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Forord 
Dette notatet er et begrenset forprosjekt med grunnlagsmateriale for en oppfølgende 
utredning om etikk og samfunnsansvar i bank- og finansbransjen. Med dette 
bakteppet skal vi også se på et bankcase som utløste dette prosjektet. Starten på 
caset er kort beskrevet under.  

Bank- og finansbransjen har det til felles med mange andre bransjer i næringslivet at 
de har vært igjennom en relativt rask endring siste 25 år. I større endringsprosesser 
er det ikke uvanlig at det kan «gå litt over stokk og stein». Dette har bidratt til 
endringer i holdninger til samfunnsoppdraget og holdninger til etikk og moral. Med 
erfaring som både konsulent og forsker (dr.grad) erfarte jeg dette i en annen bransje 
– telecombransjen - spesielt på 1990-tallet. «Frislippet» etter oppløsning av 
telemonopolet etter Televerket førte til mye interessant kreativitet med mange nye 
produktideer og selskaper. Og mye kreativ umoral. Vi fikk i bransjen oppblomstring 
av den såkalte «Dot.com.-kulturen» kjennetegnet med at nesten alt var lov mht. 
umoralske og spekulative salgsmetoder og produkter.      

Utviklingen i bank og finans kan tyde på å ha vært gjennom noe liknende utvikling 
som i telecom, selv om det her artet seg på en annen måte. Vi fikk finanskrisen og vi 
fikk en rekke saken i bransjen her i Norge. Dette er en del opplevd uetisk handling fra 
bankenes side – behørig omtalt i mediene. Uetisk adferd i banksektoren der de store 
bankene leder an med å bruke tilpassede «instrumenter».  

Enron-saken fra 2001 er av de som konkurrerer om betegnelsen verdens største 
«etikk-katastrofer». Uetiske holdninger i konsernledelsen som førte til kynisk 
anvendelse av finansielle og andre verktøy i triksing med regnskaper.  

Her i Norge har vi etter hvert fått en del saker i bank- og finansbransjen omtalt i 
mediene der etikk og moral er sentrale tema. Kanskje er en av de som har fått mest 
plass den såkalte Røeggen-saken. Dette er symbol-caset med den lille bankkunden, 
småspareren, som ble lurt av storbanken. Han fikk råd av selgere og rådgivere i 
storbanken til å kjøpe de «strukturerte produktene». Rådgiverne representerte 
Norges største bank, vår egen statlig funderte DNB. Den lille bankkunden Røeggen 
ble lurt av storbanken og tapte deler av sin formue. Saken gikk helt til høyesterett der 
småspareren vant mot storbanken på alle punkter. Det viste seg at han var ikke 
alene – mange hadde blitt lurt av DNB og andre banker. Det har altså utviklet seg en 
kultur i bankene som høyesterett måtte stoppe. Hva da med kulturen i småbanker 
som Sparebank 1 og andre?   

Dette prosjektet avsluttes med å se på et annet spesielt case der Sparebank 1 er 
representanten for bankene. Her opplever også den lille bankkunden seg lurt av 
banken. Banken prosederte aktivt mot at kunden skulle få saken behandlet i 
Finansklagenemda og fikk medhold. Saken ble derfor reist i både for tingretten og 
lagmannsretten, hvor kunden tapte. Kunden ønsket å anke til Høyesterett, men 
banken prosederte igjen aktivt mot at Høyesterett skulle behandle saken, og banken 
vant igjen frem. 
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En hver aktør i næringslivet er ansvarlig for sine egne handlinger, med i denne som 
andre bransjer kan vi snakke om en kultur som innvirker på den enkelte aktørs eller 
her banks adferd. Innenfor denne kulturen er så den enkelt bank ansvarlig for egne 
handlinger; enten det er DNB, Sparebank 1 eller andre. 

I dette forprosjektet skal vi se litt på bakgrunnsmateriale for å vurdere en slik sak om 
etikk og moral i bank og finans. Det betyr en gjennomgang av grunnlaget for etikk og 
moral generelt og i næringslivet og bank og finans spesielt. Det betyr også å se på 
næringslivskulturen generelt og kulturen i bank og finans spesielt. Og som vi skal se 
betyr ledere – fyrtårnene – i kulturen mye for adferden i kulturen (se suksesskriterier 
under). Derfor får DNB i denne sammenheng noe fokus på seg.  

Hovedsak her er banketikk. Men vi grenser også opp mot juss – uten å behandle det 
utførlig.    Dette forprosjektet sammen med materialet lagt inn på nettsiden 
http://banketikk.no/ danner grunnlaget for prosjektet om banketikk som skal munne ut 
i en bok – om banketikk. 

Case 1:                           
Den lille bedriftens møte med sin faste 
bankforbindelse. 
Her starter saken med småbedriften som føler seg lurt av banken; beskrevet av 
eierne: 

Forlaget, som var i midlertidig likviditetskrise, søkte sin faste bankforbindelse om et 
kortsiktig lån på 45 dager. Banken avslo søknaden, men ringte imidlertid tilbake noen 
dager senere og tilbød i stedet et kortsiktig personlig privat forbrukslån. Dette kunne 
låntagerne låne videre til selskapet. Betingelsene var pant i privat bolig og kausjon fra 
ektefelle/samboer. Det ble avtalt et signeringsmøte i banken 3 dager senere.  

I et internt møte i banken dagen etter, altså to dager før signeringsmøtet, endret 
banken vilkårene vesentlig – uten å informere låntagerne og kausjonisten om de nye 
endrede vilkårene – for at kunden skulle få det private forbrukslånet:  

* kunden skulle forplikte selskapet til en ekstraordinær nedbetaling innen 45 dager på 
selskapets eksisterende langsiktige næringslån, tilsvarende forbrukslånet.  

* banken hadde endret nedbetalingstid fra 45 dager til 2 år på forbrukslånet. 

Internt anså banken låneavtalen som så spesiell at banken så det nødvendig å ha 
egen jurist med på signeringsmøtet. Kunden derimot, ble verken informert om de nye 
endrede betingelsene eller at banken anså låneavtalen som så spesiell at banken 
måtte ha med jurist på signeringsmøtet. 
 

Låntagerne følte seg overrumplet med nye betingelser og satt i en presset situasjon 
slik at de undertegnet låneavtalen på vegne av seg selv og selskapet. De angret kort 
tid etter da det ble klart at forbrukslånet i realiteten var en overtagelse av forlagets 
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næringslån. Låntagerne mener banken blant annet har gitt feil og mangelfulle råd, 
holdt viktige opplysninger tilbake og benyttet villedende lånedokumenter.  

Banken avviste å endre vilkårene. Låntagerne tapte senere alle pengene, mens 
banken fikk dekket sitt. På ny klaget låntagerne til banken, som etterhvert uttalte at 
de også ønsket en minnelig ordning. Tiden gikk og låntagerne måtte til slutt 
engasjere advokat. De fikk et nytt møte med banken, som blankt avviste å endre noe.  

Saken ble deretter oversendt Finansklagenemda. Banken prosederte aktivt mot at 
saken skulle behandles der fordi de plutselig argumenterte med at dette var et 
næringslån, til tross for at banken ga tilbud om forbrukslån og benyttet 
forbrukerdokumenter. Banken fikk allikevel medhold i dette slik at saken ikke ble 
behandlet i Finansklagenemda. Saken ble derfor reist for tingretten og deretter 
lagmannsretten hvor låntagerne tapte begge steder. Saken ble deretter anket til 
Høyesterett. Banken argumenterte igjen aktivt mot at saken skulle kunne behandles i 
Høyesterett og fikk igjen medhold. I denne saken hevder låntagerne at banken også 
har gitt flere uriktige saksopplysninger og opptrådt slik at rettens beslutning er tatt på 
feil grunnlag.  

Lånekunden tapte hele saken og lånet på kr 750.000,- i tillegg til saksomkostninger 
på ytterligere kr 750.000,-. Banken derimot tapte ingenting og fikk også dekket sine 
saksomkostninger. 
 
Foreløpig oversikt over casets sentrale aktører: Sparebank 1, Bank- og 
finansnæringen (foreningen), andre banker, finansklagenemda, rettsvesenet, 
bankkunder (privat og næring), mediene. 
 
Case 2: 
Storbanken og fyrtårnet DNB. 
Fra et case med en av de mange små bankene i Norge, går vi til den største DNB. 
Hvordan er situasjonen med slike problemstillinger der? For: 
 
Adferden i bransjen er også i en viss grad avhengig av lederne, lokomotivet eller 
fyrtårnet i bransjen. DNB kan sies å ha denne ledende rolle i bankkulturen i Norge. 
Andre banker og finansinstitusjoner som Sparebank 1 og andre forholder seg til DNB 
– det de gjør og event. ikke gjør.  
 
Og med DNB viser det seg jo at deres adferd på mange områder absolutt kan 
diskuteres på flere områder. Her i innledningen tar vi med kun et par forhold som 
illustrasjon.  
 
DNB kom i medienes negative søkelys våren 2013 på grunn av den såkalte 
Røeggen-saken. Ivar Petter Røeggen anklaget DNB for å ha underkommunisert 
risiko og tapsmuligheter ved investering i såkalt strukturerte spareprodukter. 
Røeggen tapte penger etter å ha kjøpt et såkalt garantert spareprodukt av det som 
den gangen var DnB NOR i 2000. Han vant frem i Finansklagenemnda og tingretten, 
mens banken dro det lengste strået i lagmannsretten. Finansklagenemnda hadde til 
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da registrert ca. 2.000 slike klagesaker på norske banker. Røeggen ble rådet til og 
lånte en halv million kroner av DnB NOR for å kjøpe det omstridte spareproduktet i 
2000. Så lånte han pengene tilbake til banken, til en lavere rente enn han selv lånte 
dem for. Seks år senere sto Røeggen tilbake 230.000 kroner fattigere, etter store 
overføringer til banken i form av låneutgifter, provisjoner og omkostninger. Etter flere 
års behandling i rettsapparatet fikk Røeggen og Forbrukerrådet fullt medhold i 
Høyesterett, og DNB måtte påta seg skylden for ikke å ha forklart godt nok hva de 
solgte. Med fyrtårnet DNB med dets ledelse Rune Bjerke & co var ikke villige til å 
endre på noe holdning før de fikk en enstemmig høyesterett til å fordømme DNBs 
adferd. 
 
Etter høyesterettsdommen har DNB innrømmet å ha gitt feilinformasjon eller 
manglende informasjon i markedsføringen av ni spareprodukter. DNB-sjef Rune 
Bjerke varslet at banken var rede til å betale ut flere hundre millioner til kunder som 
har tapt på spareprodukter. Og Finansklagenemnda sendte våren 2013 brev til 30 
andre finansinstitusjoner om tilsvarende saker. DNB er med andre ord ikke alene. Vi 
snakker om en bankkultur – med DNB i spissen. 
 
