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Dagens program

• Varför nationalekonomi och mikroteori?

• Om kursen: litteratur, lärare, undervisning, 

examination

• Introduktion till nationalekonomi och mikroteorin

• Matematikrepetition



BNP/capita



Teknologisk utveckling



Världens befolkning



Världens miljö



Det ekonomiska systemet



Vårt fokus: mikroekonomi

• Hur fungerar individers och företags beslutsfattande 

i en marknadsekonomi

• Går att tillämpa på många områden (även bortom 

renodlat marknadsekonomiska)

• Fundament även för makroteorin: 

– Nyttomaximerande individer och vinstmaximerande 

företag



Priser och kvantiter

Oljepriset har nått sitt nya tak
Publicerad 2015-01-15 14:56 

KOLUMN. Avgörande för oljepriset är om det finns ett 

monopol eller råder konkurrens. Skifferoljan från USA 

har brutit Opecs makt. Dagens till synes låga nivå är 

därför inte botten utan det nya taket.

http://topics.nytimes.com/top/opinion/editorialsandoped/oped/columnists/paulkrugman/


Priser och kvantiter

• Varför stiger elpriset när det blir kallt?

• Vilka konsekvenser får en trängselskatt?

• Är fastighetskatt något att ha?

• Varför betalar staten för ROT och RUT-tjänster?

• Hur påverkas arbetsutbudet av högre lön?

• Vad händer när robotar lättare kan ersätta arbetskraft?

• Varför är vatten så billigt och diamanter så dyra?



Marknad och politik

• Kan marknaden stå för nationellt försvar?

• Vem sätter pris på miljön?

• När bör priser regleras?

• Privat eller offentligt utförande av välfärdstjänster?

• Generellt: Kakans storlek och dess fördelning

• Modern nationalekonomi är i hög grad empirisk

– Överlappar med statsvetenskap, sociologi, psykologi, 

kriminologi, historia osv





• Överblick över den centrala mikroteorin

• Övning i att behärska nationalekonomins analysverktyg

– Mer formellt på högre nivå men ansatsen är 

densamma

• Tillämpning av analysen på olika områden

– Vi lär oss en användbar verktygslåda, inte en lista med svar

”Economics…is not a body of concrete truth, but an engine

for the discovery of concrete truth” (Alfred Marshall)

Syften med kursen



Kurslitteratur

• Paul Krugman & Robin Wells, Microeconomics.

• Häckner, Jacobsson & Muren, Tillämpad mikroekonomi,

Studentlitteratur

• Artiklar under ”Kurslitteratur”

– Presentationer av de senaste årens Ekonomipristagare: Thaler

(2017), Hart & Holmström (2016), Deaton (2015) 

– Även en del andra artiklar samt länkar 

• Övningar på Mondo



Bortom kurslitteraturen

• Bloggar

– Ekonomistas.se, VoxEU.org, Marginal Revolution, Stumbling and Mumbling…

• Podcasts

– Alphachat, Econtalk, Freakonomics Radio, LSE public lectures and events (inte bara 

NEK), Planet Money  

• Böcker

– Tim Hartford Undercover Economist, Dani Rodrik Economics Rules, Fisman & 

Sullivan The Inner Lives of Markets, John MacMillan Reinventing the Bazaar, 

Michael Lewis The Big Short och The Undoing Project, Richard Baldwin The Great

Convergence, Banerjee & Duflo Poor Economics, Angus Deaton The Great Escape, 

Robert Frank Success and Luck och Falling behind, Joseph Stiglitz The Euro

• Forskning tillgänglig även för icke-forskarutbildade  

– Journal of Economic Perspectives, Ekonomisk Debatt, Nobelstiftelsens presentationer 

av pristagarna 

– Studentmedlem i Nationalekonomiska föreningen (nationalekonomi.se)?



