsen.  

 

2.3 Beskriv behovet av utbildningen i relation till samhället och arbetslivet 
inkl. högskolesektorn 

Genom referensgruppen med företrädare för arbetslivet är kopplingen till arbetslivet mycket 
god i utvecklingsarbetet. Tanken är att inrätta ett programråd när Nationalekonomprogrammet 
har startat med representanter från arbetslivet, studenter och samarbetande institutioner för en 
kontinuerlig avstämning av utbildningen i dess olika skeden. Särskilt viktigt för programrådet 
blir uppföljningen av den första kullen utexaminerade studenter från programmet. 

Institutionens lärare har kontinuerligt kontakter med relevanta arbetsgivare genom bisysslor i 
exempelvis Riksbanksfullmäktige, SNS, Konkurrensverket, Patent- och marknadsdomstolen 
mm. Dessutom har flertalet lärare forskningsmedel från externa aktörer som Riksbankens 
Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, EU, Naturvårdsverket mm. Genom att lärarna deltar i dessa 
nätverk får de en aktuell uppfattning om vilka krav som ställs på studenter i arbetslivet. 

Ungefär vart tredje till femte år genomför Nationalekonomiska institutionen en 
alumnundersökning för att få en bild av hur det går för våra alumner. Den senaste 
undersökningen är från 2017 och innefattar studenter på grundnivå. Vi kan se i 
undersökningarna att arbetsmarknadssituationen för våra alumner är mycket god. 

På Masterprogrammet i nationalekonomi, 120 hp, har vi även samarbete med ett antal 
relevanta arbetsgivare genom ett exjobbsprogram inom ramen för vilket studenterna kan 
ansöka om att skriva sina masteruppsatser i samarbete med någon av dessa arbetsgivare. 
Exempel på arbetsgivare är Finansdepartementet, EU-kommissionen, Konjunkturinstitutet, 
Expertgruppen för biståndsanalys, Utbildningsdepartementet, Polisen, med flera. Detta 
program har pågått under ett antal år och både studenter och arbetsgivare har varit mycket 
nöjda vilket tyder på att våra studenters förmåga mycket väl motsvarar arbetsgivarnas behov. 
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2.4 Beskriv behovet av utbildningen i relation till liknande utbildningar inom 

och utom det egna lärosätet 
Arbetsmarknadens efterfrågan på välutbildade nationalekonomer är erfarenhetsmässigt god. I 
våra samtal med referensgruppen har framkommit att man, förutom nationalekonomisk 
spetskompetens, även efterfrågar en genomarbetad mix med breddningskunskaper inom 
företagsekonomi, juridik och statskunskap. Även referensgruppen med studenter var tydligt 
positivt inställda till en sådan programutformning. 

Ett program enligt ovanstående utformning finns för närvarande inte på SU och, vilket 
framkom vid vår omvärldsanalys, är vårt föreslagna program också väl profilerat gentemot 
liknande program vid andra svenska universitet. Programmet har en artikulerad 
nationalekonomisk profil. Som visades under punkten 2.2 garanterar inga andra program mer 
än 90 hp i nationalekonomi. Vårt nya program garanterar minst 15 ytterligare hp i 
nationalekonomi vilket borgar för en bättre progression/breddning inom huvudområdet. 

Kurserna i juridik och statsvetenskap har dessutom specialdesignats för att passa vårt program 
vilket skiljer sig från de flesta andra program där breddningen åstadkoms genom tillgång till 
”standardkurser”. Vår ambition är att skapa Sveriges bästa kandidatutbildning i 
nationalekonomi och vi har därför valt att minska på studentens valfrihet för att i stället 
fokusera programmet på vad just en nationalekonom behöver kunna. Till skillnad mot de 
flesta andra program leder vårt program till en ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi.  

 

3 Måluppfyllelse  

3.1 Beskriv noggrant programmets struktur (inkl. obligatoriska och valbara 
kurser) och progressionen inom utbildningen (använd 
examensmålsmatris) 

Se avsnitt 2.1 ovan och bilaga 3, Examensmålsmatris för Nationalekonomprogrammet. 

 

4 Lärarresurser 

4.1 Ange namnen på tillsvidareanställda lärare 
Se bilaga 4, Lärar- och handledartabell, Nationalekonomiska institutionen.  

 

4.2 Ange lärarnas planerade undervisningstid inom utbildningen 
(omfattningen) 

Se bilaga 4, Lärar- och handledartabell, Nationalekonomiska institutionen.  
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4.3 Ange lärarnas akademiska titel och deras vetenskapliga kompetens 
Se bilaga 4, Lärar- och handledartabell, Nationalekonomiska institutionen.  

4.4 Ange lärarnas högskolepedagogiska kompetens 
Se bilaga 4, Lärar- och handledartabell, Nationalekonomiska institutionen.  

 

4.5 Ange lärarnas möjligheter till kompetensutveckling inkl. forskning 
Lärarnas undervisningsskyldighet varierar i huvudsak mellan 25 och 35% av en heltid 
beroende på anställningskategori. Resterande tid är avsedd för forskning och 
kompetensutveckling. 

 

4.6 Ange eventuella planerade rekryteringar och pensionsavgångar inom de 
närmaste fem åren 

Inom de närmsta fem åren kommer en eller två professorer att pensioneras. Från och med 
hösten 2021 kommer tre yngre forskare att anställas med stöd av sexåriga 
Browaldhsstipendier från Handelsbankens forskningsstiftelser. Till detta kommer sannolikt 
två ytterligare anställningar 2023 samt 2025. 

 

4.7 Ange om kurser inom programmet ges vid andra institutioner eller 
lärosäten och hur det i så fall påverkar lärarresurserna 

Kurserna i huvudområdena statsvetenskap, företagsekonomi och juridik ges vid 
Statsvetenskapliga, Företagsekonomiska respektive Juridiska institutionen. Kurserna 
bemannas med ordinarie lärares undervisningsskyldighet vid dessa institutioner och 
finansieras genom befintligt takbelopp (se bifogad överenskommelse om 
undervisningsinsatser i Nationalekonomprogrammet mellan berörda prefekter). Det finns 
dessutom lärarkapacitet inom nationalekonomi vid IIES och SOFI som vi, vid behov, kan 
använda för undervisning och/eller handledning. 
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5 Forskningsanknytning 

5.1 Beskriv (gärna med konkreta exempel) på vilket sätt utbildningen präglas 
av ett nära samband mellan forskning och utbildning samt vilar på 
beprövad erfarenhet 

En grundprincip vid Nationalekonomiska institutionen, är att alla forskare ska undervisa och 
alla lärare ska forska. Bemanningen av lärare till respektive kurs grundar sig på en matchning 
av lärarens forskningsfält och kursens innehåll, vilket är samma princip för att utse handledare 
och examinator för uppsatser. I många av kurserna kompletteras litteraturen av aktuell 
forskning i publicerade artiklar, både vad gäller teori- och metodkurser. Som tidigare nämnts 
har flera lärare också kontakt med policyverksamhet i anknytning till sina respektive 
forskningsområden. 

