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Abstract  

The Norwegian Government Pension Fund Global, or informally the Norwegian Oil Fund, is one of the largest 

sovereign wealth funds in the world. What is interesting about the Oil Fund and other long-term investors in 

the global financial marked, is the observation of an ethical shift in regard to their investment strategy. The 

challenges the world is facing in relation to poverty, climate change, and food shortage has led to the 

implementation of a more responsible investment strategy to protect and ensure ethical considerations. One 

can identify how the Oil Fund consequently contemplate how their investments impact environmental and 

social issues.  

 

The aim of this master thesis is to understand how the emerging attention on ethical considerations creates a 

complex tension in the Norwegian Oil Fund`s responsibility communication. The purpose is therefore to 

investigate the fund`s responsibility communication in order to gain insight into the complexity that must be 

navigated in order to safeguard both financial and ethical considerations in the management of the fund. 

Drawing on Niklas Luhmanns system theory the thesis first examines the historical semantics of the Oil Fund’s 

responsibility communication in the period of 1998-2019. Furthermore, the thesis consists of an analysis of 

the communicative paradox which emerge in the fund’s responsible communication. The analysis is followed 

by a discussion on how the tension between financial and ethical considerations challenge the fund`s role as a 

government owned fund.  

 

In conclusion, I argue that the complex tension between financial and ethical considerations communicatively 

affects the Norwegian Oil Fund`s responsibility communication in three ways. Firstly, the complexity 

contributes to a shift in what is communicated as responsible. The fact that both return, and ethics are included 

in the fund’s responsibility communication leads to the emerging of a responsibility paradox in the 

communication. The communicatively handling of the paradox influences the Oil Fund`s fundamental role as 

an investor in the financial marked. When ethics is introduced in the responsibility communication, it 

challenges the political consensus of the management of the fund, and its role as a foreign policy instrument. 

The fund`s role as an investor is therefore influenced by a hybrid identity in addition to the safeguarding of 

national and international political interests, which becomes the guiding elements in the management of the 

fund.    
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1. Innledning 

 

«Det er tungrodd og uhåndterbart når fondet nå går inn i de mest problematiske markedene der 

menneskerettighetene er under særlig press» - Menneskerettighetsjurist Pia Goyer (Hovland, 2019). 

 

Sitatet er et eksempel på diskusjonen som utspiller seg i årsskiftet 2019/2020 om hvilken rolle det norske 

Oljefondet skal ha som statlig investeringsfond i det globale finansmarkedet. Diskusjonen handler om fondet 

skal optimere avkastningen på den norske oljeformuen slik at statskassen blir større, eller om Oljefondet 

gjennom fokus på etikk skal være et diplomatisk og utenrikspolitisk verktøy som skal forholde seg til 

ansvarlighet internasjonalt.  

 

Ordskiftet om Oljefondets rolle må ses i lys av at Finansdepartementet i april 2019 gir et offentlig utvalg, ledet 

av jussprofessor Ola Mestad, mandat til å vurdere om det er behov for endringer i retningslinjene for 

observasjon og utelukkelse i fondet (Finansdepartementet, 2019). Sommeren 2020 presenterer utvalget sine 

anbefalinger, og flere grep foreslås for å styrke det etiske grunnlaget i Oljefondets disposisjoner. En av 

utvalgets sentrale anbefalinger er at fondet bør selge seg ut av selskaper som selger våpen til parter i væpnede 

konflikter, og hvor disse brukes til å begå alvorlige og systematiske brudd på humanitærrettens regler for 

stridighetene (Linderud, 2020). Samlet innebærer forslaget til nye etiske retningslinjer at Oljefondet ikke kan 

eie aksjer i våpenproduksjon, tobakk, kullkraft, og der det skjer grov miljøskade, brudd på menneskerettigheter 

og korrupsjon (Hovland, 2020). Mestad-utvalgets anbefalinger er for øyeblikket til behandling i regjeringen 

etter å ha vært på offentlig høring høsten 2020. Oljefondets framtidige ivaretakelse av etiske hensyn er derfor 

på nåværende tidspunkt ikke besluttet.   

 

Mestad-utvalgets mandat er å presentere anbefalinger og vurderinger innenfor følgende rammer:  

 

• «De etiske retningslinjene skal baseres på etiske normer med bred oppslutning i det norske samfunnet 

og forankres i internasjonale avtaler og initiativer Norge har sluttet seg til. Formålet er å sikre en 

konsistent og systematisk praktisering av retningslinjene på tvers av selskaper og over tid. 

• Det overordnede formålet for forvaltningen av fondet er høyest mulig avkastning innenfor akseptabel 

risiko. Det å sikre at kommende generasjoner får del i oljeformuen er en etisk forpliktelse i seg selv. 

Dette innebærer at fondet skal være en finansiell, ansvarlig investor, og ikke et politisk virkemiddel» 

(Finansdepartementet, 2019).   

 

I mandatet fra Finansdepartementet framgår det at Oljefondet ikke skal være et politisk virkemiddel, men en 

finansiell og ansvarlig investor.  Mestad-utvalget peker imidlertid på at en utfordring knyttet til utelukkelse av 
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investeringer i selskaper i for eksempel Saudi-Arabia eller Kina, er at fondet nettopp kan oppfattes som et 

utenrikspolitisk virkemiddel. Utvalget skriver at: «En problemstilling er hvordan kravene som stilles i de etiske 

retningslinjene kan oppfylles, samtidig som man unngår at fondet anses som et virkemiddel i 

utenrikspolitikken» (NOU 2020:7, s.25). I forlengelsen av utvalgets utredning advarer også Norges Bank, som 

har det operative ansvaret for forvaltningen av fondet, Finansdepartementet om det samme:  

 

«Dersom det foreslåtte kriteriet tas inn i retningslinjene, kan det bli liggende nær opp mot en utenrikspolitisk 

vurdering. Det tilsier særlig aktsomhet i vurderingene. Som utvalget skriver, bør det stilles krav til bredde og 

autoritet i kildetilfanget. Før det fattes vedtak om utelukkelse bør det være hevet over rimelig tvil at selskapet 

selger våpen inn i spesifikke konflikter der selskapet har kunnskap om, eller burde kunne forutse, bruk som 

klart bryter med internasjonal humanitærrett» (NBIM, 2020b). 

 

Bekymringen til Norges Bank er fulgt opp i en artikkel i økonomiavisen Dagens Næringsliv, der det 

framkommer at Norges Bank i et brev til Finansdepartementet varsler at Mestad-utvalgets forslag til nye etiske 

retningslinjer kan bety at Oljefondet må selge aksjer til en verdi av ti milliarder norske kroner (Linderud, 2020). 

Etiske retningslinjer har ført til at fondet i perioden 2006-2019 har oppnådd 0,04 prosent lavere avkastning 

(NBIM, 2020b). Det tilsvarer et årlig estimert tap på 2,8 milliarder norske kroner, og totalt har fondet solgt seg 

ut av 144 selskaper. Problemstillingene som utspiller seg i diskusjonen reiser en rekke spørsmål om 

Oljefondets virke og formål. Overordnet handler det om Oljefondets ansvar. For hvilken rolle skal egentlig 

Oljefondet ha? Skal fondet være en investor med blikk på etikk eller skal fondet være en finansiell investor 

med blikk på mest mulig inntjening? Og hva vil det egentlig si å være en ansvarlig investor, og i den 

sammenheng hva forstås som ansvarlig?  

 

1.2 Problemformulering  

I følgende masteroppgave er jeg opptatt av å undersøke Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon nærmere. 

Spørsmålene som blir stilt innledningsvis illustrerer kompleksiteten Oljefondet må navigere i knyttet til deres 

ansvar som statlig investeringsfond. Kompleksiteten som oppstår i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon 

kan mer konkret forstås som spenningsfeltet fondet står i med hensyn til hvordan oljepengene skal forvaltes, 

og hvilken rolle fondet skal ha som investor i finansmarkedet. Finansdepartementets mandat for Mestad-

utvalgets arbeid illustrerer spenningsfeltet fordi det framgår at Oljefondet både skal være ansvarlige for å følge 

etiske retningslinjer basert på etiske normer forankret i internasjonale avtaler og initiativer, samtidig som 

formålet med forvaltningen er høy avkastning. Den kommunikative kompleksiteten som oppstår når både 

finansielle og etiske hensyn kommer i spill i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon er oppgavens 

gjennomgående røde tråd. Med utgangspunkt i dette har oppgaven som formål å besvare følgende 

problemformulering: 
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Hvordan kan vi kommunikativt forstå spenningsfeltet Oljefondet må navigere i for å håndtere finansielle 

og etiske hensyn?  

 

For å besvare problemformuleringen vil oppgaven bestå av to analyser, og en etterfølgende diskusjon som 

bygger videre på de empiriske funnene. Analysene og diskusjonen gjør at oppgavens problemformulering 

iakttas gjennom tre forskjellige blikk som til sammen gir kunnskap om og mulighet for å forstå spenningsfeltet 

Oljefondet befinner seg i.  

 

For å forstå hvordan Oljefondet håndterer spenningsfeltet mellom finansielle og etiske hensyn finner jeg det 

relevant i første analyse å iaktta hvordan Oljefondet kommuniserer om ansvarlighet i perioden 1998 til 2019. 

Ved å anvende Niklas Luhmanns semantiske analyse får jeg mulighet til å identifisere forventningene og 

meningsdannelsene som historisk ligger til grunn for Oljefondets italesettelse av ansvarlighet. Å undersøke 

Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon semantisk gjør at jeg kan iaktta hvordan det over tid har utviklet seg 

et språk som fondet anvender i kommunikasjonen om ansvarlighet. I semantikkanalysen skal følgende 

arbeidsspørsmål besvares: 

 

Hvordan har Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon endret seg fra 1998 til 2019?  

 

Med utgangspunkt i funnene som avdekkes i den semantiske analysen vil jeg i oppgavens andre analyse studere 

hvordan spenningsforholdet mellom finansielle og etiske hensyn konstruerer et grunnleggende paradoks i 

Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. I paradoksanalysen skal ansvarlighetsparadokset kartlegges og 

identifiseres i ansvarlighetskommunikasjonen, før jeg iakttar hvordan det kommunikativt håndteres. Ved 

paradokstenkning anvendes Luhmanns paradoksforståelse i samspill med Gunther Teubners forståelse av en 

hybrid kommunikasjon som måte å håndtere det paradoksale motsetningsforholdet. Jeg skal ut fra dette besvare 

følgende arbeidsspørsmål i oppgavens paradoksanalyse:  

 

På hvilken måte framtrer et ansvarlighetsparadoks i Oljefondets kommunikasjon, og hvordan håndteres dette 

kommunikativt? 

 

Avslutningsvis vil oppgavens diskusjon se på hvordan det kommunikative spenningsforholdet mellom det 

finansielle og etiske hensynet i ansvarlighetskommunikasjonen redefinerer Oljefondets rolle. I den forbindelse 

er jeg interessert i å iaktta på hvilken måte Oljefondets rolle brukes strategisk i ansvarlighetskommunikasjonen 

til å skape oppslutning og legitimitet rundt fondets etiske målsettinger og investeringspraksis. I tillegg er jeg 

interessert i å undersøke om Oljefondet som følge av større oppmerksomhet på etikk er blitt mer politisk, både 
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nasjonalt ut fra ivaretakelsen av etiske hensyn og utenrikspolitisk i form av fondets mulighet til å fremme 

norske verdier og politiske målsettinger internasjonalt. Konkret skal følgende arbeidsspørsmål besvares: 

 

Hvordan setter spenningsforholdet mellom finansielle og etiske hensyn Oljefondets rolle på spill? 