Undervisning

• Föreläsningar: Teori/verktygslåda

– Främst Krugman & Wells men även CORE-Econ
och Häckner m fl

• Övningar: Träning i att använda verktygen

– Går igenom övningsuppgifter som finns på Mondo

– Matterepetition plus 5 mikroövningar

• Fördjupningsföreläsningar: Utblickar mot viktiga 
tillämpningsområden

• Seminarier: Tillämpning av analysverktygen

– Artiklar plus Häckner m fl



Lärare och administration

• Föreläsningarnas syfte är att gå igenom hur teorin 

fungerar. Teorin nära boken.

– Dock inte tid för så mycket räknande 

• Övningar och seminarier: Förbered er så att ni kan 

utnyttja lärarna för frågor

– Svara på alla delfrågor: bättre att försöka och misslyckas!



• Fördjupningsföreläsningar:

– Handel/arbetsmarknad: Per-Johan Norbäck, IFN

– Konkurrenspolitik: Sven-Olof Fridolfsson, Konkurrensverket

– Miljöekonomi: Tore Söderqvist, Anthesis

• Kursadministratör

– Karin Blomqvist, 08-162137, A489, 
karin.blomkvist@ne.su.se



Examination

• Två duggor: 1/2 och 10/2. Obligatoriska. Varje 
dugga ger 2,5 högskolepoäng.

• Seminarier: Ej obligatoriskt.

– Aktivt deltagande och inlämningsuppgifter 
ger full delfrågepoäng till tentan

• Tentamen: 17/3. Ger 10 högskolepoäng. 
(Omtenta 14/5) 



Institutionens hemsida: http://www.ne.su.se/

På kurshemsidan finns bl a

– Schema

– Tentamensinformation (separat)

– Info om inlämningsuppgifter & deadlines

– Aktuellt



Allt detta finns också på Mondo. 

Där hittar du dessutom:

• Föreläsningsanteckningar

• Övningsuppgifter

• Meddelanden

• Artiklar och länkar 

• Mondo finns på www.su.se/student/

– Användarnamn och lösenord krävs –

aktivera kontot!

http://www.su.se/student/


Studiestrategier

• Jag rekommenderar att ni: 

– Stoppar undan laptops, mobiler och plattor under 
föreläsningar, samt tar anteckningar för hand (se Sue 
Dynarski, ”Laptops are great. But not during a lecture or a 
meeting”, New York Times, 2017-11-22)

– Går igenom relevanta områden i boken innan 
föreläsningarna

– Går på gruppövningarna

– Räkna och öva så att insikterna blir djupare

– Tentateknik (läs i god tid)



Frågor om kursen

• Vad ska man läsa? Vad ska man kunna?

• Gamla tentor? 

• Frågor 

– Föreläsningar: påpeka gärna misstänkta fel

– Övningarna: längre frågor passar bättre här

• Föreläsningsanteckningar: pdf-filer på Mondo



Vad är nationalekonomi?

• Klassisk definition

– “Economics is the study of how societies use scarce 

resources to produce valuable commodities and 

distribute them among different people.”

– Economics is “a study of mankind in the ordinary

business of life” Alfred Marshall

– Vi försöker alltså förstå mänskligt beteende.



Vad gör nationalekonomer?

– Fokus på metod 

– Analysen är baserad på ett antal principer som kan 

tillämpas inom många områden.

– Arbetsmarknad, skatter, hälsa och sjukvård, 

välfärdssystem, utbildning, kriminalitet, politiska 

processer, utvecklingsekonomi, penningpolitik, 

handel, finansiell ekonomi, miljöproblem, social 

rörlighet, etc



Nationalekonomi och matematik 

• Lite formell/matematisk analys före 2:a världskriget. 
Fördelar med formell analys:

– Kontroll över att analysen håller ihop och vilka 
antaganden som krävs för detta

– Modeller ger ibland implikationer som kan missas 
med intuitiva resonemang

– Vi kan studera en sak i taget och hålla allt annat 
konstant (ceteris paribus/allt annat lika)

– Detta är centralt för att kunna förstå orsakssamband



• “To handle complicated economic problems by 
intuitive common sense requires a most unusual 
ability, while even a modest mind can get some 
results by means of an explicit mathematical 
model” (Evsey Domar, 1948)

