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RHA (Riskhantering)
RIM (Risk- och miljöstudier)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-08-28 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Varit registrerad på Introduktionskurs till miljö och säkerhet, 15 hp, samt Risk- och miljöfrågornas
naturvetenskapliga grunder, 15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för huvudsakliga regelverk, förvaltningsformer och politiska strukturer där risk- och miljöfrågor
hanteras, från lokal till internationell nivå,
2. på en grundläggande nivå förklara hur ekonomiska, juridiska och kommunikativa styrmedel fungerar
och används,



3. förklara grundläggande ekonomiska teorier relevanta för risk- och miljöområdet och
4. tillämpa relevant lagstiftning i enklare ärenden.

Innehåll
Studenterna ska tillägna sig kunskap om, och träna färdighet i förhållande till, strategier för att hantera
risker och miljöproblem i samhället. Kursen fokuserar på styrmedel i form av lagstiftning, ekonomi och
kommunikation. Vidare fokuserar kursen på de svenska förhållandena, där strategier på lokal, regional,
nationell och internationell nivå är betydelsefulla. Kursen innehåller således:

- Den svenska miljö- och risklagstiftningen samt en översikt av EU:s lagstiftning och de viktigaste
internationella avtal och konventioner som finns inom området. Just miljörätt är kursens mest dominanta
del och upptar ungefär halva kursen.
- Grundläggande ekonomiska teorier inom risk- och miljöområdet.
- Ekonomiska, juridiska samt kommunikativa styrmedel - deras funktion, syften och måluppfyllelse.
- Förvaltningsformer och politiska strukturer relevanta för hanteringen av komplexa risk- och miljöfrågor. 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar och studiebesök.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom salstentamen, skriftlig individuell hemtentamen, individuella skriftliga uppgifter
samt seminarier.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ingår som obligatorisk kurs i kandidatprogrammet Miljö och säkerhet, 180 hp.

Studenten betalar själv för kostnader i samband med studiebesök och exkursioner förlagda utanför
Campus.