 

1.3 Ønske om utelukkende finansiell gevinst vs. ansvarlighet  

Oppgavens overordnede problemformulering om hvordan Oljefondet kommunikativt håndterer og forener 

motstridene hensyn ut fra rollen som statlig investeringsfond skriver seg inn i en mer generell debatt. Debatten 

må ses i lys av endringene og mulighetsstrukturene om ansvarlighet som har funnet sted i finansverdenen de 

siste årene. Jeg mener det er relevant å presentere dette som oppgavens ramme, og redegjør kort for utviklingen 

i dette delkapittelet.   

 

I flere tiår har finansverdenen vært dominert av investorer som søker kortsiktig personlig gevinst. Bruken av 

algoritmer og kunstig intelligens gir kortsiktige tradere mulighet til å gjennomføre tusenvis av transaksjoner 

per minutt. Det gjør at investorene tjener mer penger, raskere enn noen gang før. En fellesnevner for denne 

type transaksjoner er at bevisstheten omkring selskapene man kjøper seg inn i er mindre framtredende – 

eksempelvis om det er miljøvennlig teknologi eller kullproduksjon. Avkastning er det primære formålet 

(Skreddeberget, 2016). Dette har bidratt til at finansverdenen historisk har skapt rikdom for noen få, og 

medvirket til at færre får ta del i velstandsøkningen (Stiglitz, 2019). 

 

Selv om finansverdenen tradisjonelt har vært kjennetegnet av kortsiktige tradere synes bransjen å stå ved et 

veiskille, hvor disse investorene og deres appetitt for utelukkende finansiell gevinst står i kontrast til de 

langsiktige investorene med blikk på ansvarlighet (Fligstein & McAdams, 2019, s.3-4). Ansvarlighet i et slikt 

perspektiv handler om hvilket ansvar investorer forventer å påta seg for menneskene, samfunnet og miljøet 

som påvirkes av investeringene (Nærings- og fiskeridepartementet, 2020). Dette veiskillet kan ses i 

sammenheng med utfordringene verden står overfor knyttet til fattigdom, matmangel, klimakrise, ustabilitet 

og demokratiske verdier som er under press (Stiglitz, 2016). Etableringen av internasjonale retningslinjer og 

standarder, som FNs bærekraftsmål, OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende 

prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter har lagt press på finansbransjen til å ta et større 

samfunnsansvar (Utenriksdepartementet, 2019). Samfunnsansvar kobles særlig opp mot at privat sektor og 

ansvarlige private investeringer er en viktig drivkraft og forutsetning for økonomisk utvikling, og et avgjørende 

virkemiddel for å håndheve internasjonalt anerkjente konvensjoner om å ivareta menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon (NHO, 2018). 
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Flere aktører stiller spørsmål om finansbransjen som historisk kan sies å ha medvirket til dagens utfordringer 

og ustabilitet, også kan være en del av løsningen. Vi ser hvordan investorer nå ikke bare fokuserer på hvordan 

investeringer kan gi finansiell avkastning, men hvordan de kan bidra til at verden går i riktig retning (Vikinger 

mot ulver – slaget om finans, 2019). Det er ikke kun enkeltinvestorer som trekkes fram som viktige aktører i 

denne sammenheng. Stadig flere peker på at statlige investeringsfond og pensjonsselskaper i rike land som 

Singapore, Kina og Norge bør lede an i arbeidet. Statseide investeringsfond er store aktører i finansmarkedet, 

og står i en unik posisjon til å gå mot strømmen. I dag finnes det over 60 statlige investeringsfond som 

kjennetegnes av å ha en langsiktig investeringshorisont. Denne tilnærmingen står i kontrast til de fleste 

aktørene i finansbransjen. Det innebærer at statlige fond, i motsetning til kortsiktige investorer har mulighet til 

å tenke 30 år fram i tid (Skreddeberget, 2016).  

 

Posisjonen statlige investeringsfond har til å være ansvarlige investorer gjør dem interessante å studere 

nærmere. I likhet med kortsiktige tradere har statlig eide fond som overordnet oppgave å oppnå høy avkastning 

på sine investeringer. Spørsmålet blir dermed hvordan fondene håndterer og forener det å tjene mest mulig 

penger samtidig som investeringene i større grad forventes å være ansvarlige.   

 

1.4 Oljefondets mandat  

Det norske Oljefondet, formelt Statens pensjonsfond utland, er i dag verdens største statseide fond. Fondet eies 

av det norske folk, og styres av norske folkevalgte politikere. Med en størrelse på over 10 000 milliarder norske 

kroner eier fondet aksjer i over 9000 utenlandske selskaper, noe som utgjør 1,5 prosent av aksjene i 

finansmarkedet. Dersom fondet fordeles på Norges innbyggere vil hver borger få utbetalt 1,5 millioner norske 

kroner (NBIM, 2019b).  

 

For å forstå betydningen av Oljefondet som statseid investeringsfond må vi gå tilbake til 1969 da et av verdens 

største oljefelt til havs, Ekofisk, ble funnet på den norske kontinentalsokkelen (NBIM, 2019b). Oljefunnet 

markerer startpunktet for det norske oljeeventyret, som kjennetegnes av at det tidlig ble bestemt at 

oljeressursene skulle være norsk allemannseie. Den norske stat valgte å beholde kontrollen over oljepengene, 

noe som dannet grunnlaget for en oljepolitikk basert på sterk statlig styring (Ryggvik, Smith-Solbakken og 

Tollaksen, 2020). Oljefunnet i 1969 førte til en eksepsjonell vekst i norsk økonomi, og det ble bestemt at olje- 

og gassinntektene måtte brukes i et forsiktig tempo for å ikke skape ubalanse i økonomien. En av målsettingene 

som ble fastlagt var å sikre at rikdommen skulle reserveres for framtidige generasjoner (NBIM, 2019b). 

Stortinget fikk i oppdrag å utforme et sett med retningslinjer for å sikre en langsiktig forvaltning av olje- og 

gassressursene. På bakgrunn av dette vedtok Stortinget i 1990 loven om Statens pensjonsfond, hvor det framgår 

at et statlig fond skulle opprettes. Konkret står det at fondets overordnede målsetting er: 
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«Sparingen i Statens pensjonsfond skal støtte opp under finansieringen av folketrygdens pensjonsutgifter. 

Sparingen skal ivareta langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter slik at 

petroleumsformuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode» (Statens pensjonsfond-loven, 

2005, §1). 

 

I tillegg framgår det at Oljefondet skal brukes som et verktøy for å håndtere petroleumsinntektenes særegne 

karakter:  

- «For det første den usikkerhet som er knyttet til den fremtidige utviklingen i statens inntekter fra 

petroleumsvirksomheten.  

- For det andre at inntektene fra oljevirksomheten ikke har den samme inndragende effekten i forhold 

til innenlandsk etterspørsel som andre statlige inntekter.  

- For det tredje at petroleumsinntektene motsvares av en nedbygging av petroleumsformuen» (NOU 

2003:22, s.57).  

 

Opprettelsen av Oljefondet er dermed et virkemiddel for å sikre at petroleumsinntektene brukes på et nivå som 

er forenelig med langsiktige hensyn for norsk økonomi, og for å gi myndighetene større handlingsrom i den 

økonomiske politikken knyttet til risikoen for fallende oljepriser og nedgang i fastlandsøkonomien (NBIM, 

2019b). Samtidig skal fondet være et redskap for å håndtere statsfinansielle utfordringer i form av økte 

pensjonsutbetalinger og avtakende petroleumsinntekter. Fondet skal legge til rette for varig verdiskapning og 

stabil utvikling i fastlandsøkonomien. I den sammenheng overføres overskudd på statsbudsjettet til Oljefondet, 

mens eventuelle underskudd i økonomien dekkes ved å trekke på fondets kapital (NBIM, ukjent).  

 

Styringsmodell  

Oljefondet styres ut fra en modell der Stortinget, Finansdepartementet og Norges Bank har ulike roller. 

Stortinget har gjennom Loven om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet det formelle ansvaret for 

forvaltningen av fondet. Departementet fastsetter dermed rammen for fondet. Siden 1998 har Norges Bank på 

vegne av departementet ivaretatt den operative forvaltningen av Oljefondet (Finansdepartementet, 2018). 

Norges Bank har etablert en egen avdeling, Norges Bank Investment Management (NBIM), som har i oppgave 

å forvalte fondet (NBIM, ukjent). En klar rollefordeling mellom de tre styringsnivåene, fra Stortinget til Norges 

Bank, tydeliggjør hvilke ansvarsområder de ulike nivåene har. Delegeringen av oppgaver og ansvarsområder 

går nedover i styringskjeden, mens rapportering av resultater og risiko går oppover, se figur 1 

(Finansdepartementet, 2018b). Norges Bank styrer fondet på bakgrunn av et mandat som beskriver de 

overordnede investeringsrammene og stiller krav til risikostyring, rapportering og forvaltning. 

Rollefordelingen mellom de tre aktørene vil være en sentral del av oppgaven, særlig i forbindelse med 
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semantikkanalysen hvor jeg blant annet iakttar hvordan rolle- og ansvarsfordelingen, samt italesettelsen av 

Norges Banks rolle som operativ forvalter endrer seg historisk. 

 

 

 

1.5 Leseveiledning  

Kapittel 1: Innledning  

I kapittel 1 presenteres oppgavens underliggende undring – hvordan Oljefondet som statlig investeringsfond 

håndterer spenningsforholdet mellom finansielle og etiske hensyn. I tilknytning til undringen presenteres 

oppgavens problemformulering. Videre redegjør jeg for hvordan semantikk- og paradoksanalysen, og den 

etterfølgende diskusjonen bidrar til at problemformulering iakttas gjennom tre forskjellige blikk som til 

sammen gir mulighet for å forstå spenningsfeltet Oljefondet befinner seg i. Etterfølgende blir oppgavens 

ramme og case presentert. 

 

Kapittel 2: Analysestrategi  

I kapittel 2 presenteres oppgavens analysestrategiske valg som muliggjør en iakttakelse av Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon som iakttakelsespunkt. Konkret beskrives oppgavens poststrukturalistiske 

vitenskapsteoretiske posisjon, det teoretiske fundamentet og analysestrategien. I den forbindelse presenteres 

relevante deler av Luhmanns systemteori, og hvordan semantikkanalysen og paradoksanalysen 

operasjonaliseres. Avslutningsvis introduseres oppgavens empiriske utgangspunkt som danner grunnlaget for 

analysene og diskusjonen. Her blir oppgavens empiriske overveielser diskutert i tilknytning til hvordan empiri 

har blitt innsamlet.  
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Kapittel 3: Semantikkanalysen 

I oppgavens semantikkanalyse får jeg blikk på hvordan ansvarlighetsbegrepet meningstilskrives i Oljefondets 

kommunikasjon. Ansvarlighetskommunikasjonen blir studert ut fra temaene formål, Norges Bank som 

operativ forvalter, fondets investeringsmuligheter og etisk forpliktelse. Ved å studere ansvarlighet som et 

historisk fenomen i lys av de fire temaene får jeg mulighet til å iaktta hvilke kontingente semantiske betingelser 

ansvarlighetsbegrepet hviler på over tid. Dette gjøres ved å anvende Luhmanns tre meningsdimensjoner som 

analytisk redskap.  

 

Kapittel 4: Paradoksanalysen  

Paradoksanalysen bygger videre på de empiriske funnene i semantikkanalysen for å iaktta hvordan et 

overordnet ansvarlighetsparadoks er på spill i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. Først vil 

ansvarlighetsparadokset kartlegges og identifisere. Deretter vil jeg studere på hvilken måte paradokset 

håndteres i ansvarlighetskommunikasjonen. Dette gjøres ut fra Luhmanns og Teubners 

avparadokseringsstrategier.   