Mange banker har fulgt DNB, og igjen kommer en ny stor sak i bankbransjen: 
Panama Papers. Igjen er DNB av de som sitter i førersetet i bankkulturen i Norge. 
Lederne med DNB-lederen i spissen styrer i stor grad bankkulturens holdninger – 
kultur. Bank og juss spiller på lag. Et Panama-registrert advokatfirma med 40 
kontorer over hele verden hjelper bankene med kreativ skatteplanlegging, 
skatteundragelse og hvitvasking for de bankkunder som etterspør slike «tjenester». 
Men igjen så må det altså eksterne og varslere til for å avdekke uetisk adferd. Men 
forsvarskreftene i de store finansinstitusjonene i samarbeid med de store 
advokatkontorene er meget sterke. Så mens norske myndigheter i mange år kjempet 
mot bruk av skatteparadiser, går igjen den ledende norske storbanken DNB foran i 
uetisk adferd og legger til rette for at kunder som vil betale for det bistås av DNB til å 
skjule penger på Seyschellene for å unngå skatt (Aftenposten 2.12.16). På 
hjemmesiden til DNB Luxembourg sto det (Ibid.):  
 

«We can assist you in your tax planning. Contact your advisor and we can 
discuss your aim for the future.» 

 
Dette er altså store deler av bankulturens holdning og adferd. 
 
DNB er altså dømt i høyesterett i Røeggen-saken. De har siden fått raidet lokalene 
sine rundt en innsidehandel mht salg av obligasjoner (2 ansatte siktet). De har fått 
korreks av finanstilsynet mht salg av aksjefond. Og de har på toppen av dette fått et 
massesøksmål fra Forbrukerrådet. DNB anklages nå for å ha latt 180.000 nordmenn 
betale 690 millioner for mye i gebyrer til DNB.                                                                                              
(Undertegnede hevder at DNB er et fyrtårn i bransjen – da er de pr.def. et mønster 
for andre). 
 
Foreløpig oversikt over casets sentrale aktører: DNB, Bank- og finansnæringen 
(foreningen), andre banker, finansklagenemda, rettsvesenet, bankkunder (privat og 
næring), mediene. 
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Utredning av noen problemstillinger med banketikk i 
Norge: 
Noen foreløpige spørsmål ut fra case med liten bank::      

*Er bankens behandling av kunden i tråd med norsk allmennmoral?    
*Er bankens behandling av kunden i tråd med god vanlig norsk bankmoral og kultur – 
«slik gjør vi det i norske banker»?         
*Er bankens adferd god etikk?                
*Hvordan vurder bankens ledelse bankfunksjonærenes jobb med «seier» i 
høyesterett over kunden – er det full feiring med kake og bonus til saksbehandler? 
(litt retorisk ordbruk her) *Er behandlingen småbedriften og eierne fikk i tingretten, 
lagmannsretten og høyesterett i tråd med norsk allmenmoral?     
*Er behandlingen småbedriften og eierne i tråd med god norsk juridisk moral?   
* Er det god etikk (og god juss) at en kunde som får tilbud om forbrukslån og banken 
også benytter forbrukerpapirer og krever pant i privat eiendom og kausjon fra 
ektefelle, at det allikevel kan anses og behandles som næringslån - uten at kunden 
blir gjort oppmerksom på dette?  
*Andre problemstillinger 
 
Noen foreløpige spørsmål mht storbanken DNB:           
*Er DNBs behandling av kundene i tråd med norsk allmennmoral?          
*Er DNBs adferd god etikk?                          
*Er DNBs opptreden ved å sende Røeggen o.a. til tingretten, lagmannsretten og 
høyesterett i tråd med norsk næringslivsmoral?  
*Er behandlingen av Røeggen m.fl. i tråd med god norsk juridisk moral?                    
*Er denne kundebehandlingen et mønster for andre banker i Norge?                        
*Synes banken selv at dette er god norsk behandling av bankkunder – god norsk 
bankkultur?  
*Andre problemstillinger 
 

Følgende støtter og har bidratt med innlegg for en utredning av banketikkspørsmål: 

• Jørn Bue Olsen, ekon.dr. og forfatter (tidligere Direktør ved NHHK) 
• Henrik Syse, dr.filos og forfatter (prof.) 
• Arne K. Stokke, adv. (eks. Sparebanken Øst) 
• Jan g. Breivik, (tidligere banksjef Sunnmørsbanken og Oslobanken) 
• Stein Atne, pensj. Adv. 
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1.Etikk, moral og kultur i samfunnet  
 
a.Innledning. 

En av fordelene med å ha litt oversikt over etikkbegrepene er at man har ryddet plass 
i sin hjerne til begrepene – og det er da lettere å «se» fenomenet når man støter på 
det i praksis. Ved å ha f.eks. begreper om «etiske dilemma» er det lettere å «se» 
dilemmaet – og vi har noen ideer og innfallsvinkler om hvordan håndtere dilemmaet 
på en optimal og rasjonell måte når man støter på det (hvis man har lest denne 
boken!). Men fortsatt er det etisk handling som er viktigst. Det hjelper ikke å være 
skolert i moralfilosofi hvis man likevel oppfører seg som en «drittsekk» eller «tyrann» 
overfor sine medmennesker. I samfunnet generelt – her i næringslivet spesielt. 
Sentrale her i den «ryddingen» i våre hjerner som vi skal si litt om her, er etikk- og 
moralbegrepene og kultur-og verdibegrepene. Og vi skal begynne med disse 
begepene i samfunnet – men her anvende dem i næringslivet generelt – og i 
bankkulturen spesielt. 

b.Etikkbegrepene 

De mest brukte begrepene er selvfølgelig ordene etikk og moral. Disse brukes i 
daglig talen gjerne om hverandre og betyr da stort sett det samme. Ikke så rart dette, 
fordi de opprinnelig betød det samme - men kom fra forskjellige språk. Slik vi bruker 
de i dag – hvis vi vil gå litt bak den dagligdagse bruken, så kan følgende nyanser 
være fruktbare. 

Etikk (Fra gresk: gode vaner, god karakter og dannelse, sunn kultur): 

 refleksjon over rett og galt mht. det mellommenneskelige 

Det har å gjøre med tenkning, refleksjon, teori om moral: 

Moral (Fra Latin: gode vaner, god kultur): 

 adferdsregler og samhandlingsregler som jeg selv følger    
    

Dette angår altså både mine holdninger og mine handlinger.  

Det har å gjøre med mye det samme som etikk. Men i dag i betydningen og 
praktiseringen av moral mer praksis og handling. 

Ordet moral brukes i en del sammenhenger der vi ikke umiddelbart bruker ordet etikk. 
F.eks. i idrett: Når tidligere landslagstrenere i fotball som Drillo eller Høgmo bruker 
ordet «fotballmoral», så har det lite med etikk å gjøre. Det går mer på om spillerne er 
lojale mot det opplegget for kampen som de er blitt enige om. «De sto på til 
dommeren blåste av kampen. Det var høy moral i laget». Dvs. vi følger lojalt de 
samhandlingsregler og instrukser som treneren ga før kampen. Merk også 
oversettelsen av etikk og moral til gode vaner og god kultur. Vi skal komme tilbake til 
det. 
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Filosofene og teoretikerne diskuterer profesjonsetikk – etikken i forskjellige 
yrkesprofesjoner. Hvilken moral gjelder og bør gjelde i de forskjellige yrker? Vi kan 
snakke om yrkesmoral - men også moral i forskjellige situasjoner som 
forhandlingsmoral eller salgsmoral. Er de litt annerledes enn revisormoral? Tja, den 
burde kanskje ikke være det?  

Undertegnede er vel så mye opptatt av handling som av diskusjon av begrepene. Da 
vil jeg si at  

Etisk handling består av to vesentlige ting: 

1. samhandlingsregler. Lovverk, spilleregler, regler, normer - vi er blitt 
enige om 

2. omtanke og omsorg. Empati overfor medmennesker. 

For det viktigste med etikken her er pkt. 2.: Det går på hvordan vi behandler 
hverandre – våre medmennesker. Etikk er ikke regler – mange misforstår det. Men 
samhandlingsregler (pkt.1) kan være et av hjelpemidlene for etisk handling. Men vi 
må ha med pkt. 2! Mange misforstår og glemmer dette.  

Når vi f.eks. må si opp en medarbeider som til tider kan være nødvendig, så har vi 
utviklet regelverk og prosedyrer som skal sikre både bedriften og arbeidstakeren (pkt. 
1). Dvs. den sikrer rollene arbeidstaker-arbeids giver. Til beste for begge parter. Men 
reglene må følges av pkt. 2 – omsorg overfor medmennesker som mister jobben. Nå 
gjelder rollene medmenneske-medmenneske. Dette er det vanskelig - om ikke helt 
umulig - å lage fullt ut dekkende regler for. Det må være en forhåpentlig klok leder 
som utøver en individorientert empatisk behandling av et medmenneske. Og merk: 
Jeg snakker ikke om snillisme – det er dårlig ledelse. En oppsigelse kan være 
nødvendig – men den må gjøres med omtanke for det menneske det gjelder. 

 

Et siste sentralt, men glemt begrep som har stor relevans i næringslivet, er begrepet 
Allmennmoralen. Det er enkelt forklart 

1. de moralske normer og verdier som har bred aksept i samfunnet, og  

  2. de normer og verdier det er enighet om (konsensus).   

  (dvs. ikke nødvendigvis at alle er helt enig; ca.80%; red. jbo) 

Det er et uttrykk for moralen i samfunnskulturen i Norge (eller Europa…): 

Det er den norske filosofen Knut E. Tranøy som har utviklet begrepet slik jeg forstår 
og bruker det. Relevans for næringslivet? Omdømmet! Allmennmoralen kan sies å 
være det viktigste i evalueringsgrunnlaget for en bedrifts omdømme. Det er vi jo de 
fleste av oss opptatt av. Dårlig eller godt omdømme skjønner trolig alle ledere 
betydningen av. Når Telenor, DNB oa store konsern scorer såpass dårlig på 
omdømmeundersøkelser i Norge, så er det her vi skal begynne å «forske».  
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Generelt kan et dilemma sies å være  

1. en valgsituasjon der man opplever at begge eller alle de mulighetene man 
har, innebærer noe man egentlig ikke ønsker. Eller en valgsituasjon der begge 
eller alle handlingsalternativer er ønskelige, men der man må velge ett eller 
noen få av dem. 

2. en situasjon der det ikke finnes noen ideell løsning. 

Etisk dilemma forklares i prosjektet til Kommunes Sentralforbund (KS) slik:   

En valgsituasjon hvor vi – uansett hva vi velger – ikke greier å verne de 
verdiene vi har, eller er forpliktet av. En situasjon hvor det finnes gode 
moralske innvendinger mot ethvert handlingsalternativ. Hva skal jeg velge? 

