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Povzetek: 
Etični in odgovorni vodje si prizadevajo za dolgoročno poslovno uspešnost organizacije in delajo v dobrobit njenih 

deležnikov ter širše družbe. Pri vsakodnevnih ravnanjih upoštevajo splošna etična načela. Svoje sodelavce etični in 

odgovorni vodje z vzorništvom in mentorstvom spodbujajo k etičnim in odgovornim dejanjem in skupaj z njimi 

soustvarjajo etično organizacijo. 
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UVOD 

Zadnji dve desetletji je zaznamoval porast neetičnih praks v organizacijah in večanje individualizma 

ter s tem manjša dovzetnost za skupnost in skupno dobro v družbi. Posledično sta ugled in 

spoštovanje managerskega poklica močno upadla. Širša družba se je na etične škandale odzvala s 

pozivi, naj se vrhnji managerji dosledno vedejo etično. Vse bolj jasno izražena so pričakovanja, da 

morajo vodilne položaje v organizacijah zasesti odgovorni ljudje z visokimi etičnimi 

standardi―etični vodje―, ki delajo za skupno dobro in sprejemajo odločitve, ki so v dobro 

organizacije. Spričo teh družbenih dogodkov ne preseneča dejstvo, da je etično vodenje v zadnjih 

letih ponovno postalo osrednja tema akademskega in poslovnega diskurza. 

Etične vodje odlikuje močna profesionalna volja in zavzetost ter osebna skromnost1. Vodje, ki so 

odgovorni in svoje etične standarde jasno izražajo v delovnem okolju, imajo potrebne kompetence, 

da soustvarijo vključujoče delovno okolje. To je v literaturi opredeljeno kot okolje, v katerem je 

odnos med zaposlenim in zaposlujočim podjetjem osnovan na medsebojnem priznavanju in 

spoštovanju različnosti ter osebnega dostojanstva2. V takšnem delovnem okolju se cenijo talenti in 

spretnosti vsakega posameznika, spoštuje se njegove vrednote in njegovo zavzemanje za ravnotežje 

med profesionalnim in zasebnim življenjem. Organizacija, v kateri si vodstvo prizadeva ustvariti 

vključujoče delovno okolje, aktivno stremi k prepoznavanju in uresničevanju potencialov 

zaposlenih.  

Etično vodenje organizaciji in sodelavcem prinaša različne koristi. Na ravni organizacije etično 

vodenje povečuje pogostost družbeno odgovornih ravnanj in je pozitivno povezano s 

transformacijsko in etično kulturo3. Posledično etična kultura pozitivno prispeva k uspešnosti 

                                                           
1 Eisenbeiss, S. A. (2012). Re-thinking ethical leadership: An interdisciplinary integrative approach. The Leadership Quarterly, 23(5), 
791-808. 
2 Barak, M. E. M. (2014). Managing diversity: Toward a globally inclusive workplace: Sage Publications, London, Tretja izdaja 
3 Ofori, G. (2009). Ethical leadership: Examining the relationships with full range leadership model, employee outcomes, and 
organizational culture. Journal of Business Ethics, 90(4), 533-547; Wu, L. Z., Kwong Kwan, H., Yim, F. H., Chiu, R. K., & He, X. (2014). CEO 
ethical leadership and corporate social responsibility: A moderated mediation model. Journal of Business Ethics, In press. 
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organizacije, saj povečuje inovativnost4. V organizacijah, ki so etične, je pogostost dejanj, ki 

izkazujejo organizacijsko državljanstvo večja5, zaposleni pogosteje izražajo svoje mnenje in so 

pripravljeni o težavah obveščati vodstvo6. Zaposleni, ki so podrejeni etičnemu vodji, so praviloma 

bolj zadovoljni z njegovim delom, zato so v delo pripravljeni vložiti dodatne napore7. Takšno 

vodenje tudi v splošnem povečuje zadovoljstvo pri delu in pripadnost organizaciji in prinaša večje 

zaupanje s strani sodelavcev in odjemalcev8. 