 

Kapittel 5: Diskusjon  

Diskusjonen tar utgangspunkt i hvordan det paradoksale motsetningsforholdet som identifiseres i 

paradoksanalysen setter Oljefondets rolle som investeringsfond på spill. Her er jeg interessert i å iaktta hvordan 

ansvarlighetsparadoksets to verdier, avkastning og etikk, kommunikativt brukes strategisk til å skape 

oppslutning og legitimitet. I tillegg diskuteres det på hvilken måte synliggjøringen av etikk i Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon bidrar til en diskusjon om fondet er et politisk redskap. Samtidig stiller jeg 

spørsmål ved Oljefondets rolle i norsk utenrikspolitikk.  

 

Kapittel 6: Konklusjon og refleksjon 

Avslutningsvis blir oppgavens oppsummerende konklusjon presentert, hvor jeg redegjør for hva som har vært 

oppgavens grunnleggende formål. I den forbindelse oppsummerer jeg på hvilken måte semantikk- og 

paradoksanalysen og den etterfølgende diskusjonen gjør at oppgavens problemformulering iakttas gjennom tre 

forskjellige blikk. Dette gir mulighet for å forstå det kommunikative spenningsfeltet Oljefondet befinner seg 

i. Til slutt reflekterer jeg rundt oppgavens anvendelighet.  
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2. Analysestrategi  

Følgende kapittel vil redegjøre for oppgavens analysestrategiske overveielser. Analysestrategien er utformet 

for å få de nødvendige verktøyene til å forfølge oppgavens erkjennelsesinteresse om å forstå hvordan 

Oljefondet kommuniserer om ansvarlighet, og hvordan ansvarlighetskommunikasjon mer konkret håndterer 

kompleksiteten som oppstår når hensyn til avkastning og etikk skal ivaretas. Strategien er dermed sammensatt 

for å svare på oppgavens problemformulering: Hvordan kan vi kommunikativt forstå spenningsfeltet 

Oljefondet må navigere i for å håndtere finansielle og etiske hensyn? Innledningsvis vil oppgavens 

poststrukturalistiske blikk presenteres, før det teoretiske utgangspunktet forklares. Her vil jeg blant annet 

presentere relevante deler av Luhmanns systemteori, og grunnbegreper som legger føringer på hvordan 

empirien gjøres til gjenstand i oppgaven. Deretter vil jeg utdype den analysestrategiske rammen, før jeg 

presenterer de empiriske overveielsene. Avslutningsvis er analysens struktur og framgangsmåte 

operasjonalisert i en problemformuleringsfigur inspirert av Niels Åkerstrøm Andersen (2014). 

 

2.1 Vitenskapsteoretisk posisjon  

Oppgavens vitenskapsteoretiske blikk er poststrukturalistisk. Gjennom den poststrukturalistiske 

erkjennelsesinteressen får jeg som iakttaker mulighet til å ta et skritt tilbake for å iaktta den historiske 

framkomsten og posisjonen til ansvarlighet i Oljefondets kommunikasjon. Det betyr at framfor å se på 

ansvarlighet fra en bestemt kategori, gir det poststrukturalistiske blikket anledning til å spørre inn til begrepet 

(Andersen, 1999, s.10). Dette gir mulighet for å iaktta hvilke tilblivelses- og transformasjonsbetingelser som 

historisk har vært med på å forme ansvarlighetsbegrepets meningstilskrivelse, hvordan begrepet settes på spill 

i kommunikasjonen, hvilke nye begreper som dukker opp og tilfører det ny mening, samt hvilken politikk og 

strategier som har formet ansvarlighetskommunikasjonen (Andersen, 1999, s.10). Poststrukturalismen 

omfatter en vitenskapsteoretisk forskyvning fra ontologi til epistemologi, hvor jeg som iakttaker beveger meg 

bort fra en førsteordens iakttakelse til en annenordens iakttakelse (Andersen, 1999, s.14). En annenordens 

iakttakelse deontologiserer epistemologiens gjenstand, slik at jeg som iakttaker kan problematisere 

selvfølgelighetene som eksisterer i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. Det betyr at jeg kan iaktta 

hvordan etiske hensyn i dag figurerer som en selvfølgelighet i Oljefondets kommunikasjon om ansvarlighet, 

sammenlignet med at begrepet i perioden 1998-2003 kun kobles mot høy avkastning til lav risiko. En slik 

iakttakelse av ansvarlighetsbegrepet gir derfor mulighet til å oppnå en annerledes erkjennelse enn meningen 

som allerede eksisterer (Andersen, 1999, s.14).  

 

Analysestrategien gir det vitenskapelige blikket slik at den sosiale framveksten blir iakttakelig. Det betyr at 

valg av analysestrategi legger føringer på hvordan man former og kondisjonerer et blikk på den sosiale verden 

fra en bestemt posisjon i verden (Esmark, Laustsen & Andersen, 2006, s.10). Analysestrategien utspiller seg 

derfor fra en tom ontologi, hvor virkeligheten ikke tilskrives bestemt mening på forhånd. Det innebærer at 



 16 

Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon ikke forutsettes på forhånd, fordi virkeligheten kun ses som en 

virkelighet for meg som iakttaker, som iakttar på en bestemt måte (Nygaard, 2012, s.127). Analysestrategien 

påvirker hvordan jeg som iakttaker epistemologisk konstruerer Oljefondets iakttakelser om ansvarlighet som 

objekt for egne iakttakelser (Esmark, Laustsen & Andersen, 2006, s.11). Det epistemologiske utgangspunktet 

for oppgaven er Luhmanns systemteori. Teorien beskrives nærmere i neste delkapittel, hvor det 

systemteoretiske arbeidet presenteres. Luhmanns teoriapparat er omfattende og består av en rekke elementer. 

Formålet er derfor å presentere relevante deler av teorien i forhold til oppgavens problemformulering.  

 

2.2 Systemteori som annenordens iakttakelsesapparat  

Formålet med å anvende et systemteoretisk annenordens iakttakelsesapparat er å iaktta kompleksiteten i de 

kommunikative mulighetsrommene i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. For å benytte Luhmanns 

systemteori som iakttakelsesprogram, er det relevant å først presentere to grunnbegreper i systemteorien. De 

to begrepene er iakttakelse og kommunikasjon. 

 

2.2.1 Iakttakelsesbegrepet  

Ifølge Luhmanns systemteoretiske tilgang til epistemologi består 

virkeligheten først og fremst av iakttakelser. Luhmann forstår iakttakelser 

som forskjellsdannende observasjoner, hvor iakttakelsen ikke refererer til et 

bestemt subjekt, men selve forskjellen. Forskjellen brukes til å markere den 

ene siden og ikke den andre (se figur 2). Den umarkerte siden beskrives som 

en motsetning til den markerte, og er avgjørende for hvordan den markerte siden framtrer som gjenstand for 

iakttakeren (Luhmann, 1993a, s.485). Når ansvarlighet italesettes i Oljefondets kommunikasjon betyr dette 

eksempelvis at jeg iakttar at høy finansiell avkastning opererer på den markerte siden i forskjellen, mens 

retningslinjer om etikk opererer som umarkert.  

 

Iakttakelsens form skaper en blind plett hos iakttakeren. Ifølge Luhmann består iakttakelsens blinde plett av 

hva «An observer cannot see what he cannot see. Neither can he see that he cannot see what he cannot see» 

(Luhmann, 1994, s.28). En annenordens iakttakelse muliggjør en iakttakelse av både førsteordens iakttakelsen, 

hvor den ene siden i en forskjell markeres, og iakttakelsens blinde plett. En annenordens iakttakelse er dermed 

en «observation of the observer», som innebærer en iakttakelse av det iakttakende systemet som egne 

iakttakelser (Luhmann, 1994, s.28). I motsetning til en førsteordens iakttakelse som er fremmedrefererende og 

refererer til omverdenen, er en iakttakelse på annenorden selvrefererende (Luhmann, 1993a, s.456). Det betyr 

at en annenordens iakttakelse er en iakttakelse av det iakttakende systemet selv (Andersen, 1999, s.112). Når 

Luhmanns annenordens begrep anvendes analysestrategisk innebærer det at jeg får mulighet til å gjøre 
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Oljefondets egne iakttakelser av ansvarlighet til gjenstand for min egen analyse. Det gjør at jeg kan iaktta hva 

Oljefondet selv gjør seg blind for gjennom en gitt forskjell som opptrer i ansvarlighetskommunikasjonen. 

 

At jeg opererer på et annenordens iakttakelsesnivå gjør at verdensoppfattelsen forskyves fra å være 

monokontekstuell til å bli polykontekstuell. Det at en førsteordensiakttakelse er monokontekstuell betyr at 

iakttakeren kun ser hva han ser. Forskjellen framgår, men iakttakeren klarer ikke å skille den markerte siden 

fra den umarkerte. Når jeg derimot iakttar på et annenordensnivå, framtrer verden polykontekstuelt. Det betyr 

at jeg som iakttaker er klar over at det eksisterer blinde pletter i forskjellene som trer fram. Realiteten er dermed 

iakttakeravhengig fordi iakttakelsen er kontingent knyttet opp mot forskjellen som danner rammen for 

iakttakelsen (Andersen, 1999, s.114-115). En iakttakelse av annenorden gir en erkjennelse om at enhver 

iakttakelse har en blind plett. Det er blindheten som åpner opp for en iakttakelse, noe som innebærer at 

iakttakelsen kan iakttas og kritiseres av andre annenordens iakttakere fordi det ikke finnes et absolutt «riktig» 

syn på det som iakttas (Kneer & Nassehi, 1997, s.106-107).  

 

Forskjellene jeg iakttar gjennom for å iaktta Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon er altså ikke vilkårlige, 

og får konsekvenser for resultatene i analysene. Dermed konstruerer mitt annenordensblikk oppgavens 

iakttakelsespunkt ut fra hva jeg ser etter og hvilke problemstillinger som dukker opp som følge av mitt blikk. 

Oppgavens iakttakelsespunkt er Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. Som annenordens iakttaker er jeg 

interessert i å iaktta hvordan ansvarlighetsbegrepet italesettes i Oljefondets kommunikasjon. Konkret er jeg 

opptatt av hvilke forventninger Oljefondets kommunikasjon stiller til ansvarlighet, hvordan forventningene 

historisk endrer seg, og hvordan dette påvirker spenningsforholdet mellom finansielle og etiske hensyn. Det er 

dermed denne utviklingen jeg studerer når begrepet konstrueres og analyseres.  

 

2.2.2 Kommunikasjonsbegrepet  

I forlengelsen av å definere en annenordens iakttakelse, peker Luhmann på viktigheten av å forstå hvordan et 

fenomen iakttas ved hjelp av kommunikasjon (Luhmann, 1996a, s.259). Ved å anvende en luhmanniansk 

forståelse av begrepet beveger jeg meg bort fra den tradisjonelle forståelsen om at kommunikasjon er en 

handling hvor informasjon overføres fra person A (avsender) til person B (mottaker). Luhmann stiller seg 

kritisk til denne kommunikasjonsforståelsen. Han mener at «it is not human beings who can communicate, 

rather, only communication can communicate» (Luhmann, 1996a, s.261). Kommunikasjon er dermed 

selvrefererende prosesser. Definert som autopoetiske operasjoner i sosiale systemer, produserer og 

reproduserer kommunikasjon selv et nettverk for reproduksjon av denne type operasjoner. Luhmann 

identifiserer i den sammenheng enheten av kommunikasjon som syntesen av informasjon (hva skal 

kommuniseres), ytring (hvordan skal det kommuniseres) og forståelse (hva er budskapet i kommunikasjonen) 

(Luhmann, 1996a, s.261). En vellykket syntese av de tre elementene er betingelsen for at kommunikasjon 
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oppstår. Da tilbys elementene forskjellige tilknytningsmuligheter, og ny mulighet for kommunikasjon. 

