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Etik för ekonomer
Detta dokument behandlar etiska
frågor för ekonomer inom den offentliga
och den ideella sektorn. Dokumentet
utgör en etisk kod – etiska reflektioner
och riktlinjer. Avsikten är att klargöra
etiska värden och normer för arbetet
som ekonom i olika befattningar inom
dessa två sektorer.
En etisk kod ökar den etiska
uppmärksamheten och anger en
riktning i olika bedömningssituationer.
Koden stimulerar det etiska samtalet
bland ekonomer och andra aktörer som
ekonomer har att göra med. En etisk
kod är också viktig vid utbildning av
ekonomer.
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Varför en etisk kod?
Ekonomer har en stark ställning i sina respek
tive organisationer på grund av att de hanterar
och bedömer ekonomiska villkor för verksamhe
ten. Genom sin tillgång till viktig information och
inflytelserika nätverk har de ofta en särställning.
Ekonomer inom offentlig och ideell sektor han
terar resurser som kommer från medborgarna –
skattebetalarna – och i vissa organisationer från
medlemmarna. Det innebär en förpliktelse till
ansvar och effektivitet – en professionell etik.

Ansvar, kompetens och yrkesidentitet
Inom allt fler yrkesområden inser man vikten
av en etisk kod som klargör etiska normer för
yrkeskåren. En etisk kod skärper blicken för etis
ka problem i arbetet och ger en beredskap för att
hantera dem. En viktig del av den professionella
kompetensen är att kunna föra etiska resonemang
och göra välgrundade bedömningar. Koden kan
vara vägledande vid sådana ställningstaganden.
En etisk kod bidrar till att stärka yrkesidenti
teten och är en symbolisk markering av att man
företräder en yrkeskår. Etiska koder för olika
yrkesgrupper har också ett värde för den orga
nisation man arbetar inom. Det gör uppdraget
tydligare och kan bidra till att den etiska upp
märksamheten skärps inom organisationen.
I en etisk kod kan viktiga teman aktualiseras
som inte direkt uttrycks i lagar och regelverk.
Det kan till exempel handla om vilken grundin
ställning man bör ha till medborgarna och vilket
bemötande man ska ge samt vilka etiska person
egenskaper som är önskvärda i en viss yrkesverk
samhet.
Ytterst är syftet med en etisk kod att öka kva
liteten i arbetet – av värde för medborgarna och
samhället i stort.
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Kodens adressater – ekonomer
inom offentlig och ideell sektor
Denna etiska kod avser ekonomer i offentlig och
ideell sektor. Koden kan också vara relevant för
ekonomer i andra organisationer, till exempel i
bolag som drivs i offentlig regi eller av ideella
organisationer. En annan viktig adressat är stu
denter som utbildar sig till ekonomer. I doku
mentet används uttrycket ekonom som en stan
dardbeteckning, som i praktiken kan avse många
olika uppgifter och titlar inom en organisation.

Kodens intressenter – medborgare,
politiker och medlemmar
Denna etiska kod är också av intresse för alla
som är beroende av ekonomers arbete, till exem
pel medborgare, politiker och organisationsmed
lemmar. Det är värdefullt att de har en bild av
hur ekonomer ser på sitt arbete och känner till
vad allmänheten kan förvänta sig, utöver det som
anges i lagar och andra officiella regelverk.

Dokumentets uppläggning
Efter denna inledning om motiven för en etisk
kod för ekonomer följer kodens kärntext – de etis
ka riktlinjerna – som sammanfattar och konkre
tiserar dokumentet.
Därefter ges en bakgrund till riktlinjerna. Det
första tema som tas upp är olika krav och kon
flikter i rollen som ekonom. Dessutom beskrivs
kortfattat etikens grundfrågor samt etiska vär
den och normer som är relevanta för rollen som
ekonom. De värden som tas upp är bland andra
värdighet, frihet, rättvisa, jämlikhet, demokrati,
mänskliga rättigheter, humanitet, solidaritet och
principen om människors lika värde.
Dokumentet avslutas med ett resonemang om
hur man kan ta ställning i olika etikfrågor. Där
finns också en serie fallbeskrivningar och förslag
på samtalsfrågor för fortsatt etisk reflektion.
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Etiska riktlinjer
Dessa riktlinjer klargör viktiga etiska aspekter
av ekonomers yrkesroll utan att göra anspråk
på att vara heltäckande. I valsituationer då inga
riktlinjer tycks ge något klart besked är det rele
vant att fråga sig vilka konsekvenser olika hand
lingssätt kan leda till.
Huvuddelen av följande riktlinjer är specifi
ka för just ekonomers arbete inom offentlig och
ideell sektor. Men en del riktlinjer är mer gene
rella eftersom ekonomer också har ett allmänt
förvaltningsetiskt och yrkesetiskt ansvar. De två
inledande riktlinjerna handlar om hur en ekonom
agerar utanför yrkeslivet och aktualiserar frågor
om etiska personlighetsegenskaper. Enligt en
klassisk förvaltningsetisk grundsyn bör en per
son med ett ansvarsfullt professionellt uppdrag,
ha en grundinställning till andra personer och en
livsföring i övrigt som motsvarar detta förtroende.

Personlighet och professionell kompetens
•• Ekonomen ska i sitt arbete och i sin
livsföring i övrigt respektera varje
människas lika och höga värde.
•• Ekonomen ska eftersträva etisk medvetenhet
och mognad.
•• Ekonomen ska använda sin professionella
ställning med ansvar och opartiskhet och
hålla isär sin yrkesroll från rollen som
medborgare och intressent.
•• Ekonomen ska vara medveten om den egna
kompetensens gränser och vara öppen för
kritisk granskning av sin yrkesutövning.
•• Ekonomen ska upprätthålla och utveckla sin
professionella kompetens och medverka till
nya förbättrade arbetssätt.

Organisation, verksamhet,
kollegor och arbetsplats
•• Ekonomen ska följa lagar och regelverk och
vara lojal mot demokratiskt fattade beslut.
•• Ekonomen ska vara medveten om och ha
en lojal inställning till sin organisations
grundläggande verksamhetsidé och särart.
•• Ekonomen ska verka för en effektiv och
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långsiktigt hållbar hushållning med
organisationens resurser.
•• Ekonomen ska tydliggöra och hävda sina
professionella bedömningar och ge ett sakligt
underlag för organisationens beslutande
instanser.
•• Ekonomen ska sträva efter att verksamheten
har en god kvalitet och ska ta de initiativ som
behövs för att verksamheten ska utvecklas.
•• Ekonomen ska vara öppen för samverkan
med andra organisationer och andra aktörer.
•• Ekonomen ska ha respekt för och söka
upprätthålla lojalitet med kollegor och andra
medarbetare i olika befattningar.
•• Ekonomen ska vidta åtgärder om andra
inom organisationen klart avviker från lagar
och regelverk, god ekonomisk hushållning,
god redovisningssed eller från demokratiskt
fattade beslut inom området.
•• Ekonomen ska motverka kränkande
eller diskriminerande attityder och
handlingar som kan komma till uttryck
i organisationens arbetssätt eller i
medarbetares agerande.
•• Ekonomen ska bidra till att den egna
arbetsplatsen är en konstruktiv, respektfull
och vänligt sinnad social miljö.