• “Inget är så praktiskt som en god teori” (Eli 
Heckscher)

• Nackdelar med matematisk analys 
– Fokus på det som “går att analysera” (man riskerar att 

leta efter nycklarna där lampan lyser)

– Analysteknik kan dominera över ekonomisk innehåll



Matematik i den här kursen

• Tonvikt på intuition, grafisk analys och resonemang

– Viktigt att lära sig rita och använda ekonomiska 

diagram

• En del formler (matematiska uttryck)

• Enkel matte 

– Lutningar, skärningspunkter, ytor

• Ni som vill kan tänka i derivator 



Mikro och makro

• Traditionell indelning av nationalekonomin

• Mikroekonomi

– Hur hushåll och företag fattar beslut och interagerar

– Hur bestäms marknadspriser?

• Makroekonomi

– Aggregerade fenomen – hela ekonomin

– Inflation, arbetslöshet och tillväxt

• Modern makroanalys vilar på mikrofundament



Positiv och normativ analys

• Positiv analys: förklara och förstå

– Varför är elpriserna så höga?

– Hur påverkar fastighetsskatten huspriser?

– Påverkar offentlig sektors storlek ekonomins 
tillväxt?

Ekonomens värderingar bör rimligen inte påverka 
svaren



• Normativ analys: Vilken politik är ”bäst”?

– Bör elmarknaden regleras?

– Är det bra att återinföra fastighetsskatten?

– Hur stor bör den offentliga sektorn vara?

• Svaren beror på avvägningar mellan olika mål

– Värderingar spelar roll

– Tar nationalekonomer sig vatten över huvudet genom att 
ge rekommendationer?



Varför och hur används modeller? 

• En förenklad beskrivning av verkligheten.

– “Everything should be made as simple as possible, but 

not simpler” Einstein



• En karta som avbildar verkligheten i minsta detalj är 

oanvändbar

• Enkla modeller (tanke-experiment)

• Stora komplicerade modeller som simuleras i dator

• Allt annat lika – ceteris paribus (kontrollerade 

experiment) – både teoretiskt och empiriskt



• Vi bör alltså förenkla men inte alltför mycket. 

Kontexten bestämmer

• Hur fort faller ett föremål till marken?

• När kan man bortse från luftmotståndet? 

• Hur fort faller en fallskärmshoppare till marken?

• Här bör man noga fundera på effekten av 

luftmotståndet…

• Konsten att välja modell
• Dani Rodrik Economics Rules

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.couriermail.com.au%2Fnews%2Fqueensland%2Fparachuting-santa-injured-in-crash-landing-at-the-mango-hill-christmas-tree-event-taken-to-redcliffe-hospital%2Fstory-e6freoof-1226537560502&ei=4Bq5VJaALqLOygO-wIDYDA&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNEpjFmi52Q6Y-pLpbJ8g5snWByTUQ&ust=1421503579495009


Korrelation versus kausalitet

• Två variabler är korrelerade om de systematiskt 

rör sig i förhållande till varandra

• Två variabler har ett kausalt samband om den 

ena variabeln påverkar den andra

• Om en tredje variabel orsakar en förändring i de 

två variablerna så är korrelationen inte kausal



• Korrelationen mellan polis och brott i USA

• Leder fler poliser till fler brott? 



• Många har med sig paraplyer när det finns risk 

för regn

– Leder paraplyer till regn?



• Det är vanligt att blivande föräldrar köper

barnvagn innan barnet kommer

– Orsakar barnvagnar barnafödslar?