Kommunikasjon skal derfor alltid ha minst en tilknytning til forrige kommunikasjon for å karakteriseres som 

kommunikasjon (Luhmann, 2006, s.47).  

 

Å bruke Luhmanns kommunikasjonsforståelse påvirker hvordan Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon 

iakttas. Det betyr at jeg ikke er opptatt av å studere ansvarlighetskommunikasjonen til bestemte ansatte i 

Oljefondet. Jeg er derimot opptatt av å forstå hvordan fondet som organisasjonssystem italesetter ansvarlighet, 

og hvordan kommunikasjonen over tid er knyttet an til hverandre. Ved å forstå at kommunikasjon alltid må 

være koblet til tidligere kommunikasjon kan jeg få blikk på hva Oljefondet knytter an til når de kommuniserer 

om ansvarlighet. 

 

2.3 Samfunnet som sosiale systemer  

Ifølge Luhmann består verden av sosiale systemer som forstås som enheten av forskjellen mellom system og 

omverden (Luhmann, 1996b, s. 345). Systemet skapes gjennom grensedragningen mellom seg selv og 

omverdenen (Kneer & Nassehi, 1997, s. 65). Fordi systemene utvikles som et produkt av markeringen i en 

forskjell, eksisterer ikke systemet på forhånd. Luhmann ser prosessen som et resultat av autopoetiske 

operasjoner hvor systemets selvreferanse er den sentrale dynamoen. Systemteorien fokuserer derfor på 

operasjonene, som gjennom gjensidige prosesser, danner selvrefererende systemer og sondringen mellom 

system og omverden (Knudsen, 2014, s.322). Systemenes autopoetiske karakter innebærer at de kun kan 

referere til seg selv og egne tidligere operasjoner (Luhmann, 2000, s.55). Det er iakttakelsene i det sosiale 

systemet, som kommunikative beskrivelser, som konstituerer grensen mellom system og omverden (Andersen, 

1999, s.132-133). Når kommunikasjon rekursivt kobles til kommunikasjon, oppstår de sosiale systemene 

gjennom kommunikasjonens oppdeling av selv- og fremmedreferanser knyttet til hva som er system og 

omverden (Luhmann, 1993b, Knudsen, 2014, s.322). Dermed er kommunikasjon mediet i det sosiale systemet 

som driver de autopoetiske prosessene (Luhmann, 1996a, s.262).  

 

Oljefondet som beslutningssystem 

Systemteorien skiller mellom tre typer sosiale systemer: samfunn, interaksjon og organisasjoner (Knudsen, 

2014, s.323). Systemreferansene viser ulike måter kommunikasjon struktureres på, og valg av referanse 

påvirker hvordan Oljefondets kommunikasjon om ansvarlighet iakttas (Kneer & Nassehi, 2004, s.115). I 

oppgaven iakttas Oljefondet som et organisasjonssystem.  

 

Luhmann definerer organisasjoner som «social systems which are able to stabilize forms of action and 

behaviour by deciding about more or less strong conditions of membership and about their practices and 

procedures» (Nassehi, 2005, s.185). Organisasjoner består av refleksivt forbundne beslutninger, som betyr at 
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Oljefondet forstås som et kommunikasjonssystem som kommuniserer gjennom beslutningsoperasjoner 

(Luhmann, 2000, s.55). Det er gjennom beslutninger Oljefondet tar stilling til forventninger fra omgivelsene 

og organisasjonens medlemmer om ansvarlighet (Andersen & Pors, 2017, s.84). Medlemskapet er 

organisasjoners måte å trekke en grense til omverdenen. Det gjøres gjennom å bestemme hvem som er en del 

av organisasjonen og hvem som kan delta i kommunikasjonen (Knudsen, 2014, s. 328). Finansdepartementet, 

Stortinget og Norges Bank forvalter Oljefondet sammen. Ved å definere fondet som et organisasjonssystem 

iakttar jeg at de tre aktørene har medlemskap i Oljefondet. Å studere Oljefondets beslutninger er relevant fordi 

kildene i det empiriske arkivet består av Oljefondets beslutningskommunikasjon i perioden 1998-2019. 

Beslutninger fikserer dermed kontingens om ansvarlighetskommunikasjonen. Ved å studere 

beslutningskommunikasjonen får jeg blikk på hvordan Oljefondet håndterer egen kontingens gjennom 

forskyvninger av premissene for beslutninger om ansvarlighet. Samtidig kan jeg iaktta hvordan Oljefondet 

oppstår gjennom beslutningsorientert kommunikasjon om ansvarlighet i et historisk perspektiv.  

 

2.4 Den analysestrategiske rammen 

Med utgangspunkt i Luhmanns systemteori vil jeg redegjøre for oppgavens analysestrategiske blikk, og 

hvordan dette legger føringer på iakttakelsen av Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. Oppgavens første 

analyse tar utgangspunkt i en semantisk analysestrategi som har til formål å studere de historiske endringene i 

Oljefondets kommunikasjon om hvordan mening kondenseres om ansvarlighetsbegrepet. Oppgavens andre 

analyse har til formål å iaktta hvordan et ansvarlighetsparadoks er på spill i ansvarlighetskommunikasjonen, 

og hvordan dette kommunikativt avparadokseres.  

 

2.4.1 Den semantiske analysestrategien 

Oppgavens semantikkanalyse gir blikk på hvordan det historisk har blitt kondensert mening om 

ansvarlighetsbegrepet, og hvordan dette skaper et reservoar av meningsformer som brukes i Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon. Iakttakelsespunktet i analysen er Oljefondets egne beskrivelser av ansvarlighet. 

Med dette som utgangspunkt gir den semantiske analysestrategien de nødvendige verktøyene slik at oppgavens 

første arbeidsspørsmål besvares: Hvordan har Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon endret seg fra 1998 

til 2019? Nedenfor presenteres sentrale begreper for hvordan den semantiske analysestrategien 

operasjonaliseres.  

 

Mening  

Ifølge Luhmann er: «The structure of meaning ... the structure of the difference between actuality and 

potentiality.  Meaning is the link between the actual and the possible: it is not one or the other» (Luhmann, 

1985, s.102). Forskjellen aktualitet/potensialitet viser at det som aktualiseres i et bestemt øyeblikk og står i 

sentrum for en kommunikasjon, alltid må ses i forhold til en horisont av mulige aktualiseringer, forstått som 
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potensialiteter. Mening forstås dermed som den samtidige presentasjonen av aktualitet og potensialitet 

(Andersen, 2014, s.48). Meningsdannelsen om ansvarlighet i Oljefondets kommunikasjon forstås ut fra dette 

som en dynamisk operasjon hvor mening videreføres i nye meningsseleksjoner over tid. Dette gjenskaper 

forholdet mellom aktualitet og potensialitet (Andersen, 2014, s.48). Det gjør at meningen om ansvarlighet ikke 

fikseres eller fastholdes i Oljefondets kommunikasjon. Mening er alltid en flytende og ustabil enhet som 

kontinuerlig aktualiseres av ny kommunikasjon (Andersen, 1999, s.123). Jeg iakttar hvordan meningen om 

ansvarlighet er dynamisk ved at kommunikasjonen over tid går bort fra å aktualisere høy finansiell avkastning 

til å aktualisere etikk. 

 

Semantikk 

I motsetning til mening som uttrykker bestemte operasjoner, uttrykker semantikk kondenserte og generaliserte 

former for mening som står til rådighet for de kommunikative operasjonene (Andersen, 2011, s.253). Luhmann 

definerer semantikk som særlige strukturer som gjør at kommunikasjon kobles med annen kommunikasjon. 

Semantikk kondenserer mening ved at den fanges i en form som står til disposisjon for kommunikasjon. I 

oppgaven brukes semantikkbegrepet til å undersøke den kondenserte formen for mening om ansvarlighet i 

Oljefondets kommunikasjon i perioden 1998-20191. Når Luhmanns begrep om kondensert mening anvendes, 

forstår jeg det dermed som en bestemt måte Oljefondet kommuniserer om ansvarlighet i en gitt periode. Jeg 

iakttar i den forbindelse hvordan det eksisterer forskjellige former for kondensering av ansvarlighet i tre 

bestemte tidsperioder (periodene redegjøres for i delkapittel 2.5). I den første tidsperioden kondenseres det 

mening om ansvarlighet ved å italesette at fondet skal sikre høy finansiell avkastning til lav risiko. I den andre 

tidsperioden kondenseres det mening om ansvarlighet ved å understreke at ivaretakelsen av finansielle og 

etiske hensyn går hånd i hånd. Til sammenligning kondenseres det mening om samme begrep i den siste 

tidsperioden ved å understreke at Oljefondet skal være det best forvaltede fondet internasjonalt i ivaretakelsen 

av etiske hensyn.  

 

Begrep 

Når jeg er interessert i å semantisk studere meningstilskrivelsen av ansvarlighet i Oljefondets kommunikasjon, 

iakttas dette ut fra Luhmanns begrepsforståelse. Ifølge Luhmann eksisterer et begrep når det forekommer et 

klart motbegrep, hvor det legges opp til en flertydig meningstilskrivelse som dannes gjennom løpende 

kondensering (Andersen, 1999, s.112). Et begrep forstås som enheten av forskjellen begrep/motbegrep. 

 
1 Luhmanns forståelse av semantikkbegrepet er knyttet opp mot forståelse av at samfunnet er funksjonelt differensiert. Av den grunn 

studerer han pleiet semantikk, hvor funksjonssystemenes semantiske historie undersøkes gjennom flere århundrer. I denne oppgaven 

studerer jeg hvordan mening om ansvarlighet blir til semantikk i en tidsperiode på over 20 år. At oppgaven studerer kondensert mening 

ut fra en kortere tidsperiode enn det Luhmann gjør, argumenteres ut fra Andersens mer dynamiske forståelse av semantikk. Andersen 

mener at en semantisk analyse kan brukes til å studere semantikker som er uavsluttede, med mindre tidslig forankring og som fortsatt 

er under dannelse (Andersen, 2014, s.68). 
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Begrepet blir en forventningsstruktur, som legger føringer på ansvarlighetskommunikasjonens fortsettelse 

(Andersen, 2014, s.50). Dette betyr at jeg gjennom forskjellen begrep/motbegrep kan iaktta hvordan en 

mangfoldighet av mening knyttet til ansvarlighetsbegrepet fastbinnes i begrepets form. Motbegrepet setter 

restriksjoner og holder begrepet på plass, i tillegg til å identifisere hva begrepet står i motsetning til (Andersen, 

2014, s.50). Ved å studere Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon iakttar jeg hvordan ansvarlighetsbegrepet 

meningstilskrives gjennom distinksjonen ansvarlig/uansvarlig. Å iaktta Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjonen ut fra distinksjonen gjør det mulig å få blikk på hvordan det som markeres 

som ansvarlig og uansvarlig kommunikativt endres over tid. Jeg iakttar hvordan det som italesettes som 

uansvarlig, nemlig innføringen av etiske retningslinjer, over tid italesettes som det ansvarlige og en 

forutsetning for å oppnå høy finansiell avkastning. Ansvarlighetsbegrepets to sider, ansvarlig/uansvarlig, vil 

være grunnmuren i semantikkanalysen. 