Omvärld, samhälle och medborgare
•• Ekonomen ska ge öppen och relevant
information till allmänhet och media. Inom
organisationer som inte omfattas av en
offentlighetsprincip bör ekonomen verka
för en öppen hållning och så långt det är
stadgemässigt möjligt ge information till
medlemmar och allmänhet.
•• Ekonomen ska verka för ett långsiktigt
hållbart samhälle.
•• Ekonomen ska agera så att förtroende
skapas för ekonomiska bedömningar och för
ekonomers professionella kompetens.
•• Ekonomen ska ha en jämlik hållning till
andra och ge ett bemötande med respekt,
uppmärksamhet och vänlighet.
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Krav och konflikter
Etiska problem inom en verksamhet kan beskri
vas och analyseras på olika sätt. I slutet av detta
dokument finns, som tidigare nämnts, fallbe
skrivningar som tar upp etiska frågor. Det här
avsnittet beskriver olika relationer för en ekonom
som innebär olika krav och konflikter. Det hand
lar om förhållandet till bland annat politiker,
lagen, media och privatlivet.

Politiker, medborgare och media
Ekonomer inom den offentliga sektorn arbetar
inom en politiskt styrd verksamhet. De demokra
tiskt förtroendevalda har det yttersta ansvaret och
ekonomen bistår med sakliga beslutsunderlag.
Politiker är medborgarnas företrädare, men en
ekonom inom offentlig sektor har också en direkt
relation till medborgarna. Allmänheten har ett
legitimt intresse av att få del av ekonomers
bedömningar. Även mot media har ekonomen
förpliktelser; att ge relevant – saklig och allsidig
– information. Det starka meddelandeskyddet i
svensk lagstiftning är en markering av hur viktig
rätten till öppenhet inför media är.
En ekonom bör ha en beredskap inför att hamna
i konflikter. Det kan till exempel vara konflikter
mellan olika politikergruppers intressen, mellan
politiker och vissa medborgargrupper och mellan
politiker och media.

Chefer, kollegor och medarbetare
– och det egna facket
På en arbetsplats eller inom en verksamhet finns
det olika kategorier av arbetskamrater att förhål
la sig till: en eller flera chefer, kollegor på samma
nivå i organisationen och medarbetare som man
är chef för. Det kan uppkomma lojalitetskonflik
ter i relation till dessa olika parter.
Det finns också en förpliktelse mot den pro
fession eller yrkeskategori man tillhör. En eko
nom företräder ett yrke och bör arbeta så att
det skapas ett förtroende för denna yrkesgrupp.
Det betyder dock inte att det är önskvärt med en
utveckling mot en sluten kåranda.
Ytterligare en kategori som en ekonom ska för
hålla sig till är det egna fackliga engagemanget.
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Rollen som fackligt aktiv kan i vissa situationer
medföra komplikationer för rollen som ekonom.
En sådan situation bör hanteras medvetet och
öppet så att det tydligt framgår i vilken roll eko
nomen agerar.

Samarbetsparter och leverantörer
Alla organisationers verksamheter har samar
betsparter och leverantörer. I dessa relationer
kan det uppkomma situationer då det är risk för
ett jävsförhållande. Den allt starkare uppmärk
samheten på bestickning och mutor är uttryck
för en medvetenhet om denna risk. Relationen
till samarbetsparter och leverantörer förutsätter
en öppen och korrekt hantering från ekonomens
sida.
Både vid upphandlingar och val av villkor för
finansförvaltning kan en ekonom ställas inför
etiska bedömningar som berör frågan om ett
vidare omvärldsansvar. En sådan viktig fråga
är om leverantörer svarar mot etiska krav på en
hållbar utveckling.

Revision och tillsyn
Ytterligare en kategori som ekonomen har att för
hålla sig till är tillsyn och revision, som granskar
den egna verksamheten och dess ekonomiska
hantering. Följden av en sådan granskning kan
bli att vissa verksamheter och medarbetare får
allvarlig kritik.

Lagar, regelverk, god ekonomisk
hushållning och god redovisningssed
En ekonom har och företräder kunskap om eko
nomiska villkor och samband. Det som framstår
som möjligt och önskvärt utifrån denna kunskap
kan stå i motsättning till politiska direktiv. Lagar,
regelverk och god redovisningssed för den verk
samhet som ekonomer arbetar inom kan också
komma i konflikt med politiska direktiv.

Arbete och privatliv
Den professionella identiteten i arbetslivet är
naturligtvis relaterad till livet i övrigt. Yrkes
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rollen kan ta så stor plats – i fråga om tid och
energi – att livet reduceras till ett arbetsliv. Man
kan försumma sin egen livsutveckling och sina
privata relationer. Den risken förstärks i yrken
som har en expert-roll med ganska få företrä
dare inom en verksamhet. Mycket ansvar vilar
på dessa få experter eftersom många andra är
beroende av deras agerande. Risken är då stor att
arbetet ofta får gå före privatlivet.
Man bör reflektera över arbetets betydelse för
livet i övrigt, hur arbetet kan gynna eller mot
verka ens vitalitet i livets övriga relationer.

Konflikter mellan olika
relationer och förpliktelser
En ekonom har alltså att beakta relationer till
och förpliktelser gentemot både enskilda perso
ner, grupper och organisationer. Dessutom ska
en ekonom beakta förhållanden som till exempel
lagstiftning och den egna personliga utveckling
en. Följande översikt över olika kategorier kan
vara en hjälp vid reflektionen över problem och
konflikter som en ekonom kan ställas inför.

Fyra kärnidentiteter
Ekonomen har en relation till de olika parter och
kategorier som finns med i nedanstående över
sikt och kan klargöra innebörden i relationen till
varje part eller kategori för sig. Ett annat sätt
att reflektera över olika kärnidentiteter för eko
nomers yrkesetik är som statsvetaren Lennart
Lundquist föreslår identiteter, som utgår från

den kategori man generellt anser sig ha sin star
kaste förpliktelse mot i olika valsituationer.
En identitet betecknas som ämbetsmanna
skolan. Den innebär att en ekonom främst tar
fasta på lagstiftning och regelverk. Med expert
skolan avses i stället att ekonomen låter sin eko
nomiska expertkunskap styra sitt agerande. En
tredje identitet – politikerskolan – innebär att
ekonomen främst ser sig som en servicefunktion
för politiska intressen, en förlängning av den
politiska makten. För en ekonom inom en ideell
organisation blir önskemål från organisationens
styrelse den starkaste förpliktelsen.
Den fjärde identiteten är intressentskolan.
Ekonomen söker då främst ta hänsyn till de per
soner som direkt påverkas av politiska beslut för
vilka ekonomen tar fram underlag eller utformar
villkoren.