Introduktion till mikroteori

• Läsanvisningar: 

– K&W kap 1-2 

• Att tänka som en ekonom: grundläggande principer

• Komparativa fördelar

• Matematikrepetition: kurvor, linjer, lutningar, ytor



Grundläggande principer - Individens val

Knapphet

– Resurser är knappa: finns inte tillräckliga 

resurser för att tillfredsställa alla önskningar

– Därför måste vi välja hur resurserna ska 

användas

– Dessa val görs ofta individuellt men också 

ofta kollektivt

– Vilket beslutsfattande som bäst lämpar sig 

beror på vilken typ av resurs det gäller



Grundläggande principer - Alternativkostnad

• Alternativkostnaden av ett val är det som man 

avstår genom att inte välja sitt näst bästa val 

• Antag att du värderar en vecka i sommarstugan till 

5000 kronor i veckan och någon är villig att hyra 

den för 6000 kronor i veckan

– Alternativkostnaden för att själv använda stugan är då 

6000 kronor

– Du förlorar alltså motsvarande 1000 kr av att själv 

använda stugan i en vecka 

• Den sanna kostnaden av ett val är det du måste 

ge upp för att göra detta val 



• Nationalekonomer anklagas ibland för att bara bry sig 

om kostnader och intäkter som kan mätas i pengar 

– I alternativkostnadsbegreppet ingår alla möjliga kostnader, 

även de som inte mäts i pengar

– Påståendet stämmer därför inte, men analyser bygger på att 

allt kan (och måste) jämföras. 

• Den tid ni lägger på att studera NEK kan inte användas 

till att läsa historia vilket ingår i alternativkostnaden



• Vad är den sanna kostnaden av att studera vid 

universitetet?

• Kostnader i form av böcker och kanske bostad i en ny 

stad men framförallt är den förlorad arbetsinkomst 

under studietiden 

• Det är därför ingen slump att många idrottsstjärnor och 

whiz kids skippar skolan…





Alternativkostnad - exempel

• NY Times artikel av Robert Frank 2005

– Studie av Ferraro och Taylor, Georgia State U.
“You won a free ticket to see an Eric Clapton concert (which 

has no resale value). Bob Dylan is performing on the same night 

and is your next-best alternative activity. Tickets to see Dylan 

cost $40. On any given day, you would be willing to pay up to 

$50 to see Dylan. Assume there are no other costs of seeing 

either performer. Based on this information, what is the 

opportunity cost of seeing Eric Clapton?” 

(a) $0 

(b) $10 

(c) $40 

(d) $50



Grundläggande principer –

Beslut på marginalen

• Val mellan att göra lite mer eller mindre i förhållande 

till vad du just nu gör

– Ska du plugga en timme NEK till eller ska du gå ut och 

jogga?

• Att jämföra fördelar och kostnader för att göra lite mer 

eller lite mindre kallas för “marginalanalys”



Grundläggande principer –

Individerna nyttomaximerar

• Innebär att individerna gör så gott de kan när de gör 

sina val och de svarar därför på incitament

– Om priset på läsk sänks så kan de förväntas köpa mer läsk

– Om biltullar i stan införs förväntas de att köra mindre i stan

– Vad händer med fastighetspriser och arbetsutbud om 

fastighetsskatten sänks?



Beteende kan vara svårt att förstå

Källa: Gneezy and Rustichini (Journal of Legal Studies, 2000)



Mycket annat påverkar beteende

Källa: Danzinger, Levav och Avnaim-Pesso (PNAS, 2011)



Grundläggande principer –

Interaktion mellan individer 

• Byte/handel ger vinster genom specialisering

• Marknaden tenderar mot jämvikt 

– Alla möjliga vinster av handel utnyttjas och töms ut

• Effektivitet 

– Ingen kan få det bättre utan att någon annan får det sämre 

• Marknaden leder under vissa förutsättningar till 

effektivitet

– När är dessa förutsättningar uppfyllda? 



• I en marknadsekonomi finns ingen central auktoritet 

som bestämmer vad som ska produceras 

• Produktions- och konsumtionsbeslut fattas av 

företag och individer

• Alternativet är en ekonomi där dessa beslut fattas av 

centralt

– Vilket alla marknadsekonomier har betydande inslag av

• Överraskande (?) lite kaos i markandsekonomier

– Adam Smiths ”osynliga hand”

Marknadsekonomin



• Smith skrev om företagarens vinstmaximering:

– “He intends only his own gain, and he is in this, as in many

other cases, led by an invisible hand to promote an end which

was no part of his intention.