 

6 Internationalisering, hållbar utveckling och breddad 
rekrytering 

6.1 Beskriv internationella perspektiv i utbildningen 
I princip är all vår kurslitteratur internationell med ett internationellt perspektiv. Då Sverige är 
en liten och öppen ekonomi är det internationella perspektivet ett naturligt inslag i flera av 
våra kurser. Exempel på detta är Internationell ekonomi, 7,5 hp, GN, Utvecklingsekonomi, 7,5 
hp, GN, Klimatet och ekonomin, 7,5 hp, GN, Makroekonomi II, 7,5 hp, GN, såväl som 
kurserna Mikroteori med tillämpningar, 15 hp, och Makroteori med tillämpningar, 15 hp. 

 

6.2 Beskriv förutsättningarna för internationellt studentutbyte och 
lärarutbyte (inkl. virtuella utbyten) 

Studenter vid nationalekonomiska institutionen har goda möjligheter till internationellt 
studentutbyte via Erasmusprogrammet och institutionens avtal med ca 20 universitet i Europa: 

• Belgien – Université libre de Bruxelles 
• Frankrike – Université de Paris I Panthéon Sorbonne och Université Panthéon-Assas 

Paris II 
• Italien – Università Politecnica delle Marche och Università degli Studi di Roma, "La 

Sapienza" 
• Nederländerna – Erasmus Universiteit Rotterdam och Radboud Universiteit Nijmegen 
• Portugal – Universidade Nova de Lisboa 
• Spanien – Universidad Autonoma de Madrid och Universidad de Zaragoza 
• Storbritannien – University College London UCL, University of Essex, University of 

Glasgow, London Metropolitan University och Durham University Business School 
• Tyskland – Humboldt-Universität zu Berlin, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 

Ludwig Maximilians-Universität München och Universität Mannheim 
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Studenterna har även möjlighet att åka via universitetets centrala avtal. 

I dagsläget är det få studenter som väljer att resa ut, ca 3–7/termin, och många som reser in, ca 
20–30/per termin. Med Nationalekonomprogrammet kommer utbytesstudier att bli tydligare 
för studenterna med förbättrad information och vägledning om det önskvärda med 
utbytesstudier. Med detta som grund bedömer institutionen att det kommer att bli fler som 
väljer att resa på utbytesstudier. 

När det gäller lärarutbyten, så är det vanligast att lärare är gästforskare i ett halvår och då 
oftast vid ett nordamerikanskt lärosäte. 

 

6.3 Ange om det finns utbildningssamarbeten med andra lärosäten 
Nationalekonomprogrammet ingår inte i något utbildningssamarbete med annat lärosäte. 

 

6.4 Ange om det förekommer undervisning på andra språk än svenska 
Undervisningsspråket är engelska för alla kurser utom för följande, som ges på svenska: 

• Kurspaketet Nationalekonomi I, 30 hp 
• Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp 
• Demokrati, förvaltning och samhälle, 7,5 hp 
• Redovisning I, 7,5 hp 
• Redovisning II, 7,5 hp 
• Introduktion till det svenska rättssystemet och offentligrättens grunder, 7,5 hp 
• Introduktion till finans- och skatterätt, EU:s konkurrensrätt, statsstödsrätt och regler 

om offentligupphandling, 7,5 hp 

 

6.5 Ange om, och i så fall med hjälp av konkreta exempel på vilket sätt, 
hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk, social, etisk och global) beaktas i 
utbildningsprogrammet 

Inom själva ämnet nationalekonomi som sådant hanteras olika aspekter av hållbar utveckling 
(ur den lokala examensbeskrivningen): 

Nationalekonomi handlar om hur människor fattar beslut om knappa resurser och hur 
dessa beslut påverkar dem själva och andra. Studierna sträcker sig från enskilda 
individer och samspelet dem emellan, till företag, konkurrens och övergripande 
samhällsfrågor. För att besvara nationalekonomiska frågeställningar utvecklas teorier, 
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vilka prövas genom empiriska undersökningar med utgångspunkt från ekonomisk 
statistik eller observationer i experiment. 

Redan i det inledande kurspaketet Nationalekonomi I, 30 hp, tas till exempel 
marknadsmisslyckanden upp, vilket är central problematik för bland annat klimatfrågan, och 
åtgärder för att hantera dessa samt hur ekonomiska styrmedel fungerar i klimatpolitiken. Ett 
annat exempel är den valbara kursen Nationalekonomiskt strategiskt tänkande, 7,5 hp, som 
fokuserar på de viktigaste spelteoretiska principerna för att undersöka i vilken utsträckning 
människor faktiskt beter sig i enlighet med teorin. Ett annat exempel är den valbara kursen 
Utvecklingsekonomi, 7,5 hp, som fokuserar på forskning som försöker förstå några av 
skillnaderna och identifiera åtgärder för att förbättra levnadsvillkoren för människor som lever 
i fattigdom. Många av programmets kurser syftar till att ge studenten kunskap och förståelse 
för olika teorier och metoder, vilka sen används i genomförandet av examensarbetet, dvs en 
kandidatuppsats i nationalekonomi. En del av uppsatserna behandlar olika aspekter av hållbar 
utveckling, som till exempel förnyelsebar energi och ekonomisk tillväxt, diskriminering på 
olika marknader samt pantsystem och återvinning. Kursen Finansiering I, 7,5 hp, täcker även 
teman kring hållbarhet inom finansiering och kurserna Redovisning I, 7,5 hp, och Redovisning 
II, 7,5 hp behandlar etiska aspekter av redovisning. Kursen Finansiering II, 7,5 hp, har som 
lärandemål kunskap om principer för ansvarsfulla investeringar. 

 

6.6 Beskriv på vilket sätt man i rekryteringen till och inom den planerade 
utbildningen avser att arbeta med breddad rekrytering och breddat 
deltagande 

Ett generellt fenomen som vi har observerat är underrepresentationen av studenter från socialt 
utmanade områden, t ex vissa storstadsförorter. Studierektor har därför sedan 2016, via 
universitetets studierektorsnätverk, organiserat workshops i Husby och Rinkeby en gång per 
år där ett antal institutioner från SU har presenterat sin verksamhet för unga vuxna. 
Verksamheten planeras att fortgå även framledes och även utvecklas tillsammans med 
universitetets centrala satsningar på breddad rekrytering. Tyvärr är det dock för tidigt för att 
kunna utvärdera verksamheten.  

Institutionen har sedan början av 2020 mer aktivt marknadsfört utbildningen. Främst genom 
en översyn av vår hemsida och anpassningar av både bild, innehåll och text för att det ska bli 
tydligare för olika målgrupper. Institutionen har även tagit fram filmer om vad det innebär att 
studera nationalekonomi (lärarperspektivet) och om varför man ska studera nationalekonomi 
(studentperspektivet). 

