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Etikkollegiet inbjuder härmed till ett seminarium på temat ”Framtidens VD – en förebild?”. 
Etikkollegiet är ett forum för etik i arbete och samhällsliv inom Stiftelsen Etikakademin.
 Vårt uppdrag är att främja kunskapsutveckling, bedriva opinionsbildning och vara en samtalspartner 
vad gäller etiska frågor. 

Avsikten med seminariet är att i en exklusiv krets bestående av styrelseordföranden och 
verkställande direktörer diskutera hur vi söker och utvecklar de högre chefer som vi behöver idag 
och framöver. För oss är det etiska perspektivet en väsentlig komponent när vi resonerar om 
detta. Frågeställningar som kommer att aktualiseras är:

• Vilken drivkraft kännetecknar dagens respektive morgondagens VD?

• Behöver VD utmärkas av etisk kompetens? Vad är etisk kompetens?

• Vilka är urvalskriterierna i rekryteringsprocessen?

• Hur förhåller sig belöningssystemen till den kompetens vi söker?

Till seminariet inbjuder vi några erfarna företagsledare och infl ytelserika personer som ska dela 
med sig av sina idéer om framtidens VD. Deras tankar ska ge oss underlag till våra gemensamma
rundabordssamtal om dessa frågor. Vi kommer också ta del av aktuell forskning på området.

Programmet inleds kl. 12.00 med en gemensam lätt lunch och avslutas kl. 17.30 
(se bifogat program). En deltagarförteckning kommer att sändas ut till deltagarna två 
veckor före seminariet. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer.

Ring gärna till Etikkollegiets sekreterare, docent Claes Trollestad, 070 – 518 49 68, 
för ytterliggare information. Seminariet kostar 3 500 skr (exkl moms). 
Anmälan med fakturaadress till  info@etikakademin.se. 
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Med vänlig hälsning från Etikkollegiets ledamöter,
Margareta Barchan, Bo Eklöf, Thomas Franzén, Gösta Jedberger, 
Leif Lundkvist, Anders Lindström, Kajsa Lindståhl, Gunnel Linnertz, 
Marianne Nivert och Bengt Rydén.

I samarbete med:
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12.00 Lätt lunch

13.00 Välkomna 
 Thomas Franzén, Etikkollegiet

13.20 Om drivkrafter, etisk kompetens och rekrytering av toppchefer   
                                 – ett forskningsperspektiv (Claes Trollestad, Etikkollegiet)
 Kort refl ektion vid borden och därefter några röster i rummet.

14.00 Paus

14.15 Tankar och erfarenheter från näringslivet

 • Eva Halvarsson,  Näringsdepartementet (Leif Lundkvist, Etikkollgiet) 
 • Hans Dahlborg, Nordea (Bo Eklöf, Etikkollegiet)
 • Christer Elmehagen, AMF Pension (Kajsa Lindståhl, Etikkollegiet)

15.45 Kaff e

16.00 Rundabords samtal

16.45 Gemensamt samtal 

17.15 Avslutning
                                 Margareta Barchan och Anders Lindström

17.30 Slut
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