Namen prispevka je prispevati k razumevanju vloge etičnega in odgovornega vodenja v sodobnih 

organizacijah, kot enega od temeljih pogojev za ustvarjanje vključujočega delovnega okolja in 

trajnostno usmerjene in družbeno odgovorne organizacije. Preko razprave o temeljnih značilnostih 

etičnih vodij predpostavljamo, da je v etični organizaciji nujno etično vedenje vseh zaposlenih, ne 

izključno vodij. V tem oziru predlagamo dva vzvoda, ki  ju imajo etični vodje na voljo za ustvarjanje 

etičnih organizacij na dolgi rok,  in sicer etično vzorništvo in mentorstvo.  

ETIČNO IN ODGOVORNO VODENJE 

Etični vodje so posamezniki, ki so pošteni, pravični, odgovorni in vredni zaupanja. So navdihujoče in 

krepostne osebnosti9. Njihova dnevna ravnanja temeljijo na vrednotah, nekakšnih splošnih 

prepričanjih in motivacijskih ciljih, ki posameznika vodijo skozi življenje in usmerjajo njegova 

vsakodnevna dejanja. Razumeti jih gre kot nekakšen kompas, ki ljudi usmerja v življenju. Povedano 

drugače, etični vodje se zavedajo svojih ravnanj in svojih odločitev, saj te vedno izhajajo iz presoje 

skladnosti ravnanj in vrednot.  

Za etične in odgovorne osebe je v splošnem značilno, da pogosto razmišljajo o etiki in analizirajo 

etične dimenzije v različnih situacijah, bodisi tistih, v katerih se znajdejo sami ali njihovi bližnji in 

sodelavci. Njihova dejanja so skladna s splošnimi moralnimi načeli. Pravimo, da imajo etični vodje 

visoko stopnjo moralne identitete10. Etični vodje so vztrajni, učijo se iz lastnih napak in napak 

drugih ter stremijo h kontinuiranemu izboljševanju samega sebe11. Eno od bistvenih načel 

odgovornih ljudi je delati dobro.  Razmišljajo o tem, kako biti pošten do sebe in drugih, kje lahko 

prispevajo k blagostanju drugih, in se nenehno sprašujejo kakšen človek želijo postati v 

profesionalnih in zasebnih življenjskih vlogah: kot sodelavec/ka, vodja, manager/ka, oče/mati, 

mož/žena, prijatelj/ica.  

                                                           
4 Riivari, E., & Lämsä, A.-M. (2013). Does it Pay to Be Ethical? Examining the Relationship Between Organisations’ Ethical Culture and 
Innovativeness. Journal of Business Ethics, 1-17. 
5 Mayer, D. M., Kuenzi, M., Greenbaum, R., Bardes, M., & Salvador, R. B. (2009). How low does ethical leadership flow? Test of a trickle-
down model. Organizational behavior and human decision processes, 108(1), 1-13. 
6 Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and 
testing. Organizational behavior and human decision processes, 97(2), 117-134. 
7 Ofori, navedeno delo op.št. 4 
8 Neubert, M. J., Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Roberts, J. A., & Chonko, L. B. (2009). The virtuous influence of ethical leadership behavior: 
Evidence from the field. Journal of Business Ethics, 90(2), 157-170; Brown, navedeno delo op.št.7 
9 Treviño, L. K., Brown, M., & Hartman, L. P. (2003). A qualitative investigation of perceived executive ethical leadership: Perceptions from 
inside and outside the executive suite. Human Relations, 56(1), 5-37. 
10 Mayer, D. M., Aquino, K., Greenbaum, R. L., & Kuenzi, M. (2012). Who displays ethical leadership, and why does it matter? An 
examination of antecedents and consequences of ethical leadership. Academy of Management Journal, 55(1), 151-171. 
11 Mihelic, K. K., Lipicnik, B., & Tekavcic, M. (2010). Ethical leadership. International Journal of Management & Information Systems 14(5), 
31-41. 
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Etični vodje niso etično nevtralni12, saj so z etiko povezane vrednote visoko v njihovi vrednotni 

hierarhiji.  Jasno izrazijo svoje stališče v zvezi z določeno zadevo, ko jih kdo vpraša za mnenje.  