När det gäller breddat deltagande så har det varit en viktig del i utvecklingsarbetet med att ta 
fram Nationalekonomprogrammet. Jämfört med de program som vi medverkar i sedan 
tidigare, innebär Nationalekonomprogrammet en tydligare profilering och en ökad styrning av 
vilka kurser som studenterna läser. Denna styrning, eller tydlighet, är något som 
studentrepresentanterna i referensgruppen har efterfrågat. Dessutom är de obligatoriska 
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kurserna inom andra huvudområden framtagna för att stärka arbetsmarknadsanknytningen, 
vilket båda referensgrupperna efterfrågade. När det gäller programmets valbara kurser i 
nationalekonomi och de valfria kurserna i andra huvudområdena planerar institutionen att 
tydliggöra olika rekommenderade sekvenser av kurser för att underlätta studenternas val. 
Återkommande frågor vid aktiviteterna i Rinkeby och Husby har varit vad man blir efter en 
utbildning i nationalekonomi och även vad man tjänar. Vi tror att det nya programmet ger 
tydligare svar på dessa frågor. Dessutom tror vi att den ökade styrningen av kurser är ett stöd 
för studenter från studieovana miljöer. 

Under våren tvingades vi, precis som andra institutioner, att gå över till digital 
distansundervisning. Under våren och hösten har därför lärarna varit tvungna att anpassa sin 
undervisning. De mest positiva delarna i denna anpassning kommer i olika grad att bidra till 
att utveckla kurserna pedagogiskt och behållas när vi återigen kan ha undervisning på campus. 
Till exempel finns det planer på att spela in filmer för mer komplicerade moment i olika 
kurser. Studenterna kan därigenom själva repetera dessa moment och det frigörs mer tid till 
interaktion med läraren vid undervisningstillfället. Studiesocialt hoppas institutionen även på 
att kunna bistå ämnesrådet i nationalekonomi när de anordnar olika arrangemang som till 
exempel arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar och studiebesök. Då (i stort sett) alla kurser i 
Nationalekonomprogrammet även kan läsas inom andra program eller som fristående kurs, så 
gynnas alla studenter av utvecklingsarbetet. 

 

7 Jämställdhet 

7.1 Beskriv hur jämställdhet har beaktats i utbildningens planering, innehåll 
och genomförande.  

Studentgruppen har över åren hållit sig inom 60–40%-intervallet när det gäller fördelningen 
män – kvinnor, vilket även gäller nationellt. När det gäller kursutbudet vill vi att studenterna 
ska få möta både män och kvinnor som undervisar. Fördelningen män – kvinnor när det gäller 
den undervisande personalen vid institutionen är dock 72–28%, vilket återspeglar våra 
möjligheter att faktiskt göra detta. Jämställdhetsaspekter ingår i flera kurser, som till exempel 
Arbetsmarknadsekonomi, 7,5 hp, och Diskrimineringsstudier inom nationalekonomi, 7,5 hp. 

 

8 Utbildningsmiljö 

8.1 Ange den uppskattade och troliga studentvolymen som 
programmet/inriktningen kommer att ha när det är fullt utbyggt 

Vi planerar att anta ca 50 studenter HT21 och därefter utöka med 10 studenter per 
höstantagning för att anta 80 studenter HT24. Därefter planerar vi att utvärdera möjlig ökning 
av studentvolymen under förutsättning att vi kan bedriva programmet och all annan utbildning 
med hög kvalitet. 
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8.2 Ange om, och i så fall i vilka former, samläsning kommer att ske med 
andra studenter 

För kurserna inom huvudområdet nationalekonomi kommer samläsning ske med studenter på 
andra program och fristående kurs. Initialt kommer den nya kursen Introduktion till 
kvantitativa metoder för nationalekonomer, 7,5 hp, bara ges inom 
Nationalekonomprogrammet, men på sikt är den tänkt att även erbjudas som fristående kurs. 
När det gäller kurserna i företagsekonomi så kommer programmets studenter att samläsa med 
dem som läser kurspaketen Företagsekonomi I och II. Kurserna i statsvetenskap och juridik är 
särskilt utvecklade för Nationalekonomprogrammet. 

 

8.3 Beskriv tillgången på studie- och karriärvägledning vid berörd/a 
institution/er 

Vid Nationalekonomiska institutionen finns det två erfarna studievägledare, en för utbildning 
på grundnivå och en för utbildning på avancerad nivå. Båda studievägledarna arbetar 70 % 
med vägledning. 

 

8.4 Beskriv förutsättningarna för att anordna praktik, om detta är relevant 
för utbildningsprogrammet 

Praktik som ger högskolepoäng är inte aktuellt för programmet i dagsläget. Däremot kommer 
frågan om inslag av praktik eller studiebesök bli en del i kursutvecklingen för de kurser där 
det är mest relevant. 

 

8.5 Beskriv förutsättningarna för arbetslivskoppling inom programmet.  
Se avsnitt 2.3 ovan. 

 

9 Studentinflytande 

9.1 Beskriv på vilka sätt man kommer att arbeta med studentinflytande 
Precis som för referensgruppen med företrädare för arbetslivet och samarbetande institutioner, 
så har referensgruppen med studenterna varit mycket viktig i utvecklingsarbetet. Vi vill även 
att studentrepresentanter, tillsammans med företrädare från arbetslivet och samarbetande 
institutioner, ingår i programrådet för en kontinuerlig avstämning av utbildningen i dess olika 
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skeden. Särskilt viktigt blir uppföljningen av den första kullen utexaminerade studenter från 
programmet. 

Studenter ges möjlighet att fylla i kursvärderingar i slutet av varje kurs. Dessutom sker en 
dialog med studentrepresentanter från nationalekonomiska ämnesrådet där frågor som inte 
riktigt får plats på kursvärderingar avhandlas. Samtliga kursplaner beslutas i 
institutionsstyrelsen där studenterna har två representanter. Studenterna säkras alltså 
inflytande dels innan en kurs fastställs, dels under kursens gång via en dialog med 
kursansvarig samt studierektor, samt slutligen vid utvärderingen av kursen. En annan viktig 
del för att ta till vara studenternas synpunkter är den återkommande alumnundersökningen. 
Utöver detta så arbetar amanuenser som gruppövningslärare på många av kurserna, vilket 
stärker studentperspektivet på undervisningen. 

 

9.2 Beskriv om det utöver beredande och beslutande organ t.ex. finns andra 
forum där studenterna kan delta och där studenternas synpunkter 
systematiskt kan tas tillvara 

Institutionens kontaktperson för studeranderepresentanter träffar ämnesrådet varje termin för 
att diskutera för rådet centrala frågor.  

 

10 Ekonomi och infrastruktur 

10.1 Ange om utbildningen ryms inom takbeloppet eller om extra resurser 
krävs 

Inför 2021 har institutionen äskat om höjt takbelopp. Nationalekonomprogrammet ryms inom 
takbeloppet. Institutionen gör bedömningen att programmet kommer att locka till sig studenter 
med goda meriter och därmed en god studieframgång, vilket på så sätt skapar ett stabilare 
studenttillflöde över tid för hela grundnivån. Ekonomiskt ger Nationalekonomprogrammet 
snarare en ökad stabilitet än att det blir en expansion.  

