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Etična dilema

Etične dileme predstavljajo situacije, ko se posameznik odloča med dvema ali več
možnostim, ki nujno ne pomenijo kršitev zakonov ali v podjetju predpisanih
postopkov, so pa lahko dvomljive z vidika odgovora na vprašanje "Kaj je prav?" za
samega posameznika in za okolje v katerem deluje.

a) obstaja zavedanje, da svobodna odločitev posameznika za konkretno dejanje 
ima pozitivne ali negativne posledice na druge;

b) obstaja možnost izbire med nekaj alternativami

Področje svobodne izbire 

(osebne norme)

Področje etike

(družbene norme)

Področje urejeno z zakoni

(zakonska določila)

Izrazita kontrola                                               Majhna kontrola
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Primeri

� varovanje zasebnosti

� intelektualna lastnina

� računalniški kriminal

� varnost in dostop do podatkov

� profesionalna odgovornost in kakovost informacijskih sistemov

� virtualna stvarnost in internet

� zdravje in kakovost življenja

� izločanje storitev in odpuščanje
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Tipologija

1. direktor informatike kot posameznik v odnosu do drugih udeležencev v 
poslovanju (sodelavci, poslovni partnerji, uporabniki);

2. direktor informatike kot odgovorna oseba v odnosu do drugih udeležencev v 
poslovanju(sodelavci, poslovni partnerji, uporabniki);

3. direktor informatike kot uporabnik IKT v organizaciji;

4. direktor informatike kot odgovorna oseba za smotrno rabo IKT v organizaciji.
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Družbeno in 
ekonomsko 

okolje
Stopnja kognitivnega 

moralnega razvoja

Etični 
problem

Deontološke in 
teleološke ocene 

alternativ

Nameni

Moralna intenzivnost 
problema

Etično / neetično 
vedenje

Individualni 
dejavniki

Organizacijski 
dejavniki

PROCES ETIČNEGA ODLOČANJA
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2,8745Ni opravičila, če nekomu lažeš.

4,9945
Neozdravljivi bolniki bi morali imeti možnost 
izbrati evtanazijo (usmrtitev iz usmiljenja brez 
bolečin).

3,9345Ukrepaj le takrat, ko si prepričan, da je to 
moralno.

2,8745S poštenjem se vedno največ doseže.

3,2445Težko je napredovati, če tu in tam koga ne 
izrineš.

PovprečjeN

Merska lestvica z vrednostmi od 1 do 7 (1 – se v celoti ne strinjam  ... 7 – v celoti se strinjam)
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Etična organizacija

Etični 
posamezniki

•Celovitost

•Poštenje

•Zaupanje

•Korektnost

•Pravičnost

•Visoka stopnja 
moralnega 
razvoja

Etično 
vodenje

•Oblikovanje 
vlog

•Poudarek na 
etičnih vred.

•Komuniciranje 
o etiki

•Nagrade za 
etične dosežke

•Sankcije za 
neetičnost

Org. strukt. 
In sistemi

•Korporacij. 
kultura

•Etični kodeks

•Odbor za etiko

•Vodja za etič. 
zadeve

•Šolanje

•Žvižgači

Vir: Linda Klebe Treviño, Laura Pincus Hartman, and Michael Brown, “Moral Person and Moral Manager”, 2000
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Hvala za vašo pozornost !

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?

Po zaključku bloka predavanj!


