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Mål
Efter kursen förväntas studenten ha 

utökade kunskaper om ekonomiska teorier, som beaktar existensen av osäkerhet 
och risk, inklusive fundamental försäkringsteori

•

förstärkt förmåga att med hjälp av ekonomiska begrepp, teorier och metoder 
kritiskt analysera motiveringarna för och konsekvenserna av olika slag av 
politiska åtgärder, inklusive institutionella reformer.

•

utökade kunskaper om den moderna välfärdsstaten•
fördjupad förståelse av den aktuella diskussionen om roll- och 
ansvarsfördelningen mellan privat och of-fentligt i välfärdsstatens framtida 
utformning

•

Innehåll

Välfärdsstatens historia•



Teorier om social rättvisa•

Marknadsmisslyckande och politikmisslyckande•

Effekter av osäkerhet, moral hazard och assymetrisk information diskuteras. Moral 
hazard innebär att individens agerande ändras då individen utsätts för en prissättning 
och asymmetrisk information uppkommer då köpare och säljare inte har samma 
information om varans egenskaper. 
 
Fokus ligger på analyser av arbetslöshetsförsäkringssystem, sjukförsäkringssystem, 
pensionssystem, behovsprövade bidrag, hälsovårdssystem, utbildningssystem och 
bostadsförsörjningssystem.

Undervisningsformer
Föreläsningar och seminarium.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
De studerandes prestationer bedöms genom skriftliga prov i slutet av kursen, dels 
genom aktivt deltagande i seminarier, inklusive skriftliga och muntliga redovisningar av 
förelagda hemuppgifter. 
 
För att nå upp till betyget G krävs att studenten behärskar de ingående delarna. För 
betyget VG krävs att studenten kritiskt kan förhålla sig till de ingående delarna samt på 
ett djupare plan kan relatera dem till varandra.  
 
För att nå upp till betyget G eller VG krävs att studenten skri-ver en inlämningsuppgift, 
som redovisas på seminarium. För inlämningsuppgiften och deltagande i seminarium 
kan studen-ten erhålla betyget G eller U. 
 
De studerande som ej blivit godkända vid ett ordinarie prov-tillfälle erbjuds möjlighet 
till omprov i nära anslutning till or-dinarie prov. 
 
Betygssättning sker med något av betygen Väl Godkänd (80%-100%), Godkänd (60%-
79%) eller Underkänd (0%-59%).
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