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Mål Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
- visa kunskap och förståelse för företagsförvaltning och olika styrmedel för en hållbar
affärsverksamhet
- utvärdera roller och funktion i de olika grupper som är ansvariga för företagsförvaltning och
de styrelseformer som används (t ex i styrelser, interna kommittéer).
-beskriva och diskutera olika forskningsämnen och forskningsmetoder inom fältet.
 
Färdighet och förmåga:
- jämföra och kontrastera de olika regleringssystemen för bolagsstyrning samt
betonar fördelarna och nackdelarna hos varje system från olika teoretiska perspektiv
- jämföra företagens ansvar för olika intressentgrupper och förklara intressenters roll i
bolagsstyrning.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- utvärdera företagsledningspraxis och regelverk för bolagsstyrning från ett etiskt
hållbarhetsperspektiv.
- demonstrera förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågor som handlar om företagsstyrning och att planera och använda lämpliga metoder för
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att utföra avancerade uppgifter.
- visa insikt i möjligheter och begränsningar av företagsstyrningsforskning, dess roll
i samhället och det mänskliga ansvaret för dess användning.

Kursens innehåll Företagsförvaltning och bolagsstyrning handlar om hanteringen av interaktioner med olika
investerare och minimering av möjliga intressekonflikter mellan olika företagsintressenter. I
kursen diskuteras bland annat rollen och ansvaret för ägarna, styrelsens roll och ansvar,
verkställande ledningens ersättningar, intern kontroll, offentliggörande av företagets
styrelseformer samt historiska förklaringar om olika bolagsstyrningssystem. Många länder har
också företagsstyrningskoder som offentliga företag kan eller måste följa. Under kursen
utvärderar studenterna teoretiska perspektiv som påverkar såväl lagstiftning som nya trender
relaterade till bolagsstyrning.

Undervisning Kursen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och handledning. Undervisning
sker ges på engelska.

Förkunskaper -Kandidatexamen i företagsekonomi.
-Företagsekonomi som huvudområde (90 hp) eller motsvarande.
-Minst 30 hp i externredovisning och ekonomistyrning i kandidatexamen.
-Färdighet i engelska motsvarande (svensk gymnasieskola) Engelska 6

Examinationsform Skriftlig tentamina, presentationer och seminarier.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Företagsstyrning för hållbart företagande 7,5 hp Betyg: AF


