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Etik i organisationer Gitte Haslebo Hent PDF Hvordan kan jeg finde ud af, om jeg skal gøre A eller B, når jeg
synes, at det er som at vælge mellem pest eller kolera? Eller hvordan kan jeg føre denne ubehagelige

beslutning ud i livet og gøre mindst mulig skade? Det er den slags vanskelige moralske spørgsmål, ledere og
organisationskonsulenter i stigende grad er optaget af, hvad enten det gælder håndtering af dagligdagens

moralske udfordringer, som skal fremme resultater på bundlinjen eller anvendelsen af metoder, koncepter og
HR-aktiviteter, der skal udvikle organisationen.

Forfatterne, der begge er erhvervspsykologer, møder i deres arbejde organisationsmedlemmer, der lammes af
de mange etiske og moralske spørgsmål, som arbejdsdagen udfordres af.

Bogen demonstrerer helt konkret, med udgangspunkt i socialkonstruktionistisk erkendelsesteori, hvordan det
sprog, vi bruger, er med til at skabe den sociale virkelighed, der bliver vores hverdag i organisationer.
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