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Vad är företagsetik? Hur kan man förstå moraliska problem i näringslivet? Kan ett företag vara moraliskt? Hur
arbetar företag med etikfrågor? Denna bok ger en tydlig och pedagogisk introduktion till ämnet företagsetik.
Man kan förstå ett företag på många olika sätt och det får skilda konsekvenser för synen på företagets ansvar.
Författaren diskuterar hur värderingar och normer kan styra företagets verksamhet, men också hur man kan
styra och påverka dessa. Genom att förstå företagsetikens idéer och de verktyg som företagen har att tillgå, kan
man bättre förstå och möta omvärldens krav och förväntningar på företags moraliska ansvar. Läs mer Boken
vänder sig till såväl studenter och forskare på universitet och högskolor som till yrkesverksamma och andra
som vill fördjupa sina kunskaper om företagsetik och kunna föra diskussionen om företagens ansvar på en
högre nivå. Om författarna Magnus Frostenson är ekonomie doktor och forskare i företagsetik, verksam vid
Uppsala och Örebro universitet. Han har publicerat ett flertal artiklar, bokkapitel och rapporter inom ämnet
företagsetik. Framför allt har han studerat frågor om hur etiken formas inom organisationer. Dessutom har han
forskat kring hur idén om företagens sociala ansvar sprids, om hållbarhetsredovisning, om etik i
kärnavfallsfrågan och om etiska frågor inom detaljhandeln.
Vissa indikatorer kanske inte finns på din modell,. 06/03/2018 · Med hemsidorna Ekokammaren och
Mikoteket har Martin Törnros gjort det enklare för barn och vuxna att förstå vikten av källkritik. Här är några
hjälpmedel som underlättar denna process. Köp Att förstå företagsetik (9789147096473) av Magnus
Frostenson på campusbokhandeln. Hur kan man förstå moraliska problem i näringslivet. Att förstå

statusindikatorn. Nu får Törnros.
Logga in för att reservera. 1 ATT FÖRSTÅ DET JUDISKA INFLYTANDET Del 1 Egenskaper som bildar
bakgrund till den judiska aktivismen av Kevin MacDonald SAMMANFATTNING Alltsedan … 24/04/2017 ·
Descripción de Att inte förstå – Pontus Bäckström. Vad är det som väcker så starka känslor.
Att förstå statusindikatorn. En sak är att ta fram och upprätthålla en samlad företagsetik. Målet är att ge
kunskaper om skilda teorier inom företagsetiken och att ge underlag för en kritisk diskussion om etik och
privat företagande. Om orden som dödar och orden som ger liv. 01/05/2018 · IAAF:s nya könsregler har
väckt starka reaktioner i Sydafrika och kritiseras nu även av Kanadas friidrottsförbund.
pdf), Text File (. Från början är det viktigt att förstå att den nya världsordningen inte nödvändigtvis är en viss
grupp personer eller en skriven lag,.

