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Kursplan
Ekonomihögskolan
Institutionen för nationalekonomi och statistik

2NA061 SocioEconomics, 7,5 högskolepoäng
SocioEconomics, 7.5 credits
Huvudområde
Nationalekonomi
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G2F
Fastställande
Fastställd av Ekonomihögskolan 20170628
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2017
Förkunskaper
Nationalekonomi 60 hp, inklusive Matematisk ekonomi II 7,5 hp, Ekonometri 7,5 hp,
Fördjupad mikroekonomi 7,5 hp och Fördjupad Makroekonomi 7,5 hp och statistik 15 hp
eller motsvarande. Engelska B/engelska 6.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
l
l

l

l

l

l

redogöra för socioekonomiska teorier och forskningsmetoder
förklara och kritiskt utvärdera modern socioekonomisk forskning vad gäller såväl
metodval och relevansen av resultaten
diskutera hur sociala institutioner påverkar ekonomiska organisationer och
prestationer
förklara de övergripande skillnaderna och omvandlingen av de europeiska
välfärds, sysselsättnings och produktionssystemen
redogöra för relationerna mellan produktions, sysselsättnings och
välfärdssystem samt industriella relationer
diskutera och analysera konsekvenserna av stora förändringar, så som
globalisering och demografiska förändringar på hållbarheten i våra välfärdssystem
samt de policyåtgärder som vidtagits

Innehåll
Kursen innehåller följande delmoment:
l
l
l
l
l
l

omvandlingar och trender i moderna ekonomier
välfärdsstaten från ett europeiskt perspektiv
de sociala institutionernas bestämningsfaktorer och roller
arbetsmarknaden och arbetstider
industriella relationer, förhandlingssystem och lönebildning
övergångsarbetsmarknader och flexicurity modeller

l
l
l
l
l
l
l

omvandlingar och trender i moderna ekonomier
välfärdsstaten från ett europeiskt perspektiv
de sociala institutionernas bestämningsfaktorer och roller
arbetsmarknaden och arbetstider
industriella relationer, förhandlingssystem och lönebildning
övergångsarbetsmarknader och flexicurity modeller
varianter av kapitalistiska system

Undervisningsformer
Föreläsningar och seminarier. Obligatoriska moment framgår av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Examination sker genom skriftlig uppsats, muntlig tentamen, aktivt deltagande i
seminarier, inklusive muntlig presentation av uppsatsen.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.
Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära
anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats. Vid
skriftlig tentamen ges minst fem tillfällen att tentera för den kursplan till vilken studenten
antagits. Vanligtvis ges tre tillfällen per läsår. Studenter som fått underkänt på rapporter
kan komplettera efter examinators anvisningar för att uppnå godkänt resultat.
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband
med kurs/delkursstart, liksom hur sammanvägning av betyg på enskilda
examinationsmoment till slutligt kursbetyg sker.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen överlappar 2NA010 och 1NA004:8 med 100
% vardera.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Amable, B. The Diversity of Modern Capitalism. Oxford University Press. Senaste
upplagan. Ca 310 sidor.
Anxo, D., Bosch, G. & Rubery, J. The Welfare State and Life Transitions  A
European Perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. Senaste upplagan.
Ca 315 sidor.
EspingAndersen, G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Polity Press. Senaste
upplagan. Ca 250 sidor.
Vetenskapliga artiklar och annat material. Ca 250 sidor.