En sammansatt identitet
Inom vissa verksamheter eller i vissa situatio
ner kan en renodlad identitet, som de fyra nyss
nämnda, vara relevant. I andra situationer kan
det vara fråga om att kombinera olika identiteter.
Vissa ekonomroller kan kanske inte alls bestäm
mas utifrån en kärnidentitet utan innebär sna
rare att göra välavvägda bedömningar och val
mellan olika förpliktelser i olika situationer.
För att göra sådana bedömningar och val
behövs en etisk medvetenhet. Man behöver vara
klar över centrala etiska värden, normer och rikt
linjer för ekonomers yrkesroll.

Schematisk översikt: Relationer och förpliktelser för ekonomer inom offentlig och ideell sektor
Medborgare, medlemmar och
berörda intressenter • Media •
Samarbetspartner • Leverantörer
och entreprenörer

Politiker, styrelse och arbetsgivare
• Chefer • Kollegor • Underställda
medarbetare • Profession/yrkesgrupp
• Fackligt engagemang

EKONOM
inom offentlig och
ideell sektor

Lagstiftning och regelverk • Revision
och tillsyn • God ekonomisk
hushållning och god redovisningssed •
Organisationens tradition och särart

Privatlivets relationer
• Den egna personen
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Etikens grundfrågor
Man kan dela in etiken i tre grundfrågor och dis
kussionsområden: människans värde, vad som är
rätt och vilket slags person man bör vara.

Människans värde?
En grundfråga är hur man uppfattar människans
och livets värde. Vi ställs då inför den etablerade
människovärdesprincipen som innebär att alla
människor har ett lika och högt värde. Detta
värde är en given del av livet och bestäms inte
av hur nyttig man är, vilken status man har eller
hur stort ens välbefinnande är. Människovär
desprincipen kan ses som en kärleksförklaring
till det mänskliga livet och innebär respekt och
ansvar för vårt eget och andras liv.

Vad är rätt?
Den andra grundfrågan handlar om vad som gör
en handling, regel eller struktur rätt. I den dis
kussionen kan vi hänvisa till klassiska värden
och normer som kan bilda utgångspunkter för
vårt handlande.
Respekt för varje människas värdighet och
integritet är en sådan klassisk norm, liksom res
pekt för människans frihet och självbestämman
de. Värden som rättvisa, jämlikhet och jämställd
het är också centrala för att bedöma handlingar
och regler. Vi kan även hänvisa till mer övergri
pande principer om mänskliga rättigheter, huma
nitet och solidaritet.
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Sådana värden och normer kan uppfattas som
giltiga i sig själva. Men de kan också bejakas för
att de – om de tillämpas – ger de bästa konse
kvenserna för människors liv och samhällets för
hållanden.
När man hänvisar till konsekvenser ställs
man inför en viktig följdfråga: Vad menas med
goda konsekvenser för en människas liv och för
samhället i stort? Eller med andra ord: Vad är
gott? Vad innebär – eller ger förutsättningar för
– livskvalitet och ett gott liv?

Vilket ansvar har jag och vilken
slags person bör jag vara?
En tredje grundfråga inom etiken gäller den
person som handlar. Vi ställs då inför frågor om
moraliskt ansvar och etiska karaktärsegenska
per eller dygder.
Ansvarstanken aktualiserar frågor om ens
grundinställning till livet och till andra männis
kor: Vilken slags person bör jag sträva efter att
vara ur etisk synpunkt? Hur kan jag utveckla en
starkare etisk integritet?
Det är viktigt att hålla isär dessa grundfrå
gor inom etiken, även om de på många sätt berör
varandra. I följande avsnitt om etiska värden och
normer kommenteras både människovärdesprin
cipen och olika värden och normer som främst
svarar på frågan ”vad är rätt?”. Etiska person
egenskaper för ekonomer tas upp i ett särskilt
avsnitt.
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Etiska värden och normer
En yrkesetik bör ha sin grund i allmängiltiga vär
den som har en stark ställning i vårt samhälle.
De etiska värden och normer som har betydelse
för arbetet som ekonom är i huvudsak desamma
som för andra yrkesgrupper. Men beroende på
verksamhet och yrkeskategori betonas vissa av
dessa generella värden olika.

Välfärdsideal, resurser och trygghet
Välfärd är ett nyckelord för den offentliga sektorn
generellt och i synnerhet för socialförsäkringar,
vård och omsorg. Med ord som välfärd och väl
färdssamhälle menas att det finns resurser och
trygghetsgarantier för medborgarna. Ekonomer
inom offentlig sektor är nyckelpersoner för väl
färdssamhällets effektivitet.

Värdighet och frihet
En annan viktig etisk princip är värdighet–inte
gritet. Den innebär bland annat att behandla
andra människor med respekt och intresse, att
ge andra ett utrymme för inflytande och att värna
om allas rätt till en privat sfär. Ett brott mot
denna princip utgör en kränkning.
En närliggande etisk princip är frihet–självbe
stämmande. Medborgarens rätt till självbestäm
mande och egna beslut ska respekteras, i den
mån de inte innebär ett hot mot andras frihet
och välbefinnande.
Dessa båda värden – värdighet och frihet –
framhålls i början av Regeringsformen (RF 1 kap,
2§): Den offentliga makten skall utövas med res
pekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans frihet och värdighet (vår
kursivering).

Rättvisa, opartiskhet,
jämlikhet och jämställdhet
Rättvisa är ett klassiskt värde men innebörden
kan variera, eftersom olika rättvisebegrepp har
olika kriterier för rättvisa. Rättvisa kan utgå från
likhet – att behandla lika fall lika. Men rättvisa
kan också utgå från behov – att uppmärksamma
vad var och en särskilt behöver. Dessutom kan
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ett rättvisebegrepp relateras till grundläggande
mänskliga rättigheter, som brukar relateras till
fundamentala mänskliga behov. Rättvisa som
utgår från behov och från mänskliga rättighe
ter får då samma innebörd. Andra innebörder av
rättvisa är att bedöma en persons prestationer
eller vad en person bör få som kompensation.
För ekonomer inom offentlig sektor är rättvisa
främst aktuellt utifrån likhets- och rättighetskri
terier. Medborgarnas rättigheter och behov bör
beaktas och lika fall bör behandlas lika utifrån
politiskt fattade beslut. I den betydelsen blir rätt
visetanken också knuten till ett ideal om opar
tiskhet. Ovidkommande lojaliteter, jävsförhållan
den och liknande får inte hindra ett korrekt och
opartiskt agerande.
Med nyckelorden jämlikhet och jämställdhet
framhålls hur viktigt det är med ett betydande
inslag av likhetsrättvisa i en verksamhet. Det
gäller också i fråga om bemötande. Att bemöta
och behandla människor lika uttrycker en res
pekt för varje människas lika och höga värde.