La oss si vi har et etisk eller moralsk dilemma. Da står vi overfor forskjellige 
løsninger som, uansett hvilken vi velger, medfører at det er noe godt og riktig som vi 
velger bort, eller som faktisk kan medføre at vi også gjør noe galt - samtidig som vi 
gjør noe riktig. Her er ingen av de mulighetene vi har fullgode. 

For øvrig er det jo nettopp dilemma-trening som mange virksomheter bruker for sine 
ansatte. Og det fungerer vanligvis bra – fordi folk kjenner seg igjen egne dilemmaer. 
Og en del dilemmaer opptrer mange ganger i samme firma – det går faktisk an å 
trene på å møte slike situasjoner. 

Og for å være litt filosofisk: Livet, utfordringer og valgsituasjoner både i næringslivet 
og ellers, er jo sjelden enten helt hvitt eller helt svart. Det er vanligvis «nyanser i 
grått»!   

Men heldigvis er det noen ganger det er svart-hvitt også. Da er det enkelt!  

 
c.Kultur – organisasjonskultur. 
 
NRK Radio om Gjørv-rapporten etter 22.juli-massakren på Utøya og regjeringskvartalet:  

«Og så var det dette vanskelige med kultur … eeeh ... organisasjonskultur…»  
 
Hvor viktig er forståelsen av kultur i betydningen organisasjonskultur mht ledelse og 
organisasjon i samfunnet generelt og i næringslivet spesielt? Mye viktigere enn vi 
vanligvis tenker. Gjørv-kommisjonen som var utnevnt til å granske hele 22.juli-tragedien 
som konkluderte med at  

«..det som grunnleggende skilte det som gikk godt fra det som fikk dårlig 22/7, var i 
hovedsak knyttet til holdninger, kultur og lederskap.»  

Rapporten viste til holdninger, kultur og lederskap som førte til helt feilaktige beslutninger og 
handlinger i politiet, politidirektoratet, regjeringen, departementene, osv. Resultatet ble at 
langt flere mennesker ble drept enn det burde vært – hvis lederskap og kultur hadde fungert 
bedre.  

Viktigheten av kulturforståelse mht. disse sakene vi her behandler kan jeg ikke få 
understreket sterkt nok. Og mht. ledelse: Ser vi på kulturforståelse som et lederverktøy, så er 
jeg etter mange års studier og arbeid med dette ikke i tvil:  
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Positivt sagt og brukt: De ledere som behersker dette har et stort fortrinn. Det er noen år 
siden Orklas tidligere toppsjef Jens P. Heyerdahl sa det slik: 

«…vår bedriftskultur er vårt viktigste konkurransefortrinn. Samtidig er det et felles 
identifikasjonsgrunnlag for alle ansatte…det hjelper til å handle riktig.» 

Vi kan snakke om visse særegne holdninger som gjelder spesielt innenfor hver kultur eller 
subkultur (sub=del). Legg merke til at vi kan snakke om litt forskjellige atferdsregler – moral – 
i hver sub-kultur. Eksempler på (sub-)kulturer her kan være: 

I samfunnet: 

– den vestlige kultur og islamsk kultur 
– Ungdomskulturen – venninne- og vennegjenger (utstøting?) 
– Russekultur  
– Tour de france-kulturen (m/ Lance Armstrong & CO)  
– Dopingkulturen i idretten  
– Politikulturen (22.7.?) 
– Prestasjonskulturen (idrett) 

 
I næringslivet: 

– Ingeniørkulturen  
–    økonomkulturen  

(tenker ingeniører og økonomer likt - eller forskjellig?) 
– Bank- og Finanskulturen   
– Yap-kulturen (Japp-) 
– Revisorkulturen 
– Korrupsjonskulturen i næringslivet (offentlig og privat; subkulturer) 
– Kommunekulturen (?)  
– byråkrati-kulturen  
– Sikkerhetskulturen (Securitas) 

 
Den noe enkle og overflatiske forståelse av kultur her nettopp det – enkel. Si ordet 
«russekultur» og vi tenker umiddelbart litt om russens adferd. Eller ordet «korrupsjonskultur». 
Forenklet kan vi da si at organisasjonskultur er vaner. Eller vi kan også snakke om en form 
for ”gruppepress”. Sterke kulturuttrykk kan være: 
 ”slik gjør vi det hos oss” 
Når noen kommer med et liknende uttrykk som dette, sies det noe – faktisk en del – om  
kulturen på stedet. Det sier noe om hvordan gjør saker og ting, hvordan vi arbeider, hvordan  
oppfører oss mot andre, hvordan vi tenker og snakker, osv. 
 
 
Det finnes jo her, som med definisjon av begrepet ledelse, mange definisjoner. Og nå går vi 
et skritt videre – det begynner å bli «alvor», sier forskeren og forfatteren Hofstede. Kultur er  
  «…kollektiv programmering av våre hjerner»  

 
For hva betyr dette? Programmering - det er jo faktisk en type hjernevask. Et ytterligere 
spørsmål her er om «programmeringen» er bevisst eller ubevisst. Mest sannsynlig er det en 
kombinasjon. Ofte er det ubevisst – vi «ser» det altså ikke selv. Det gir uanede følger! Vi kan 
tenke på de store sakene der banker og finansinstitusjoner solgte s.k. strukturerte produkter. 
Jeg er ikke så sikker på om en del «selgere» så den uetiske rekkevidden av deres adferd. 

Og mens vi er i gang; denne definisjonen eller en forklaring av begrepet kultur som 
undertegnede har brukt i prosjektstyring: 
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Det gruppen (organisasjonen) har til felles mht. verdier, holdninger og normer, og 
som styrer mye av det vi gjør (i gruppen, i klassen, i bedriften..)  

 
Også idretten har skjønt viktigheten av dette. De snakker bl.a. om en «konkurransekultur», 
«prestasjonskultur», «vinnerkultur» mm. Men hva er nå kultur, spurte OL-toppens 
daværende sjef Børge Stensbøl for noen år siden. Han svarte selv på denne måten: 

§ Kultur er handlemåter, vaner, tradisjoner, normer og regler 
§ Kultur er lært og ikke medfødt 
§ Kultur er ikke statisk, men endrer seg over tid 
§ Ingen kultur ”sitter i veggene” – kulturen sitter i hodene våre 
§ Forskning viser at kulturen har en sentral rolle i prestasjonsforbedring og 

ivaretar mange av de hensyn som tidligere lå i struktur og regler (Mintzberg 
1989) 

 

Med prestasjonskultur presiserte de følgende forståelse på Olympiatoppen for noen år siden: 

• Vi gjør hverandre gode 
• Vi tillegger hverandre de beste intensjoner – og følger opp det 
• Vi er rause overfor hverandre 
• Vi feirer fremganger 
• I teamene/gruppene utvikler vi noen felles samhandlingsregler 

 

 

Fig XX. Selv spisskompetente stjerner som den svenske fotballspilleren Zlatan Ibrahimović 
skjønner poenget med lagspill – og å spille hverandre gode. 

 
d.Kultur og verdier 
Verdibegrepet er mer anvendt både i samfunnet og ikke minst i næringslivet i dag. Og det må 
også knyttes til kultur.            

Organisasjonspsykologer som går mer i dybden deler opp kulturgrepet i to eller tre nivåer. 
Undertegnede har brukt en to-deling: 

 

Organisasjonskulturens 2 nivåer : 

1.Kulturens nivå 1. Det indre - Verdier (values; de styrer i stor grad vår adferd )  
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Dette er praktiserte verdier, grunnleggende oppfatninger, menneskesyn, samfunnssyn, 
antakelser om virkeligheten, holdninger mht. etikk, mm. 

De indre verdiene mm synliggjøres og praktiseres via: 

2.Kulturens nivå 2: Det ytre (artefacts) 

Dette visere seg gjennom handling og væremåte, lederstil, historier, (praktisert) moral, 
språket, biltype, (stort) kontor, materielle symboler, klær.. 

Norske og       Islamske kvinner: 

                             

Fig. XX. Forskjell og sammenhenger mellom kulturens indre (verdier mm) og det ytre 
(artefacts) kan illustreres på flere måter. Her ved å se på en bukett norske, vestlige kvinner 
og tilsvarende islamske. Her er visse sammenhenger mellom det ytre vi ser og det indre. 
Fotosammenstilling: Fra internett (jbo) 

Verdiene kan sies å være en spesielt viktig bestanddel av kulturen. Kanskje den viktigste – 
avhengig av hvordan vi definerer begrepene. Vi tar med noen eksempler på de verdier som 
en del offentlige virksomheter og private selskaper har valgt på et tidspunkt som sine 
hovedverdier – som de vil la seg styre av. Eller er det bare til pynt?                                    ( 
(Det tas forbehold her om at verdiene siden kan være endret): 

Asker kommune: Åpenhet, Troverdighet, gjensidig Respekt (2012) 

Akershus Fylke:  Profesjonalitet, Respekt og Åpenhet (2012) 

Utenriksdepartementet: Handlekraft, Arbeidsglede, Profesjonalitet, Åpenhet (2012) 

Levende ord:  Fellesskap, Betjening, Utrustning, Vekst 

BP Amoco:   Ansvarlig, Raus, Røff, inkluderende 

Chess:   Smart, Enkel, Billig   (”Folketes mobiloperatør”) 

Gilde:   Driftig, Nyskapende, Pålitelig, Omtenksom (overfor dyr/natur) 

IKEA:   Fellesskap, Kostnadsbevissthet, Respekt, enkelhet 

KPMG:  Generøs, Offensiv, Inkluderende, Nyskapende 

McDonalds:  Ansvarlighet, Aktiv-balansert livsstil, Mangfoldighet, tiltak mot 
barn 

Veidekke:  Profesjonell, Redelig, Entusiastisk, Grensesprengende 
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Leiv Vidar (pølser):  Lidenskap, Raushet og - Rock and Roll! 

DNB   Hjelpsom, Profesjonell, Initiativrik 

Sparebank 1  Nær og Dyktig (eldre) 

Sparebank 1 smn  Helhjerta, Ansvarlig, likandes, Dyktig (2017) 

 

Verdiene skal jo være et utrykk for holdninger som vi vil skal gjelde i vårt miljø, bår 
organisasjon, vår bedrift, vår bank. Av ytterpunktene her ser vi Leiv Vidars verdi som 
de betegner «Rock and Roll»: Det skal jo være uttrykk for en holdning de vil ha i 
bedriften – litt «rocka»! Det jeg savner i nesten alle her er erkjennelsen av den 
praktiserte verdien «lønnsomhet» - som jo for mange i praksis er en svært 
dominerende verdi. Og helt nødvendig for å overleve som bedrift – som bank! Vi må 
forutsettte at den er der – men hvorfor ikke like godt også si det?  

