Naturvetenskapliga fakulteten

MVES02, Styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi, 15
högskolepoäng
Governance for a Sustainable Economy, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 201902-06 att gälla från och med 2019-02-06, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen är en valbar kurs på avancerad nivå för en naturvetenskaplig masterexamen i
miljövetenskap.
Undervisningsspråk: Engelska och Svenska
Kursen ges huvudsakligen på svenska men enstaka föreläsningar och moment ges på
engelska.
Huvudområde

Fördjupning

Miljövetenskap

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Kursens mål är att studenterna ska tillägna sig kunskaper och färdigheter kring
hur offentlig styrning kan användas för att uppnå en hållbar ekonomi, det som
normalt faller under begreppet ’Green Governance’. Kursen
inkluderar styrningslogik på olika nivåer – inklusive internationell, europeisk, nationell
och lokal nivå – liksom de olika styrmedel som används för att påverka aktörers
beteende. Under kursen analyseras olika centrala koncept såsom cirkulär ekonomi och
hållbar konsumtion.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• förklara centrala termer och koncept relaterade till styrning, styrmedel och
policyprocesser
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• beskriva skillnaderna mellan administrativa, ekonomiska och informativa
styrmedel
• förklara möjligheterna och begränsningarna för styrning på olika politiska nivåer

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• planera och genomföra uppgifter relaterade till miljöstyrning inom uppsatt tid,
med användning av relevanta metoder, språk och referenshantering
• skriftligt och muntligt förklara och kontrastera styrning på olika nivåer
• läsa och förstå litteratur om policies och styrmedel
• diskutera olika koncept relaterade till styrning och styrmedel
• tillämpa korrekt metodik och sätta upp kriterier för utvärdering av styrmedel

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• reflektera över olika aktörers olika syn på styrning och styrmedel, hur det
offentliga ingriper i marknader och hur aktörernas bakomliggande motiv skiljer
sig åt
• kritiskt reflektera över etiska perspektiv på styrning och styrmedel och på vilka
sätt dessa kan gynna vissa aktörer och tekniker framför andra

Kursens innehåll
Kursen omfattar en bred översikt över teori och praktik relaterad till styrning och
styrmedel för en mer hållbar ekonomi och hur det offentliga kan ingripa på olika sätt;
både genom styrmedel och finansiering av ny teknik. Kursen är indelad i följande
delar; introduktion till styrning och styrmedel, utvärdering av styrmedel,
marknadsbaserade styrmedel och lokal styrning. Kursen innehåller och bygger på
föreläsningar, undervisningsseminarier, uppdrag, workshoppar, studiebesök,
grupparbete och eget arbete. Föreläsningar och seminarier används för att bland
annat introducera: teoretiska perspektiv; exempel på styrning och styrmedel, hur
styrmedel utvärderas och olika utmaningar relaterade till införandet av styrmedel.

Kursens genomförande
Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, workshoppar, studiebesök och
grupparbete. Deltagande i seminarier, studiebesök, workshoppar och grupparbete
och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt.

Kursens examination
Examinationen sker genom ett självständigt arbete som redovisas muntligt och
skriftligt vid kursens slut samt genom ett grupparbete och två mindre självständiga
arbeten som redovisas under kursens gång.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
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så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkända obligatoriska moment.
Betyg på det självständiga arbetet är Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Betyg på
två mindre självständiga arbeten och gruppuppgift är Underkänd och Godkänd.
Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på dessa moment.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng naturvetenskapliga kurser,
inkluderande kunskaper motsvarande MVES01 Miljöstyrning i näringslivet, 15
högskolepoäng.

Övrigt
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med MVET01 Tillämpad
industriell miljöekonomi 15 hp.
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Prov/moment för kursen MVES02, Styrning och styrmedel för en hållbar
ekonomi
Gäller från H19
1901 Självständigt arbete, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1902 Grupparbete, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1903 Självständiga arbeten, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