 

For å iaktta hvordan ansvarlighetsbegrepet meningstilskrives i Oljefondets kommunikasjon har jeg valgt å 

studere fire bestemte temaer. Formål studeres for å vise hvordan målsettinger, forvaltningen og Oljefondets 

rolle går fra å handle om at fondet utelukkende skal opptre som en finansiell investor til å bli en ansvarlig 

investor med fokus på en etisk forvaltningspraksis. En iakttakelse av Norges Banks rolle som operativ forvalter 

viser hvordan banken går fra å være en motvillig eier til å bli en aktiv eier i finansmarkedet. En undersøkelse 

av fondets investeringsmuligheter viser hvordan retningslinjer om etikk, som i begynnelsen italesettes som 

tilleggsbegrensninger, etter hvert ses som forutsetning for langsiktig avkastning. I tillegg iakttar jeg hvordan 

det over tid tilføres nye forventninger til fondets etiske forpliktelse. Framfor å kun se det som en forpliktelse å 

sikre verdi og velferd for kommende generasjoner av nordmenn, ses det som en forpliktelse å sikre velferd til 

de som også påvirkes av Oljefondets investeringer.  

 

De tre meningsdimensjonene 

Meningstilskrivelsen av ansvarlighetsbegrepet ut fra de fire ovenstående temaene gjøres med bakgrunn i tre 

meningsdimensjoner, definert som semantiske dimensjoner. De tre dimensjonene er saksdimensjonen, 

sosialdimensjonen og tidsdimensjonen. Dimensjonene brukes analysestrategisk for å identifisere 

begrepsmessige forskyvninger og nye forventningsstrukturer i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon 

(Andersen, 2011, s. 257).  

 

Saksdimensjonen  

Dimensjonen handler om valg av tema og gjenstand for kommunikasjonen. Luhmann viser til at alle temaer 

og gjenstander er strukturert etter meningsformen ting, som viser til at den saklige formen for mening er 

enheten av forskjellen dette/alt annet (Andersen, 2014, s.54). Ved å bruke saksdimensjonen kan man studere 

hvordan meningen om ansvarlighet italesettes gjennom forskjellen dette/alt annet. Det betyr at forskjellen 
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dette/alt annet gir mulighet til å få blikk på hvordan ansvarlighet går fra å handle om finansiell avkastning til 

å handle om en langsiktig bærekraftig avkastning som ivaretar sosiale, miljø- og styringsmessige hensyn.  

 

Sosialdimensjonen  

Sosialdimensjonen er knyttet opp mot hvordan sosiale identiteter konstrueres i kommunikasjonen. Denne 

meningsdimensjonen handler om spenningen mellom alter og ego, hvor mening konstrueres gjennom formen 

av forskjellen oss/dem. Sosiale identiteter er alltid konstituert i forholdet mellom «oss» som begrep og «dem» 

som motbegrep, hvor forventningene til «de andre» skaper grensen for forventningene til «oss selv» (Andersen, 

2014, s.54). Forskjellen brukes til å studere de sosiale spenningene som oppstår i kommunikasjonen om 

ansvarlighet, hvor jeg iakttar et skifte i hva som markeres som «oss» på sosialdimensjonen. Blant annet går 

Oljefondets forpliktelser fra å konstruere et «oss» som å gjelde den norske befolkning og deres framtidige 

velferd og verdi til å romme verdens velferd.  

 

Tidsdimensjonen  

Dimensjonen viser hvordan nåtiden alltid må ses i forhold til spenningen mellom framtid og fortid. Framtiden 

forstås som en horisont av forventninger, mens fortiden er et rom av erfaringer. Ledeforskjellen i  den tidslige 

dimensjonen er framtid/fortid, hvor dimensjonen kan iakttas når tid betraktes som et element i beslutningen og 

dermed begrepsliggjør fortiden og framtiden (Andersen, 2014, s.54). Med denne dimensjonen iakttar jeg at 

Oljefondet kommunikativt oppstiller et tidslig aspekt i meningsbeskrivelse av ansvarlighet, og gir mening til 

framtiden. Dette kan eksempelvis iakttas ved at det understrekes at Oljefondet, gjennom sin nåtidige rolle, skal 

sikre finansiell avkastning og velferd for framtidige generasjoner av nordmenn. 

 

De tre meningsdimensjonene kan illustreres på følgende måte: 
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Re-entry 

I forlengelsen av å studere ansvarlighetsbegrepet ut fra meningsdimensjonene peker 

Andersen på at en semantisk analyse også bør være oppmerksom på eventuelle re-

entries (Andersen, 2014, s.56). Re-entries må ses i sammenheng med at både 

ansvarlighetsbegrepet og meningsdimensjonene forstås som forskjellsdannende 

operasjoner. Ifølge Luhmann vil en forskjell «re-enter itself if it is copied into itself. 

It then reappears as part of its own space, as part of what it distinguishes» (Luhmann, 

1993a, s.485). Dermed er forskjellen «the same and not the same ... depending on the observing system that 

identifies or distinguishes the two levels of the re-entry» (Luhmann, 1993a, s.486). Forskjellen kopieres og 

gjeninnføres i seg selv slik at forskjellen blir en del av sin egen helhet (se figur 4).  

 

Ved å bruke Luhmanns re-entry iakttar jeg hvordan italesettelsen av ansvarlighet konstruerer en 

grenseutvandring på den saklige dimensjonen. Her markeres høy finansiell avkastning til lavest mulig risiko 

som «dette» i ansvarlighetskommunikasjonen, og etiske retningslinjer iakttas som tilleggsbegrensninger og 

står som umarkert. Allikevel gjeninnføres retningslinjene i forskjellen ved at en ny aksjeportefølje opprettes i 

fondet. Porteføljen skal forvaltes ut fra spesifikke retningslinjer som legger føringer på 

investeringsmulighetene. At både høy avkastning og retningslinjer opptrer på den markerte siden blir ut fra en 

re-entry forståelse både mulig og umulig, da retningslinjene innføres som en del av Oljefondet uten å være det.  

 

2.4.2 Forståelsen av et paradoks   

Luhmann peker på at et paradoks etableres når et re-entry oppstår i kommunikasjonen fordi de to verdiene i 

forskjellen på en gang er identiske og forskjellige. Dermed er det ikke bare i forbindelse med 

semantikkanalysen jeg har blikk på eventuelle re-entries. I oppgavens paradoksanalyse, hvor jeg skal studere 

hvordan et grunnleggende paradoks er på spill i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon, iakttas Luhmanns 

forståelse av et re-entry som analysens grunnmur. Ut fra Luhmanns definisjon av et re-entry som paradoks 

skal følgende arbeidsspørsmål besvares: På hvilken måte framtrer et ansvarlighetsparadoks i Oljefondets 

kommunikasjon, og hvordan håndteres dette kommunikativt? 

 

Ifølge Luhmann etablerer et re-entry et kommunikativt paradoks fordi forventningene som er fastlagt i 

forskjellen endres. Paradokset bidrar til å skape og gjenskape mening i kommunikasjonen. Av den grunn 

kjennetegnes paradokset som en situasjon preget av ubestemmelighet fordi begrepet opptrer som en del av sin 

egen helhet, noe som muliggjør og umuliggjør forventningene som tilbys (Andersen, 2014, s.57). Luhmann 

definerer et paradoks som «the distinction that re-enters itself is the same and, at the same time, is not the 

same» (Luhmann, 2006, s.54). Ved å anvende Luhmanns paradoksforståelse beveger jeg meg bort fra ideen 

om at forskjeller består av klare og identifiserbare motsetninger. Motsetningene er såpass flettet inn i hverandre 
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at den markerte og umarkerte siden ikke kan skilles (Luhmann, 1995, s.47). I oppgavens paradoksanalyse 

undersøker jeg hvordan et paradoksalt motsetningsforhold mellom finansielle og etiske hensyn konstrueres i 

Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. Paradokset etableres når det oppstår et re-entry i 

ansvarlighetskommunikasjonen hvor avkastning og etikk både står i et motsetningsforhold, men samtidig 

opptrer på samme side i forskjellen når ansvarlighet italesettes. Re-entriet fører altså til at etiske hensyn, som 

tidligere betegnes som uansvarlig, inngår på den markerte siden som ansvarlig, hvor det finansielle hensynet 

opptrer som markert verdi.  

 

Det paradoksale motsetningsforholdet er et uttrykk for en umulighet fordi paradoksets to verdier på en og 

samme tid både er gjensidig utelukket, samtidig som de inkorporeres på den markerte siden i forskjellen. For 

at kommunikasjonen kan fortsette på tross av denne paradoksale umulighetsbetingelsen prøver 

kommunikasjonen å kommunikativt håndtere paradokset gjennom avparadoksering. Ifølge Luhmann 

innebærer avparadoksering at kommunikasjonen får omgivelsene til å glemme at det eksisterer et paradoks 

(Kneer & Nassehi, 1997, s.111). Luhmann peker på to mulige avparadokseringsstrategier. For det første kan 

paradokset usynliggjøres ved å ikke nevne det eksplisitt. Kommunikasjonen prøver å skjule verdiene i 

motsetningsforholdet ved å kommunisere gjennom andre verdier. Målet er å gi kommunikasjonen en annen 

retning, at hverken avkastning eller etikk nevnes i ansvarlighetskommunikasjonen. For det andre kan 

paradokset håndteres ved å prioritere paradoksets ene side. Formålet er å skjule paradokset gjennom å oppløse 

det. Konkret gjøres det ved at man kommunikativt velger en av de to verdiene. Dermed ser det ut som at den 

ene verdien er eneste kommunikasjonsmulighet (Kneer & Nassehi, 1997, s.111). Jeg iakttar hvordan 

ansvarlighetskommunikasjonen bruker prioritering som strategi når avkastning utelukkende framheves 

kommunikativt.   

 

Den tredje avparadokseringsstrategien presenteres av Gunther Teubner. Teubner formulerer en 

avparadokseringsstrategi hvor paradokset håndteres ved at det kommunikativt framheves. Dette gjøres 

gjennom en strategisk oscillering hvor man svinger mellom de to verdiene i motsetningsforholdet. Framfor å 

prøve å usynliggjøre paradokset mener Teubner at paradoksets paradoksalitet bør håndteres gjennom 

synliggjøring (Teubner, 1996, s.59). Avparadokseringen framkommer når hybride enheter i kommunikasjonen 

sørger for at det paradoksale motsetningsforholdet ikke undertrykkes, men er «invited, institutionally 

facilitated and, sometimes, turned productive» (Teubner, 2002, s.12). Dette skaper en dobbel attribusjon, hvor 

motsetningen kommuniseres samtidig. Jeg er opptatt av å iaktta hvordan Oljefondet selv blir refleksiv og 

strategisk rundt sitt eget ansvarlighetsparadoks gjennom å bli en hybrid kommunikator, som kommunikativt 

framhever både avkastning og etikk i ansvarlighetskommunikasjonen.  
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I paradoksanalysen anvendes avparadokseringsstrategiene analysestrategisk for å studere hvordan Oljefondet 

kommunikativt håndterer det grunnleggende paradokset som er på spill i ansvarlighetskommunikasjonen. Jeg 

peker særlig på at ansvarlighetskommunikasjonen avparadokserer paradokset gjennom å anvende en 

prioriteringsstrategi, samt at fondet opptrer som en hybrid kommunikator.  

 

2.5 Empiriske overveielser  

Oppgaven baserer seg på et empirisk arkiv som tar for seg Oljefondets kommunikasjon i perioden 1998-2019. 

Jeg har tatt et bevisst valg om å kun studere Oljefondets egne beskrivelser av ansvarlighet i en 20 års periode, 

framfor å studere framveksten av begrepet i fondets kommunikasjon fra det ble etablert i 1990. Dette må ses i 

lys av at Norges Bank i 1998 overtar den operative forvaltningen av Oljefondet. Samtidig er det da fondet 

begynner å italesettes som en investor i finansmarkedet. I dette delkapittelet redegjør jeg for hvordan 

oppgavens empiri konstrueres, og hvordan den har blitt innsamlet.   