Takšni vodje se eksplicitno zoperstavijo tistim zahtevam drugih deležnikov, ki niso v skladu etiko in 

bi njihovo udejanjanje pomenilo kršitev vrednot. To pomeni, da se pri sprejemanju strateških in 

taktičnih odločitev zavestno izogibajo razmišljanju »saj vsi tako delajo«, da bi dosegli določene 

rezultate. Zanima jih dolgoročna uspešnost organizacije. Pri etičnih vodjih namreč ne gre samo za 

to, da je cilj, ki ga organizacija in vodje sami želijo doseči etičen, temveč tudi za to, da je pot, po 

kateri pridejo do cilja tlakovana z etiko. Etični vodje torej niso, kot se izrazi Carrol13, amoralni 

managerji, ki jih razume kot ljudi, ki se ne zavedajo etične komponente neke situacije in posledično 

etiki v poslovanju ne posvečajo nikakršne pozornosti.  

Etični in odgovorni vodje delajo tisto, kar govorijo in so v tem oziru transparentni. So ljudje z 

integriteto14, ki so načelni in vredni zaupanja. Njihovo vedenje sodelavci lahko predvidijo, pa naj gre 

za neposredne podrejene ali tiste, ki so zaposleni najnižje v hierarhiji. V odnosu do zaposlenih so 

pravični in pošteni15 in takšno vedenje pričakujejo tudi od drugih. Z javnim komuniciranjem 

vrednot vodilnih managerjev in vrednot organizacije pa tudi drugi deležniki (bodoči poslovni 

partnerji) ugotovijo, kakšen je način poslovanja organizacije.  

Široko etično zavedanje in preseganje samega sebe sta bistveni danosti etične in odgovorne 

osebnosti. Ko presojajo svoje odločitve v zvezi z organizacijo, etični vodje vidijo širšo sliko in  

vzamejo v obzir tudi interese široke skupine deležnikov. Tako praviloma gredo preko izključno 

kratkoročnih finančnih indikatorjev uspeha ter upoštevajo tudi interese lokalne skupnosti in 

družbe širše. V tem smislu Stahl in Le Luque16 govorita o odgovornem vedenju vodje, ki zajema vsa 

namerna dejanja vodij, ki povečujejo dobrobit deležnikov, kot tudi tista, ki preprečujejo nastanek 

škodljivih posledic za deležnike in širšo družbo. Po mnenju psihologa Gardnerja, etična vedenja 

zahtevajo sposobnost posameznika, da gre preko samega sebe in lastnega blagostanja in mu je 

pomembnejša širša slika17. Etični vodje sprejmejo odgovornost za svoja dejanja, četudi bi to 

pomenilo škodo za njih same. Etični vodja v tem smislu presega izključno lastne interese in 

razmišlja o dobrobiti ožje in širše družbe, četudi kdaj na lastno škodo. Druge torej postavi predse in 

svoje poslanstvo v organizaciji vidi v službi zaposlenih in drugih interesnih skupin.   

Brown in soavtorji so v 2005 na podlagi obstoječe literature oblikovali celovito opredelitev etičnega 

vedenja, ki je v svojem bistvu izkazovanje normativno ustreznega vedenja pri lastnih dejanjih in 

tudi v odnosih z drugimi ljudmi ter zagovarjanje/promoviranje/predstavljanje tovrstnega vedenja 

pred zaposlenimi skozi dvosmerno komunikacijo, okrepitve in proces odločanja18. Če povzamemo, 

iz te splošno sprejete opredelitve izhaja dvoje: prvič, etični vodje so etične osebnosti; drugič etični 

vodje se aktivno zavzemajo za etiko.  