 

10.2 Ange om ändamålsenliga lokaler finns eller om det finns behov av nya 
lokaler, och i så fall av vilket slag 

Nationalekonomprogrammet kräver inga ytterligare lokaler än de som finns idag. 

 

10.3 Ange även eventuella utrustningsbehov som finns 
Nationalekonomprogrammet kräver ingen ytterligare utrustning än den som finns idag. 
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11 Övrigt  

11.1 Beskriv hur studenter har deltagit i beredning av och beslut om anhållan 
Två studentrepresentanter har varit medlemmar i styrgruppen för utvecklingen av 
Nationalekonomprogrammet. Vidare har ytterligare studenter deltagit i utvecklingsarbetet som 
en särskild referensgrupp. I institutionsstyrelsen deltar två studentrepresentanter för utbildning 
på grundnivå och en studentrepresentant för utbildning på forskarnivå. 

 

Bilagor till anhållan  

Till anhållan bifogas följande:  

Bilaga 1: Utkast till utbildningsplan (pdf från utbildningsdatabasen) som innehåller 
basinformationen, en beskrivning av programmets uppläggning samt uppgift 
om de kurser som ingår i programmet.  

Bilaga 2: Beskrivningar av (obligatoriska) kurser som utbildningsprogrammet består av 
samt anhållan om att inrätta kursen Introduktion till kvantitativa metoder för 
nationalekonomer, 7,5 hp, och förslag till dess kursplan. Länkar till befintliga 
kursplaner för programmets obligatoriska och valbara kurser framgår av bilaga 
3, examensmålmatris. 

Bilaga 3: Ifylld examensmålsmatris, inklusive länkar till befintliga kursplaner för 
programmets obligatoriska och valbara kurser. 

Bilaga 4: Lärar- och handledartabell. 

 



UTKAST
Utbildningsplan
för

Nationalekonomprogrammet

The Economics program

180.0 Högskolepoäng

180.0 ECTS credits

Programkod: SNEKP

Gäller från: HT 2021

Värdinstitution: Nationalekonomiska institutionen

Beslut

Programmet är inrättat och utbildningsplanen är fastställd 2020-12-17 av Samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Engelska B/Engelska 6, Matematik C/Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt
1a1 +1a2.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier om sammanlagt 180 högskolepoäng (hp). Studierna bedrivs
i ett basblock med obligatoriska kurser under fyra terminer och ett fördjupningsblock under resterande två
terminer. Basblocket består dels av kurser i nationalekonomi, vilka förbereder för examensarbetet i
nationalekonomi, dels av kurser i statsvetenskap, företagsekonomi och juridik för att bredda kunskaperna för
en blivande nationalekonom.

Under fördjupningsblocket ingår valbara kurser i nationalekonomi och valfria kurser inom andra
huvudområden samt ett avslutande examensarbete i form av en kandidatuppsats i nationalekonomi. En
närmare beskrivning av programmets kurser återfinns under rubriken Kurser i denna utbildningsplan.

Undervisningen sker på svenska eller engelska. Vad som gäller för en enskild kurs framgår av dess
kursplan.

Programmet ges av Nationalekonomiska institutionen i samarbete med  Företagsekonomiska institutionen,
Juridiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen.

Mål

Efter avslutad utbildning ska en student uppfylla examensfordringarna för en ekonomie kandidatexamen med
nationalekonomi som huvudområde.

Kunskap och förståelse

För ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi ska studenten 
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- visa kunskap och förståelse inom nationalekonomi, inbegripet kunskap om nationalekonomins vetenskapliga
grund, kunskap om tillämpliga metoder inom nationalekonomi, fördjupning inom någon del av
nationalekonomin samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi ska studenten 
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att
kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, 
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom
givna tidsramar, 
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper, och 
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi ska studenten 
- visa förmåga att inom nationalekonomi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter, 
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Kurser

Basblock

Termin 1
Nationalekonomi I, 30 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)

Termin 2
Demokrati, förvaltning och samhälle, 7,5 hp, GN (huvudområde statsvetenskap)
Redovisning I, 7,5 hp, GN (huvudområde företagsekonomi)
Introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer, 7,5 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)
Finansiering I, 7,5 hp, GN (huvudområde företagsekonomi)

Termin 3
Mikroekonomi II, 7,5 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)
Makroekonomi II, 7,5 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)
Empiriska metoder i nationalekonomi I, 7,5 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)
Empiriska metoder i nationalekonomi IIa, 7,5 hp, GN (huvudområde nationalekonomi) alternativt Empiriska
metoder i nationalekonomi IIb, 7,5 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)

Termin 4
Redovisning II, 7,5 hp, GN (huvudområde företagsekonomi)
Introduktion till det svenska rättssystemet och offentligrättens grunder, 7,5 hp, GN (huvudområde juridik)
Finansiering II, 7,5 hp, GN (huvudområde företagsekonomi)
Introduktion till finans- och skatterätt, EU:s konkurrensrätt, statsstödsrätt och regler om offentlig
upphandling, 7,5 hp, GN (huvudområde juridik) 

Fördjupningsblock

Termin 5
Valbara kurser om inom huvudområdet nationalekonomi om sammanlagt 15 hp på GN
Valfria kurser om sammanlagt 15 hp

Termin 5 kan också utgöras av en termins studier utomlands via institutionens eller universitetets
utbytesavtal.

Termin 6
Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)
Valbara kurser om inom huvudområdet nationalekonomi om sammanlagt 15 hp på GN eller AN

Vilka valbara och valfria kurser som ges en enskild termin framgår av särskilda anvisningar som utges av
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Nationalekonomiska institutionen.

För att få fortsätta studierna efter basblocket skall den studerande vara godkänd på samtliga kurser inom
basblocket. För specificerade förkunskapskrav för kurser, se respektive kursplan.

Examen

Programmet leder till ekonomie kandidatexamen. Huvudområde för examen är nationalekonomi.

Övrigt

Om programmet avvecklas och utbildningsplanen upphävs har studenten rätt att slutföra sin utbildning enligt
föreliggande utbildningsplan under en avvecklingsperiod som omfattar programmets nominella löptid plus två
år. Under denna period gäller de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående
kurserna alternativt beslutet om avveckling.
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UTKAST
Kursplan
för kurs på grundnivå

Introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer

Introduction to quantitative methods in economics

7.5 Högskolepoäng

7.5 ECTS credits

Kurskod: EC2400

Institution Nationalekonomiska institutionen

Huvudområde: Nationalekonomi

Fördjupning: G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som

förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av Nationalekonomiska institutionens styrelse den 12 november 2020.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Nationalekonomi I, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

240A Introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer 7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer för att studenten, på ett
tillfredsställande sätt, ska kunna fullfölja nationalekonomiska studier på fortsättningsnivå.
Kursen är uppdelad i en del för grundläggande matematiska metoder och en del för grundläggande statistiska
metoder.

Kursens första del syftar till att ge studenterna kunskaper i grundläggande matematiska metoder för fortsatta
studier i mikroekonomi och makroekonomi. Denna del innefattar optimering med bivillkor, grundläggande
matrisalgebra samt linjär och log-linjär approximering av funktioner och ekvationer.