Demokrati och delaktighet
Demokratiska principer knyter an till frihet och
självbestämmande. För ekonomer inom offentlig
och ideell sektor handlar en hänvisning till demo
krati om att främja demokratins process och res
pektera demokratiskt fattade beslut.
Ekonomens arbete ska ge förutsättningar för
att demokratiska beslut har ett bra underlag
som visar samband och konsekvenser. Dessutom
ska ekonomens arbete bidra till att demokratins
institutioner och processer har hög legitimitet.
En hänvisning till demokrati kan också bety
da att de människor som påverkas av ekonomens
arbete ska ges möjlighet till inflytande och delak
tighet i de frågor som de direkt berörs av.

Mänskliga rättigheter
En central princip som både har etisk och juridisk
relevans är medborgerliga och mänskliga rättig
heter. Det är en serie livsvillkor och resurser som
den enskilda har rätt till och som främst ställer
anspråk på stater men också på organisationer
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och personer. Samtliga de värden som nu har
kommenterats kan uppfattas som mänskliga rät
tigheter. Vi uppfattar då andra människor som
medborgare som man ska visa respekt.

Humanitet och solidaritet
Ytterligare en central etisk princip handlar om
humanitet. Det innebär att man ska uppmärk
samma och stödja personer som är i en utsatt och
svår situation. Vi ser då den andra människan
som en medmänniska som ska mötas med empati
– lyhördhet och medkänsla.
Uttrycket solidaritet betyder i huvudsak det
samma som humanitet, men solidaritet anty
der också en särskild samhörighet med den som
befinner sig i eller som kan hamna i svårigheter.
Solidaritetstanken uttrycker en sammanhållning
och en förväntad ömsesidighet; man ”ställer upp”
för varandra. Vi uppfattar då den andra männis
kan som en ”kamrat”, som man hör samman med
och känner sympati för.
Följande två citat utgör bland annat en pläde
ring för humanitetens medkänsla:
”Det är inte beundransvärt att besitta objekti
vitet om det inte också finns medkänsla och enga
gemang, eller att besitta integritet om det inte
också finns lyhördhet, eller att besitta civilkurage
om det inte också finns lojalitet.”
SOU 1997:57. I medborgarnas tjänst. En sam
lad förvaltningspolitik för staten. Betänkande av
Förvaltningspolitiska kommissionen (s 150).
”Särskilt när det råder motsatsförhållanden
mellan olika intressen, måste den offentliga sek
torn visa sin styrka genom att i större utsträck
ning än hittills biträda den enskilde, ge honom
råd och information, öppna sig för kritisk gransk
ning och visa medmänsklighet och förståelse för
den enskilde.”
RPB, Riksdagens protokoll jämte bihang, Reg
skr 1984/85:202:26.

Konsekvensetisk bedömning – vad leder
till ett bra samhälle och ett gott liv?
Inför var och en av dessa värden och normer kan
frågan ”varför” ställas: Varför ska vi förespråka
välfärd och trygghet, varför ska vi hävda värdig
het, frihet, rättvisa, opartiskhet, jämlikhet, jäm
ställdhet, demokrati, rättigheter, humanitet och
solidaritet?
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Det finns flera möjliga svar på den frågan. Ett
svar är att dessa värden uttrycker gemensam
ma och brett förankrade föreställningar om hur
samhället ska utformas och hur vi ska handla
mot varandra. Vi kan också ge ett konsekvens
etiskt svar: Dessa värden och normer är giltiga
för att de sannolikt leder till ett gott liv och ett
bra samhälle! Vill man nå så bra konsekvenser
som möjligt för alla berörda ska man hålla sig
till dessa normer.
Om vi främst tänker på konsekvenser bestäm
mer svaret på frågan ”vad är ett gott liv” också
vad som är en rätt handling: Det som leder till
ett gott liv (eller minskat lidande) för de berörda
blir en rätt handling. Eller mer korrekt: Det som
sannolikt ger bäst konsekvenser för de berörda
är en rätt handling.
I vissa situationer kan en del av dessa nor
mer och värden stå i motsättning till varandra.
Det finns också situationer där det inte är själv
klart vilka normer man bör följa. En ekonom kan
hamna i komplicerade valsituationer där det inte
finns en enskild norm att luta sig mot. Inte minst
i sådana situationer är det nödvändigt att bedö
ma sannolika konsekvenser när man gör etiska
val.
Att göra en konsekvensbedömning är särskilt
viktigt när det handlar om en långsiktigt håll
bar utveckling i olika avseenden. Kostnader och
eventuella negativa effekter på kort sikt kan upp
vägas av att de ger förutsättningar för en bättre
situation i framtiden.
I dagligt tal beskrivs ofta en konsekvensetisk
bedömning som ”nyttomoral”. Ett citat från en
statlig utredning uttrycker en sådan uppskatt
ning av den samlade nyttan:
”Grunden för all offentlig verksamhet är den
gemensamma nytta som människorna har av
den. Varje kontakt i den offentliga verksamheten
med enskilda människor måste bygga på insik
ten att samhällsorganen ytterst är till för den
enskilde och inte tvärtom. Det är utomordentligt
viktigt att varje offentligt anställd inte bara har
denna insikt utan framförallt ges möjlighet att
tjäna allmänheten och att denna möjlighet tas
tillvara av var och en.”
SOU 1979:31. Bättre kontakter mellan enskil
da och myndigheter. Betänkande av Rättighets
skyddsutredningen (s 19).
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Människovärdesprincipen
Hela detta resonemang om värden och normer
förutsätter den grundläggande principen om
människors lika och höga värde. Det är en grund
för andra etiska värden och för det etiska ansva
ret överhuvudtaget. Principen innebär att varje
människa bör få respekt, omsorg och inflytande.
Detta är ett kärnvärde för all offentlig förvalt
ning som kommer till uttryck i exempelvis den
svenska Regeringsformen liksom i FNs deklara
tion om mänskliga rättigheter.

Relationen mellan olika
etiska värden och normer
Det finns alltså ett flertal etiska värden och nor
mer som har relevans för bland annat ekonomers
arbete. Dessa normer kan relateras till varandra
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på flera sätt. En del har gemensamma aspekter;
de överlappar varandra. Vissa värden och normer
utgör argument för andra och har en mer grund
läggande karaktär. Den mest grundläggande
ståndpunkten är principen om alla människors
lika och höga värde.