Verdier i seg selv kan være vanskelig å behandle. F.eks.: Hva mener vi med 
Fellesskap? Med Pålitelig? Indikatorer er slike som vi får fram når vi svarer på 
spørsmålene her. Med pålitelig mener vi kanskje «å stole på». De «gjør det de sier», 
osv. Det er lettere å behandle verdier hvis vi utvikler noen slike indikatorer. Se mer 
om behandling av verdier og også om eksempler på indikatorer for verdiene i kap.8 j 
– kulturanalyse. Her er bl.a. eksempler på indikatorer for Haugeverdiene.   

Ser vi på DNBs verdier, utdyper de disse slik (nettet 24.5.17): 

Hjelpsom 
Du skal forvente av oss at vi:  

• er vennlig og imøtekommende 
• kommuniserer enkelt og tydelig          

Hjelpsomhet er også viktig internt. Derfor er begrepet "Vi hjelper hverandre å 
lykkes" en viktig del av vår kultur. 

Profesjonell                 
Du skal oppleve at vi 

• er ansvarlig og at vi holder det vi lover 
• behandler alle med respekt       

          Vi er opptatt av at vi utnytter vår samlede kompetanse. Slik sikrer 
vi at du får de beste løsningene. 

Initiativrik                 
Vi viser initiativ ved at vi: 

• er i forkant av og finner enkle løsninger for deg 
• ofte tar kontakt                          

Vi skal ta initiativ til forbedringer, på den måten utvikler vi også oss selv. 
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SpareBank 1 forklarer på sine nettsider at de består av16 banker spredd over hele 
landet. Interessant her er at på eiersiden er div. SpareBank 1 (SR-Bank ASA, Nord-
Norge, SMN, Oslo-Akershus) – men også LO/fagforbund med 9,6 %.   

SpareBank 1 smn nye verdier ble vedtatt på styremøte februar 2017. Slik utdypes 
de: 

Helhjerta:                
Det er herlig å være sammen med engasjerte folk, og ingenting er mer inspirerende 
enn å jobbe med helhjerta kolleger. Det er puls, kraft og lidenskap i et helhjerta 
menneske – for ikke å snakke om en bank full av slike. 

Ansvarlig:                  
Integritet, troverdighet, tillit, vidsyn og kunnskap er alle viktige egenskaper. Vi har 
oppsummert dem i ett ord: Ansvarlig. Å være ansvarlig er å si ja når det er riktig og 
nei når det er nødvendig. 

Likandes:                             
Vi er positive og lett å like. Vi er jordnære og ujålete. Vi er hel ved og på kundens 
parti. Folk velger en bank de liker. En som er likandes. 

Dyktig:                      
Dyktige folk har beina på jorda og trenger ikke å slå om seg med storslagne ord og 
begreper. De utstråler profesjonalitet og kompetanse uten å skape kunstig avstand. 
Dyktige folk vinner kundenes tillit. 

Man skulle jo tro at dette med verdier egentlig var noe helt ufarlige greier. Men det er 
det jo ikke, bl.a. tidligere statsminister Bondevik fikk erfare det da han var leder av 
den s.k. «Verdikommisjonen» for en del år siden. Masse bråk i Stortinget og i 
mediene! 

Jeg skjønner det bråket og engasjementet godt – hvis vi tar verdier på alvor. Jeg 
argumenterer med at verdier styrer oss mennesker i dagliglivet og i arbeidslivet i stor 
grad. Men de styrende verdiene våre kan være litt vanskelig å avdekke. 

Hva er så egentlig verdi? En forklaring på verdier gir professor og eks. 
forskningsleder ved MMI, Ottar Hellevik (mange av oss har vel slitt med hans 
metodebok – en «murstein»): 

Verdier: Et individs oppfatning av grunnleggende mål i tilværelsen (målverdi), 
og oppfatning om hvordan det er riktig å gå framfor å nå målene 
(middelverdier) 

Vi skiller mellom: 

1. Grunnleggende verdi (Mål-verdier)                                     
2. Instrumentelle verdier (Middel-verdier) 

Og så er det denne lille men viktige nyansen der vi skiller mellom: 
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1. Uttalt verdi                  
2. Praktisert verdi 

Uttalt verdi er det vi sier, snakker om og skriver om som bedriftens verdier (se over). 
Men praktisert verdi er de verdier vi virkelig følger i praksis. De kan altså dessverre 
avvike fra de uttalte. Det kan være en utfordring for oss. Vi hører på seminarer mm 
populærformuleringer av denne siste erkjennelsen på seminarer i næringslivet, som 
nevnt denne: 

 «Actions speak loader than words» 

Ganske godt sagt! Når jeg studerte samfunnsansvar i historisk sammenheng i Norge, 
fant jeg som tidligere nevnt et liknende uttrykk fra Hans Nielsen Hauge, ca. 1800: 

 «Vore handlinger skal lyse!» 

Under her prøver vi oss på en nøtt for viderekommende. Et rammeverk for en 
diskusjon hvor vi går enda et skritt ned i dypet av kulturforståelse av de to valgte 
kulturer. Vi ser litt på innholdet i våre to hovedkulturer i næringslivet: 
markedskulturen (midtre kolonne; se fig. XX under) og byråkratikulturen (eller 
offentlig forvaltning; høyre kolonne). I venstre kolonne har vi listet opp noen 
fremtredende dimensjoner ved kulturene og plassert de valgte dimensjonene på nivå 
1 eller 2 i den 2-delte oppdelingen over. 

En hovedverdi i markedskulturen kan sies å være lønnsomhet (eller overskudd; 
profitt e.l.). Umiddelbart kan det diskuteres om det er en verdi eller om det er en 
indikator for en annen verdi. F.eks. livskvalitet. For kanskje de fleste er den 
sistnevnte uttalte verdi overordnet lønnsomhet. Jeg har etter relativt mye studier 
(Olsen 2006) og praksis kommet fram til at begrepet lønnsomhet likevel er et meget 
relevant og fruktbart uttrykk for den praktiserte og derved styrende verdi i 
markedskulturen. En generell kritikk av dette er jo at virkemidlet lønnsomhet har 
overtatt for det høyere målet livskvalitet. Vi kan i så fall snakke om målforskyvning 
og suboptimalisering. Uansett: Lønnsomhet kan sies å være en praktisert hovedverdi 
i markedskulturen.  

Hovedverdi-diskusjon i den byråkratiske kulturen (forenklet utrykk for offentlig 
forvaltning) er enda mer omfattende. Hva er den kulturens viktigste praktiserte verdi? 
Likhet, rettferdighet og/eller – mange vil si regelfølging? Eller noe annet. Det 
synes å være flere verdier som vil dominere i forskjellig grad – avhengig av sted og 
tid (situasjonsbestemt).  

La oss se litt nærmere på et oppsett med noen karakteristika over de to kulturene – 
som danner rammer for våre (etiske) handlinger i næringslivet. Kulturdimensjonene 
listet opp nedover i venstre kolonne i figuren, relaterer seg til de to nivåer N1 (Nivå 1) 
og N2 av kulturforståelse omtalt over: 
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Et spesielt poeng fremkommer når vi ser på menneskesyn i de to kulturene: 
Economic man («ekstremøkonomen») og administrativ man 
(«ekstrembyråkraten»). Dette er i slike diskusjoner rendyrkede teoretiske 
konstruksjoner. Det finnes neppe noen mennesker som er av 100% economic man-
typen; selv om enkelte populært vil kunne hevde at en del «blåruss» er farlig nær! 
Poenget her er at moralfilosofer hevder av vår evne til empati og etisk handling har 
sitt utspring i følelsesdelen hos mennesket. Men i den ekstreme utgaven av del-
mennesket economic man og administrativ man er følelsesdelen pr. def. rasjonalisert 
vekk. En rasjonell rolle uten følelser. Men siden følelsesdelen i et menneske er 
rasjonalisert vekk i economic man-rollen, er selve grunnlaget for eventuell etisk 
handling tatt vekk. Vi oppfører oss derfor som maskiner – som ikke har evne til etisk 
handling!  

Er det derfor er det så mye uetisk handling? Det kan nesten se slik ut.   

Ekstrem markedskultur og ekstrem byråkratisk kultur kan sies å være aetisk. Her 
mangler etikken pr.def. – men ikke pga. ond vilje.    
Oppsummering mht. kultur - så viktig anses dette med kultur her: 
 
1.Organisasjonskultur kan (nesten) erstatte regler. 
2.Organisasjonskultur kan overstyre det meste (deltakerne i kulturen er 
”hjernevasket”) 
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Og som lederrådgiver vil jeg hevde følgende: Organisasjonskultur er trolig lederens, 
teamets, gruppens og organisasjonens mest effektive virkemiddel for å nå et mål. 
 
 
e. Suksesskriterier for sikring av kulturen og etterlevelse av etiske 
retningslinjer  
Som en oppsummering kan vi formulere dette som en sjekkliste med kriterier og tiltak 
som er nødvendige, men ikke hver for seg tilstrekkelige. Det betyr at samtlige av 
disse kriteriene bør være oppfylt for å bygge og eller endre en organisasjonskultur. 
Inkludert sikring av etterlevelse (komplianse) av at man skal kunne stole på at de 
etiske retningslinjene har en god mulighet for å fungere: 
 
1. Forankring hos ledelsen (i styret, hos daglig ledelse, hos mellomledere)  
Lederne må gå foran når det gjelder de gjeldende normer og etiske retningslinjer i 
virksomheten. Dette gjelder også uformelle ledere – for eksempel fagforeningsledere. 
Lederne må tørre å snakke tydelig om normene og retningslinjene og må selv prøve 
å leve opp til dem. Bl.a. i idretten snakker man om slike ledere som endringsagenter. 
 
2. Forankring i strategi og handlingsplaner 
Formelle dokumenter som omhandler etikk og verdier (etiske retningslinjer, etiske 
kodekser), må være del av de reelle styringsdokumentene i virksomheten. Det betyr 
at de ikke skal være løsrevne dokumenter som ligger på siden av 
styringsdokumentene, og som kanskje brukes bare som et ytre tegn på hvor viktig 
virksomheten synes etikk er, mens det i realiteten er andre dokumenter og 
styringssignaler som styrer hverdagen til medarbeiderne. Etikk bør inngå som et eget 
kapittel eller avsnitt i strategi- og handlingsplaner og være en del av beskrivelsene av 
hvordan virksomhetens mål skal nås. 
 