                                                           
12 Treviño, op.št.10 
13 Carroll, A., & Meeks, M. (1999). Models of management morality: European applications and implications. Business Ethics: A European 
Review, 8(2), 108-116. 
14 Treviño, op.št.10 
15 Brown, op.št.7 
16 Stahl, G., & de Luque, M. S. (2014). Antecedents of Responsible Leader Behavior: A Research Synthesis, Conceptual Framework, and 
Agenda for Future Research. The Academy of Management Perspectives, 28(3), 235-254. 
17 Kannair, J. (2007). The Ethical Mind: A Conversation with Psychologist Howard Gardner’. Harvard Business Review, 85, 51-56. 
18 Brown, op.št.7 
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Novejša literatura opredeljuje štiri etične usmeritve, ki se nanašajo bodisi na postavljanje ciljev ali 

vplivanje na druge19. Usmerjenost k humanosti, pomeni spoštljiv in dostojanstven odnos do ljudi, 

pri čemer sam človek predstavlja cilj in ne pot do cilja. Ta usmerjenost opisuje odnos sodelavec-

vodja in se odraža v altruistični naravi in sočutju. Usmerjenost k pravici ponazarja sprejemanje 

pravičnih in konsistentnih odločitev in nediskriminatorno naravo posameznika. Zajema načelne 

izbire in nefavoriziranje ter nepristranskost, ki ima za rezultat enakopravno obravnavanje vseh 

sodelavcev. Trajnostna in odgovorna usmerjenost ponazarja dolgoročen pogled vodje na uspeh in  

njegovo skrb za okolje in blagostanje družbe. Nanaša se na vodjina načela v zvezi z manj 

definiranimi in oddaljenimi cilji (prihodnost, splošno dobro). Nenazadnje, usmerjenost k zmernosti 

(moderaciji) zaobsega ponižnost, trezno presojo in uravnoteženo delovanje vodje. Odraža se v 

vodjini zmožnosti samonadzora in obvladovanja čustev ter osebnih ambicij. V svoji vodstveni vlogi 

si posameznik prizadeva uravnotežiti organizacijske cilje z interesi deležnikov.  

V tem delu smo obravnavali etično osebnost, kot prvega od gradnikov etičnega vodenja. V 

nadaljevanju obravnavamo vzorništvo, kot enega od načinov udejanja drugega gradnika etičnega in 

odgovornega vodenja―etičnega managerja―in mentorstvo, kot formalen organizacijski ukrep za 

integriranje etične drže v organizacijo.   

VZORNIŠTVO – VODJA KOT ZGLED 

Poleg klasične vodstvene vloge so vrhnji managerji med zaposlenimi in v širši družbi prepoznani 

kot vzorniki20. Posameznik vzornike išče v ljudeh s podobnimi vrednotami in ambicijami, karierno 

potjo na določenem poslovnem področju in tudi podobnim življenjskim slogom. Zaposleni lahko 

neposredno (posredno pa tudi širša družba) spremljajo vedenje nadrejenih in presojajo usklajenost 

z javno izraženimi vrednotami. Tistim, ki vsak dan dokazujejo skladnost, zaposleni lažje zaupajo. 

Zato je pomembno, da etični vodje z lastnim zgledom ozaveščajo zaposlene o tem, kakšna so v 

organizaciji sprejemljiva ravnanja in na ta način sporočajo, kakšne so zaželene lastnosti ljudi, ki jih 

dana organizacija zaposluje. Na tem mestu velja izpostaviti dejstvo, da zaposleni in družba etične 

vodje opazujejo v različnih življenjskih vlogah (v profesionalni vlogi se od njega učijo z 

neposrednim opazovanjem, v zasebni vlogi pa posredno preko govoric in pojavljanja v medijih). Z 

drugimi besedami, etični vodje so tisti vodje, ki se vedejo etično v vseh življenjskih vlogah.  

Da etični vodja s svojim vedenjem vpliva na vedenje sodelavcev, kažejo različne raziskave. Tako 

etično vedenje vodje zmanjšuje pojavnost neetičnega vedenja v oddelku in tudi konfliktov med 

sodelavci21. Nadalje vodi tudi k manj pogostemu pojavljanju deviantnega vedenja zaposlenih22. 