• Ingen marknadsekonomi fungerar emellertid på egen 

hand.

– Det behövs institutioner och regler: anarki är knappast vägen 

till välstånd



• Även om marknader får spelregler kan problem uppstå

• Marknaden garanterar inte jämn fördelning

– Avvägning mellan “rättvisa och effektivitet”

• Marknader kan också generera exempelvis trafikproblem och 

nedsmutsning 

• Ibland råder det bristande konkurrens

• Levererar marknaden grundforskning och innovationer?

• Koordineringsproblem med decentraliserade beslut?

– Kan ”marknaden” skapa marknader?

Grundläggande principer –

Marknadens begränsningar



Grundläggande modeller: 

Produktionsmöjlighetskurvan

Kvantitet fisk

Kvantitet 

kokosnötter

30

40



Produktionsmöjlighetskurvan

• Visar möjlig och effektiv produktion

• Illustrerar alternativkostnad

• Kan användas för att beskriva 

– tillväxt/teknisk utveckling

– vinsterna av specialisering

– vinsterna av handel



Produktionsmöjlighetskurvan

och effektivitet

2820 400

30

9

15

Kvantitet 

kokosnötter

A

B

D

C

Möjlig och 

effektiv 

produktion

Ej möjlig

PPF

Kvantitet fisk

Möjlig men 

inte effektiv



Ökande alternativkostnad

A

10 20 30 40 500

35

30

25

20

15

10

5

Produktion av de första 

20 fiskarna . . .

…måste man ge upp

25 kokosnötter…

…betyder att 5 kokos-

nötter måste ges upp 

Men för att producera 

20 fiskar till . . .

Kvantitet 

kokosnötter

Kvantitet fisk



Ekonomisk tillväxt

A

10 20 25 30 40 500

35

30

25

20

15

10

5

E

Ny

Kvantiteten 

kokosnötter

Kvantitet fisk



Fördelar med handel

• En familj skulle kunna försöka ta hand om alla sina 
behov själv

– Odla mat, sy sina egna kläder, utbilda sig på egen hand 
men det skulle vara väldigt svårt

• Genom att dela upp uppgifter kan varje person få mer 
av vad de vill än om de skulle producera allt själva

• Ekonomin som helhet kan producera mer när varje 
person specialiserar sig på en uppgift och handlar 
med andra



• Fördelar med specialisering är anledningen till att vi 
har yrken

– Det tar lång tid att bli en skicklig läkare eller en bra pilot

– Många läkare skulle säkert ha kunna bli skickliga piloter, 
men det är osannolikt att den som bedrev båda karriärerna 
parallellt skulle bli lika bra som den som specialiserat sig 

• Eftersom det är bra att det finns skickliga läkare och 
piloter så ligger det i allas intresse att individerna 
specialiserar sig



Handel och marknaden

• Marknader tillåter läkare och piloter att specialisera sig

• Eftersom det finns marknader för flyg och för läkares 
tjänster så vet läkaren att det finns flyg att tillgå liksom 
att piloten kan få vård om det behövs

• Så länge de vet detta är de villiga att specialisera sig



• Utan marknader skulle ingen våga börja forska på 
universitet, det skulle vara en snabb väg till döden…

• Men hur vet vi att marknader fungerar?

• Naturligtvis förekommer arbetsdelning och 
specialisering även i planerade ekonomier

• Specialisering innebär också risker

– Plötsligt en dag kanske just din kunskap blir föråldrad



Marknader rör sig mot jämvikt

• Marknader rör sig ofta mot jämvikt

• Tänk dig en affär full med människor och köerna 
till kassorna ringlar långa

– Så öppnas en ny kassa!

– Inom en kort stund har människorna placerat sig så att 
de nya köerna är  ungefär lika långa

– Hur vet vi det?

