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Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurskod

IEA005

Högskolepoäng

6 hp

Huvudområde

Industriell ekonomi

Ämnesgrupp

Industriell ekonomi och organisation

Utbildningsområde

Tekniska området 100.0 %

Mål

Kursen fokuserar på att skapa djup förståelse för de komplexa utmaningar globala företag
möter i arbetet för hållbar utveckling. Strategier de använder i förändringsarbetet analyseras
relaterat till aktuell forskning och empiri inom industriell verksamhet. Efter avslutad kurs ska
studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. identifiera, redogöra för och diskutera aktuella koncept och värderingar inom hållbar
utveckling
2. redogöra för och jämföra metoder och verktyg för systematisk analys av hållbar utveckling
i företag
Färdigheter och förmåga
3. identifiera och analysera utmaningar och strategiska förändringar för ekologisk, ekonomisk
och social hållbarhet i industriella företag
4. självständigt tillämpa metoder för systematisk analys av organisationers hållbarhetsarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. självständigt kritiskt granska och diskutera komplexiteten i förändringar i organisationers
samhällsansvar inklusive etiska överväganden

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

6. analysera aktuella vetenskapliga artiklar och skriva en vetenskaplig rapport som omfattar
en systematisk kritisk analys av strategisk ledning för hållbar utveckling i fallföretag.
Kursens innehåll

Koncept, värderingar och etiska överväganden för ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet
Företagets ansvar och dess ursprung
Globalt ansvar och riktlinjer, GRI, ISO 26000, hållbarhetsrevisioner
Ledning och implementering av företags ansvar, dess styrning, och hantering av intressenter
Påverkan av, kritik och framtid för företagens ansvarstagande
Analys av vetenskapliga artiklar och praktiska fall

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, individuella och gruppvisa övningar

Förkunskaper

Kandidatexamen 180 hp i industriell ekonomi eller motsvarande

Examinationsform

Individuella och gruppvisa inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen. Skriftliga och muntliga
redovisningar av inlämningsuppgifter. Opponering och aktivt deltagande i seminarier.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling

Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment
0010 Artikelanalys, rapport och muntlig redovisning

4 hp

Betyg: AF

0020 Akademisk rapport, analys av praktikfall,
muntlig redovisning

2 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

