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Bærekraft vil i økende grad påvirke investeringsbeslutninger. Men hva er bærekraftig finans? Dette kurset vil gi
grunnlag for å forstå hva som ligger i begrepet og hva samfunnets krav til bærekraft innebærer for bedrifters
investerings- og finansieringsbeslutninger.

Innhold
Kurset gir grunnlag for å svare på spørsmål som:• Hva ligger i bærekraftsbegrepet?
• Er ESG (Environmental, social, and governance criteria) gode mål på selskapers bærekraft?
• Hva er de viktigste institusjonelle mekanismene og initiativene som driver samfunnets krav til bærekraftige
investeringer?
• Hva er «bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller»?
• Hvordan kan samfunnet håndtere markedssvikt som oppstår som følge av forurensning?
• Hvordan kan bærekraft verdsettes?
• Hvordan kan bærekraftige investeringer finansieres?
• Hvordan kan en verdsette et selskaps bidrag til å redusere klimagassutslipp?

Læringsutbytte
Etter fullført kurs skal du ha følgende kunnskaper:
• Kjennskap til bærekraftsbegreper. Forstå hva som ligger i «bærekraftig finans»
• Ha innsikt i de viktigste institusjonelle initiativene som driver verdenssamfunnets vei mot økt bærekraft (f.eks. FNs
bærekraftsmål, EU taksonomi, EUs Green Deal osv.)
• Ha kjennskap til kriterier for hvordan en kan vurdere selskapers bidrag til bærekraft.
• Kjenne til viktige konsepter som eksternaliteter og markedssvikt i produkt- og finansmarkeder, og forstå hvordan de
kan skape en kile mellom selskapenes og samfunnets lønnsomhet.
• Kjenne til finansielle instrumenter for finansiering av bærekraftige investeringer

Etter fullført kurs skal du ha følgende ferdigheter:
• Forstå hvordan samfunnet kan bruke politikk, reguleringer og økonomiske virkemidler for å håndtere
markedssvikt/eksternaliteter
• Kjennskap til hvordan bærekraft kan prises

Eksamen/vurdering
Samlet

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel

Hjemmeeksamen 4/5 Bokstavkarakterer

Presentasjon i
gruppe 1/5 Bokstavkarakterer

Eksamen er todelt og består av en obligatorisk gruppepresentasjon (teller 1/5) og en individuell skriftlig
hjemmeeksamen (teller 4/5) med varighet 2 uker. Gradert karakter: A - F.



Fagperson(er)
- Bård Misund (Emneansvarlig)

Arbeidsformer
Kurset avholdes over 3 samlinger à 2 dager og foregår på dagtid. Det veksles mellom forelesninger og diskusjoner i
plenum.
Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen samt til kommunikasjon mellom samlingene.
Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din
jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine
digitale løsninger eller plattformer.
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