Yrkesetisk autonomi
En ekonom agerar inom ramen för en verksam
het och som företrädare för en yrkeskategori. Det
innebär en grundläggande lojalitet med dessa
sammanhang. En ekonom får inte nonchalera
lagar eller obstruera i hemlighet mot demokra
tiskt fattade beslut.
Men inom en verksamhet kan ledningen ha öns
kemål som inte självklart är en professionell för
pliktelse för en ekonom. Detsamma gäller vissa
vanor och rutiner som blivit etablerad praxis
inom en organisation. En yrkesetik kan inte
enbart bestämmas av aktuell policy och praxis
inom den organisation där man arbetar. Det kan
uppstå situationer då en ekonom – efter noggrant
övervägande – bör agera på ett sätt som leder
till konflikt med andra i organisationen och med
organisationens ledning.
Ekonomens arbete och bedömningar ska klara
en etisk granskning. En ekonom bör ha en yrkes
etisk identitet och självständighet grundad på
etiska värden och normer som kan hävdas i en
öppen diskussion.
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Etiska karaktärsegenskaper
Ett kvalificerat arbete som ekonom förutsätter
en professionell kompetens. Det är fråga om en
yrkesskicklighet som inte direkt har en etisk
karaktär. Men det är ett etiskt krav att upprätt
hålla och utveckla sin professionella skicklighet.
Till den professionella kompetensen i bred
mening hör också egenskaper som har en direkt
etisk karaktär. Det är egenskaper som ingår i
klassiska beskrivningar av vad som utmärker
en person med etisk medvetenhet och integritet.
Viktiga exempel på sådana etiska personegen
skaper för en ekonom inom offentlig och ideell
sektor är:

Personegenskaper med
en etisk dimension

•• Mod/civilkurage

•• Kommunikativ förmåga

•• Rättskänsla och ansvarstagande

•• Samförståndsvilja

•• Saklighet och opartiskhet
– ett balanserat omdöme

•• Självständighet

•• Ärlighet och uppriktighet

Att utveckla en etisk integritet

•• Respekt för demokratins villkor

I yrkesverksamheter med ett offentligt ansvar
kan själva arbetet bidra till en personlig utveck
ling i etisk mening. Allmänhetens förväntningar
och det förtroende som är knutet till yrkesrollen
kan ha en positiv inverkan. Men en gynnsam
utveckling är inte en självklarhet. Man kan stäl
las inför påfrestningar i arbetslivet – och i livet i
övrigt – som hotar och förminskar ens integritet.
Yrkeslivet kan bli en tom och rutinmässig plikt,
där ens engagemang och upplevelse av personlig
utveckling förbyts i en förkrympande cynism.
Ovanstående lista över egenskaper är ett
starkt ideal. De är personlighetsdrag man kan
vara tilltalad av och sträva efter. Om man att
raheras av sådana egenskaper – och inser deras
relevans för både livet och arbetet – kan det ha en
gynnsam betydelse för ens utveckling.

•• Vidsynthet och tolerans
•• Empati; lyhördhet och medkänsla
•• En jämlik och vänlig grundhållning till andra
Dessa egenskaper är knutna till handlingar. I
flera fall avser de ett sätt att bemöta andra men
de betecknar också en inre hållning hos en person.

Det finns också personegenskaper som inte
främst har en etisk karaktär, men som kan ha en
etisk dimension.
Det är egenskaper som till exempel:
•• Effektivitet
•• Noggrannhet
•• Nyfikenhet/vilja att söka ny kunskap
•• Kritisk självinsikt
•• Kreativitet

Efter att ha läst igenom dessa principiella resone
mang, kan man på nytt reflektera över de etiska
riktlinjerna på sidan 5.
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Förslag till etiska
bedömningsfrågor
När vi ställs inför ett etiskt dilemma kan vi ställa
några frågor för att analysera problemet och nå
fram till en bedömning. Följande frågor är inte en
manual som alltid bör följas utan snarare tips på
hur man kan se på ett problem och aktualisera
olika etiska bedömningsmöjligheter.
1. Vilka handlingsmöjligheter är tänkbara i
den här situationen? Är dessa handlingssätt
förenliga med lagar och regelverk?
2. Vilka personer/parter har intressen i den
här frågan och berörs av de olika sätt som
ekonomen kan handla på (se sidan 7)?
3. Vilka etiska riktlinjer (se sidan 5) har
relevans för problemet?
4. Vilka etiska värden och normer är särskilt
relevanta för den här situationen (se sidorna
9-11)?
5. Hur bör man agera utifrån en bedömning
av vad som sammantaget leder till bäst
konsekvenser för de berörda?
6. Vilka etiska karaktärsegenskaper (se sidan
12) är viktiga för att kunna handla etiskt
korrekt i den här situationen?
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7. Hur påverkas ekonomernas professionella
integritet och anseende av olika sätt att
handla?
8. Hur påverkas jag själv i min yrkesroll som
ekonom – och i min personliga identitet – av
olika sätt att handla i den här situationen?
9. Vilket handlingssätt föreslår jag och vilka
avgörande argument använder jag för att
man bör handla just på det sättet?
10. Kvarstår någon tveksamhet när jag
beslutat mig för vilken handling som är
att föredra? Beror tveksamheten i så fall
på en osäkerhet om vad konsekvenserna
blir? Eller på en osäkerhet om vilka etiska
värden och normer som är viktigast? Eller
på vilka slutsatser man kan dra av de etiska
riktlinjer som har relevans för situationen?

Rådfråga Akademikerförbundet SSR
Det går bra att vända sig till Akademikerförbun
det SSR, ssrdirekt@akademssr.se, för att få kom
mentarer och råd som rör etiska problem som
man ställts inför i sitt arbete som ekonom.
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Fallbeskrivningar
Följande beskrivningar av olika etiska problem
situationer kan användas för reflektion och dis
kussion. En del av fallen kan gärna kompletteras
med olika antaganden om situationen så att pro
blemet får fler nyanser. Man kan föra en fri dis
kussion om dessa situationer men det kan vara
en poäng att ibland formalisera diskussionen
utifrån några av frågorna i ovanstående avsnitt.

Överskrida budgeten för de mest
utsatta?
En ekonom på kommunens socialtjänstförvalt
ning har belagts med ”munkavel”; förvaltnings
chefen har förbjudit honom att berätta för någon
att budgeten kommer att överskridas. Förvalt
ningschefen menar att budgetöverdraget är nöd
vändigt för att kommunen ska kunna upprätthål
la en skälig levnadsnivå för medborgare i socialt
utsatta situationer.
Hur bör ekonomen agera?

Politiskt aktiva ekonomer – var kan de
arbeta?
Ekonomichefen i landstinget ska rekrytera en ny
ekonom. En av de sökande – med mycket goda
meriter – har nyligen varit politiskt aktiv i ett
parti som är i oppositionen i landstinget. Ekono
michefen överväger därför att direkt välja bort
den sökanden.
Kan det vara rätt agerande?