Kursens andra del syftar till att ge studenterna kunskaper i grundläggande statistiska metoder för att göra
hypotesprövningar på ekonomiska frågeställningar. Kursen behandlar stokastiska variabler, sannolikhetslära,
diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar, bivariat sannolikhetsfördelning, väntevärden,
slumpmässiga urval, samplingfördelningar, punktskattningar, konfidensintervall och hypotesprövning.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

1. Redogöra för de centrala delarna av grundläggande matematiska och statistiska metoder som behövs för
nationalekonomiska studier på fortsättningsnivå.
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2. Korrekt tillämpa metoderna för att lösa nationalekonomiska praktiska problem.
3. Förklara varför olika metoder används på olika nationalekonomiska problem.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar. Undervisningsspråk är engelska.

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Genom frivillig delexamination under kursen kan student
erhålla poäng (sk "credit") på tentamina under kursens gång. 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, där F är lägre än FX.

Betygskriterier:

• A (Utmärkt): Studenten kan i ett välutvecklat resonemang redogöra för de centrala delarna av
grundläggande matematiska och statistiska metoder som behövs för nationalekonomiska studier på
fortsättningsnivå. Vidare kan studenten helt korrekt tillämpa metoderna för att lösa nationalekonomiska
praktiska problem.  Studenten kan också mycket väl förklara varför olika metoder används på olika
nationalekonomiska problem.

• B (Mycket bra): Studenten kan i ett utvecklat resonemang redogöra för de centrala delarna av
grundläggande matematiska och statistiska metoder som behövs för nationalekonomiska studier på
fortsättningsnivå. Vidare kan studenten korrekt tillämpa metoderna för att lösa nationalekonomiska praktiska
problem.  Studenten kan också förklara varför olika metoder används på olika nationalekonomiska problem.

• C (Bra): Studenten kan redogöra för de centrala delarna av grundläggande matematiska och statistiska
metoder som behövs för nationalekonomiska studier på fortsättningsnivå. Vidare kan studenten mestadels
korrekt tillämpa metoderna för att lösa nationalekonomiska praktiska problem.  Studenten kan också förklara
varför olika metoder används på olika nationalekonomiska problem.

• D (Tillfredsställande): Studenten kan redogöra för en majoritet av de centrala delarna av grundläggande
matematiska och statistiska metoder som behövs för nationalekonomiska studier på fortsättningsnivå. Vidare
kan studenten mestadels korrekt tillämpa metoderna för att lösa nationalekonomiska praktiska problem.
Studenten kan också till viss del förklara varför olika metoder används på olika nationalekonomiska
problem.

• E (Tillräckligt): Studenten kan redogöra för vissa av de centrala delarna av grundläggande matematiska och
statistiska metoder som behövs för nationalekonomiska studier på fortsättningsnivå. Vidare kan studenten
mestadels korrekt tillämpa metoderna för att lösa nationalekonomiska praktiska problem.  Studenten kan till
liten del förklara varför olika metoder används på olika nationalekonomiska problem.

• FX (Otillräckligt) och F (Helt otillräckligt): Studenten uppfyller inte betygskriterierna för betyget E.

För student som fått betyget FX eller F på ett prov finns inga restriktioner på hur många gånger man får
genomgå prov för att uppnå lägst betyget E.

Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminersperiod examineras enligt den här kursplanen.

Kurslitteratur

Se kurshemsidan via www.ne.su.se
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Statsvetenskapliga institutionen 
Stockholmsuniversitet 
Jon Nyhlén, Studierektor  

Förslag på kurser till Kandidatprogram vid nationalekonomiska 
institutionen.  

Demokrati, förvaltning och samhälle 7,5 hp (termin 2 på programmet) 

Beskrivning 

Kursen syftar till att förmedla övergripande kunskaper om den offentliga makten organisering 
i Sverige. Fokus på den svenska statens uppbyggnad, den lokala nivåns organisering och hur 
relationerna mellan stat, kommun och EU skall förstås. Kursen kommer också fokusera på den 
svenska förvaltningens uppbyggnad och vad som utmärker den svenska förvaltningsmodellen 
samt de reformer som påverkat förvaltningens organisering och funktionssätt. Vidare kommer 
de idéer, värden och modeller som ligger till grund för politikens styrning och kontroll av 
förvaltningen behandlas.  
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Utkast kursplan delkurs 1 Introduktion till det svenska och EU-rättsliga rättssystemet 
och offentligrättens grunder 

Introduction to the Swedish legal system and public law  

7.5 Högskolepoäng 

7.5 ECTS credits 

Kurskod:  

Gäller från:  

Fastställd:  

Ändrad:  

Institution Juridiska institutionen 

Ämne Juridik och rättsvetenskap 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande är antagen 
tillutbildningsprogrammet kandidatprogrammet för nationalekonomi som ges vid 
nationalekonomiska institutionen. 

Kursens uppläggning 

Provkod  

MOM1  

Kursens innehåll 

Kursen syftar till att ge en introduktion till det svenska rättssystemet och dess de 
ingående delarna (civilrätt, offentlig rätt, straffrätt), samt inblick i det EU-rättsliga 
rättssystemet. Den huvudsakligen delen av kursen fokuserar på de centrala svenska 
statsorganen, inklusive förvaltningens, rättsliga ställning samt grunderna i EU:s rättsordning 
och institutionella uppbyggnad, liksom EU-rättens effekter på nationell nivå. Därutöver syftar 
kursen att ge studenterna kunskap om de rättsliga förutsättningarna för tillämpningen av 
förvaltningsrättslig reglering inom den offentliga förvaltningen, med iakttagande av 
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offentlighetsprincipen och andra grundläggande offentligrättsliga principer, liksom enskildas 
ställning. Materialet kommer att belysas med hjälp av praktiska exempel i avsikt att klargöra 
innebörden av den svensk förvaltningsrättsmodellen. 

Förväntade studieresultat 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna: 

- Ha insikt i det svenska rättssystemets uppbyggnad

- redogöra för grunderna i det svenska statsskicket och EU:s institutionella system och deras
inbördes förhållande och EU-rättens effekter

- redogöra för grunderna för förvaltningsrättens tillämpning i praxis - inklusive hanteringen av
allmänna handlingar - hos statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter, samt

- lösa elementära rättsliga problem inom aktuella rättsområden.

Undervisning 

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppundervisning. Närvaro vid 
undervisningen är obligatorisk, om inte annat särskilt anges. 

Kunskapskontroll och examination 

Examinationen är skriftlig och sker antingen i form av salskrivning eller hemtentamen. För att 
bli godkänd på 

kursen krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda. 

Som godkända betyg används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx 
och F. 

Övrigt 

Ikraftträdande 

Dessa bestämmelser träder i kraft den  

Kurslitteratur 

Kurslitteratur fastställs av Juridiska fakultetens utbildningsutskott. 
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Introduktion till det svenska rättssystemet och offentligrättens grunder termin 4 

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. 