Neposredno  s komuniciranjem in vedenjem sodelavcem sporočajo, da se v organizaciji ceni in 

pričakuje ravnanje, ki je v skladno z etičnimi standardi. Ob tem velja dodati, da vsi sodelavci niso 

enako dovzetni za etična sporočila vodij. Etična drža in moralna identiteta zaposlenega namreč 

določata v kolikšni meri bo ta pri vodji prepoznal etično vedenje.  

                                                           
19 Eisenbeiss, op.št.2 
20 Treviño, op.št.10 
21 Mayer, op.št.11 
22 Mayer, D. M., Kuenzi, M., & Greenbaum, R. L. (2010). Examining the link between ethical leadership and employee misconduct: The 
mediating role of ethical climate. Journal of Business Ethics, 95(1), 7-16. 
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Uspešni etični vzorniki, torej tisti, ki jim uspe, da sodelavci ponotranjijo etična načela, so lahko le 

posamezniki, ki so z vidika razumevanja etike (kognitivnega moralnega razvoja) bolj napredni od 

sodelavcev, saj na ta način preko komunikacije in vedenja pritegnejo pozornost zaposlenih23. Tudi 

pri etičnem vodji samem pomembno vlogo igrajo vzorniki. V raziskavah se je namreč izkazalo, da je 

pri tistih vodjih, ki so tekom kariere imeli vzornika, obstajala večja verjetnost, da bodo s strani 

sodelavcev ocenjeni kot etični vodje, v primerjavi z vodji, ki tovrstnih vzornikov niso imeli24.  

Da je vzorništvo še posebej pomembno v času, ko mladi šele začenjajo graditi kariero, nakazuje 

Gardnerjeva študija med mladimi zaposlenimi. Ti poročajo, da čeprav imajo željo delati dobro, 

čutijo, da morajo na vsak način uspeti, ne glede na način/metodo. Ob tem dodajajo, da po tem, ko 

bodo uspeli, nameravajo postati zgledni zaposleni25. To nakazuje na prepričanje, da je izogibanje ali 

namerno kršenje etičnih načel cena za uspeh oziroma za vstop v poslovni svet. Trendi na delovnem 

mestu, pritiski, vse večja konkurenca za delo in zmanjšana varnost delovnega mesta lahko 

povzročijo, da ljudje pozabijo na učinke, ki jih imajo njihova dejanja na druge. Zato lahko dosledno, 

odgovorno in transparentno vedenje vodje, ki je v skladu z etiko, daje jasno sporočilo, da je pri 

doseganju ciljev pomembna tudi pot (ki je etična), in ne izključno uresničen cilj. 

MENTORSTVO – VODJA KOT UČITELJ 

Da neko organizacijo prepoznamo kot etično, je bistveno, da so etični predstavniki vrhnjega 

managementa. Vendar je to le nujni, ne pa tudi zadostni pogoj. Za ustrezno udejanjanje etičnih načel 

na vseh ravneh organizacije in sprejemanje etičnih odločitev, se morajo etično in odgovorno vesti 

tudi vodje na nižjih ravneh managementa in ostali zaposleni brez vodstvenih odgovornosti. Koncept 

etičnega in odgovornega vodje ima tako tudi »učiteljsko« komponento, ki je izjemno pomembna, saj 

se pri rekrutiranju novo zaposlenih nemalokrat več pozornosti namenja znanju in izkušnja, 

pozablja pa se na vrednote in še posebej etično držo, ki se jo pogosto jemlje kot samoumevno in 

lastno vsakemu kandidatu. Razlike v etični drži in odgovornem vedenju pa so morda še večje kot 

razlike med strokovnimi kompetencami.  