Da oppgaven har en epistemologisk annenordens erkjennelsesinteresse betraktes en kilde som en intern 

konstruksjon i analysestrategien. Analysestrategien konstruerer både kildene som anvendes og gjenstanden 

som iakttas. På det epistemologiske nivået forstås ikke kilder som å være gitte kilder som eksisterer der ute. I 

stedet blir de konstruert analysestrategisk som redskap for å oppnå empirifølsomhet om den konstruerte 

gjenstanden (Andersen, 1999, s.184-185). Ut fra et systemteoretisk epistemologisk blikk forstås de empiriske 

kildene som iakttakelser som markerer bestemte aspekter i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. Av den 

grunn er det empiriske arkivet konstruert slik at jeg som annenordens iakttaker får den nødvendige 

empirifølsomheten i forhold til oppgavens gjenstand, nemlig Oljefondets egne beskrivelser av ansvarlighet. 

Det betyr at arkivet ville vært konstruert annerledes om oppgaven hadde hatt et annet blikk på gjenstanden.  

Det empiriske arkivet er organisert slik at Oljefondets kommunikasjon om ansvarlighet i tidsperioden 1998-

2019 er inndelt i tre perioder. De tre tidsperiodene er: 1998-2003, 2004-2012 og 2013-2019. Tidsperiodene vil 

være førende for semantikk- og paradoksanalysen. Inndelingen av Oljefondets kommunikasjon om 

ansvarlighet i de tre periodene må ses utfra at jeg i min gjennomlesning av kildene til det empiriske arkivet 

iakttar en endring i italesettelsen av ansvarlighet i periodene. Inndelingen er dermed valgt for å tydeliggjøre 

og systematisere de historiske endringene i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. 

I min søken etter hvordan Oljefondet i tidsperiodene kommuniserer om ansvarlighet har jeg funnet 

sekundærkilder fra tre aktører: Finansdepartementet, Norges Bank og Stortinget. Begrunnelsen for at arkivet 

består av kilder hentet fra de tre aktørene er ut fra at jeg analysestrategisk definerer de som medlemmer av 

Oljefondet, da fondet i oppgaven forstås som et organisasjonssystem etter Luhmanns forståelse. 

Finansdepartementet, Norges Bank og Stortinget forvalter Oljefondet i fellesskap, og fungerer som et samlet 

talerør for hvordan fondet italesetter og kommuniserer om ansvarlighet. I tillegg til sekundærlitteratur fra de 
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tre aktørene ønsket jeg å innhente primærdata direkte fra Oljefondet. Jeg har rettet en henvendelse til 

Oljefondet om dette. Tilbakemeldingen har vært at fondet av prinsipielle årsaker ikke bidrar i masteroppgaver. 

Av den grunn består det empiriske arkivet (se vedlegg 1) av følgende kilder hentet fra de tre ovenstående 

aktørene: 

o Årsrapporter fra Oljefondet 

o Årsmeldinger fra Oljefondets Etikkråd 

o Forventningsdokumenter 

o Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 

o Nasjonalbudsjetter og reviderte nasjonalbudsjetter 

o Stortingsmeldinger 

o Offentlige utredninger  

o Artikler fra Finansdepartementet som omhandler ansvarlighet 

En hovedvekt av kildene er funnet via Finansdepartementets søkemotor under temaet «Statens pensjonsfond». 

Søkemotoren til departementet gjorde det mulig å finne dokumenter i de tre tidsperiodene som arkivet tar 

utgangspunkt i. Konkret har jeg brukt søkeordene «Statens pensjonsfond», «Statens petroleumsfond» og 

«Oljefondet». Jeg har gjennomgått både brev, høringer, stortingsmeldinger, offentlige utredninger (NOU-er), 

proposisjoner, rapporter, lover og regler i tidsperiodene. Dette er gjort med utgangspunkt i mitt blikk på 

Oljefondets kommunikasjon om ansvarlighet. Samtidig har Norges Bank sin hjemmeside blitt brukt til å finne 

Oljefondets årsrapporter, årsmeldinger, forventningsdokumenter og brev til Finansdepartementet. Disse ble 

funnet under overskriften «publikasjoner», hvor de årlige rapportene og publikasjonene til fondet ligger 

offentlig.  
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2.6 Operasjonalisert analysestrategi  

Oppgavens analysestrategi operasjonaliseres i modellen nedenfor. Figuren er basert på Niels Åkerstrøm 

Andersens problemformuleringsfigur som illustrerer oppgavens analysestrategiske komplementaritet 

(Andersen, 2014, s.46). Figuren leses først horisontalt hvor oppgavens overordnede iakttakelsespunkt og 

problemformulering framkommer. Deretter presenteres de to analysene og den etterfølgende diskusjonen 

vertikalt. Hver del undersøker et delproblem, som presenteres i de tre arbeidsspørsmålene. Til sammen bidrar 

de to analysene og diskusjonen til at oppgavens problemformulering besvares.  
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3. Semantikkanalyse – Italesettelsen av ansvarlighet   

Oppgavens semantikkanalyse har som formål å få blikk på hvordan ansvarlighetsbegrepet meningstilskrives i 

Oljefondets kommunikasjon. Dette gjøres gjennom å studere iakttakelsen av følgende temaer: formål, Norges 

Bank som operativ forvalter, investeringsmuligheter og etisk forpliktelse. Å studere ansvarlighet i lys av 

temaene gir mulighet for å iaktta hvilke kontingente semantiske betingelser Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon hviler på over tid. Konkret gjøres det ved å anvende de tre meningsdimensjonene 

analysestrategisk for å forstå hvordan det konstrueres saksforhold, identiteter og tidsperspektiv i 

kommunikasjonen. Ansvarlighetsbegrepet studeres ut fra følgende tidsperioder: 1998-2003, 2004-2012 og 

2013-2019. Tidsperiodene er valgt fordi det er her jeg iakttar en systematisk endring i italesettelsen av 

ansvarlighetsbegrepet. I semantikkanalysen får jeg blikk på endringene som oppstår i Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon i tidsperiodene. Analysen skal svare på: Hvordan har Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon endret seg fra 1998 til 2019?   

 

3.1 1998-2003: Høy avkastning til lav risiko  

Oljefondets formål er i perioden 1998-2003 betinget av fondets målsetting om å være «en buffer» som skal gi 

større handlefrihet i den norske økonomiske politikken. Dette innebærer at Oljefondet skal være et virkemiddel 

som skal benyttes dersom oljeprisen eller aktiviteten i økonomien svikter (St.meld. nr. 1 (1999-00)). Fondet 

forstås som «et redskap» som skal bidra til å håndtere finansielle utfordringer, som avtakende 

petroleumsinntekter og en aldrende befolkning (St.meld. nr. 2 (1997-98)). Det er dermed en reserve Norge kan 

lene seg på for å frikoble bruken av oljeinntektene. Dette gir Oljefondet to viktige funksjoner: 

 

«For det første skal fondet være et bufferfond for statsfinansene ved at overskudd på statsbudsjettet overføres 

til fondet, mens et underskudd dekkes ved å trekke på fondet. Denne bufferfunksjonen har sammenheng med at 

en betydelig del av statens inntekter stammer fra oljevirksomheten. Disse inntektene er usikre, særlig fordi 

oljeprisen varierer mye. Den andre funksjonen til fondet er å være et redskap for å håndtere de statsfinansielle 

utfordringene knyttet til økte pensjonsutbetalinger og samtidig avtakende petroleumsinntekter» (NBIM, 

1999a, s.10).  

 

For å ta hånd om statens finansielle sparing og ivareta målsettingene ovenfor italesettes Oljefondet utelukkende 

som en «finansiell investor» i finansmarkedet (St.meld. nr. 2 (2001-02), s.79). Det innebærer at forvaltningen 

av fondet grunnleggende tar utgangspunkt i «avveiningen mellom målet om en størst mulig avkastning på 

investeringene og lavest mulig risiko i porteføljen», hvor «hensynet til lav risiko tilsier at investeringene spres 

over mange ulike verdipapirer» (St.meld. nr. 2 (1998-99)). Sett ut fra formål som tema iakttar jeg hvordan 

Oljefondets formål i tidsperioden 1998-2003 er å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko. 
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3.1.1 Operativ forvaltning – Ansvar for å sikre den høye avkastningen   

At det formålsmessig understrekes at Oljefondet utelukkende skal opptre som finansiell investor setter rammen 

for retningslinjene Norges Bank skal følge som operativ forvalter. Norges Banks rolle som operativ forvalter 

er i tidsperioden å «søke å oppnå en høyest mulig avkastning, gitt de begrensninger som følger av forskriften» 

(NBIM, 2002). Det innebærer at banken ikke skal kontrollere virksomhetens karakter i selskapene Oljefondet 

investerer i. «En vil istedet basere seg på at selskapene oppfyller de krav som hjemlandets lov og regelverk 

stiller, jf. at plasseringene vil finne sted på store og anerkjente aksjebørser i land med velutviklet selskaps-, 

børs- og verdipapirlovgivning» (NOU 1998: 10, s.61). Dermed skal Norges Bank sikre at Oljefondet investerer 

«i land som Norge for en stor del har svært nære politiske og økonomiske bånd til. Dette er land som et stort 

antall norske bedrifter investerer i og som Norge importerer fra og eksporterer til» (St.meld. nr. 1 (1997-98)). 

Norges Bank skal ikke utøve Oljefondets eierrettigheter, noe som underbygges av den juridiske forskriften om 

forvaltningen av fondet, hvor det framgår at banken ikke skal «utøve eierrettigheter knyttet til aksjer med 

mindre det er nødvendig for å sikre fondets finansielle interesser» (St.meld. nr. 2 (2002-03), s.69). Dette 

begrunnes ut fra at en: 

 

«Slik utøvelse av eierrettighetene neppe er en ønskelig framgangsmåte for petroleumsfondets vedkommende. 

En må da ta stilling til en hel rekke og til dels svært detaljerte spørsmål. Det er neppe lettere å utarbeide et 

sett med slike retningslinjer som er mindre kontroversielle enn det særskilte tilleggsbegrensninger for selve 

investeringsbeslutningene ville være» (St.meld. nr. 1 (1997-98)). 

 

Ut fra iakttakelsen ovenfor forstås utøvelse av eierrettigheter som å ikke være forenelig med Oljefondets 

overordnede formål, med mindre det sikrer fondets finansielle interesser. Det iakttas dermed som 

kontroversielt i den forstand at utøvelsen ikke samsvarer med fondets rolle som investor. Som et resultat 

framgår det i Norges Banks årlige rapporter om forvaltningen av Oljefondet at stemmegivning ved 

generalforsamlinger kun utnyttes i et moderat omfang. I de få tilfellene rettigheter utøves er fokuset på de 

største selskapene i porteføljen, og hva som best kan tjene den langsiktige avkastningen til fondet. Hensikten 

har derfor vært å styre aktiviteten mot de store selskapene fordi Oljefondet ikke skal være et redskap for 

«strategisk eierskap» (St.meld. nr.2 (1999-00), s.89). Det at utøvelse av eierrettigheter i såpass stor grad kobles 

opp mot finansiell avkastning gjør at Norges Banks rolle som forvalter betinges av Oljefondets formål. Målet 

med den operative forvaltningen blir å legge til rette for høyest avkastning til lavest risiko. I denne tidsperioden 

italesettes det som å utøve fondets eierrettigheter i beskjeden grad. 