 

Lärandemål  

Förväntade studieresultat 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande: 

- kunna redogöra för grunderna i den svenska rättsordningens uppbyggnaden och för de 
lagstiftande, dömande och verkställande organens funktion och inbördes förhållande 
- kunna redogöra för grunderna i EU:s rättsordning och institutionella uppbyggnad, inklusive 
EU-rättens effekter på nationell nivå 
- kunna redogöra för grunderna för förvaltningsrättens tillämpning hos 
förvaltningsmyndigheter och den enskildes ställning i handläggning av ärenden, 
- kunna identifiera och i enklare sammanhang tillämpa offentligrättsliga principer som god 
förvaltning, officialprincipen och offentlighetsprincipen 
- lösa elementära rättsliga problem inom aktuella rättsområden. 
 

Förkunskapskrav  
 
För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande är antagen 
tillutbildningsprogrammet kandidatprogrammet för nationalekonomi som ges vid 
nationalekonomiska institutionen. 

 

Kursupplägg  

Detta moment i kursen innehåller en introduktion till det svenska rättssystemet, samt 
inblick i det EU-rättsliga rättssystemet. Därutöver behandlas hur 
förvaltningsmyndigheter förväntas arbeta ur ett juridiskt, offentligrättsligt och EU-
rättsligt, perspektiv. Avsikten är att lyfta fram och tydliggöra att myndigheternas 
arbetssätt och bemötande av allmänheten spelar en stor roll för uppfattningen av den 
svenska demokratins faktiska utformning. Mötet mellan myndighet och enskilda ska 
präglas av rättsstatstanken om en myndighetsutövning i enlighet med lagar och andra 
föreskrifter. Grundläggande åligganden och principer för förvaltningsmyndigheternas 
verksamhet, som t.ex. god förvaltning, inklusive legalitets-, objektivitet- och 
proportionalitetsprincipen, officialprincipen och offentlighetsprincipen, kommer att 
behandlas och belysas med hjälp av praktiska exempel med avsikt att till studenterna 
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förmedla innebörden av den svenska förvaltningsrättsliga modellen. Momentet tar 
delvis upp många av de frågeställningar som redan berörts under utbildningen ur, 
huvudsakligen, ett statsvetenskapligt perspektiv, varför den komplettering med ett 
offentligrättsligt- och EU-rättligt perspektiv som här ges, ska medverka till en 
fördjupning av studenternas inblick i och förståelse av den offentliga sektorns roll 
inom det svenska samhällsbygget. 

 

Upplägg 
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Studenterna förväntas ha 
förberett seminarierna genom att ha läst relevant kurslitteratur och det i förväg på 
hemsidan angivna materialet och rättsfall. På hemsidan, under fliken kursmaterial, 
lägger lärarna upp dokument till de olika undervisningspassen som studenterna 
förväntas läsa och reflektera över. Utrymme ska ges för studenterna att ta upp och 
ventilera egna praktiska erfarenheter från arbetslivet vid genomgång av ett liknande 
rättsfall och/eller JO-ärenden. 

 

Undervisning 
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarie/gruppundervisning. 
Närvaro vid undervisningen är obligatorisk, om inte annat särskilt anges. Se nedan 
under Särskilt.  

 

Examination  

Examinationen är skriftlig och sker antingen i form av salskrivning eller 
hemtentamen. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga lärandemål är 
uppfyllda. 
Närvaro vid undervisningen är obligatorisk, en frånvaro måste således kompenseras 
genom en skriftlig uppgift i en av läraren vald frågeställning, eller på annat av läraren 
anvisat sätt. 
Kursen avslutas antingen med en tre timmar lång tentamen om 5 frågor om vardera 4 
poäng eller totalt 20 poäng, eller med en hemtentamen med fem frågor om vardera 10 
poäng eller totalt 50 poäng. Frågorna kommer att vara av problemlösningskaraktär. 
Huvudvikten kommer att läggas vid hur studenten löst problemet samt hur denne 
utfört argumentationen för den valda lösningen. Givetvis är det i detta moment även 
viktigt att studenten redovisar vilket stöd som hämtats från förvaltningsrättsliga 
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respektive arbetsrättsliga principer och regler, men avsikten är inte att i detalj mäta 
studentens lagtillämpningsförmåga, i form av angivande av exakt lagrum. 
Vid salstentamen får den litteratur som upptas i litteraturförteckningen medtas. 
Hemtentamen kommer att utformas på ett liknande, problemlösningsinriktat sätt, men 
frågorna anpassas till studentens tillgång till en mer omfattande referenssökning. 

 

Betygskriterier 
Som godkända betyg används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända 
betyg är Fx och F. 
För godkänt betyg på delkurserna krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda (minst 
E). 

 

A) Studenten visar att den med framstående resultat behärskar de krav som ställs i 
lärandemålen. 
Kunskap och förståelse: Det innebär att definitioner, beskrivningar, analyser och 
resonemang är mycket korrekta, självständiga och problematiserande. 
Färdighet och förmåga: Det innebär att muntliga och skriftliga redogörelser är mycket 
väl anpassade efter sitt syfte och mycket välstrukturerade, klara och språkligt korrekta. 
Studenten kan på ett effektivt och självständigt sätt använda olika resurser för att 
utforma och förbättra sitt arbete. 
Värdering och förhållningssätt: Det innebär att teoretiska utgångspunkter tydliggörs. 
Perspektiv kontrasteras mot varandra och granskas kritiskt utifrån användbarhet och 
förklaringskraft för det aktuella problemet. De egna resonemangen och slutsatserna 
utsätts för en liknande granskning. 

 

B) Studenten visar att den med mycket bra resultat behärskar de krav som ställs i 
lärandemålen. 
Kunskap och förståelse: Det innebär att definitioner, beskrivningar, analyser och 
resonemang är mycket korrekta och självständiga med problematiserande inslag. 
Färdighet och förmåga: Det innebär att muntliga och skriftliga redogörelser är väl 
anpassade efter sitt syfte liksom välstrukturerade, klara och språkligt korrekta. 
Studenten kan på ett effektivt sätt använda olika resurser för att utforma och förbättra 
sitt arbete. 
Värdering och förhållningssätt: Det innebär att teoretiska utgångspunkter redovisas. 
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Perspektiv kontrasteras mot varandra och granskas kritiskt utifrån användbarhet och 
förklaringskraft för det aktuella problemet. Slutsatsernas giltighet diskuteras. 

 

C) Studenten visar att den med bra resultat behärskar de krav som ställs i 
lärandemålen. 
Kunskap och förståelse: Det innebär att definitioner av centrala begrepp, 
beskrivningar, analyser och resonemang är relevanta. 
Färdighet och förmåga: Det innebär att muntliga och skriftliga redogörelser är väl 
anpassade efter sitt syfte liksom välstrukturerade, klara och i huvudsak språkligt 
korrekta. Studenten kan använda olika resurser för att utforma och förbättra sitt arbete. 
Värdering och förhållningssätt: Det innebär att teoretiska perspektiv kontrasteras mot 
varandra och granskas kritiskt utifrån användbarhet och förklaringskraft för det 
aktuella problemet. Slutsatsernas giltighet diskuteras. 

