
Etisk ledelse                   
Seminar onsdag 4. februar 0900‐ 1200.

0845 Dørene åpner, kaffe

0900 Moderne etikk ved dr. Tore Audun Høie
De siste årene har vi sett en strøm av etiske problemer, fra oljeulykker til finanskrise.   Norge er ikke 
unntatt, og dårlig etikk er en belastning for både daglig drift og eierskap.   Kvalitet, kundeservice, 
risiko og miljø blir ofte underordnet krav til kortsiktig profitt, samtidig som gjennomarbeidet 
planlegging og nyskapende løsninger mangler.   

Aristoteles presiserer at etikken er rettet både mot samfunnet og den enkeltes holdninger, og 
summerer dette i dydsetikk.   Dette innebærer ikke bare å gjøre tingene riktig, men å gjøre de riktige 
tingene.   Dette fordrer prinsipper og verdier som kan forene og motivere. 

Ofte er organisasjonen førende for etiske beslutninger som gjøres av ansatte.     I 2010 ble en 
internasjonal standard for samfunnsansvar lansert, i tillegg viser et antall initiativer dynamikken i 
moderne etikk, fra miljø til bokføring.  

Bilde: Macondo‐ulykken 2010 (BP),   Tillatelse Stanford University



De beste organisasjonene viser vei, de er gode samfunnsborgere, samtidig som de tjener penger og 
skaper nytt.  Hvem ønsker seg ikke en slik ledelse?    Dette ville vært i Aristoteles ånd, han så godt 
utført arbeid som en viktig både for etikk – og lykke.   

Foredraget vil anbefale at etikk blir basis for god ledelse, erfaring fra mange år er at en struktur 
behøves for ledelsesfaget, og at denne strukturen bør være overordnet og universell.    Etisk ledelse 
er noe helt nytt, og representerer en videreutvikling av eksisterende teorier for ledelse.

1030 Pause

1045 Etikk i sentrale lederteorier ved høyskolelektor Geir Lahnstein
Historisk utvikling av ledelsesparadigmer, fra samlebånd til internasjonale servicebedrifter.   
Presentasjon av aktuelle lederteorier med fokus på hvilke bærende verdier som ligger til grunn. 
Nordisk og USA‐type ledelse, har Norden en fordel?  Stakeholderteori og systemteori ‐ hvordan 
forstår vi organisasjoner?    Konflikter mellom økonomiteori og ledelse, er overskudd eneste mål for 
suksess?   Manglende integrering av kvalitet og standarder i lederteorier.     Risikostyring, og hvordan 
etikk kan redusere risiko.   Nyskaping, og mangelen på nyskaping i storbedrifter.   Moderne 
eierstyring og eierkrav, hvorfor investorer ønsker bedre etikk.   Bedriftens samfunnsrolle og hvilken 
betydning dette har i dag.     Er etikk en kostnad fordi mange hensyn må tas, eller en ønsket 
nødvendighet fordi ledelsen må konsentrere seg om kunder, ansatte og eiere?  Fokus på koblingen 
mellom kjerneverdier og utvikling av en ønsket organisasjonskultur.

1130 Pause

1145 Oppsamlede spørsmål

1200 Avslutning 

Mer om arrangørene:
Tore har vært konsulent for over 50 organisasjoner, har utgitt 5 bøker, ny bok om Ethics – the Future 
of Management planlegges tidlig 2015. Tore deltok i utviklingen av ISO 26000, samfunnsansvar, og 
har undervist i etikk på masternivå ved HiOA/UiO.  Ble tidlig investor i Algetas behandling mot 
prostatakreft, firmaet er nå solgt til Bayer.  Han skriver nå bok om Helseledelse.   

Geir er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og har i en årrekke undervist i organisasjon og 
ledelse.  Hans interesse er i hovedsak ledelse i offentlig forvaltning med hovedfokus på 
helsetjenesten.  Han har skrevet en rekke fagbøker, og vært forfatter av 22 studieguider på BI.

Sted:   BI Oslo, auditorium A2‐095 

Pris:   Seminaret er gratis.   Påmelding til tore.hoie@vikenfiber.no.


