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Kan brukes på mobil, nettbrett og PC

Fra teori til praksis i korte episoder à 2-3 minutter

4

Spillbasert trening skaper effekt – på en gøy og lærerik måte

Realistisk og spillbasert
1

Enkelt å lage og ta i bruk

2

Analyseverktøy for oppfølging av effekt

3

...med stort effekt!

4

5

Engasjerende løsninger...
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...en gøy og lærerik treningsopplevelse!

FinAut har gjennom sitt samarbeid med det norske 
spillselskapet Attensi, og Activa Humanistisk Akademi, 
utviklet mobilspillet Etikkboosten som nå tilbys til alle 
medlemmer som en liten sommergave fra oss.

Med dette spillet ønsker vi å levere en engasjerende og 
lettbeint løsning som man kan spille når man vil, og 
hvor man vil. Målet med treningen er å gi alle ansatte 
en liten dose mot og tillit til å håndtere etiske 
utfordringer, mens man forhåpentligvis har det litt 
morsomt på veien.

Vi har skapt…

Etikkboosten – et mobilspill levert av FinAut
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Spillet lanseres i to steg og det er enkelt å logge seg på

Gå inn på https://portal.attensi.com/etikkboosten
1

Trykk på «Lag ny bruker» og registrer deg med din jobbepost
2

Logg inn med din jobbepost som brukernavn og koden du mottar 
på epost som passord. 

3

Hvordan starter man?

Lansering for ambassadører – 11/6
• Alle ambassadører får tilgang til Etikkboosten fra 11/6
• De får en eksklusiv treningsperiode for å bli kjent med 

treningen
• Ambassadørene bes om å hjelpe til med å øke 

engasjement blant ansatte i sin egen bedrift

Lanseringsperiode

Lansering for ansatte 15/6
• Alle ansatte får tilgang til Etikkboosten fra 15/6
• Det vil bli introdusert to konkurranseperioder som 

styres av FinAut
• Vinnere kåres 1. august for konkurranse nummer 1 og 

1. desember for konkurranse nummer 2

Ved spørsmål eller feil ta kontakt med: post@finaut.no

Last ned «Attensi SKILLS» til din mobil eller start spillet i din 
nettleser

4

Bruk «etikkboosten» som company code, og logg inn med 
samme bruker som tidligere. Lykke til!

5

https://portal.attensi.com/etikkboosten
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FØRSTE KONKURRANSE ANDRE KONKURRANSE

• Tidslinje: 11/06 – 01/08
• Ambassadører får et forsprang som 

gjengjeld
• Tidslinje: 11/06 – 01/12

• Første 3 episoder • Alt innhold

• Vi trekker 3 tilfeldige vinnere blant topp 
20 (høyest poengsum) på resultattavlen

• Vinneren av konkurransen blir kåret 1. 
august

• Vi trekker 5 tilfeldig vinnere som har gjennomført og 
bestått alle episodene innen 1. desember

• Vinnerne blir kåret 1. desember

Med Etikkboosten lanserer vi to konkurranser
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10 Spørsmål som kan dukke opp underveis...

Jeg spiller ikke spill – det synes jeg er vanskelig. Slike spill blir enklere og enklere jo oftere man repeterer innholdet. De fleste får mestringsfølelse etter 10 
minutter.

Hvordan logger jeg meg på?1 Lag deg en bruker på https://portal.attensi.com/etikkboosten med jobb e-postadressen din. Om du fremdeles har 
problemer med å få tilgang, ta kontakt på post@finaut.no

Må jeg registrere navnet mitt i Etikkboosten?2
Ja, du må registrere navnet ditt, din jobb e-postadresse og et kallenavn. Det er kallenavnet ditt som vil bli synlig på 
ledertavlen om du ikke velger å være anonym. Dette får du valget om å være når du starter Etikkboosten første gang, eller så 
kan du endre på det senere under «innstillinger». 

Hvor lang tid tar det å spille?3 Hver episode tar bare noen få minutter å gjennomføre én gang. Det er planlagt å lage totalt 14 episoder.

Blir resultatet fra Etikkboosten lagret noe sted? 4
Ja, Attensi lagrer alle spillaktiviteter, men databehandleravtalen regulerer hvem som kan få innsyn. Resultater blir ikke 
benyttet til annet enn til egen score og konkurransen i spillet. Hvor mange fra hvilke bedrifter (men ikke hvem) kan gjøres 
tilgjengelig for din bedrift og FinAut.

Hvem kan spille Etikkboosten?5 Etikkboosten er forbeholdt alle ansatte i våre medlemsbedrifter.

Er Etikkboosten obligatorisk?6 Nei, det er ikke obligatorisk. Etikkboosten kan gjennomføres når og hvor du måtte ønske – og så ofte du vil.

Er dette en form for sertifisering av FinAut7 Nei, dette spillet er ikke en sertifiseringsløsning fra FinAut, men et tilbud til ansatte som kunne tenke seg å lære 
mer om etikk på en morsom og engasjerende måte

Hvorfor skal jeg trene med Etikkboosten?9 Etikkboosten er helt frivillig å trene med, men hvem har ikke noen gang tvilt litt på magefølelsen sin? Med dette 
spillet kan du lære litt om etikk og hvordan vurdere utfordringer som du måtte møte.

10

Hvorfor har FinAut lagd dette spillet?
FinAut har tatt rådgivere i norsk finansnæring gjennom etikkopplæring på høyt nivå siden 2009. Det har gitt verdifull erfaring 
som kan komme flere til gode – og praktisk etikk er nyttig for alle. FinAut håper du vil ha glede av Etikkspillet og at det vil 
gjøre deg enda litt tryggere på å håndtere etiske utfordringer – samme hvilken funksjon du har i bedriften. 

8

Spørsmål og svar er tilgjengelig både hos finaut.no og i 
selve  “Etikkboosten PORTAL” 

https://portal.attensi.com/etikkboosten
mailto:post@finaut.no
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Mailtekst

Hei!

Vi oppfordrer alle til å prøve Etikkboosten!

Bli tryggere på hvordan du håndterer etiske spørsmål i arbeidslivet på en morsom og lærerik måte med Etikkboosten. 

Du kan spille på mobil eller på PC. Lag deg en bruker på https://portal.attensi.com/etikkboosten med jobb e-posten din. 

Her finner du svar på alt du lurer på: Om Etikkboosten

FinAut trekker tre tilfeldige vinnere blant de 20 med flest poeng per 1. august 2020. 
Her kan bedriften evt. legge inn tekst om konkurranse i egen bedrift.

Del gjerne bilder og tips i sosiale medier og bruk disse hashtaggene: 
#Etikkboosten #Motogtillit #Etikkifinans #FinAut

Her kan bedriften legge inn en personlig hilsen, utsagn fra ledelse/HR e.l.

FinAut har utviklet mobilspillet sammen med spillselskapet Attensi og Activa Humanistisk Akademi som en sommergave til sine medlemsbedrifter.

Mailtekst for utsendelse/kommunikasjon via interne kanaler i bedriftene

Ved spørsmål eller feil ta kontakt med: post@finaut.no

https://portal.attensi.com/etikkboosten
http://www.finaut.no/etikkboosten
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Let the games begin! Lykke til!