 

D) Studenten visar att den med tillfredsställande resultat behärskar de krav som ställs i 
lärandemålen. 
Kunskap och förståelse: Det innebär att definitioner av centrala begrepp, 
beskrivningar, analyser och resonemang är relevanta, visar god förståelse och är utan 
större missförstånd. 
Färdighet och förmåga: Det innebär att muntliga och skriftliga redogörelser är 
anpassade efter sitt syfte liksom att de är så klara och språkligt korrekta att de kan 
förstås utan större missförstånd. Studenten kan använda olika resurser för att utforma 
och förbättra sitt arbete. 
Värdering och förhållningssätt: Det innebär att perspektiv kontrasteras mot varandra 
och problematiseras med reflekterande inslag för det aktuella problemet. 

 

E) Studenten visar att den med ett tillräckligt resultat behärskar de krav som ställs i 
lärandemålen. 
Kunskap och förståelse: Det innebär att definitioner av centrala begrepp, 
beskrivningar, analyser och resonemang är i huvudsak relevanta, mest refererande och 
utan större missförstånd. 
Färdighet och förmåga: Det innebär att muntliga och skriftliga redogörelser är 
anpassade efter sitt syfte och så klara att de kan förstås utan större missförstånd. 
Studenten kan använda olika resurser för att utforma och förbättra sitt arbete. 
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Värdering och förhållningssätt: Det innebär att perspektiv kontrasteras mot varandra 
och i viss mån problematiseras för det aktuella problemet. 

 

Fx) Studenten visar otillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i 
lärandemålen. Komplettering är möjlig. Ytterligare arbete krävs för att uppfylla 
lärandemålen. A-E ej uppfyllt. 
Kunskap och förståelse: Det innebär att definitioner av centrala begrepp, 
beskrivningar, analyser och resonemang inte är relevanta eller tyder på missförstånd, 
och/eller innehåller mindre omfattande plagiat och/eller bristfälligt referenssystem. 
Färdighet och förmåga: Det innebär att muntliga och skriftliga redogörelser inte är 
tillräckligt anpassade efter sitt syfte och/eller att de är oklara och svåra att förstå. 
Studenten använder få resurser för att utforma och förbättra sitt arbete. 
Värdering och förhållningssätt: Teoretiska utgångspunkter tydliggörs inte. Bristande 
förmåga att relatera kursens innehåll till teoretiska begrepp. Egna resonemang och 
analyser utsätts inte för kritisk granskning. 

 

F) Studenten uppvisar stora brister och/eller har inte lämnat underlag för 
betygsättning. A-E ej uppfyllt. 
Kunskap och förståelse: Det innebär att definitioner av centrala begrepp, 
beskrivningar, analyser och resonemang är felaktiga, och/eller innehåller omfattande 
plagiat och/eller bristfälligt referenssystem. 
Färdighet och förmåga: Det innebär att muntliga och skriftliga redogörelser inte är 
anpassade efter syfte och/eller att de inte kan förstås utan stora missförstånd. 
Studenten använder inga resurser för att förbättra sitt arbete. 
Värdering och förhållningssätt: Teoretiska utgångspunkter tydliggörs inte. Bristande 
förmåga att relatera kursens innehåll till teoretiska begrepp. 
Egna resonemang och analyser utsätts inte för kritisk granskning. 

 

Digital hemtenta: 
5 frågor. Hemtentan öppnas på angiven tid (se schema) och ska lämnas in digitalt (se 
schema). Mer information ges i god tid före tentan. 

 

Tentamen kan ge maximalt 50 p (10 poäng per fråga). 
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Betyg på kursen erhålles ej förrän obligatoriet är fullgjort (närvaro och i 
förekommande fall kompletterings-PM). 

 

Resultat på hemtentamen publiceras ca tre veckor efter inlämning.  
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Utkast kursplan delkurs 2 Introduktion till finans- och skatterätt, EU:s konkurrensrätt, 
statsstödsrätt och regler om offentlig upphandling  

7.5 Högskolepoäng 

7.5 ECTS credits 

Kurskod:  

Gäller från:  

Fastställd:  

Ändrad:  

Institution Juridiska institutionen 

Ämne Juridik och rättsvetenskap 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande är antagen till 

utbildningsprogrammen kandidatprogrammet för nationalekonomi som ges vid 
nationalekonomiska institutionen samt godkänt resultat på delkurs 1 Introduktion till det 
svenska rättssystemet och offentligrättens grunder. 

Kursens uppläggning 

Provkod  

MOM1  

Kursens innehåll 

Syftet med delen av kursen som fokuserar på skatt är att ge en översikt över Sveriges 
skatteintäkter, hur de olika skatterna är uppbyggda och fungerar i praktiken, samt vilka skatter 
som är harmoniserade inom EU och varför. Under kursen diskuteras också de globala 
utmaningarna som Sverige och andra länder står inför, exempelvis beskattningen av den 
digitala ekonomin, möjligheten att införa miljöskatter, och skattekonkurrensen. 
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Kursens syfte är även att ge den studerande insikt och en övergripande bild av de EU-rättsliga 
konkurrensreglerna i vid bemärkelse med beaktande av underliggande ekonomiska principer 
och politiska ställningstaganden. EU-fördragets grundläggande regler om 
konkurrensbegränsningar i artiklarna 101 och 102 och koncentrationsförordningen "Merger 
regulation", samt EU:s statsstödsrätt och EU:s regler om offentlig upphandling studeras. 
Rättsreglerna studeras till viss del ur ett ekonomiskt tvärvetenskapligt och ett komparativt 
perspektiv med syftet att förstå konkurrensrättens funktion i samhället. Förutom 
materiellrättsliga bestämmelser och principer uppmärksammas de studerande på de EU-
rättsliga processregler som tillförsäkrar konkurrensrättens i vid bemärkelse effektiva 
genomslag.  

 

Förväntade studieresultat 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande: 

- ha insikt i Sveriges skattesystem och förstå dels olika skatters statsfinansiella betydelse, dels 
hur olika skatter fungerar 

- ha insikt i de globala utmaningarna som Sverige står inför, samt hur dessa utmaningar kan 
mötas 

- ha insikt i och kunna redogöra för grunderna för de EU-rättsliga konkurrensreglerna i vid 
bemärkelse, dvs. inkluderat EU:s statsstödsrätt och EU:s regler om offentlig upphandling da 

- ha insikt i de principer som kan härledas ur EU-domstolens och Tribunalens praxis samt visa 
insikter om ekonomiska och andra samhälleliga implikationerna av olika regler och 
styrmekanismer inom EU:s konkurrensrätt, statsstödrätt och regler om offentlig upphandling.  

- lösa elementära rättsliga problem inom aktuella rättsområden. 

Undervisning 

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppundervisning. Närvaro vid 
undervisningen är obligatorisk, om inte annat särskilt anges. 

Kunskapskontroll och examination 

Examinationen är skriftlig och sker antingen i form av salskrivning eller hemtentamen. För att 
bli godkänd på 

kursen krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda. 
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Som godkända betyg används något av vitsorden A, B, C, D eller E. Underkända betyg är Fx 
och F. 