 

3.1.2 Investeringsmuligheter – Etiske retningslinjer som tilleggsbegrensninger  

Oljefondets rolle som finansiell investor påvirker fondets investeringsmuligheter. Ettersom fondet utelukkende 

opererer som finansiell investor skal det hovedsakelig «investeres i egenkapitalinstrumenter og rentebærende 
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instrumenter» (St.meld. nr. 1 (1997-98)). Av den grunn plasseres formuen i land med velutviklet selskaps-, 

børs- og verdipapirlovgivning, hvor selskapene er gjenstand for kontroll og åpenhet (NOU 1998: 10, s.63). I 

tillegg stilles det krav om at eksterne forvaltere utarbeider betryggende interne retningslinjer for egen 

virksomhet. «Det vil på denne måten bli satt en høy standard for åpenhet, skikkelighet og forsvarlighet for 

fondets plasseringer, på samme måte som for annen statlig og privat virksomhet i Norge» (St.meld. nr. 1 (1997-

98)). 

 

Selv om det tydelig framkommer at Oljefondets investeringsmuligheter er betinget av finansielle hensyn for å 

sikre høy avkastning til lav risiko, er det interessant å se at det vokser fram en diskusjon om det bør innføres 

ytterligere retningslinjer på Oljefondets investeringsmuligheter (St.meld. nr. 2 (1997-98)). Med retningslinjer 

siktes det til etiske forbehold ut over at formuen skal plasseres i sikre, rentebærende instrumenter i land med 

velutviklet selskaps-, børs- og verdipapirlovgivning. Det påfallende med diskusjonen er at det tidlig 

kommuniseres at slike ytterligere etiske tiltak ikke skal iverksettes: «Regjeringen har vurdert om det er 

ønskelig å fastsette særskilte retningslinjer for Statens petroleumsfond for å begrense investeringsvalgene 

utover det som følger av de regler som allerede er gitt, og har kommet til at en ikke vil gå inn for dette» 

(St.meld. nr. 1 (1997-98)). 

 

Beslutningen bygger på fire hensyn som italesettes som generelle, praktiske, finansielle og styringsmessige 

utfordringer. Kommunikativt iakttas de på følgende måte: Det generelle hensynet handler om at «fondet er et 

redskap for å ta hånd om statens finansielle sparing og bør forvaltes ut fra finansielle hensyn (risiko og 

avkastning)» (St.meld. nr. 1 (1997-98)). Andre hensyn ivaretas best gjennom virkemidler innenfor 

utenrikspolitikk, bistandspolitikk eller miljøvernpolitikk. Det er i tillegg «en del viktige praktiske problemer 

rundt innføring av tilleggsbegrensninger på investeringsvalgene for et fond som petroleumsfondet» (St.meld. 

nr. 1 (1997-98)). Oljefondet blir sammenlignet med andre institusjonelle investorer som 

livsforsikringsselskaper og pensjonsfond, hvor det understrekes at disse i liten grad legger andre hensyn til 

grunn. Dette kan skyldes juridiske bindinger som fastslår at de ikke skal forvalte andres penger på en måte 

som svekker deres interesse, herunder finansiell interesse. Et annet praktisk problem er Oljefondets størrelse. 

«De investorer som legger spesielle kriterier til grunn for sine investeringsvalg er relativt små, og det er liten 

erfaring med slike retningslinjer for en stor portefølje» (St.meld. nr. 1 (1997-98)). Å etablere begrensninger 

basert på objektive kriterier italesettes som vanskelig, og det vil være utfordrende å vurdere hvor strengt 

eventuelle kriterier skal tolkes. «Utelukkelse av bestemte investeringer basert på mer eller mindre objektive 

kriterier gjør imidlertid at porteføljens risiko øker, dvs. at avkastningen varierer sterkere» (St.meld. nr. 1 

(1997-98)). Sett i forhold til finansielle hensyn vil risikoen øke dersom selskaper eller bransjer utelukkes fra 

investeringsmulighetene. Det styringsmessige hensynet bygger på en iakttakelse av at Oljefondets formål, 

høyest mulig avkastning til lavest risiko, gjør det enkelt å vurdere finansielle resultater. Om det «legges andre 

hensyn til grunn ved investeringsbeslutningen, vil det vanskeliggjøre evalueringen og kontrollen med 
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forvaltningen. Det vil være komplisert å etablere en god referanseportefølje, noe som gjør det vanskeligere å 

vurdere om fondet blir forvaltet på en god måte» (St.meld. nr. 1 (1997-98)).  

 

De fire hensynene underbygger en iaktakelse om at etiske retningslinjer er «begrensninger på investeringene», 

som vil gi et dårligere bytteforhold mellom avkastning og risiko (St.meld. nr. 1 (1997-98)). Nye retningslinjer 

vil redusere Oljefondets mulighetsrom til å oppnå høy avkastning, noe som innebærer at slike kriterier strider 

imot fondets formål. Dette underbygges av forskriften for forvaltningen av Oljefondet, hvor det står nedfelt at 

fondet skal «søke en høyest mulig avkastning innenfor de retningslinjene som gis av Finansdepartementet» 

(St.meld. nr. 1 (2002-03)). Det betyr at andre mål vil føre til «at det oppstår målkonflikter» (St.meld. nr. 1 

(1997-98)). Oljefondets rolle og formål iakttas av den grunn å ikke være forenelig med innføringen av etiske 

retningslinjer.  

 

Konflikten mellom avkastning og risiko og innføring av nye retningslinjer konstruerer et saksforhold i 

Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. Ut fra saksdimensjonen, hvor forskjellen opererer ut fra 

distinksjonen dette/alt annet, er det tydelig å iaktta at det som står i sentrum for Oljefondets formål i perioden 

står i et motsetningsforhold til innføringen av etiske retningslinjer. Motsetningsforholdet former et saksforhold 

fordi etiske retningslinjer iakttas som å bidra til høyere risiko uten kompensasjon i form av høyere forventet 

avkastning. Av den grunn forstås nye retningslinjer som å redusere fondets avkastningsmuligheter 

sammenlignet med hva man kunne forventet å oppnå om man valgte å ta mer risiko utelukkende gjennom 

finansmarkedet. På saksdimensjonen iakttas det å være «vanskelig å finne fram til praktisk gjennomførbare 

retningslinjer som både leder til reelle framskritt på det miljømessige området og som er forenlige med de 

kravene som må stilles til avkastning og risiko for 

petroleumsfondets portefølje og et akseptabelt nivå på 

forvaltningskostnadene» (St.meld. nr. 21 (1999-00), 

s,195). Som et resultat inngår høy finansiell avkastning 

på den markerte siden i ansvarlighetskommunikasjonen 

og italesettes som «dette», mens nye etiske 

retningslinjer iakttas som tilleggsbegrensninger på 

investeringene, og markeres som «alt annet» (se figur 

6). 

 

Saksforholdet som konstrueres i ansvarlighetskommunikasjonen er aktuelt å studere i lys av beslutningen om 

å opprette Miljøfondet, som en separat aksjeportefølje, i Oljefondet i 2001. Finansdepartementet argumenterer 

for at opprettelsen av underfondet representerer den beste avveiningen mellom hensynet til avkastning og miljø 

(St.meld. nr. 2 (1998-99)). «På denne måten kan en gjennom forvaltningen av Statens petroleumsfond i større 
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grad bidra til å fremme hensyn knyttet til etikk og miljø» (St.meld. nr. 2 (1998-99)). Miljøfondet skal forvaltes 

på samme måte som Oljefondet for øvrig, men investeringsmulighetene er mer begrenset. Fondet skal kun 

investere i selskaper som «oppfyller gitte miljøkriterier eller har liten negativ innflytelse på miljøet» (St.meld. 

nr. 1 (1999-00)).   

 

Opprettelsen av Miljøfondet er viktig å belyse fordi ivaretakelsen av etikk- og miljøhensyn skaper forventning 

om at et nytt formål må introduseres i forvaltningen av Oljefondet: «I tillegg til finansiell avkastning og risiko 

må det defineres en målsetning som relaterer seg til miljøspørsmål» (NBIM, 1999b). Beslutningen om å 

opprette en ny aksjeportefølje påvirker dermed hvordan det ovenstående saksforholdet konstrueres. Det nye 

underfondet bidrar til at etiske retningslinjer inndras i forvaltningen, og blir en del av Oljefondets formål. Dette 

påvirker fondets investeringsmuligheter fordi etiske hensyn skal fremmes ved at det oppstilles et sett med 

etiske kriterier og retningslinjer som skal følges. Ivaretakelsen av etiske hensyn bryter ned grensen mellom 

høyest mulig avkastning på den markerte siden, og tilleggsbegrensninger i form av etiske retningslinjer på den 

umarkerte siden. Det oppstår et re-entry i kommunikasjonen, hvor etiske retningslinjer gjeninnføres i 

forskjellen på saksdimensjonen.  

 

Selv om forskjellen gjeninnføres i seg selv iakttar jeg at Miljøfondet ikke tilskrives samme 

investeringsmuligheter som Oljefondet, hvor målet er å oppnå høyest mulig finansiell avkastning. Til tross for 

at grensen mellom avkastning og etiske retningslinjer nedbrytes i kommunikasjonen eksisterer fortsatt skillet 

i iakttakelsene av fondets investeringsmuligheter. Miljøkriteriene som innføres på den nye aksjeporteføljen 

virker nemlig ikke inn på investeringsmulighetene til Oljefondet som «hovedfond». Det understrekes at 

framtidig avkastning eller tap på Miljøfondets verdier kun tilfaller og belaster denne delen av fondet (St.meld. 

nr. 2 (1999-00)). Det betyr at selv om det oppstår et re-entry i saksforholdet, iakttas ikke Oljefondet og 

Miljøfondet som å ha de samme investeringsmulighetene med felles målsetting. Begge fondene tildeles hver 

sin rolle og investeringsstrategi på innsiden av den originale forskjellen (se figur 7). Det bidrar til at skille 

mellom «dette» og «alt annet» fortsatt eksisterer i kommunikasjonen. I etterfølgende paradoksanalyse får jeg 

blikk på hvordan dette re-entriet, som understreker at Oljefondet og Miljøfondet har forskjellige målsettinger, 

kan ses som en avparadokseringsstrategi som muliggjør at avkastning prioriteres i 

ansvarlighetskommunikasjonen.     
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3.1.3. Etisk forpliktelse – Det norske folk og deres velferd 

Oljefondet «eies av det norske folk og kommende generasjoner av nordmenn» (St.meld. nr. 1 (1997-98)). Dette 

vektlegges når det italesettes hvem fondet har en etisk forpliktelse ovenfor. Konkret iakttar jeg ut fra etisk 

forpliktelse som tema at fondets forpliktelse er å sørge for at eieren, den norske befolkning, får god avkastning 

på formuen over tid (NBIM, 1999a). Forpliktelsen forstås best ivaretatt ved at fondet utelukkende opererer 

som en finansiell investor i finansmarkedet, hvor Norges Bank i liten grad utøver eierrettigheter.  

 

I Oljefondets italesettelse av sin etiske forpliktelse i ansvarlighetskommunikasjonen oppstår et skille mellom 

den norske befolkning og omverdenen for øvrig. Fondets forpliktelse kan dermed iakttas på sosialdimensjonen. 

Sosialdimensjonen framtrer når spenningen mellom oss og dem artikuleres. I perioden 1998-2003 

kommuniserer Oljefondet utelukkende at de har en forpliktelse til å sikre at kommende generasjoner nordmenn 

får ta del i den norske oljeformuen. Forpliktelsen inkluderer Oljefondets bidrag til å «håndtere de 

statsfinansielle utfordringene knyttet til økte pensjonsutbetalinger» i forbindelse med en aldrende befolkning 

(NBIM, 2003). Sett ut fra dette skal Oljefondet som finansielt virkemiddel sikre framtidige 

pensjonsutbetalinger og et godt velferdstilbud til alle nordmenn. Av den grunn opptrer den norske befolkning 

på den markerte siden i forskjellen og italesettes som «oss» i kommunikasjonen om fondets etiske forpliktelse. 