Za etične vodje torej ni pomembno samo to, da sami ravnajo etično in odgovorno, temveč tudi to, da 

delujejo kot odgovorni mentorji in pri sodelavcih spodbujajo etično vedenje ter jih odvračajo od 

neetičnega vedenja skozi procese komuniciranja in nagrajevanja. Po Brownu in soavtorjih26 je to 

druga komponenta etičnega vodenja (ki jo imenujejo etični management). Zaposleni se etičnega 

vedenja naučijo z opazovanjem in posnemanjem etičnega vedenja vodij oddelkov, v katerem se 

odraža etično vedenje vrhnjih managerjev (ti. kaskadni učinek)27.  

Z neposrednim opazovanjem vedenja vodje se tako zaposleni učijo spretnosti prepoznavanja 

etičnih situacij28. Kot mentorji etični vodje spodbujajo razmišljanje o etiki (večji učinek ima 

praviloma poziv tistih zaposlenih z več formalne avtoritete), s tem pa se povečuje samoučinkovitost 

                                                           
23 Jordan, J., Brown, M. E., Treviño, L. K., & Finkelstein, S. (2013). Someone to Look Up To Executive–Follower Ethical Reasoning and 
Perceptions of Ethical Leadership. Journal of Management, 39(3), 660-683. 
24 Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2014). Do role models matter? An investigation of role modeling as an antecedent of perceived ethical 
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varovancev za reševanje etičnih vprašanj. V zvezi s tem raziskave jasno kažejo, da posameznik, ki je 

izpostavljen etičnim vplivom s strani vodje, na ta način razvija svoje kompetence etičnega 

vodenja29. Bolj pogosto kot bodo torej zaposleni izpostavljeni etičnim vprašanjem in dilemam s 

strani vodje, četudi le v hipotetičnih situacijah in v pogovorih, bolj bodo usposobljeni za odzivanje v 

dejanskih situacijah, ki bodo zahtevale etično presojo.  

Mentorji lahko mlajšega sodelavca tekom kariere opozarjajo na konkretne etične situacije v panogi 

in delijo svoje izkušnje o alternativnih načinih spopadanja z njimi. Kot poudarja Gardner » vodje, ki 

se kljub skušnjavam na trgu vedejo etično, navdihujejo zaposlene, da delajo tisto, s čimer na dolgi 

rok prispevajo k uspehu podjetja«30. Na ta način se lahko učinkovito izognejo »ko bom to dosegel, 

bom pa res etičen« mentaliteti zaposlenih, ki je bila omenjena v predhodnem poglavju.  

V vključujočem delovnem okolju zaposleni lahko proaktivno soustvarjajo etično klimo pri čemer 

gre za enotne zaznave o tem, katera vedenja so etična, kako naj se zaposleni vedejo, ter kako naj 

ravnajo, ko so soočeni z etičnimi dilemami31. To pomeni, da se zaposleni aktivno vključujejo v 

razprave o etiki in s tem bogatijo zakladnico organizacijskega znanja povezanega z etiko. Pri tem je 

raznolikost zaposlenih (starostna, izobrazbena, rasna, kulturna, in raznolikost z vidika življenjskega 

sloga) tista, ki omogoča celovito analizo etičnih dilem, saj prav raznolikost ustvarja pogoje za 

spoznavanje različnih perspektiv etičnih dilem. S takšnimi praksami se veča moralna pozornost 

zaposlenih in zmožnost identifikacije etično spornih poslovnih praks in posledično ustvari etična 

klima.  

Mentorji lahko v pogovorih z varovanci le-tem na podlagi lastnih izkušenj svetujejo, kako pri 

uresničevanju organizacijskih ciljev ohraniti visoka etična načela, navkljub morebitnim privlačnim 

bližnjicam, ki bi kratkoročno koristila uspešnosti oddelka in organizacije. S tem varovanci 

spoznavajo moralni pogum, ki je potreben, da se posameznik ne ukloni pritiskom. Tako bodo 

zaposleni bolje prepoznavali dejanske situacije z etično komponento in pridobivali kompetence za 

ukrepanje in reševanje etičnih dilem.  

