
 

 

Etikos  

Etikos er et konsulenthus og et videnscenter, hvor vi arbejder med etik, værdier, 

kultur og relationer. I er meget velkomne til at komme forbi vores stand.  

Et samarbejde med Etikos, vil betyde et samarbejde om spørgsmålet; hvorfor! Hvor-

for gør vi som vi gør? Hvorfor er vi her? Hvorfor er det vi gør vigtigt? Det er organi-

sationers DNA, der er vores speciale. Det er kulturen i en organisation. Det er 

holdningerne. Vi arbejder for at en organisation og organisationens medarbejdere 

ved hvorfor de gør, som de gør. Organisationer er ikke ens. Mennesker er ikke ens. 

Derfor designer vi vores processer efter de behov der er. Etikken er vores metode og 

tilgang, fordi etikken giver mulighed for at skære ind til benet og få nerven og det 

inderste hjerteblod frem, og det er her det store HVORFOR ligger gemt.  

 

Etiske ledetråde og værdigrundlag er ikke garant 

for etisk opførsel 

Workshop fredag kl. 10.45-11.45.  

Oplægsholdere:  Indehaver Christina Busk og chefkonsulent Mette Rosendal 
Strandbygaard 

Har I et værdigrundlag i jeres organisation? Hvordan fungerer det i praksis? 

Værdigrundlag kan misbruges som brandingværdier og som tjeklister for acceptabel 

opførsel, og derved fratage de individuelle organisationsmedlemmer ansvaret for 

deres handlinger. Værdigrundlag kan anvendes som udvendige skueværdier uden 

reelt indhold. Værdigrundlag kan også fortolkes vidt forskelligt ud fra hvor den en-

kelte medarbejder har sine private grundholdninger.   

Andre gange er værdigrundlagene afgørende for at organisationsmedlemmerne 

vedvarende forpligtes på at stille sig selv og hinanden spørgsmålene: Er det her godt 

nok? Kan vi gøre det bedre? Hvem er den her handling egentlig god for? Og dermed føre til 

øget etisk kvalitet. Forskellen er hvordan værdigrundlagene bliver anvendt i daglig 

praksis.  

På workshoppen vil I blive klogere på, hvordan værdigrundlaget lever hos jer. Sam-

tidigt vil I få inspiration til, hvordan I understøtter at værdierne og ledetrådene bli-

ver anvendt så de fremmer organisations-etisk dømmekraft. 


