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ORGANISAT IONER OCH VERKSAMHETER  styrs idag på ett 
sätt som ger minskat utrymme för professionell kunskap och 
erfarenhet. Chefer hamnar i kläm mellan detaljstyrningen 
och verksamhetens behov. Rädslan för att göra fel riskerar 
att ta överhanden på bekostnad av syftet med verksamheten. 
Hur kan dessa situationer undvikas? Vad behövs för att etisk 
kunskap och etiskt ansvar ska få den plats som maktställ
ningen kräver? Vilken etisk kompetens behöver chefer för 
att nå goda resultat och hög kvalitet?

I Etisk kod för chefer belyser Erica Falkenström hur chefer 
genom ledarskap och organisering kan bidra till en etiskt 
medveten och handlingskraftig organisationskultur. Chefer 
behöver kunskap, verktyg och riktlinjer för att kunna agera 
och ta etiskt ansvar i svåra och konfliktfyllda situationer. 
Här finns definitioner av centrala begrepp, metoder och ex
empel som kan användas för diskussion och reflektion. Bok
en ger användbara redskap och erbjuder ett värdefullt stöd i 
chefens vardag.
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AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR  
är Sveriges ledande samhällsvetar förbund 
med över 70 000 medlemmar som är chefer 
och medarbetare i offentlig, privat eller 
ideell sektor. Det finns etiska koder för alla 
förbundets professioner – bland annat för 
socialt arbete, HR och ekonomer.

SVENSK CHEFSFÖRENING  
är en del av Akademikerförbundet SSR 
med egen styrelse och kansli som följer 
aktuella chefs och ledarskapsfrågor,  
forskning och förutsättningar för chefer. 
Svensk Chefsförening ger förhandlings
hjälp och rådgivning i chefsfackliga frågor.

ET ISK KOD FÖR CHEFER  
är framtagen av Erica Falkenström på  
uppdrag av Akademiker förbundet SSR  
och Svensk Chefsförening.

ERICA FALKENSTRÖM  
är fil.dr i pedagogik med inriktning mot 
organisation, etik och ledarskap. Hon är 
forskare vid Institutet för Framtidsstudier  
och har lång erfarenhet av chefsutveck
ling och chefshandledning inom olika 
sektorer. Hennes forskning handlar 
om etisk kompetens för ledning och 
styrning av hälso och sjukvården, men 
också om den kunskap och de processer 
som ligger till grund för beslut om dess 
ledning, styrning och organisation. Etisk

 