3. Prosess – over tid 
Å arbeide med etikk er ingen engangsforeteelse. Vi snakker om forankring over tid 
hos medarbeiderne ved å justere, endre og utvikle både holdninger og kultur. Det 
handler om krevende læring – kanskje også om avlæring. Det gjør man ikke over 
natten, med éngangsseminarer, foredrag eller konferanser. Slike «rituelle 
happenings» kan gjerne bidra til å starte eller være en vitamininnsprøytning i en 
prosess, men er langt fra tilstrekkelig alene. Snarere er det slik at éngangstiltak kan 
virke mot sin hensikt, fordi man tror og får fornemmelse av at man gjør en innsats 
med etikk, mens det man gjør snarere fungerer som en festtale – og etterpå er det 
tilbake til «business as usual». Konsekvensen kan derved bli at ingen endringer skjer 
når det gjelder etisk og moralsk praksis. 
Det må også skapes arenaer for etisk refleksjon. Prosessen må derfor organiseres. 
Man må kunne møtes og ta opp temaet jevnlig over lengre tid. Det kan for eksempel 
skje i form av ukentlige eller månedlige temamøter, osv. I idretten snakker man om å 
trene på det man vil bli god på – det gjelder også her. Og som i idretten bør det lages 
en (trenings-)plan.  
Og da snakker vi ikke minst om mengdetrening! 
  
4. Bevissthet om kulturperspektiv og kulturbygging  
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Vi mener at kunnskaper og kompetanse vedrørende organisasjonskulturer er en 
viktig ressurs når det gjelder å utvikle etikken. Det å ha forståelse for hvordan de 
indre verdiene i kulturen styrer medarbeidere, er sentralt. Det er også viktig å ha et 
godt begrepsapparat for tolkning og bearbeiding av kulturen. En forståelse av det 
som, på godt og ondt, ligger i uttrykket «Slik gjør vi det her» eller «Slik gjør vi det nå 
engang hos oss», er vesentlig for å identifisere tregheter og unødig konservatisme i 
organisasjonen og, ikke minst, for å identifisere subkulturer som kanskje saboterer 
etikkarbeidet og/eller utviser uetisk praksis i virksomheten. 
   
5. Begrepsapparat og språk for å takle etikk og samfunnsansvar 
Vi trenger å utvikle gode vokabularer og en ordentlig forståelse for hva alle ordene og 
begrepene egentlig betyr – ellers blir det lett bare tomt snakk. Vi må parallelt med 
dette utvikle kunnskaper om argumentasjon og om begrunnelser for handling, og 
dermed er det nødvendig med i hvert fall en viss forståelse for moralfilosofi samt 
nasjonalt og internasjonalt arbeid med samfunnsansvar og CSR. Det er spesielt viktig 
at denne kunnskapen er tydelig til stede hos ledelsen. Men siden samfunnsansvar og 
etikk berører en rekke handlinger som i praksis involverer hele virksomheten, er det 
naturlig at virksomheten som helhet er involvert i denne kompetanseutviklingen og 
bevisstgjøringen. Dette leder oss til vårt siste punkt: 
 
6. Alle medarbeidere tar ansvar 
Da vi over påpekte som en nødvendig forutsetning at lederne går foran, fritar ikke 
dette alle medarbeiderne for etisk ansvar. Det er ikke noe som heter at «det er ikke 
mitt bord» – etikken er i praksis «alles bord»! 
 
 
2.Etikk og moral i finansnæringen 
 
a.Innledning. 
Etikk, moral, og kultur- og verdibegrepene er jo i prinsippet de samme i samfunnet 
som i næringslivet generelt og i bank og finans spesielt. Men praktiseringen har 
endret seg betydelig på flere områder spesielt i de siste 20 årene. Før 1998 var det 
helt ok moral i næringslivet å føre opp bestikkelser som en legitim kostnad i et 
regnskap. «Slik gjorde vi det da!» (kultur). 
I dag er både moralen, kultur, regelverk og lover endret seg. «Slik vi gjør det i dag» er 
at både de som prøver seg på bestikkelser og de som mottar bestikkelser – dømmes 
til fengsel! 
 
Men den endringen skjer sakte. Kulturen er svært konserverende – bankkulturer som 
andre kulturer. Man snakker om at det tar en generasjon å endre store kulturer. I 
næringslivet og samfunnet for øvrig har synet på korrupsjon, smøring o.l. endret seg 
veldig seg raskt. Lovverket endret seg på ca. en halv generasjon. Deler av 
næringslivet har klart å endre seg like fort, andre deler har det ikke. Skal vi si 50-
50%? Den delen av bankkulturen som ikke klarte å henge med har fått og fortsatt får 
til dels store problemer. De bør konsultere sjekklisten over – hvordan sikre kulturen i 
bedriften.       
 
b.Bankulturen i Norge – ledes av fyrtårnet DNB. 
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Det aller viktigste for å sikre en kultur en ledelsen (jfr. sjekklisten over).  Vi skal nå 
derfor se litt på den ledende og dominerende norske virksomheten i bank og finans i 
Norge, DNB. Adferden i bransjen er avhengig av lederne, lokomotivet eller fyrtårnet i 
bransjen. DNB kan sies å ha denne ledende rolle i bankkulturen i Norge. Andre 
banker og finansinstitusjoner som Sparebank 1 og andre forholder seg til DNB – det 
de gjør og event. ikke gjør. Poenget her er ikke å hevde at DNB er så mye dårligere 
eller bedre enn andre. Poenget er å peke på noen ubestridelige fakta mht. 
utfordringene i bank og finans ved etisk adferd og med integrering og virkeliggjøring 
av samfunnsansvar i bransjen (kulturen).  
  
Banken DNB beskrev i 2011 sitt samfunnsansvar på sine nettsider slik: 
 

Samfunnsansvar i DNB: 
Vårt bidrag til bærekraftig utvikling handler først og fremst om hvordan vi 
ivaretar vår daglige forretningsdrift, det vil si gjennom investeringer og utlån, i 
forhold til medarbeiderne og i dialog med kunder, leverandører, eiere og 
samfunnet. 

 
DNB sier her at det er den daglige forretningsmessige driften for dem er viktigst – 
dvs. at poenget med samfunnsansvar synes å være fokus på og styring av den gode 
drift. Dette inkluderer dialog med interessentgrupper. Noe annet ville vel imidlertid for 
en utadrettet virksomhet som en bank nesten være en selvmotsigelse – og trolig 
også direkte ulønnsomt. 
 
Nettopp DNB kom imidlertid i medienes negative søkelys våren 2013 på grunn av 
den såkalte Røeggen-saken. Ivar Petter Røeggen anklaget DNB for å ha 
underkommunisert risiko og tapsmuligheter ved investering i såkalt strukturerte 
spareprodukter. Røeggen tapte penger etter å ha kjøpt et såkalt garantert 
spareprodukt av det som den gangen var DnB NOR i 2000. Han vant frem i 
Finansklagenemnda og tingretten, mens banken dro det lengste strået i 
lagmannsretten. Finansklagenemnda hadde til da registrert ca. 2.000 slike 
klagesaker. Røeggen lånte en halv million kroner av DnB NOR for å kjøpe det 
omstridte spareproduktet i 2000. Så lånte han pengene tilbake til banken, til en lavere 
rente enn han selv lånte dem for. Seks år senere sto Røeggen tilbake 230.000 kroner 
fattigere, etter store overføringer til banken i form av låneutgifter, provisjoner og 
omkostninger. Etter flere års behandling i rettsapparatet fikk Røeggen og 
Forbrukerrådet fullt medhold i Høyesterett, og DNB måtte påta seg skylden for ikke å 
ha forklart godt nok hva de solgte.  
 
Og Røeggen var ikke alene. For eksempel kunne tidligere fotballproff i England, Stig 
Inge Bjørneby, fortelle om rådgivere som kastet seg over unge fotballproffer som 
tjente innpå 10 millioner i året. Vi var som fritt vilt å regne for all slags 
investeringsobjekter, erindret han. Dette var potensielle kunder med lav finansiell 
kunnskap og en mengde dårlige rådgivere og håpløse prosjekter. En Molde-spiller 
fortalte om ren hallelujastemning på innsalget. Rundt 40 fotballspillere gikk sammen 
våren 2013, og krevde erstatning av DNB etter at de rundt årtusenskiftet investerte i 
aksjeobligasjoner, investeringer som endte i milliontap. Én ting er imidlertid historier 
om rike fotballspillere, men kanskje enda verre er enkelte historier som verserer om 
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selgere som besøkte gamle og delvis demente på aldershjem for å selge slike 
spareprodukter. 
 
Etter høyesterettsdommen har DNB innrømmet å ha gitt feilinformasjon eller 
manglende informasjon i markedsføringen av ni spareprodukter. DNB-sjef Rune 
Bjerke varslet at banken var rede til å betale ut flere hundre millioner til kunder som 
har tapt på spareprodukter. Og Finansklagenemnda sendte våren 2013 brev til 30 
andre finansinstitusjoner om tilsvarende saker. DNB er med andre ord ikke alene. 
 
Mange mente at Røeggen-saken sendte et viktig signal relatert til nettopp det vi her 
snakker om: Det holder ikke å ha solgt produkter som teknisk sett er lovlige dersom 
man ikke også tydelig kommuniserer risiko og faktisk fremviser empati og etisk 
ansvar overfor sine kunder, og forsøker å forstå situasjonen som de befinner seg i. 
Dette har også med samfunnsansvar å gjøre: at man kommuniserer ut i markedet 
hva som er realiteten bak produktene man selger. 
 
For øvrig beskriver DNBs nettsider pr. mars 2013 sin «Konsernpolicy for 
Samfunnsansvar” slik:  

DNB ønsker å bruke kunnskap, ressurser og innovasjonsevne til å bidra til 
bærekraftig utvikling. Samfunnsansvarlig forretningsvirksomhet har en verdi i 
seg selv, i tillegg til at det bidrar til langsiktig verdiskaping gjennom redusert 
risiko, nye forretningsmuligheter, stolte og motiverte medarbeidere og et godt 
omdømme. Utøvelse av samfunnsansvar og en høy etisk standard er 
forutsetninger for tillit fra omverdenen og varig forretningsmessig suksess. 

 
Denne hensikten er nå videre utdypet med beskrivelser av mange aspekter ved 
DNBs samfunnsansvar på bankens nettsider. 
  
Røeggen-saken viser ikke minst at samfunnsansvar og etisk adferd også består i å 
sette seg i kundens sted, og virkelig ta kundens interesse på alvor. DNBs forsvar har 
hele veien vært at slike spareprodukter faktisk er risikable, at kunden bedre burde ha 
forstått det, og at noen eksplisitte garantier om avkastning ikke ble gitt. Men selv om 
det teknisk sett kan være sant, må man samtidig huske at en vanlig sparekunde ikke 
kan forstå alle sider ved et kompleks finansmarked og faktisk er henvist til å stole på 
kunderådgivernes generelle og salgsfremmende utsagn! At DNB, i likhet med mange 
andre banker, i årevis har vektlagt sitt samfunnsansvar, og så får denne saken i 
fanget, viser også hvordan samsvaret mellom selvbilde og fasade på den ene siden 
og hva som faktisk pågår i bedriften på den andre siden, ikke alltid er godt. Samtidig 
kan saker som denne åpenbart fungere som en vekker! 
 
