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Behörighet
Grundläggande behörighet + 
Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). 
Eller: 
Matematik B (områdesbehörighet 7)

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Examinator
Thomas Zobel

Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten ska utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa problem 
inom området Corporate Social Responsibility (CSR). Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:  
• Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom området CSR.  
• Tillgodogöra sig andra studier och bedöma dess relevans för den egna studien  
• Välja och motivera metod för studien  
• Med hjälp av vald metod samla in information relevant för valt problem  
• På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen  
• På ett korrekt sätt analysera den insamlade informationen och besvara vald problemställning  
• Bedöma den praktiska relevansen av erhållna resultat  
• Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt korrekt sätt

Kursinnehåll
Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företags etik och ansvar. CSR innehåller begrepp, metoder och 
verktyg som exempelvis hållbar utveckling, Corporate Citizenship, företagsetik, uppförandekoder och standarden 
ISO 26000. Inom kursen ges möjlighet till fokusering och fördjupning inom någon del eller några delar av CSR. 
Kursen är lämplig för dig som har ett intresse av företags etik och ansvar samt för dig som är yrkesverksam i en 
organisation där dessa frågor är aktuella.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen är Internetbaserad och ges på kvartsfart utan sammankomster. Undervisningen består av självstudier och 
handledning via Internet. Inledningsvis på kursen skall ett problem inom CSR identifieras och preciseras i samråd 
med ansvarig lärare. Därefter skall en projektplan utvecklas, som beskriver hur, och möjliggör att, problemet kan 
bearbetas. Det identifierade problemet bearbetas genom att ett projekt genomförs och rapporteras skriftligt enskilt 
eller i par med en annan student. Projektet ska vara av en av två möjliga projekttyper: a) uppdrag av företag eller 
annan organisation inklusive inläsning av för projektet relevant litteratur; eller b) fallstudie av företag eller annan 
organisation inklusive inläsning av för projektet relevant litteratur.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

I den skriftliga projektrapporten skall studenten visa förmåga att:  
• Logiskt och/eller med användande av referenser motivera den valda problemställning  
• Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat  
• Med koppling till vald metod samla in information relevant för problemformuleringen  
• På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen  
• Utifrån vald metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning  
• Med ett kritisk förhållningssätt bedöma den praktiska relevansen av erhållna resultat  
• Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt korrekt sätt  
 
För godkänt på kursen krävs, förutom godkänd projektrapport, även medverkan vid kontinuerliga obligatoriska 
avstämningar med ansvarig lärare. Alternativ examination kan förekomma.  

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3
CSR: Företagsansvar i förändring ISBN: 978-91-47-11231-9, Maria Grafström, Pauline Göthberg, Karolina Windell, 
Utgivningsår: 2015, Upplaga: 2 
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Projektrapport 7,5 U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
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behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19
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