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Kursens mål
Efter att ha genomgått kursen skall studenten:
• ha grundläggande kunskaper om hållbar finans och hur man använder finansiering 

för att uppnå målen för hållbar utveckling
• ha förmågan att göra mer ingående analyser av hållbara finansiella frågor
• kunna tillgodogöra sig fördjupande kurser i hållbar finans, baserat på tillräckliga 

kunskaper och färdigheter i ämnet.
 
Studenten skall efter genomgången kurs ha kunskap om och förmåga att analysera:
• utmaningar som företag och andra aktörer står inför vid övergången till ett hållbart 

samhälle
• verksamheter i förändring vad gäller strategi och värdering av immateriella 

tillgångar
• investeringar för långsiktigt värdeskapande
• nya former av utlåning i banker
• hantering och försäkring av långsiktig risk.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i nationalekonomi eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras i form av skriftlig tentamen. Deltagande i seminarier under kursen är 
obligatoriskt.

Kursens innehåll
Finanssektorn är nyckeln till en hållbar framtid. Traditionell finans fokuserar enbart på 
finansiell avkastning och risk. Däremot beaktar hållbar finans, social och miljömässig 
avkastning i kombination. Denna kurs kombinerar teori, empirisk analys och policy för att 
förklara hållbarhetsutmaningarna för företagsinvesteringar. Den förklarar hur finansiering 
kan styra resurser till vissa företag och projekt utan att offra avkastningen och därmed 
påskynda genomförandet av 2030-agendan och för att uppnå målen för hållbar utveckling 
(SDG) och Parisavtalet.
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Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Nationalekonomi
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