Mange banker har fulgt DNB, og igjen kommer en ny stor sak i bankbransjen: 
Panama Papers. Igjen er DNB av de som sitter i førersetet i bankkulturen i Norge. 
Lederne med DNB-lederen i spissen styrer i stor grad bankkulturens holdninger – 
kultur. Bank og juss spiller på lag. Et Panama-registrert advokatfirma med 40 
kontorer over hele verden hjelper bankene med kreativ skatteplanlegging, 
skatteundragelse og hvitvasking for de bankkunder som etterspør slike «tjenester! 
Med igjen så må det altså eksterne og varslere til å avdekke uetisk adferd. 109 
medieorganisasjoner fra 76 land, inkludert Aftenposten, jobbet med dette i et år før 
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de gikk ut. 11,5 mill. avdekker skatteparadisenes rolle i den internasjonale 
finanskulturen. Seychellene er et av de sentrale stedene her. Men forsvarskreftene i 
de store finansinstitusjonene i samarbeid med de store advokatkontorene er meget 
sterke. Så mens norske myndigheter i mange år kjempet mot bruk av 
skatteparadiser, går igjen den ledende norske storbanken DNB foran i uetisk adferd 
og legger til rette for at kunder som vil betale for det bistås av DNB til å skjule penger 
på Seyschellene for å unngå skatt (Aftenposten 2.12.16). På hjemmesiden til DNB 
Luxembourg sto det (Ibid.):  

«We can assist you in your tax planning. Contact your advisor and we can 
discuss your aim for the future.» 

Dette er altså store deler av bankulturens holdning og adferd. 
 
Ledelsen i DNB har selvfølgelig kun en ting å gjøre: Beklage slike holdninger og 
adferd. DNBs ledelse innser jo dette og legger seg til dels flate. Konserndirektør i 
DNB Tom Rathke:  

— Det å bli assosiert med den type virksomhet, er langt, langt utenfor vår 
toleransegrense,  

Rathke går et godt stykke i retning av å si at DNB kan ha lagt et grunnlag for lovbrudd 
(Ibid.). 
 DNB-Sjefen selv Rune Bjerke beklager dette i et intervju med Aftenposten den 
4.april 2016: Det skulle ikke skjedd, det beklager vi: 
 «Vi skal ha en høy etisk standard», 
Som han uttaler. Ingen tviler i følge Bjerke på DNB mht at  
 «..vi skal ha en høy etisk standard.» 
Joda, det er det mange som tviler på. Omdømmemessig fikk DNB en smekk her. 
Leder av finanskomiteen i Stortinget Hans Olav Syvertsen sier følgende om dette:  

«En skam.» 
Bjerke presiserer at DNB har sluttet med dette, mens han samtidig sier at andre 
banker altså ikke da hadde sluttet med dette. Kulturen som DNB har bidratt til og 
ledet i Norge er som et stort tankskip – den snur ikke så lett.  
 
Nå synes i hvert fall DNB-ledelsen å gå foran i ord og ritualer. Men så vet vi som 
foredragsholdere på næringslivsseminarer gjentar til kjedsommelighet: 
 «Actions speak loader than words!» 
  
DNB er altså dømt i høyesterett i Røeggen-saken. De har siden fått raidet lokalene 
sine rundt en innsidehandel mht salg av obligasjoner (2 ansatte siktet). De har fått 
korreks av finanstilsynet mht salg av aksjefond. Og de har på toppen av dette fått et 
massesøksmål fra Forbrukerrådet. DNB anklages for å ha latt 180.000 nordmenn har 
betalt 690 millioner for mye i gebyrer til DNB. 
 
Må vår ledende storbank være involvert i så mange saker tvilsomme saker? 
Hvilke holdninger spres de andre som Sparebank 1 oa i bransjen? 
 
Men da er vel DNB gode på kundebehandling for øvrig? Denne mail fikk jeg fra en 
facebook-venn 18.5.17: 

Uff. Når du ringer større bedrifter eller statlige institusjoner tar det sin tid. " Du 
får nå 4 valg " Etter 3 runder med 4 valg setter de på en pausemelodi som i 
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dette tilfellet var refrenget " Du kan berre glømma meg ". Og den gikk oppatt 
og oppatt i 10 minutter. Godt jobba DnB» 

 
c.Lovlig og ulovlig i bank og finans-kulturen. 
Finansnæringens autorisasjonsordninger har hyret inn Aktiva Humanistisk Akademi 
(2015) til å bistå dem til å lage studiemateriell til autorisasjonsordningen. En av 
modellene de bruker illustrerer godt både skillet med lovlig og ulovlig; men også 
hvordan en del handlinger er lovlige – men kanskje ikke særlig verken etiske eller 
kloke (eller dumme). Nå er det vanligvis ikke straffbart i samfunnet å gjøre noe dumt. 
Mens du kan vel bli straffet på forskjellige måter i næringslivet hvis du gjør dumme 
ting gang på gang. Den samme tenkningen gjelder med en del uetiske handlinger – 
som ikke er ulovlige. Vi er da midt inne i problemstillingene med etiske dilemmaer.  
 
Slik bruker Humanistisk Akademi denne illustrasjonen (Ibid):  

Ta en titt på figuren under. Sirkelen markerer skillet mellom lovlige og ulovlige 
handlinger. De handlingene som er tillatt ligger innenfor, handlinger som er 
forbudte ligger utenfor. Noen handlinger er helt klart innenfor eller utenfor, og 
langs sirkelens ytterkant finner vi tvilstilfellene.  

 
Bankansatte i DNB oa andre finansinstitusjoner hadde utviklet en holdning (kultur) til 
lovligheten av å selge s.k. strukturerte produkter slik de gjorde. De trodde måten de 
gjorde det på var lovlig. Krysset i figuren kan markere det de trodde. Dette er 
«innenfor»! Og det var neppe tvil om lønnsomheten på kort sikt. Men så ble bankene 
stilt for retten. Holdninger og lovverk er skjerpet; de ble dømt på de fleste punkter. 
Det lå altså utenfor – som liten sirkel symboliserer. Handlingen var no for dem 
snevert sett på kort sikt klok og rasjonell, men den var i stedet mer uklok og også 
ulovlig på litt sikt – skulle det vise seg.     
 
  

O 
 
Figur 1 
 
Så lager de en ny sirkel. Den overlapper delvis den første. I den nye snakker de da 
mer om kloke handlinger: 
 

Det gir fire mulige posisjoner: Utenfor de to sirklene finner vi de handlingene 
som er ulovlige og ukloke. Det grønne feltet, der de to sirklene overlapper 
hverandre, rommer handlinger som i tillegg til å være tillatte også er kloke. I 
det blå feltet til venstre finner vi handlinger som er ukloke, men innenfor loven. 
Til høyre, i det gule feltet er det reservert et felt til handlinger som kan 
oppfattes som kloke, til tross for at de er ulovlige.  

	  



23	  
	  

  

 
 
Figur 2 
 
Som nevnt kommer vi nå over i gråsoner – ikke helt klart hva som hverken er rett, 
galt, uetisk eller etisk. Etiske dilemmaer «produseres». De forklarer det slik (Ibid.): 
 

Vel, i kontroversielle saker kan loven, av noen, oppfattes som urimelig. Og er 
det viktig nok, kan det hende at de samme menneskene er villige til å begå 
sivil ulydighet for å vinne fram med sitt syn, eller rette oppmerksomhet mot det 
de mener er problematisk. En slik handling kan forstås som klok, til tross for at 
den ikke er tillatt. Noen ganger er det enkeltpersoner eller interessegrupper 
som begår sivil ulydighet, i andre tilfeller kan det være uttrykk for protest mot 
styresmaktene fra et helt lands befolkning. 

 
Vi må som et minimum holde oss innenfor loven. Det som både arbeidet med etikk i 
næringslivet og med ideen om samfunnsansvar rettes mot, er jo utover lovverket.  
 
En ting er jo en forklaring på når og hvorfor noe er uetisk og ulovlig. Dette må vi ha 
forståelse for, men jeg ønsker å fokusere mer på hvordan vi praktisk positivt kan 
drive en verdiskapning som både er lønnsom, tar vare på folk (etikk) og er 
samfunnsansvarlig (bidrar i samfunnet). Her finnes visse verktøy, og igjen henter jeg 
et fra Humanistisk Akademi:    
 
Navigasjonshjulet.  
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Vedlegg 1.  
Autorisasjonsordningen for finansielle 
rådgivere. 
Fra Finansnæringens autorisasjonsordninger: 

https://www.finaut.no/finautetikk/opplaeringsmateriell/ 

De har også gitt ut:          
    1.«Mot og tillit – Etikk for rådgiver/selgere i finansbransjen» - Dette er 
et pensumhefte som består av tekst og øvingsoppgaver. Dette er et 
grunnleggende pensum i etikk. Det bør brukes i egenstudier og forelesninger, 
det er innhold som kan brukes i e-læring, og øvingsoppgaver som kan løses i 
grupper og bidra til felles diskusjon.  
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2. «Samtalen». En skriftlig veiledning til «Samtalen» - en elektronisk prøve i 
etikk. (Laget av «Hyper» og «Activa Humanistisk Akademi») 

Finansnæringen møter samfunnet og kundene gjennom de mennesker som arbeider 
i næringen. For at næringen skal fylle sin rolle i samfunnet og næringslivet på en god 
måte og oppnå den nødvendige troverdighet, er det viktig at medarbeiderne evner 
å:   

• opptre profesjonelt og tillitvekkende 
• identifisere og reflektere over etiske problemstillinger 
• ta opp og diskutere etiske problemer med kolleger eller ledere 
• begrunne sine beslutninger på en saklig måte 

Finansnæringen ser det som viktig å utvikle holdninger som skaper tillit hos kunder 
og i samfunnet for øvrig. Like viktig er det å utvikle et kritisk skjønn til egne og andres 
vurderinger og å kunne si fra når det er behov for dette – eventuelt også bruke 
varsler-instituttet. 

En finansiell rådgiver forventes å kunne håndtere etiske utfordringer på forsvarlig 
måte og kunne redegjøre for sine valg. Det fordrer meget god kompetanse i etikk. 

