
Kursplan för

Introduktion till miljöledning
Introduction to Environmental Management

IMEN58, 2 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)
Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2022-04-04

Allmänna uppgifter
Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning:
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_MESPOM1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte
Syftet med kursen är att studenterna ska förberedas att systematiskt tänka kring och arbeta
för att formulera och uppnå konkreta miljömål i en värld av knappa resurser och
konkurrerande agendor. I detta ingår förmåga att analyser, planera, reflektera, samarbeta
och relatera till en mångfald av kontexter och föra samman dessa färdigheter i strategisk
form.

Mål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•Kunna ställa vetenskap, politik och ledningsmetoder i förhållande till varandra i arbetet
med att lösa miljöproblem

•Uppvisa en förståelse av grundläggande principer för ledningssystem inom miljö i hur
dessa relaterar till strategier för miljö och hållbarhet och till bredare ledningskoncept.

•Känna till centrala teorier inom organisationers strategibildning på miljö-
/hållbarhetsområdet;

•Förstå grundläggande projektledningsprinciper



Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•Kunna utvärdera ett företags ledningssystem för miljö, inklusive miljöstrategi eller
miljöpolicy, med avseende på utförlighet och relevans

•Kunna planera och utföra kursuppgifter inom givna tidsramar och med tillämpande av
relevant metod.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Uppvisa en förmåga att inse vilka utmaningar som det kan innebära att leda människor i
olika organisationer och sammanhang

• Uppvisa en förmåga att reflektera över sina egna styrkor på ledningsområdet

Kursinnehåll
Kursen består av föreläsningar på följande ämnen:

•Inledning till ledningskonceptet. Ledarskapstänk: metoder för att definiera och lösa
problem i skärningspunkten mellan miljö och mänsklig aktivitet. Skillnaden mellan
ledning, politik och vetenskap.

•Principer och grundläggande element för miljöledningssystem (EMS) inklusive
standardserien ISO 14000

•Ledningsstrategier. Vad en strategi är och hur den kan formuleras och implementeras

Kursen består även av obligatorisk bloggskrivning med reflektioner över varje lektion och
en övning i grupp.

Kursens examination
Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Blogging och en gruppövning med en presentation bidrar med
20 % till betyget. En skriftlig hemtentamen bidrar med 80 % till betyget. Obligatorisk
lektionsnärvaro.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt
examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan
examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om
alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter
Förkunskapskrav:

Studenten ska vara antagen till masterprogrammet MESPOM.●

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN50, IMEN57

http://kurser.lth.se/kursplaner/iiiee_prog_2021_22/IMEN57.html


Kurslitteratur
Enligt en litteraturförteckning som kommer att vara tillgänglig på kursens webbsida●

senast åtta veckor före kursstarten.

Kontaktinfo och övrigt
Kursansvarig: Aleh Cherp, aleh.cherp@iiiee.lu.se
Hemsida: https://www.iiiee.lu.se/education/european-joint-masters-programme-
environmental-sciences-policy-and-management-mespom
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