Alla fakta på bordet?
Oppositionsrådet i kommunen vänder sig till eko
nomichefen för att få fram vissa sifferuppgifter
för budgetarbetet. Den ekonom som får uppdra
get ställs då inför att välja vilka uppgifter som
bör tas med och förmedlas vidare. Vissa uppgif
ter kan ge oppositionen ganska starka vapen i
folkopinionen och om de lämnas vidare kan de få
felaktiga proportioner. Risken är kort sagt att bil
den av kommunens kostnader blir missvisande.
Helst borde en mer komplett bild redovisas, men
det har oppositionsrådet inte begärt. Dessutom
tar det betydligt längre tid.
Hur bör ekonomen agera?
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Ekonomiska uppgifter
som politiskt slagträ
En ekonom i kommunal tjänst finner att en poli
tiker i fullmäktige använder uppenbart oriktiga
uppgifter, framförallt på torgmöten där ett cen
tralt tema är hur kostsam invandringen är för
kommunen. Ekonomen påtalar detta för politi
kern, men det har ingen som helst effekt och poli
tikerns budskap verkar vinna tilltro och gillande
hos allt fler.
Hur bör ekonomen agera?

Håll budgeten – åtminstone
på papperet!
En ekonom i en kommun får uppdraget av kom
munalrådet att visa ett nollresultat för året trots
att det faktiska budgetutfallet ligger på ett minus
på närmare 60 miljoner kronor. Om detta fram
kommer skulle det visa på nödvändigheten av att
höja kommunalskatten. Det skulle uppfattas som
ett löftesbrott mot det program som den politiska
majoriteten gick till val på.
Hur bör ekonomen ställa sig till denna begä
ran?

Fel kontokort
En kvinna ringer anonymt till ekonomi- och
kanslichefen för en idrottsorganisation. Hon
berättar att hon utifrån en säker källa fått reda
på att en ledande person inom organisationen
använt organisationens kontokort för att betala
en privat restaurangnota för flera personer. Eko
nomichefen går direkt till den utpekade mannen
och frågar om det finns grund för anklagelsen.
Mannen säger då att det dessvärre är sant och
att det hände för ett par månader sedan. Han
bjöd några vänner på middag, men när han skulle
betala visade det sig att han saknade pengar på
sitt privata konto. För att komma ur den pinsam
ma situationen använde han då organisationens
kort. Han försäkrar dock att detta inte hänt vid
något annat tillfälle och enligt den översiktliga
kontroll som ekonomchefen sedan gör verkar det
stämma. Kortet har sällan använts och då bara
till utgifter som direkt framstår som rimliga.
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Vad bör ekonomichefen göra i den här situa
tionen? Spelar det någon roll om mannen i fråga
har betalt tillbaka?

Generaldirektörens sambo som konsult
En generaldirektör i ett statligt verk är sambo
med en populär skådespelare, som också är en
uppskattad föreläsare. Verket ska genomföra en
serie ”inspirationsdagar” och det uppdraget går,
efter upphandling, till skådespelaren i fråga.
Kostnaden är cirka 250 000 kronor, bara i arvode.
Det var generaldirektören som fattade det avgö
rande beslutet om upphandlingen, men han fick
bifall från de andra som bedömde frågan. Flera
på verket menar dock att inspirationsdagar med
skådespelaren kommer att bli för ”lättviktiga”
med tanke på den kompetens som verkets med
arbetare har.
Bör någon i förvaltningen – till exempel ekono
michefen – göra något i den situationen?

Namn på papperet som ger
bättre föreningsekonomi
En förening har en omfattande studiecirkelverk
samhet och får in mycket pengar på det sättet.
Cirkelledarna har som policy att inte ta ut något
eget arvode utan allt går till föreningen. Upp
gifter om cirkeldeltagare går först till organisa
tionens distriktskontor. Den ekonomiskt ansva
rige på distriktet – som också är medlem i den
lokalförening det gäller – kontrollerar närvaro
listorna och ser då att ett par av studiecirklarna
haft mycket få deltagare. Det är nätt och jämt så
många som krävs för att få bidrag. Vid en närma
re kontroll visar det sig att några listor innehåller
namn på personer som ekonomen säkert vet inte
har gått några kurser, men de är mycket aktiva i
föreningen på andra sätt.
Hur bör ekonomen agera?

Ny teknik via en USA-resa
En av kommunens IT-leverantörer – som alltid
varit pålitlig och under en lång tid haft detta upp
drag – erbjuder två mycket ambitiösa och skickli
ga medarbetare på ekonomiavdelningen att följa
med på en studieresa till USA. Leverantören
vill visa en intressant och kostnadsbesparande
nyhet inom informationsteknologin. Om det finns
intresse på kommunen avser leverantören att
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köpa in och utveckla denna teknik. Kommunen
är leverantörens största kund.
Bör de två medarbetarna på ekonomiavdel
ningen följa med på resan? Spelar det någon roll
om det är kommunen eller IT-leverantören som
betalar resan?
Vilka relationer bör ekonomiavdelningens
medarbetare och andra kommunalt anställda i
ledande befattningar ha till en leverantör? Får
man gå på en konsert, äta julbord eller åka på en
spa-helg som leverantören betalar? Är det accep
tabelt att bli bjuden på buffé eller till olika mäs�
sor och konferenser?

Kärlek och professionella relationer
Landstingsdirektören och den biträdande ekono
michefen i landstinget blir ett par i hemlighet.
Efter ett halvår blir dock relationen känd av eko
nomichefen, men det är förmodligen ingen annan
som känner till förhållandet.
Bör ekonomichefen agera och på vilket sätt i
så fall?

Korrigera felaktig valpropaganda?
I ortstidningens ledare – som har samma poli
tiska inriktning som den tidigare oppositionen i
kommunen – görs ett stort nummer av en ny stor
satsning på en viss kommunal verksamhet. Den
lanseras som ett beslut av nuvarande politisk
ledning en tid efter valet och i ledaren sägs att
satsningen blivit möjlig genom att kommunens
ekonomi nu hanteras på ett bättre sätt. På eko
nomiavdelningen känner man dock till att denna
satsning bekostas med ”gamla pengar” som verk
samheten fått tidigare år men som av olika orsa
ker inte kommit till användning.
Bör ekonomichefen göra något i den situatio
nen och i så fall vad?

Övertid – bara för lågpresterande?
En ekonom i kommunen blir ofta tvungen att
arbeta på kvällar och helger, särskilt under vissa
arbetsintensiva perioder. Ekonomen är en gam
mal ”trotjänare” och får ibland en ganska stor
arbetsbörda – med ekonomichefens goda minne.
Ekonomichefen har dock en föraktfull inställning
till övertid och menar att det bara är de lågpres
terande som behöver arbeta övertid. Ekonomen
tvekar därför att ta upp någon övertid, trots att
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den nu är betydande. Det är också svårt att säga
nej till arbetsuppgifterna eftersom arbetsbelast
ningen är ganska hög även för de andra. Dess
utom finns flera uppgifter som denne trotjänare
behärskar bäst av alla.
Vad bör ekonomen göra i det här läget?

