ETISKE

DILEMMA
HVA ER RIKTIG Å GJØRE?

Nasjonalt kompetansesenter

ETIKK I HVERDAGEN OG
NÅR DU DRIVER EGEN
VIRKSOMHET
Etiske dilemmaer oppstår ofte når man står foran viktige
beslutninger. Det kan også oppstå i hverdagsarbeid
i egen organisasjon eller privat. Hva er den riktige
beslutningen? Hva er den rette handlingen?
Spørsmålene melder seg når nye situasjoner oppstår der
man ikke har erfaring fra før og ikke vet hvordan det skal
løses.
Det er flere måter å drøfte etiske problemstillinger på.
Konsekvensetikk: Du tenker mest på konsekvensene. Det
valget som har færrest dårlige konsekvenser, for deg selv
eller andre, er det beste valget.
Pliktetikk: Du legger vekt på å gjøre plikten din. Det betyr
at du ønsker å følge skrevne og uskrevne lover og regler.
Kilde: NDLA

ETIKK OG MORAL
Moral

• Handler om å praktisere det som er riktig.
• Handler om det vi gjør til daglig, om riktig adferd,
handlinger og holdninger.
Etikk
• Er de teoretiske forestillinger om riktige holdninger og
handlinger.
• Prinsipper og systematiske forestillinger om det som er
riktig å gjøre.
• Etiske prinsipper menes å være tankeprodukter vi
kan bruke for å fortolke, drøfte, kritisere og begrunne
moralsk praksis.

En enklere måte å håndtere
etikk i hverdagen er det å spørre
(Blanchard & Peale 1989):
• Er det lovlig?
• Er det rettferdig?
• Kan jeg forsvaret det?

ETISKE RETNINGSLINJER
Organisasjonenes verktøy for å
strukturere arbeid med etikk

• Gjør det enklere for ansatte å vite hva de skal forholde
seg til
• Et hjelpemiddel på jobben
• Den bygger på lover og forskrifter som organisasjonen
skal forholde seg til
Dekker flere områder:
•
•
•
•
•
•

Interessekonflikter
Forholdet til kunder, leverandører og konkurrenter
Forholdet til medarbeidere
Rutiner i forhold til etikk
Varslingsrutiner
Spesielle forhold når man jobber internasjonalt
(korrupsjon, menneskerettigheter)

Etablering av etiske retningslinjer i organisasjonen:
• Skape felles plattform og forståelse internt
• Et verktøy som definerer etisk standard og
forventninger til ansatte
• Tydeliggjør uønskede handlinger og adferd
• Involver ansatte
• Lag anvendbare og enkle retningslinjer

