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Innehåll
I kursen presenteras begreppen hållbar utveckling och Corporate Social Responsibility och dess implikationer för en
organisation exemplifieras. Hur olika organisationer påverkar samhället på mikro och makronivå exemplifieras och diskuteras,
det vill säga hur olika företag påverkar individer och samhällen på lokal och global nivå med en fokus på hållbar utveckling.
Företagens etiska ansvar/Corporate Social Responsibility diskuteras utifrån olika sidor och intressen. Frågan om företag har ett
etiskt ansvar presenteras och diskuteras. I denna diskussion ingår en kritisk reflektion kring hållbar utveckling utifrån olika
intressen. En diskussion förs kring hur ett hållbart arbetsliv i ett lokalt och globalt perspektiv kan utformas för olika grupper,
samt vilka utmaningar som ett hållbart arbetsliv står inför. Är det möjligt att skapa en hållbar utveckling i en globaliserad värld
eller är en globaliserad värld en förutsättning för densamma? Olika perspektiv och intressen ger skilda svar, vilka
problematiseras i kursen.
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 redogöra för och problematisera begreppet hållbar utveckling och dess ekologiska, sociala och ekonomiska
dimensioners implikationer för en organisation
 redogöra för och problematisera begreppet Corporate Social Responsibility och dess implikationer för en organisation
 exemplifiera och diskutera förutsättningarna och utmaningarna för ett hållbart arbetsliv och arbetets påverkan på
individer och samhället på en lokal och global nivå utifrån etiska och socialt hållbara aspekter
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier. Studenterna kan på eget initiativ förlägga en del av studierna vid
någon verksamhet utanför högskolan.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Seminarier och individuella skriftliga inlämningar.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.

Studentinflytande och utvärdering
Studenterna skall ha inflytande över kursens innehåll och uppläggning i samverkan med kursansvarig. Kursvärdering och
utvärdering sker skriftligt efter avslutad kurs.
Övrigt
Kursen ingår i utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp.
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