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Affärsetik och hållbara affärer

Kurskod: FEGB34
Kursens benämning: Affärsetik och hållbara affärer

Business ethics and sustainable business
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:
FOA (Företagsekonomi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-06 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Företagsekonomi I, 30 hp, eller motsvarande

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet,
- diskutera organisationers samhällsansvar,
- redogöra för hur etiska aspekter påverkar möjligheterna till långsiktigt hållbar affärsverksamhet,
- redogöra för och diskutera etiska och moraliska dilemman som organisationer kan ställas inför,
- redogöra för och diskutera hur skandaler och korruption kan förebyggas,
- identifiera, formulera och analysera etiska problem inom affärsverksamhet,
- analysera och förhålla sig kritisk till läroböcker och vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet och
- reflektera över sin egen syn på affärsetik och hållbart företagande.

Innehåll
I kursen behandlas affärsetik samt ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i organisationer för att
förbereda studenten på att uppnå rättvisa, hänsynstagande och hållbara verksamheter. Att åstadkomma
detta innebär ofta en omfattande omställningsprocess för den enskilda organisationen när det gäller
verksamhetsutveckling och marknadskommunikation. Många organisationer saknar idag
grundläggande kunskaper om vad som krävs. I kursen ges studenten möjlighet till en bred förståelse
för hur detta kan uppnås. I kursen ingår att studenten med ett helhetsperspektiv analyserar, identifierar
och formulerar ett etiskt problem relaterat till en aktuell händelse eller företeelse med relevans för
kursens innehåll.



Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, både gruppvisa och individuella, som
presenteras och diskuteras vid seminarier.

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.
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