Måste ekonomiavdelningen hålla
sin egen budget till varje pris?
Det har fattats beslut om en stram budget för
hela organisationen, vilket inte minst går ut
över medarbetarnas behov av utbildning. Det
har lett till att flera viktiga medarbetare på eko
nomiavdelningen – bland andra ekonomichefen
själv – har slutat. Bland de nyanställda finns ett
betydande utbildningsbehov för att säkra kom
petensen i organisationen. De kurser det är fråga
om är dock ganska dyra och skulle leda till att
ekonomiavdelningen överskrider sin egen budget.
Vad bör den nya ekonomichefen göra i det
läget?

Lojalitetskonflikt
I kommunen har man gjort en omstrukture
ring och bostadsbolaget med flera helägda kom
munala bolag ingår nu i en koncern med ett
gemensamt moderbolag. I samband med detta
har också kraven på rapportering från bostads
bolaget till moderbolaget ökat. Tidsplanerna har
skärpts för att moderbolaget ska kunna ta sitt
ekonomiska ansvar. Bostadsbolagets VD gillar
dock inte nyordningen och vill som tidigare inte
lämna någon rapport innan styrelsen fått rappor
ten och protokollet har justerats. VDs vägran ger
bostadsbolagets ekonom problem. Ekonomen för
väntas lämna ifrån sig ett material till koncern
controllern, men det förbjuder VD. Ekonomen vill
vara lojal mot både koncerncontrollern – som har
en deadline – och sin chef. VD vill dessutom ”fri
sera siffrorna” så att bostadsbolagets resultat ter
sig bättre än det är.
Hur bör ekonomen agera i den situationen?

Stöd till en idrottsförening utan att det
kostar något extra för kommunen?
En idrottsförening – den största i kommunen med
ett stort utbud för barn och ungdomar – får 1,8
miljoner kronor i föreningsstöd av kommunen.
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Föreningen brottas med stora ekonomiska svå
righeter och ber att kommunen ska använda stö
det till att betala en del av föreningens fakturor
under året. På så vis kan kommunen dra av mom
sen och då blir nettostödet högre för föreningen
utan att det kostar något extra för kommunen.
Flera av medarbetarna på ekonomiavdelning är
engagerade i föreningen och kommunalrådet har
två barn som är mycket aktiva i klubben.
Bör kommunen tillmötesgå föreningens öns
kemål?

Ekonomiavdelningens agerande i
valtider
I början av valrörelsen uppvaktas ekonomiavdelningen av flera politiska partier som vill ha
uppgifter om kostnadsutfall och skattebedöm
ningar av vissa faktiska och utlovade satsningar
som är politiskt kontroversiella. Ekonomichefen
och övriga medarbetare på ekonomiavdelningen
anser att om vissa av de uppgifter som begärs
blir offentliga kan det påverka valutgången. De
anser också att det finns andra förhållanden –
som ingen har begärt att få redovisade – som
skulle påverka opinionen på ett annat sätt.
Hur bör de på ekonomiavdelningen resonera
och agera i den situationen?

Legitim maktutövning av
ekonomichefen?
Ekonomerna på ekonomiavdelningen har arbetat
fram årets första prognos som visar en mycket
positiv bild. När prognosen ska presenteras för
högsta ledningen väljer dock ekonomichefen att
ge en bild av läget som är betydligt bistrare. Skä
let är att han vill förhindra alltför höga budget
äskanden. När ekonomichefen åter presenterar
prognosläget efter sommaren presenterar han
dock en mer positiv – och korrekt – bild. Ekono
merna får då kritik från högsta ledningen för att
deras prognoser varit så olika.
Hur bör de berörda ekonomerna agera i den
situationen? Borde de ha gjort något redan då
ekonomichefen presenterade den falskt dystra
rapporten? Kan det finnas förhållanden som för
svarar ekonomichefens agerande?
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Reflektions- och samtalsfrågor
Utöver fallbeskrivningarna kan också följande
frågor användas för egen reflektion och samtal
om ekonomernas etik med anknytning till detta
dokument.
1. Behövs det en etisk kod för ekonomer? Ta
ställning till de argument som framförs i
dokumentet. Finns det andra argument att
beakta?
2. Reflektera över var och en av de etiska
riktlinjerna. Ange situationer där de
respektive riktlinjerna är särskilt viktiga.
Finns det några riktlinjer som är särskilt
svåra att följa? Har du/ni förslag på
ytterligare riktlinjer?
3. Hur kan man utveckla en större etisk
medvetenhet och hålla en etisk diskussion
levande inom organisationen?
4. Reflektera över ekonomers olika relationer
och förpliktelser utifrån den schematiska
översikten på sidan 7.
5. Reflektera över de etiska värden och
normer som anges för ekonomernas arbete
på sidorna 9-11. Vilka av dessa värden
och normer är särskilt viktiga, respektive
mindre viktiga för just ekonomer.
6. Reflektera över de olika etiska
karaktärsegenskaper som framhålls som
viktiga för ekonomer på sidan 12. Vad är
särskilt viktigt inom din organisation? Bör
listan kompletteras, med vad i så fall? Hur
kan man utveckla en större etisk integritet
och mognad – om man nu kan påverka
det medvetet? Eller är det något som bara
händer?
7. Finns det enligt din/er mening personliga
egenskaper som särskilt utvecklas
respektive hämmas av arbetet som ekonom?
Finns det risker med att vara regelstyrd
och/eller att vara för anpassad till en
politisk styrning? Är det en nackdel att
kommunallagen inte utrycker ett direkt
tjänstemannaansvar?
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8. Hur bör man agera om en ekonomkollega
inom organisationen klart bryter mot någon
av dessa riktlinjer?
9. Hur bör en ekonom agera vid kännedom
om att en ekonom i en annan organisation
allvarligt brister i fråga om god ekonomisk
hushållning eller god redovisningssed?
10. En ekonom har ibland uppgifter av
kategorin internkontroll i relation till
andra ekonomer i organisationen. Hur bör
man handskas med de dubbla rollerna som
kollega och kontrollant? Bör man undvika
att ha nära personliga relationer med
arbetskamrater vars ekonomiska hantering
man ska kontrollera?
11. Diskutera likheter och skillnader
i ekonomers arbete i till exempel
kommunledningen, en kommunal
förvaltning, ett kommunalt bolag, ett
börsnoterat företag, ett sjukhus, ett
statligt verk, en kyrklig organisation, en
humanitär organisation, ett fackförbund och
en idrottsorganisation. Aktualiseras olika
etiska problem? Finns det några skillnader i
värden och normer?
12. Beskriv konkreta problemsituationer
i ekonomers arbete från din/er egen
organisation eller från närliggande
verksamheter. Pröva vilka etiska värden
och normer (sidorna 9-11) som är relevanta
för olika situationer. Är det främst en fråga
om att bedöma sannolika konsekvenser
av olika sätt att handla? Reflektera
också över vilka etiska riktlinjer som
aktualiseras av respektive fall. Vilka etiska
karaktärsegenskaper är viktiga för att agera
på ett rätt sätt i de aktuella fallen?
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Andra etiska koder för ekonomer
Inom den förvaltning, organisation eller verksam
het där ekonomer arbetar kan det finnas policy
texter med etiska inslag. Avsikten med denna
etiska kod är inte att ersätta sådana normtexter
utan att klargöra en yrkesetik för just ekonomer
nas arbete. För ekonomer som har personalansvar
och som har en chefsroll är det också relevant att
ta del av två andra etiska koder, nämligen Etisk
kod för personalvetare och Etisk kod för chefer.
Dessa koder har antagits av Akademikerförbun
det SSR och Svensk Chefsförening. I samband
med att man tar del av den här etiska koden kan
det vara berikande att också granska innehållet i
andra etiska koder för ekonomer och göra jämfö
relser. Det är då främst nedanstående tre etiska
koder eller riktlinjer som är aktuella.