PRAKTIČNE IMPLIKACIJE  

Vodje, ki so etični in odgovorni, si prizadevajo etična načela udejanjati vsakodnevno v vseh sferah 

svojega življenja. Ko gre za dosledno ravnanje v skladu z etičnimi principi, sta ključna krepostnost 

in zavzemanje za etične vrednote. To pa dosegajo z redno etično refleksijo in sprotnim 

preverjanjem skladnosti lastnih dejanj z etiko.  

Pravi etični in odgovorni voditelji se aktivno zavzemajo za etiko in druge spodbujajo k etičnim in 

odgovornim ravnanjem. Če svoja razmišljanja v zvezi z etiko delijo s sodelavci, je bolj verjetno, da 

jih bodo ti zaznavali kot etične in s tem tudi kot bolj primerne za napredovanje v primerjavi z 

drugimi kandidati32. Poleg tega se zoperstavijo neetičnim praksam, ki so jim priča in prijavljajo 

                                                           
29 Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006). Behavioral ethics in organizations: A review. Journal of Management, 32(6), 951-
990. 
30 Kannair, op.št. 18, p.45 
31 Shin, Y. (2012). CEO Ethical Leadership, Ethical Climate, Climate Strength, and Collective Organizational Citizenship Behavior. Journal 
of Business Ethics, 108(3), 299-312. 
32 Jordan, op.št. 24 
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neetična ravnanja. Ob tem tudi javno ter eksplicitno izrazijo svoja stališča v zvezi z (ne)etičnimi 

dejanji. Ne samo dejanja, temveč tudi izjave in izražene namere vrhnjih managerjev namreč 

zaznamujejo organizacijo še tudi po tem, ko ti niso več na položajih.  

Za udejanjanje etičnega in odgovornega vodenja na najvišji organizacijski ravni, je potrebno 

strateške in taktične odločitve presojati skozi etično sito, kar zahteva čas. Na tem mestu velja 

omeniti negativen vidik etičnega vodenja, ki je ta, da kljub deklarirani etični drži, vodja dejansko ni 

zavezan etičnim načelom. Včasih se namreč pod krinko etičnosti in odgovornosti skrivajo deviantna 

ravnanja posameznika. To se je izkazalo v nedavni raziskavi, kjer so bili tisti vodje, ki so politično 

spretni, med zaposlenimi prepoznani kot bolj etični vodje. Raziskovalci ugotavljajo, da zaposleni 

tiste politično spretne vodje, ki se vedejo deviantno, prepoznavajo kot bolj etične v primerjavi z 

deviantnimi vodji ki so manj politično spretni33. Zato je nujno, da zaposleni in druge zainteresirane 

javnosti spremljajo namere in dejanja etičnih vodij.  

Čeprav v tem prispevku prvenstveno razpravljamo o etičnih in odgovornih ljudeh na vodstvenih 

položajih, je etično vedenje ostalih zaposlenih enako pomembno za uresničevanje ciljev 

organizacije.  Etični managerji imajo nosilno vlogo pri vzpostavljanju etične kulture in svoja etična 

načela vgrajujejo v strateške odločitve. Ostali zaposleni pa z udejanjanjem etičnih načel utrjujejo 

etično klimo in modus operandi v organizaciji. Velja pa na tem mestu izpostaviti, da pričakovanje, 

da se bodo zaposleni sami od sebe vedli etično, ni vselej na mestu. Proaktivno vedenje v skladu z 

etičnimi načeli je namreč v precejšnji meri odvisno od splošne moralne razvitosti določene družbe. 

Zato je pomembno, da vodje v organizaciji na različne načine spodbujajo zaposlene k etičnemu 

vedenju.  

Za večanje pogostosti etičnih vedenj ima organizacija na voljo več vzvodov. Spodbujanje k 

delovanju v skladu z etičnimi in moralnimi načeli pri vsakodnevnem delovanju lahko poteka na 

dveh ravneh: vertikalno, s strani vodij do sodelavcev, ali horizontalno med sodelavci na isti 

hierarhični ravni. Še posebej v vključujočem delovnem okolju lahko tudi zaposleni, ki niso vodje, 

drug drugega spodbujajo k etičnemu ravnanju in k prijavljanju neetičnih praks preko medsebojnega 

vpliva (ti. pritiski oz. vplivi vrstnikov). 

