
 Kursplan
 

 

Grunder för den industriella värdekedjans roll för hållbarhet
Foundations on the role of industrial value chain management towards sustainability
2,5 högskolepoäng

2,5 credits

 

 

Ladokkod: FTMGI01

Version: 1.0

Fastställd av: Forskarutbildningsutskottet - Textilt management 2022-02-15

Gäller från: VT 2022

 

Nivå: Forskarnivå

Forskarutbildningsämne: Textilt management

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning i textilt management eller motsvarande

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

 

Innehåll

Kursen ger kunskap om industriella värdekedjor utifrån forskningsperspektiven för försörjningskedjor och affärsmodeller för 

att möjliggöra hållbart värde i företag, industri, för miljön och samhället i stort. I samband med detta kommer begreppet "value

multi-dimensionality" förtydligas. Kursen behandlar värdekedjan ur dessa olika perspektiv genom seminarier, där akademiska 

publikationer från dessa områden diskuteras och analyseras.

Mål

Kursens syfte är att bredda kunskapen gällande forskningsperspektiv och metoder genom en forskningsöversikt med 

diskussion av akademiska publikationer om industriella värdekedjor.

Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,

1. Kunskap och förståelse

1.1 Beskriva och visa förståelse för försörjningskedjors och affärsmodellers roll i industriella värdekedjor, och hur dessa 

påverkar hållbar värdegenerering,

1.2 Genomföra kritiska reflektioner kring att organisera, hantera och konfigurera industriella värdekedjor för hållbarhet, utifrån

olika forskningsperspektiv med fokus på värde, supply chain management och affärsmodeller.

2. Färdighet och förmåga

2.1 Förklara begreppet hållbart värde och relevant(a) analysmodell(er) av industriella värdekedjor för hållbarhet, i relation till 

den egna forskningsstudien,

2.2 Identifiera och problematisera den industriella värdekedjans inflytande och deras brister på hållbarhet, i relation till egen 

forskningsstudie.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

3.1 Argumentera för valet av industriell värdekedjemodell för analys, i förhållande till egen forskningsstudie.

3.2 Utvärdera rollen av alternativa scenarier för att organisera industriella värdekedjor, och underliggande möjligheter och 

begränsningar, i förhållande till egen forskningsstudie.

Undervisningsformer

Kursen genomförs genom seminarier. Vid varje seminarium diskuteras och analyseras ett urval av akademiska publikationer, 

både individuellt och i grupp. Inför varje seminarium förväntas deltagarna läsa de akademiska publikationerna för seminariet 

och lämna in en tvåsidig reflektion över läsningarna. Reflektionsdokumentet ska inte vara en sammanfattning av varje enskilt 

uppsats, utan ska skrivas i kursens målanda utifrån ett antal frågor som ska tillhandahållas vid kursstart.



Undervisningen bedrivs på engelska.

Examinationsformer

Kursmålen kommer att examineras i skriftliga reflektioner utifrån seminarierna och genom aktivt deltagande i seminarierna. 

Kursen kan endast bli avslutad genom godkänt på alla moment.

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Seminarium, 1,0 hp

Lärandemål 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Inlämning 1: skriftlig inlämningsuppgift, 0,5 hp

Lärandemål 1.1, 2.1, 3.1

Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Inlämning 2: skriftlig inlämningsuppgift, 0,5 hp

Lärandemål 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.2

Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Inlämning 3: skriftlig inlämningsuppgift, 0,5 hp

Lärandemål 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.2

Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av 

funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om 

examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är på engelska.

En litteraturlista som är specifik för varje seminarium kommer att anges vid kursstart.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursutvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter 

ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan

nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar 

för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen är obligatorisk för forskarstuderande i Textilt management.
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