Utdrag fra fagplanen for finansielle rådgivere 

I møtet med kunden kommer vi stadig i situasjoner der ulike interesser kan stå mot 
hverandre og der vi som representanter for finansnæringen må gjøre valg mellom 
ulike handlingsalternativer. Etisk kompetanse er viktig for at vi skal være i stand til å 
avdekke interessekonflikter og dilemmaer, kunne reflektere og diskutere dilemmaene 
ut fra et felles begrepsapparat og deretter gjøre velbegrunnede valg mellom ulike 
løsninger. Et felles begrepsapparat og rammeverk er en grunnforutsetning. 

Profesjonell og etisk god kundebehandling er av avgjørende betydning for kundene 
og viktig for finansnæringens alminnelige tillit og omdømme. 

Mål for kunnskap og forståelse 

1. forstå næringens rolle og samfunnsansvar 
2. forstå hva det vil si å være profesjonell og se sammenhengen mellom egen 

atferd og profesjonens status i offentligheten 
3. forstå ulike etiske begreper, prinsipper og etikkens krav til begrunnelse 
4. forstå hvordan makt- og kunnskapsforskjeller kan påvirke forholdet til kunden 
5. se sammenhengen mellom etikk og økonomi 
6. kunne atferdsreglene for kundebehandling meget godt og forstå hvilke hensyn 

de skal ivareta 

Ferdighetsmål 

1. være i stand til å identifisere etiske dilemmaer i egen virksomhet og 
arbeidssituasjon 



26	  
	  

2. kunne anvende etikkens begrepsapparat og rammeverk for å ta begrunnede 
valg 

3. kunne forklare egne etiske standpunkter og være i stand til å diskutere etiske 
dilemmaer med kollegaer i egen virksomhet 

4. kunne anvende God rådgivningsskikk, samt lovverk og retningslinjer i sitt 
daglige arbeid 

Vedlegg 2. 
Slik rangeres din bank mht               
samfunnsansvar, etikk og miljø. 
Innledning. 

I undersøkelsen her er noe spesielt fokusert på og fremhevet (red.) de store bankene 
Storebrand og DNB; samt flere banker i Sparebank 1- gruppen. (Se 
http://etiskbankguide.no/) 

Etisk bankguide er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes 
retningslinjer, krav og policydokumenter. Framtiden i våre hender og 
Forbrukerrådet har sjekket hver enkelt bank opp i mot 1012 ulike punkter. Jo høyere 
poengsum, jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, 
etikk og miljø. Bankene får på disse temaer score fra 0 % (svært dårlig) til 100% 
(meget bra): 

Skåringer:  

 

Bankoversikt – målinger og score: 

  97%  
 

  76%  

Storebrand – om bankens retningslinjer: 

Storebrand ender på en solid annenplass i årets undersøkelse med en samlet 
totalscore på 76 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og 
konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Storebrand oppnår 
maksimal score på 100 % innenfor to temaområder: Menneskerettigheter og 
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arbeidstakerrettigheter. Banken oppnår i tillegg over 80 % score innenfor de fire 
temaområdene skogbruk, arbeid mot korrupsjon, gruvedrift samt naturvern og 
biologisk mangfold. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken noe lavere score 
knyttet til arbeid mot skatteunndragelser, energiproduksjon og 
klimaendringer. Storebrand var tidlig ute med å implementere retningslinjer om 
samfunnsansvar, etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning. Storebrand er i tillegg 
åpne og transparente både om egen virksomhet og når det gjelder bankens 
investeringer. Banken har like strenge retningslinjer og krav til selskaper innenfor 
fondsforvaltning som til egne finansielle investeringer. 

 

   65%  
 

  55%  
 

 51%  
 

           43%  
 

    40%  

DNB – om bankens retningslinjer: 

DNB oppnår en samlet totalscore på 40 % når det gjelder tilslutninger til viktige 
standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. 
Høyest score oppnår Norges største bank innenfor temaområdene arbeid mot 
korrupsjon, arbeidstakerrettigheter samt åpenhet og ansvar. I motsatt ende av 
skalaen så oppnår banken sine dårligste resultater innenfor temaområdene 
skatteunndragelser, klimaendringer, jordbruk samt energiproduksjon. DNB får en god 
del poeng for å ha tilsluttet seg internasjonale standarder, men har i mindre grad 
utviklet egne policydokumenter. DNB har strengere retningslinjer og krav til 
samfunnsansvar, etikk og bærekraft innenfor prosjektfinansiering enn banken 
opererer med innenfor fondsforvaltning.  

  

  28%  
 

  17%  
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SpareBank 1 – om bankens retningslinjer: 

SpareBank 1 SR oppnår en samlet totalscore på 17 % når det gjelder tilslutninger til 
viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og 
bærekraft. Dette er høyeste score blant de fem tradisjonelle sparebankene som er 
med i undersøkelsen. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene våpen, 
arbeid mot korrupsjon og arbeid mot skatteunndragelser. I motsatt ende av skalaen 
så oppnår banken 0 % innenfor to temaområder: Klimaendringer samt naturvern og 
biologisk mangfold. SpareBank 1 SR havner en god del lavere enn gjennomsnittet 
av bankene som omfattes av årets undersøkelse. Banken har i svært begrenset grad 
lagt ut informasjon om sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft på sine 
nettsider og omtaler knapt slike temaer i egne årsrapporter. Dersom banken 
har retningslinjer og krav så er disse godt skjult for kundene. Selv 
om utlånsvirksomheten i hovedsak er rettet mot det norske markedet, så 
tilbyr samtidig banken tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden. 
Det er dermed risiko for at banken finansierer selskaper som er involvert 
i uønsket virksomhet. 

 

  7%  
  

  7%  

SpareBank 1 SMN – om bankens retningslinjer (Trøndelag og Nord-
Vestlandet): 

SpareBank 1 SMN oppnår en samlet totalscore på kun 7 % når det gjelder 
tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor 
samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor de to 
temaområdene arbeid mot skatteunndragelser samt arbeid mot korrupsjon med i 
overkant av 30 %. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken 0 % innenfor hele ni 
temaområder: Klimaendringer, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologisk 
mangfold, våpen, jordbruk, skogbruk, gruvedrift, olje og gass samt energiproduksjon. 
SpareBank 1 SMN havner betydelig lavere enn gjennomsnittet av bankene som 
omfattes av årets undersøkelse. Banken har i svært begrenset grad lagt 
ut informasjon om sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft på sine 
nettsider og omtaler knapt slike temaer i egne årsrapporter. Dersom banken 
har retningslinjer og krav så er disse godt skjult for kundene. Selv 
om utlånsvirksomheten i hovedsak er rettet mot det norske markedet, så 
tilbyr samtidig banken tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden. 
Det er dermed risiko for at banken finansierer selskaper som er involvert 
i uønsket virksomhet. 
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SpareBank 1 – om bankens retningslinjer: 

Sparebanken Hedmark oppnår en samlet totalscore på kun 7 % når det gjelder 
tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor 
samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor de to 
temaområdene arbeid mot skatteunndragelser samt arbeid mot korrupsjon med i 
overkant av 30 %. I motsatt ende av skalaen så oppnår banken 0 % innenfor hele ni 
temaområder: Klimaendringer, arbeidstakerrettigheter, naturvern og biologisk 
mangfold, våpen, jordbruk, skogbruk, gruvedrift, olje og gass samt energiproduksjon. 
Sparebanken Hedmark havner betydelig lavere enn gjennomsnittet av bankene som 
omfattes av årets undersøkelse. Banken har i svært begrenset grad lagt 
ut informasjon om sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft på sine 
nettsider og omtaler knapt slike temaer i egne årsrapporter. Dersom banken 
har retningslinjer og krav så er disse godt skjult for kundene. Selv 
om utlånsvirksomheten i hovedsak er rettet mot det norske markedet, så 
tilbyr samtidig banken tredjeparts fond som er investert i selskaper over hele verden. 
Det er dermed risiko for at banken finansierer selskaper som er involvert 
i uønsket virksomhet. 

Disse står bak «Etisk Bank Guide» i Norge: 

Framtiden i våre hender og 
Forbrukerrådet 
Etisk bankguide er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet.  

Framtiden i våre hender er Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon, som 
jobber for etisk og miljøvennlig forbruk og en mer rettferdig fordeling av jordas 
ressurser. 

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og 
påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. 

Etisk bankguide er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide, som 
skal gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i hvordan bankene 
forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft.  

Basert på en internasjonal metode som er i bruk i flere land kartlegger vi 
retningslinjene og policydokumentene til de største bankene som har virksomhet i 
Norge. Kartleggingen gir deretter grunnlag for utarbeidelse av en score som viser 
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hvordan de enkelte bankene oppfyller krav til samfunnsansvar, både sammenlagt og 
innenfor ulike temaer. Gjennom egne tema- og casestudier vil vi løpende sjekke 
hvorvidt bankenes retningslinjer følges opp i praksis. Vi kartlegger i tillegg også en 
alternativ bank samt noen mindre banker som har spesialisert seg på etikk og 
bærekraft i sin fondsforvaltning. 

Via hjemmesiden til Etisk bankguide skal norske forbrukere enkelt kunne sjekke sin 
egen bank, og sammenligne resultater og score mellom banker. Egne linker gjør det 
også mulig å sende meldinger til bankene om at man enten er fornøyd eller 
misfornøyd med resultatene, og Etisk bankguide skal kunne være første steg på 
veien dersom man ønsker å bytte til en annen bank. 

Fair Finance Guide ble etablert i Nederland i 2009, og har hatt stor betydning for 
utviklingen av bærekraftsarbeidet i nederlandske banker. Ved utgangen av 2016 er 
initiativet utvidet til i alt ni land: Belgia, Brasil, Frankrike, Indonesia, Japan, 
Nederland, Norge, Sverige og Tyskland. 2016 er det første året Fair Finance Guide 
presenterer resultater om norske banker. 

Metode 
Etisk bankguide gransker bankenes arbeid med etikk og bærekraft og da særlig 
knyttet til investeringer, det vil si hvordan selskaper og virksomheter som bankene 
investerer i og låner ut penger til påvirker mennesker og miljø rundt seg. Etisk 
bankguide har sammenstilt de viktigste internasjonale standardene og 
konvensjonene innenfor bærekraft og sosial ansvar, og måler i hvilken grad de 
enkelte bankene forplikter seg til å følge disse prinsippene. Granskningen fører til at 
hver enkelt bank oppnår en egen score både sammenlagt og tematisk, og måten 
dette gjøres på er i henhold til den metoden som er utviklet av Fair Finance Guide 
International. Denne metoden brukes likt i alle land som er en del av FFG-nettverket. 
Hjemmesiden til Fair Finance Guide International finner du her: 
http://fairfinanceguide.org/. 