Etični vodja lahko tako na različne načine spodbuja k etičnim ravnanjem in odvrača od neetičnih 

ravnanj: preko etičnih pogovorov, posredovanja informacij o neetičnih ravnanjih preko intraneta, 

organiziranje etičnih treningov; s pomočjo formalnega mentorstva, kjer starejši, izkušenejši 

zaposleni mlajše učijo o etičnih dilemah, ki so prisotne v panogi. 

Na etičnih treningih lahko vrhnji managerji in vodje razvijajo kompetence etičnega voditeljstva, se 

učijo prenašati znanje na druge, spodbujati etična vedenja in se seznanjajo z načini komuniciranja, 

nagrajevanja in sankcioniranja, ki so sistemski okviri za institucionalizacijo etične kulture. Prav 

sankcioniranje neetičnih ravnanj je pomembno za utrjevanje etičnega ravnanja v organizaciji. Če 

namreč takšne doslednosti ni, so zaposleni priča neetičnosti sodelavcev, ki za svoja dejanja niso 
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sankcionirani. To pa jim posledično daje psihološko spodbudo, da takšno deviantno vedenje 

posnemajo34.   

Medtem ko družbeno okolje postavlja splošne okvire v zvezi s tem, kaj je sprejemljivo vedenje, 

preko vzorništva in mentorstva vrhnji management zaposlenim sporoča, kakšna so zaželjena 

specifična vedenja v organizaciji. Organizacije lahko vzornike zavestno promovirajo. V dejanjih 

vzornikov se namreč zrcalijo vrednote, za katere se zavzema oddelek, organizacija in njeni 

zaposleni in posledično kakšno je sprejemljivo vedenje. Pri tem je z učenjskega vidika potrebno 

spoznavati pozitivne in negativne vzornike. Preko opisovanja dejanj prvih zaposlene spodbujamo k 

določenim dejanjem, s seznanjanjem z drugimi pa jih od dejanj odvračamo (jih opozarjamo na 

nesprejemljiva dejanja). Na ta način se oblikujejo vedenjske norme organizacije, ki zaznamujejo 

stališča posameznika. S pomočjo vzornikov si organizacija oblikuje tudi ugled pri potencialnih 

kandidatih za novo zaposlitev. Z uvedbo formalnega mentorskega sistema, ki bi vključeval tudi 

mentoriranje povezano z etičnimi dilemami, si lahko organizacija tako zagotovi kontinuiteto pri 

udejanjanju etičnih vrednot.  

SKLEP  

Vrhnji managerji postavljajo strateške in etične okvire delovanja ter so glavni akterji pri ustvarjanju 

etične organizacije. Z etičnim vodenjem si prizadevajo ustvariti okolje, v katerem bodo dejanja vseh 

zaposlenih temeljila na etičnih načelih in tako soustvarjala poslovno uspešno organizacijo in 

uresničevala interese deležnikov.  

Etično in odgovorno vodenje bolj kot kadarkoli prej postaja imperativ za ljudi z ambicijami voditi 

druge. A etika ni nadomestilo za strokovna znanja in spretnosti, ampak je komplementarna drža 

posameznika, ki je nujen sestavni del kompetenc sodobnega uspešnega vodje. Biti etičen tudi ne 

pomeni nenehno izpostavljati etiko in etična načela, ampak predvsem razmišljati o lastnih etičnih 

dejanjih in dejanjih drugih. Etični vodje si tako vselej vzamejo čas za samospraševanje o tem, kako 

naj delajo dobro. Z drugimi besedami, razmišljajo o tem, kako naj prispevajo k večji kakovosti 

življenja, bogatenju družbe in izboljševanju življenja soljudi.  
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