– Därför att människor tenderar att försöka göra det så 
bra för sig som möjligt



• Den nya situationen är en jämvikt eftersom ingen 
kan få det bättre genom att förändra sin situation

• Marknadsjämvikt är ett centralt begrepp när vi 
analyserar interaktioner mellan människor

• För att förstå vad som händer när en ny kö öppnas 
i affären behöver vi inte veta exakt hur kunderna 
formerar sig, tex vem som går före vem 

• Genom att utgår från nyttomaximerande beteende 
förstår vi vilken ny jämvikt som en ny kassa ger 
upphov till



Effektivitet versus rättvisa

• Det mått som nationalekonomer bryr sig om är 
inte pengar utan individers nytta

• En ekonomis resurser är effektivt utnyttjade när 
alla möjligheter att göra så att individer får det 
bättre utan att någon får det sämre är uttömda

• Men människor bryr sig också om rättvisa och 
effektivitet kan stå i konflikt med rättvisa



Produktionsmöjlighetskurvan och komparativa 

fördelar (vinsterna av specialisering)

Fisk

Kokosnötter

30

40
Fisk

Kokosnötter

20

10

HankTom

28

9

6

8

Var och en på egen hand



Absoluta och komparativa fördelar

• Absolut fördel

– Är A bättre än B på att producera x?

• Komparativ fördel

– A har en komparativ fördel i produktion av x om dennes 
alternativkostnad, i termer av y, är lägre än för B



Tom och Hanks komparativa fördelar

• Tom är bättre på att producera båda varorna (har en 
absolut fördel)

• Men det finns ändå vinster av handel eftersom de har 
olika komparativa fördelar

• Alternativkostnad för att fånga en fisk:

– Hank: 2 kokosnötter  Tom: 3/4 kokosnöt

• Alternativkostnad för att plocka en kokosnöt:

– Hank: 1/2 fisk Tom: 4/3  fisk 



Komparativa fördelar och vinster av handel

• Om Tom specialiserar sig på fiske och Hank på 

kokosnötter och sedan byter kan båda vinna

• Ex. Hank byter 10 kokosnötter mot 10 fiskar

– Hanks nya konsumtion: 10 fiskar och 10 

kokosnötter (tidigare 6 resp 8)

– Toms nya konsumtion: 30 fiskar och 10 

kokosnötter (tidigare 28 resp 9)

• Resultat: Båda har vunnit!



Produktionsmöjlighetskurvan

för Tomhankistan?

• Värdet av specialisering
Kokosnötter

50

Fisk50

• Komparativa nackdelar 

• Båda gör lika 

40

20

• Komparativa fördelar



Internationell handel

• Samma princip: Länder vinner på att specialisera 

sig enligt sina komparativa fördelar och handla 

med varandra.

• Exempel: Hade vi något att vinna på att Baltikum 

gick med i EU? 



Matterepetition

• Lutningen på en linje eller kurva i x och y planet

– Relevant t ex för maximering av vinst eller nytta

• Ytor

– Användbart bl a för att beräkna vinster och för att 

studera välfärdseffekter



Lutningar - linjer 

• Lutningen på en linje i x- och 

y-planet

– Låt y vara den vertikala 

axeln och x den 

horisontella

– Om vi går ett steg i x-led 

längs linjen (x) hur långt 

rör vi oss då i y-led (y)?

– Lutningen ges av y/x

y

x

x

y



Lutningar – den räta linjen  

• Den räta linjens ekvation

y = k + rx

– Linjens lutning är då r = y/x

– Interceptet med y-axeln ges av k



Lutningar - kurvor 

• Lutningen på en kurva i x- och y-planet

– Kurvans lutning beror på i vilken punkt 
den mäts

– Lutningen är lika med tangentens lutning 
i punkten



Lutningar - kurvor 

• Att mäta lutningen grafiskt

– Rita tangenten till kurvan

– Rita en rätvinklig triangel under tangenten

– Mät upp y och x och beräkna kvoten 
y/x 

y

x



Ytor

• Kostnader, vinster, etc motsvarar ytor i diagram

– Ytan av en rektangel = basen x höjden

– Ytan av en triangel = basen x höjden x 0,5

– Mer allmänt integraler
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5x2=10

5x2x0,5=52
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