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MILJÖ OCH MANAGEMENT
Environmental Management
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Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W3. Kursansvarig:
Universitetsadjunkt Eva Leire, Miljö- och energisystem. Prestationsbedömning:
Godkänd inlämningsuppgift i miljörätt, godkänd uppsats samt godkänd tentamen.
Obligatorisk närvaro på seminarier. Betyget på kursen baseras på uppsatsen och tentamen,
vilka viktas lika. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.
Mål
De övergripande målen för kursen är att den studerande skall
●
●

●

förvärva kunskaper om miljöarbetet inom företag och i samhället
stimuleras till diskussion och eftertanke kring styrkor och svagheter hos olika styrmedel
och verktyg i samhället
tränas i kritiskt tänkande, problemformulering samt skriftlig och muntlig
kommunikation.

Efter genomgången kurs skall den studerande
●

●

●
●
●

kunna diskutera sambanden mellan olika globala miljöproblem och de nationella
miljömålen och det praktiska miljöarbetet
ha kunskaper om miljöarbete inkluderande olika miljöverktyg, deras möjligheter och
begränsningar, samt miljörätt
ha förståelse för ansvarsfördelningen mellan olika beslutsnivåer och aktörer
ha förståelse för grundläggande miljöekonomiska begrepp och styrmedel
ha tränat färdigheten i att analysera styrkor och svagheter hos ett miljöverktyg

Innehåll
Kursen belyser för miljöfrågorna grundläggande begrepp och principer såsom tragedy of
the commons, hållbar utveckling, systemvillkor, polluter pays principle, faktor 4/10
och ekologiska fotavtryck.
Kursen belyser också ekonomiska och administrativa styrmedel, olika verktyg samt deras
för- och nackdelar, t. ex. lagstiftning, LCA, MKB, miljöledningssystem,
miljövarudeklarationer, miljömärkning samt handel med utsläppsrätter.
En inlämningsuppgift i miljörätt innebär en insikt i den legala hanteringen av ett
miljöärende.

En uppsats innebär en fördjupad kunskap om, samt en kritisk granskning och analys av,
ett miljöverktyg.
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