Övrigt 

Ikraftträdande 

Dessa bestämmelser träder i kraft den  

Kurslitteratur 

Kurslitteratur fastställs av Juridiska fakultetens utbildningsutskott. 
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Stödmaterial i utbildningsgranskningar vid Stockholms universitet: 
Examensmålsmatris för generella examina

Reviderad av Rebus 2020-06-12

2020-12-07

Kandidatexamen
Huvudområde: Nationalekonomi Respektive kurskod är länkad till kursplanen (utom EC2400, som är ny)
Utbildning: Nationalekonomprogrammet, 180 hp
Institution: Nationalekonomiska institutionen

Aktuellt läsår eller kalenderår: fr o m HT21 Obligatoriska kurser
- examen - programmet Valbara kurser
EC1111 EC1211 EC2111 EC2211 EC2406 EC6902 EC2400 EC2407 EC2405 EC2112 EC2115 EC2116 EC2117 EC2109 EC2110 EC2206 EC2311 EC2303 EC7116 EC7218M
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Kunskap och förståelse

1. Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen inbegripet…
1.1 kunskap om områdets vetenskapliga grund x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1.2 kunskap om tillämpliga metoder inom området x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1.3 fördjupning inom någon del av området x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1.4 orientering om aktuella forskningsfrågor x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Färdighet och förmåga 
2. Visa förmåga att…
2.1 söka och samla relevant information i en problemställning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2.2 värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2.3 kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3. Visa förmåga att…
3.1 självständigt identifiera problem x x x x
3.2 självständigt formulera problem x x x x
3.3 självständigt lösa problem x x x x x x x x x x x x x x x x x
3.4 genomföra uppgifter inom givna tidsramar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4. Visa förmåga att…
4.1 muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar x x x x x x
4.2 skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4.3
redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika 
grupper

x x x x x x

5.
Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 
utbildningen avser.

x x x x

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
6. Visa förmåga att…

6.1
inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga aspekter

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

6.2
inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till  relevanta 
samhälleliga aspekter

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

6.3
inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
etiska aspekter

x x x x x x x x x x x x x x x

7. Visa insikt om... 
kunskapens roll i samhället och x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
människors ansvar för hur den används x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

8. Visa förmåga att... 
identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och x x x
att utveckla sin kompetens x x x

Länkar till kursplaner för programmets kurser i företagsekonomi:
FE1403, Redovisning I, 7,5 hp
FE1103, Finansiering I, 7,5 hp
FE2424, Redovisning II, 7,5 hp
FE2103, Finansiering II, 7,5 hp

Examens(del)mål kandidatexamen och eventuella lokala 
mål enligt examensbeskrivningen

https://sisu.it.su.se/pdf_creator/17373/32321
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/17375/37273
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/7542/37696
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/7547/49196
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/18290/29463
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/24364/36117
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/18293/63525
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/22739/58274
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/7543/36967
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/9767/11951
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/14182/63516
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/15336/18128
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/21382/63531
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/26117/43629
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/27872/38279
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/7550/36972
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/27739/63522
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/17013/20968
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/40765/61045
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/20969/52496
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/20967/49070
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/36366/58055
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/26861/49467


Lärar- och handledartabell, Nationalekonomiska institutionen
2020-11-09 Uppskattad andel av omfattning undervisning inom nationalekonomprogrammet (av total arbetstid) enligt plan.

Namn Befattning Akademisk titel

Omfattning av 
undervisning, inkl. 
handledning

Omfattning 
kompetens-
utveckling, inkl 
forskning

Högskolepeda-
gogisk kompetens Ansttyp Kurs***

Handledning**
*

Alexius Annika Professor Professor 25% 75%
UP1, UP2, Foh1,
Teaching in the disciplines tsv 0 5%

Arai Mahmood Professor Professor 25% 75% tsv 20% 5%
Berg Helene Forskare Doktor 4% * Forskarhandledning tsv 0 1%
Björkegren Evelina Forskare Doktor 20% 80% tidsbegr 15% 5%
Chamberlain Muren Astri Professor Professor ** ** tsv 0 0%
Ekholm Karolina Professor Professor 25% 75% tsv 10% 5%
Forslid Rikard Professor Professor 25% 75% tsv 10% 5%
Haushofer Johannes Forskare Doktor 20% 80% tsv 0% 3%
Helm Ines Forskare Doktor 20% 80% tsv 15% 5%
Herzing Mathias Forskare Docent 20% 80% UL1 tsv 5% 5%
Hinnerich Björn Forskare Docent 20% 80% UL2HS, Foh1 tsv 0% 20%
Häckner Jonas Professor Professor 25% 75% tsv 0% 3%
Jacobsson Adam Studierektor Doktor 25% 25% Pedagogiskt ledarskap tsv 25% 0%
Klein Paul Professor Professor 25% 75% tsv 10% 5%
Kolm Ann-Sofie Professor Professor 25% 75% tsv 0% 1%
Langenius Peter Universitetsadjunkt Magister 20% 30% tsv 20% 0%
Larsson Mårten Universitetsadjunkt Magister 20% 30% tsv 20% 0%

Larsson Seim Anna Universitetslektor Docent 23% 35%
UL2HS Eng,
Forskarhandledning tsv 15% 8%

Lundholm Michael Professor Professor 25% 75% tsv 10% 5%
Madestam Andreas Forskare Docent 20% 80% tsv 0% 5%
Maksym Khomenko Forskare Doktor 20% 80% tidsbegr 15% 5%
Nyberg Sten Professor Professor 5% 75% tsv 0% 0%
Palme Mårten Professor Professor 25% 75% tsv 0% 5%
Pettersson Lidbom Per Professor Professor 25% 75% UP1 tsv 0% 5%

Priks Mikael Professor Professor 25% 75%

UL1, UL2HS blended,
Forskarhandledning i teori och 
praktik tsv 20% 5%

Seim David Professor Professor 25% 75% UL1 Eng, UL2HS Eng tsv 15% 5%
Skogman Thoursie Pet Professor Professor 25% 75% UP1, Foh1 tsv 10% 5%
Strömberg David Professor Professor 20% 80% tsv 0% 3%
Szucs Ferenc Forskare Doktor 20% 80% tidsbegr 10% 1%
Tompsett Anna Forskare Doktor 20% 80% tidsbegr 0% 1%
Vahtrik Lars Universitetsadjunkt Licentiat 70% 30% tsv 70% 0%
Vestman Roine Universitetslektor Docent 35% 65% UL1 Eng, UL2HS Eng tsv 10% 5%
Vlachos Jonas Professor Professor 25% 75% Forskarhandledning tsv 10% 5%
Åkerman Anders Forskare Docent 20% 80% UL1 Eng tsv 10% 5%

*= tjänstledig för annan anställning
**=endast forskning t o m 2022
***=Uppskattad andel av omfattning undervisning inom nationalekonomprogrammet (av total arbetstid) enligt plan.
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