To kartleggingsprosesser 

1. Retningslinjer. Bankenes skriftlige retningslinjer og krav som de selv oppgir at 
alle investeringer skal tilfredsstille blir grundig kartlagt. Bankenes policydokumenter 
sjekkes deretter opp imot en rekke viktige internasjonale standarder og 
konvensjoner. Desto flere prinsipper bankene tydelig erklærer at de etterfølger, desto 
flere poeng og bedre score oppnås. Hver bank kartlegges innenfor hvert enkelt 
hovedtema, og karakter gis i form av en scoreprosent som ligger mellom 0 og 100.  

For å få poeng må bankene være tydelige, det holder ikke med generelle og 
uforpliktende formuleringer. Eksempler på prinsipper som det sjekkes om bankene 
følger er blant annet FNs Global Compact, OECDs retningslinjer og 
Ekvatorprinsippene. Kartleggingen av bankenes retningslinjer gjøres en gang i året, 
og resultatene offentliggjøres og presenteres hver høst. 
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På nettsiden til Etisk bankguide er bankenes score både sammenlagt og tematisk 
angitt ved hjelp av fargelagte liggende kolonner. Jo lengre kolonne, desto bedre 
score. Grønn betyr at banken oppnår svært god score, gul betyr god, oransje betyr 
middels, rød betyr dårlig, og lilla betyr svært dårlig score. 

Les mer om resultatet av kartleggingen med detaljert score for alle bankene i 2016-
undersøkelsen her. 

2. Praksis. For å kontrollere at bankene følger sine egne retningslinjer og krav gjøres 
det egne undersøkelser hvert år om bankenes utlåns- og investeringspraksis. Hvis en 
slik undersøkelse viser at en eller flere banker ikke følger sine egne retningslinjer vil 
dette bli tydelig markert på hjemmesiden til Etisk bankguide. Dermed varsles 
forbrukerne om at de ikke utelukkende kan stole på det banken(e) selv oppgir i sine 
skriftlige retningslinjer. Forbrukerne kan også laste ned og selv lese rapportene som 
sjekker bankenes praksis. 

Kartleggingsmetoden er utviklet av det nederlandske konsulentselskapet Profundo i 
samarbeid med organisasjonene som står bak Fair Finance Guide International. Les 
mer om  granskningsmetoden.  

Spørsmål og svar 
Jeg finner ikke min bank i guiden? 

Det er stort arbeid å analysere retningslinjene til bankene, og vi konsentrerte oss da 
om de største, de som allerede var med i den svenske utgaven av Etisk bankguide 
og noen mer alternative banker for å vise spennet i arbeidet som gjøres med etikk og 
bærekraft. Den norske Etisk bankguide inneholder flest banker av alle landene som 
er med i dette initiativet. Vi har ambisjoner om å utvide Etisk bankguide og kartlegge 
enda flere banker som har virksomhet i Norge. 

Hvorfor er ikke Skandiabanken med? 

Skandiabanken i Norge skulle egentlig være med, men banken er relativt nylig blitt 
skilt ut som egen selvstendig bank fra svenske Skandiabanken. Banken må dermed 
først etablere seg som egen norsk bank, få tid til å utvikle og publisere egne 
retningslinjer osv før det kan bli aktuelt å trekke dem inn i denne undersøkelsen. 

Hvem har utviklet metoden som ligger bak kartleggingen av bankene? 

Svar: Fair Finance Guide International har utviklet metoden sammen med 
organisasjonene som står bak initiativet og det nederlandske 
konsulentselskapet  Profundo. Kartleggingsmetoden ble opprinnelig utviklet i 
Nederland over en periode på fem år. Metoden evalueres ca. annethvert år. 

 Hvorfor er ikke fondsselskaper og pensjonsfond tatt med? 
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Svar: Bankenes egne fondsselskaper inngår i kartleggingen. I fremtiden tar FFG sikte 
på å utvide kartleggingen til å omfatte flere finansaktører, herunder også rene 
fondsselskaper, pensjonsfond og forsikringsselskaper. 

Hva menes med bankenes investeringer? 

Svar: Bankenes investeringer handler blant annet om hvordan bankenes 
fondsselskaper investerer i aksjer og andre verdipapirer. 

Hva menes med bankenes utlån? 

Svar: Utlån handler blant annet om hvordan banken reinvesterer og låner ut de 
pengene som står på din sparekonto. Dette skjer for eksempel gjennom utlån til ulike 
selskaper og investeringsprosjekter. 

Mulige påstander fra bankene 
«Vi er mye bedre i praksis.» 

Dessverre så viser tidligere granskninger at bankene sjelden eller aldri er bedre i 
praksis enn de hevder å være i sine skriftlige retningslinjer. Våre casestudier viser at 
det tvert imot ofte er motsatt, nemlig at bankene kan ha gode retningslinjer men at de 
ikke alltid følger egne krav i praksis. Etisk Bankguide kommer til å granske bankenes 
investeringer og utlån løpende gjennom egne casestudier for å sjekke hvorvidt de har 
en praksis som stemmer overens med retningslinjene. 

«Vi har flere og tydeligere retningslinjer om samfunnsansvar, etikk og 
bærekraft som vi ikke har publisert.» 

Ifølge FNs veiledende prinsipper om åpenhet så er det ikke tilstrekkelig å ha interne 
retningslinjer som ingen kjenner til. Retningslinjer skal publiseres åpent slik at alle 
interessenter kan få tilgang til dem. Retningslinjene må også være tydelig formulert 
slik at det ikke oppstår uklarheter, og slik at kravene kan følges opp i praksis. I løpet 
av kartleggingsprosessen får bankene også anledning til å kommentere og 
komplementere resultatene, Dette er en sikkerhetsventil som skal bidra til å sikre at vi 
fanger opp alle relevante retningslinjer og for å rydde opp i eventuelle misforståelser 
om innholdet i retningslinjene. 

«Vi er ikke aktive innenfor alle de områdene som kartlegges, og derfor kan vi 
heller ikke oppnå en høy poengsum.» 

Dette stemmer ikke. Kartleggingen av bankene skjer innenfor områder og temaer der 
banken har aktivitet. Dersom banken ikke har noen aktivitet innenfor et område eller 
tema er det heller ikke påkrevet med noen egen policy på området. Innenfor de 
områdene hvor banken enten er tilstede gjennom fondsinvesteringer, 
prosjektfinansiering eller utlån så kreves det imidlertid at slik virksomhet skal følge 
relevante internasjonale standarder og krav knyttet til bærekraft, etikk og 
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samfunnsansvar. Dette er i henhold til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer, 
som forutsetter at slikt ansvarsarbeid integreres i bankenes aktiviteter. 

    Jeg finner ikke min bank i guiden? 

    Det er stort arbeid å analysere retningslinjene til bankene, og vi konsentrerte oss 
da om de største, de som allerede var med i den svenske utgaven av Etisk 
bankguide og noen mer alternative banker for å vise spennet i arbeidet som gjøres 
med etikk og bærekraft. Den norske Etisk bankguide inneholder flest banker av alle 
landene som er med i dette initiativet. Vi har ambisjoner om å utvide Etisk bankguide 
og kartlegge enda flere banker som har virksomhet i Norge. 

    Hvorfor er ikke Skandiabanken med? 

    Skandiabanken i Norge skulle egentlig være med, men banken er relativt nylig blitt 
skilt ut som egen selvstendig bank fra svenske Skandiabanken. Banken må dermed 
først etablere seg som egen norsk bank, få tid til å utvikle og publisere egne 
retningslinjer osv før det kan bli aktuelt å trekke dem inn i denne undersøkelsen. 

    Hvem har utviklet metoden som ligger bak kartleggingen av bankene? 

    Svar: Fair Finance Guide International har utviklet metoden sammen med 
organisasjonene som står bak initiativet og det nederlandske konsulentselskapet  
Profundo. Kartleggingsmetoden ble opprinnelig utviklet i Nederland over en periode 
på fem år. Metoden evalueres ca. annethvert år. 

     Hvorfor er ikke fondsselskaper og pensjonsfond tatt med? 

    Svar: Bankenes egne fondsselskaper inngår i kartleggingen. I fremtiden tar FFG 
sikte på å utvide kartleggingen til å omfatte flere finansaktører, herunder også rene 
fondsselskaper, pensjonsfond og forsikringsselskaper. 

    Hva menes med bankenes investeringer? 

    Svar: Bankenes investeringer handler blant annet om hvordan bankenes 
fondsselskaper investerer i aksjer og andre verdipapirer. 

    Hva menes med bankenes utlån? 

    Svar: Utlån handler blant annet om hvordan banken reinvesterer og låner ut de 
pengene som står på din sparekonto. Dette skjer for eksempel gjennom utlån til ulike 
selskaper og investeringsprosjekter. 
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Vedlegg 3. Om forfatteren Jørn Bue Olsen  

• Ekon.dr. fra Handelshögskolan vid GötebrogsUniversitet og siv.ing. fra 
NTH. 

• Rådgiver og forfatter i ledelse, prosjekt og etikk  
 
Arbeider til daglig som rådgiver og forfatter i ledelse og etikk. Han har doktorgrad fra 
Göteborgs Universitet. Siste år jobbet han også som 1.amanuensis i næringslivsetikk ved 
en høyskole. Han er sensor ved flere universitet og høyskoler, og han har gitt ut flere 
bøker.  
 
Noen utgivelser som forfatter og skribent: 
* Bok 2017: Etikk, samfunnsansvar og korrupsjon. Hegnarforlaget; for 
ledere/styremedlemmer.  
* Bok 2013: ”Næringslivsetikk og samfunnsansvar?” Filosof Henrik Syse og JBO.            
* Nettkurs i 2014: Basert på boken ”Næringslivsetikk og samfunnsansvar?” Syse og JBO.  
   Laget 6 intro-videoer til emner i kurset (ligger åpent på YouTube)   
* Bok 2010: ”Etikk, ledelse og samfunnsansvar” Prof. Odd Nordhaug, NHH og JBO.  
* Bok 2011: Artikkel: ”Retoriske ritualer og etisk handling” i ”Retorikk, etikk og arbeidsliv”. 
* Fast skribent Ukeavisen Ledelse. Ca. 50% etikk-artikler; resten ledelse og organisasjon 
* Populærartikler om ledelse og etikk i aviser og tidsskrift (3 sider publikasjonsliste) 
* Dr.grad avhandling (2006): Etiske dilemma for ledere i konkurranseutsatte virksomheter. 
   Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.                         
 
Om sentral arbeidserfaring.                             
* Konsulent, rådgiver og forfatter (ledelse, prosjekt, styrearbeid, etikk, samfunnsansvar)   
Fra 1995 Oppdrag næring: Telenor, Statkraft, Snøhetta, Kartverket, Computas, div. 
kommuner/fylker mm.  
* Oppdrag akademia: 1.aman.; sensur NHH, NTNU, UiA, HiOA mm 
* Direktør Norges Handelshøyskoles Kursvirksomhet i Oslo (1988-95) 


