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Hållbar ekonomisk tillväxt 7,5 hp
Sustainable Economic Growth 7.5 credits
Grundnivå
Progression: 1•30
Huvudområde: Företagsekonomi, grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)
Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2015•06•12) och gäller studenter antagna höstterminen 2016.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ingår i programmet Hållbar turismutveckling.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Kursens mål
Det moderna samhällets produktions• och konsumtions•
mönster hotar jordens långsiktiga resursbalans och kan
därmed beskrivas som icke•hållbart. Framtidens ledare och
beslutsfattare behöver förstå de miljömässiga, sociala och
ekonomiska konsekvenserna av sina beslut för att påverka
och förändra denna utveckling. Syftet med kursen är att ge
studenten en djupare teoretisk kunskap om de generella
principerna för ekologisk och social hållbarhet, och hur håll•
barhet interagerar med ekonomiska villkor och restriktioner.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

• identi era behov av ytterligare kunskap av relevans
för hållbar ekonomisk tillväxt, inklusive behov av egen
kunskapsutveckling
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen innehåller följande avsnitt:
• Begreppet hållbar tillväxt, dess olika de nitioner och
dimensioner
• Klimatförändringar och villkoren för ekonomisk ut•
veckling
• Etablerade och alternativa metoder för att mäta till•
växt i ekonomin
• Frågeställningar rörande hållbarhet och ekonomisk till•
växt på europeisk nivå
• Lokal hållbarhet och interaktionen med ekonomiska
frågeställningar

Kunskap och förståelse
• redogöra översiktligt för den aktuella samhällsdebat•
ten om begreppet hållbar utveckling ur ett ekonomiskt
perspektiv
• redogöra för de principiella förutsättningarna för att
uppnå hållbar ekonomisk tillväxt på olika nivåer i sam•
hället, däribland turismområdet
Färdighet och förmåga
• analysera de utmaningar som hållbar ekonomisk till•
växt medför i termer av organisering och beslutsfat•
tande, från det lokala till det globala
• ge övergripande råd för analys och utveckling utifrån
ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska olika synsätt och tolkningar i debatten
kring ekonomisk tillväxt i förhållande till ekologisk och
social hållbarhet

Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och seminariediskus•
sioner.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men under•
visning på engelska kan förekomma.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker i form av tentamen samt deltagande i
ett antal beslutscase.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.
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Kurslitteratur
Larsson, M., Bratt, L. & Sandahl, J. (2011) Hållbar utveckling och ekonomi, Lund: Studentlitteratur.
Kompendium med artiklar.

