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Mål

Kursen fokuserar på förståelse för strategier och utmaningar som företag möter i arbetet för
hållbar utveckling. Den baseras på aktuell forskning och fallstudier i industriella företag. Efter
avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. redogöra för och diskutera grundläggande koncept och värderingar inom hållbar utveckling
2. redogöra för metoder och verktyg för systematisk analys av hållbarhetsarbete i företag
Färdigheter och förmåga
3. identifiera och analysera utmaningar och strategier i förändringar som industriella företag
möter i arbetet för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
4. tillämpa metoder för systematisk analys av organisationers hållbarhetsarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. diskutera och kritiskt granska organisationers samhällsansvar inklusive etiska
överväganden
6. analysera aktuella vetenskapliga artiklar och skriva en rapport om ledning för hållbar
utveckling.

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.

Kursens innehåll

Tidig hållbarhet i kapitalism, marknader och industri
Triple bottom line
Paradigmskifte: revolution på marknader, etik, värden, transparens, life-cycle technology,
partnerskap, tid, företagsledning
Hållbara företag, förändringar för hållbarhet
Hållbarhetsrevisioner, intressenter, globalt ansvarstagande och riktlinjer, GRI, ISO 26000

Undervisning

Individuella och gruppvisa inlämningsuppgifter. Muntlig eller skriftlig tentamen. Skriftliga
och muntliga redovisningar av inlämningsuppgifter.
Opposition och aktivt deltagande vid seminarier.

Förkunskaper

Minst 60hp godkända studier inom ett kandidatprogram 180 hp eller motsvarande.

Examinationsform

Individuella och gruppvisa inlämningsuppgifter, skriftlig tentamen, skriftliga och muntliga
redovisningar av inlämningsuppgifter.
Opposition och aktivt deltagande vid 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 med rapport och presentation

1 hp

Betyg: AF

0020 Tentamen

4 hp

Betyg: AF

2,5 hp

Betyg: AF

0030 Fallanalys med rapport och presentation

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.