En internationell etisk kod
En internationellt välkänd etisk kod av relevans
för ekonomer är det etiska dokument som anta
gits av ICMA, International City/County Mana
gement Association. ICMA har haft en etisk kod
sedan 1924 och den nuvarande koden fastställdes
2004. Medlemmarna skriver under en förpliktel
se att följa denna kod.
ICMAs etiska kod består av tolv övergripan
de regler eller förhållningssätt. Några av dessa
förhållningssätt är preciserade mer i detalj och
klargör frågor om till exempel personalrekryte
ring, att agera politiskt opartiskt och att utveckla
sin kompetens. Av dessa tolv regler eller förhåll
ningssätt bör inte minst följande tre uppmärk
sammas som särskilt angelägna och de ger en
antydan om kodens karaktär:
Affirm the dignity and worth of the servi
ces rendered by government and maintain a
constructive, creative, and practical attitude
toward local government affairs and a deep
sense of social responsibility as a trusted
public servant. (Nr 2)
Recognize that the chief function of local
government at all times is to serve the best
interest of all the people. (Nr 4)
Keep the community informed on local
government affairs; encourage communication
between the citizens and all local government
officers; emphasize friendly and courteous
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service to the public; and seek to improve the
quality and image of public service. (Nr 9)

Yrkesetiska normer för Föreningen
Sveriges kommunalekonomer
Etikfrågorna har en viktig betydelse för Förening
en Sveriges Kommunalekonomer, KEF. Förening
en har en tradition av att arbeta med etiska frågor
och gällande ”yrkesetiska normer” har de formule
rat fem kärnpunkter, var och en med en kortfattad
förklaring. De fem punkterna är följande:
•• Verka för en god hushållning.
•• Värna om en öppen och korrekt information.
•• Beakta att offentlig verksamhet är politiskt
styrd och var därför opartisk.
•• Agera alltid professionellt och var mån om
att utveckla din kompetens.
•• Uppträd så att du väcker respekt för dig
själv och den yrkeskår du representerar.

Yrkesetiska riktlinjer för civilekonomer
Det finns också yrkesetiska riktlinjer för civileko
nomer (www.civilekonomerna.se).
Dessa riktlinjer är en kortfattad text som
antogs 2005 och avser civilekonomers arbete i
det privata näringslivet, offentlig sektor och inom
ideella organisationer. Dokumentet är samlat
under de tre rubrikerna yrkesrollen, arbetsplat
sen och omvärlden.
Under rubriken arbetsplatsen anges bland
annat att ”vi eftersträvar ett arbetsklimat som
tillåter balans mellan privatlivet och yrkeslivet”.
Inom kategorin omvärlden framhålls till exem
pel vikten av att arbeta ”för uthållig hushållning
med miljön och mänskliga resurser och med kom
mande generationers bästa för ögonen”.

En mer omfattande etisk kod
I jämförelse med de ovan nämnda etiska koder
na eller riktlinjerna är detta dokument betydligt
längre och ger utrymme för mer principiella reso
nemang. Det innehåller också fallbeskrivningar
och diskussionsfrågor. De andra etiska koderna
eller riktlinjerna bör i första hand jämföras med
avsnittet Etiska riktlinjer på sidan 5.

Akademikerförbundet SSR

2010-06-14 10.58

För vidare läsning
I detta dokument hänvisas till Blennberger, Erik
2005: Etik i socialpolitik och socialt arbete. Stu
dentlitteratur, Lund och till Lundquist, Lennart
1998: Demokratins väktare. Studentlitteratur,
Lund.

Webbplatser
Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se
Civilekonomerna, www.civilekonomerna.se
ICMA – International City/County Management
Association, www.icma.org
Föreningen Sveriges Kommunalekonomer,
www.kef.se

Akademikerförbundet SSR
Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkes
förbundet för akademiker. Medlemmarna är eko
nomer, beteendevetare, personalvetare, samhälls
vetare eller socionomer och arbetar i såväl
offentlig som privat sektor. Många är också egen
företagare eller chefer.
Vi är partipolitiskt obundna men tar tvek
löst ställning i de frågor som rör medlemmarnas
anställning, arbetsmarknad, utbildning och möj
lighet till professionell yrkesutövning. Med över
56 000 medlemmar är vi det fjärde största för
bundet i Saco.
Passion för profession, engagemang, mångfald,
jämställdhet och jämlikhet är några nyckelord i
förbundets värdegrund. De är vägledande för vårt
lokala och centrala arbete. Vår vision är ett sam
hälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar
och värderar akademisk kompetens.
Nya medlemmar med ekonomiskt inriktade
yrken, anställda inom offentlig sektor, får tid
ningen Kommunal Ekonomi utan kostnad under
ett år. Som chefsmedlem i förbundet får du Chefs
tidningen – HR- och ledarskapsmagasin för aka
demiker gratis. På vår hemsida kan du läsa mer
om andra medlemsförmåner.
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Vi erbjuder mötesplatser och möjligheter till
kompetensutveckling. Medlemskapet ger också
tillgång till pensions- och försäkringsrådgivning
och en rad förmånliga försäkringar. I medlemska
pet ingår också en inkomstförsäkring.
Som medlem i förbundet har du tillgång till
kvalificerad facklig och juridisk hjälp. Dina fackli
ga förtroendemän och förbundets ombudsmän och
jurister bevakar dina intressen och rättigheter.
Svensk Chefsförening är förbundets chefs
verksamhet. Som medlem får du professionellt
och juridiskt stöd konfidentiellt– direkt från våra
experter på kansliet i Stockholm. Förbundet har
också en särskild Egenföretagarservice som ger
individuell yrkesrelaterad rådgivning.

Mer information och kontakt
På www.akademssr.se kan du läsa mer om förbun
det, medlemskapet och våra medlemsförmåner.
SSR-Direkt svarar på frågor om yrkesutöv
ning, anställning och arbetsrätt, 08-617 44 71,
ssrdirekt@akademssr.se. Medlemsregistret besva
rar frågor om medlemskap, avgifter med mera,
08-617 44 70, medlem@akademssr.se.
Växeln har telefon 08-617 44 00.
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