Det framkommer ikke eksplisitt hvem som opererer på den umarkerte siden, og står i motsetning til den norske 

befolkning som «oss». Verken verden generelt eller andre nasjoner eller borgere spesielt nevnes 

kommunikativt.  

 

Oljefondets italesettelse av sin etiske forpliktelse må ses i sammenheng med velferd. Med velferd forstås 

Oljefondets forpliktelse til å sikre en operativ og velfungerende velferdsstat for alle norske innbyggere 

(St.meld. nr. 2 (2000-01) s.2). Når det på sosialdimensjonen kommuniseres om fondets etiske forpliktelse 

refereres det utelukkende til «framtidig velferd». Med framtidig velferd menes pensjoner for både nåværende 

og framtidige norske innbyggere. Oljefondets formål om å sikre god avkastning over tid må ut fra dette ses i 

sammenheng med å sikre framtidig velferd for generasjoner av nordmenn (St.meld. nr. 1 (2002-03)). 
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Oljefondets etiske forpliktelse kan dermed også ses i et 

tidslig perspektiv, hvor en forskjell opererer ut fra 

distinksjonen fortid/framtid. Gjennom italesettelsen av 

framtidig velferd blir det gitt mening til framtiden. 

«Petroleumsfondet skal forvaltes på en forsvarlig måte, 

hvor siktemålet er høy avkastning med moderat risiko, for 

på den måten å bidra til å sikre grunnlaget for framtidig 

velferd, herunder pensjoner» (St.meld. nr. 2 (2000-01), s.108). I den forbindelse italesettes fondet som «en 

finansiell reserve» og «et generasjonsfond», som skal sikre at både nordmenn som lever nå og i framtiden får 

glede av oljeformuen (se figur 8) (St.meld. nr. 2 (2000-01), s.108).  

 

3.1.4 Ansvarlighet i perioden 1998-2003 

En iakttakelse av hvordan Oljefondets formål, Norges Banks operative forvaltning, fondets 

investeringsmuligheter og etiske forpliktelse italesettes i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon gir 

mulighet til å forstå hvordan ansvarlighetsbegrepet meningstilskrives i tidsperioden 1998-2003. Det 

kondenseres mening om ansvarlighet når det understrekes at fondet skal ivareta og opprettholde velferden til 

fondets eier, både nåtidige og kommende 

generasjoner nordmenn, gjennom å sikre høy 

avkastning til lav risiko. Oljefondets ansvar iakttas 

best ivaretatt ved at fondet utelukkende opererer 

som en finansiell investor i finansmarkedet. I lys 

av dette skal fondet investere i land Norge har et 

politisk og økonomisk forhold til, og 

eierrettigheter skal kun utøves for å sikre fondets 

finansielle interesse.  

 

Oljefondets italesettelse av det ansvarlige fastholdes av motbegrepet uansvarlig (se figur 9). I tidsperioden 

iakttar jeg hvordan innføringen av etiske retningslinjer iakttas som uansvarlig, da det vil øke risikoen i 

forvaltningen av fondet. Nye retningslinjer iakttas som å redusere fondets mulighetsrom for å oppnå høy 

avkastning, og ses av den grunn som å stride imot Oljefondets formål. Etiske retningslinjer, som det 

uansvarlige, italesettes som å skape et dårligere bytteforhold mellom avkastning og risiko. Derfor markeres 

finansielle hensyn utelukkende når ansvarlighet italesettes, hvor etiske hensyn iakttas som best ivaretatt 

gjennom at en egen aksjeportefølje opprettes. Ansvarlighetsbegrepets meningstilskrivelse i den første 

tidsperioden kan ut fra de fire temaene oppsummeres på følgende måte:  
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3.2 2004-2012: Etikk skal gå hånd i hånd med langsiktig finansiell avkastning 

21. juni 2002 fatter Stortinget vedtak om at Regjeringen skal «nedsette et utvalg som skal ha som mandat å 

fremme forslag om et sett av etiske retningslinjer for Petroleumsfondet og legge frem sak våren 2004» 

(St.meld. nr. 1 (2002-03)). Det offentlige utvalget, ved navn Graver-utvalget, skal vurdere retningslinjer for 

miljø, menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter, styring og ledelse av selskaper og betydningen av etiske 

retningslinjer for fondets avkastning. I utvalgets anbefalinger pekes det på at etiske retningslinjer må baseres 

på «etiske normer som har stor oppslutning i samfunnet» (NOU 2003:22, s.17). Dermed foreslås det at 

retningslinjer tar utgangspunkt i «internasjonale avtaler og initiativer som Norge har gitt sin tilslutning 

(St.meld. nr.1 (2003-04), s.93). Utvalget anbefaler at Oljefondets etiske forpliktelse bør ivaretas gjennom tre 

virkemidler. Ved å utøve eierskapsrettigheter skal fondet fremme langsiktig finansiell avkastning basert på 

FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse og multinasjonale selskaper. Negativ 

filtrering skal filtrere selskaper bort fra fondets investeringsunivers dersom de selv eller gjennom enheter de 

kontrollerer produserer våpen som bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Uttrekk skal bidra til at 

Oljefondet ikke medvirker til grove eller systematiske etiske normbrudd innenfor blant annet 

menneskerettigheter og miljø (NOU 2003:22, s.23).  

 

Finansdepartementet signaliserer kort tid etter framleggelsen av utredningen at utvalgets anbefalinger 

«ivaretar de etiske forpliktelsene det er hensiktsmessig å pålegge Oljefondet» (St.meld. nr. 2 (2003-04), s.10). 

Av den grunn besluttes det å fastsette de ovenstående etiske retningslinjene med virkning fra 1. desember 2004. 

Beslutningen er et viktig nedslagspunkt i Oljefondets kommunikasjon om ansvarlighet, og er grunnen til at 

den andre tidsperioden starter i 2004. Retningslinjene påvirker hvordan fondets formål, Norges Banks 

operative forvaltning, investeringsmuligheter og etiske forpliktelse italesettes kommunikativt, noe som igjen 

påvirker meningstilskrivelsen av ansvarlighetsbegrepet.  
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3.2.1 Formål – Med en stor formue følger også et stort forvalteransvar 

I likhet med tidsperioden 1998-2003 er det i kommunikasjonen om fondets formål fortsatt fokus på at 

Oljefondet skal «forvaltes på en forsvarlig måte, hvor siktemålet er høy avkastning innenfor moderat risiko» 

(St.meld. nr. 2 (2003-04), s.50). Samtidig er det interessant å iaktta at rollen som investor i større grad betinges 

av andre elementer enn i første tidsperiode, hvor finansielle hensyn er styrende for kommunikasjonen. I 2004-

2012 framheves fondets forvalteransvar kommunikativt når formålet italesettes: «De store 

petroleumsinntektene vi nå har gir oss en særlig frihet i den økonomiske politikken i forhold til de fleste andre 

land. Men med en stor formue følger det også et stort forvalteransvar» (St.meld. nr. 24 (2006-07), s.5). 

 

Framhevingen av Oljefondets forvalteransvar fører til et skifte i forståelsen av hvordan avkastning innenfor 

moderat risiko skal oppnås. Ut fra sitatet ovenfor italesettes ikke fondets forvalteransvar bare som å sikre at 

framtidige generasjoner nordmenn får nytte av den oppsparte kapitalen. Forvalteransvaret forstås bredere, og 

favner om ansvaret for «å bidra til god selskapsstyring og ivaretakelse av miljø og sosiale hensyn» i kraft av 

fondets «langsiktige investeringer i svært mange av verdens selskaper» (St.meld. nr. 20 (2008–09), s.9). Som 

resultat skal Oljefondet «vektlegge rollen som ansvarlig investor» (St.meld. nr. 20 (2008–09), s.9). Iakttakelsen 

av Oljefondet som en ansvarlig investor utvider fondets formål. «For det første skal fondet oppnå god 

avkastning over tid. For det andre skal selskapene fondet er investert i respekterer grunnleggende etiske 

normer» (St.meld. nr.24 (2006-07), s.74). Selv om formålet er todelt vektlegges det at «de to delmålene henger 

sammen fordi man antar at god avkastning over tid vil avhenge av en bærekraftig utvikling i økonomisk, 

økologisk og sosial forstand» (St.meld. nr.24 (2006-07), s.74). Den ansvarlige investorrollen skaper en ny 

forståelse om at langsiktig bærekraft er en forutsetning for å oppnå avkastning: «Hensynet til langsiktige 

finansielle resultater vil derfor ofte trekke i samme retning som etiske hensyn fordi selskaper som opptrer i 

strid med allment aksepterte etiske normer, på lengre sikt vil kunne svekke sitt omdømme og lønnsomhet» 

(St.meld. nr.2 (2003-04), s.52). 

 

Sammenlignet med tidsperioden 1998-2003 iakttar jeg hvordan det nye formålet påvirker hvordan 

spenningsforholdet mellom finansielle og etiske hensyn framtrer i ansvarlighetskommunikasjonen. Etiske 

retningslinjer som tidligere italesettes som tilleggsbegrensninger på Oljefondets investeringer, som vil påvirke 

avveiningsforholdet mellom avkastning og risiko i negativ forstand, italesettes nå som å være en forutsetning 

for å oppnå avkastning over tid. Det kommunikative skiftet om hva som forstås som å bidra til høy avkastning 

viser hvordan spenningsforholdet mellom finansielle og etiske hensyn kommunikativt endres. Framfor å se 

etiske hensyn som finansielle, italesettes de finansielle hensynene som etiske. Det bidrar til en forståelse om 

at «etikk lønner seg» (NBIM, 2006, s.48). Forståelsen springer ut av en tankegang om at selv om avkastning 

er et nødvendig middel for å realisere målet om velferd, så «betyr det likevel ikke at man kan gjøre hva som 

helst for å fremme slike mål» (NBIM, 2006, s.48). Dette underbygges av å vise til at fondets langsiktige 



 38 

finansielle kjerne i seg selv er et genuint etisk anliggende, der hensynet til framtidige generasjoner er særlig 

sentralt. For en langsiktig investor med investeringer i store deler av verden iakttas det å være i Oljefondets 

interesse at «rettigheter i økende grad respekteres, miljøet ivaretas, væpnede konflikter avsluttes og at de 

politiske rammevilkårene er best mulig» (NBIM, 2005).  

 

Gjennom forskjellen dette/alt annet på saksdimensjonen iakttar jeg 

hvordan høy finansiell avkastning i tidsperioden ikke skal gå på 

bekostning av at oljepengene investeres i selskaper som bidrar til at 

Oljefondet medvirker til grovt uetiske forhold (se figur 11). Det at 

finansielle og etiske hensyn ses i sammenheng, og dermed sammen 

opptrer på den markerte siden av forskjellen bidrar til at 

Finansdepartementet beslutter å ikke videreføre ordningen med å ha 

et miljøfond som egen delportefølje i Oljefondet. Beslutningen 

begrunnes ut fra at et «felles gjennomgående regelverk for hele Petroleumsfondet vil være den beste løsningen 

både ut fra hensynet til finansiell avkastning og ut fra hensynet til etisk forvaltning av fondet» (St.meld. nr.2 

(2003-04), s. 80). At avkastning og etikk kommunikativt framheves samtidig vil i etterfølgende 

paradoksanalyse iakttas som en avparadokseringsstrategi ansvarlighetskommunikasjonen anvender for å 

kommunikativt håndtere det paradoksale motsetningsforholdet mellom finansielle og etiske hensyn.   

 

3.2.2 Operativ forvaltning – Utøvelse av aktivt eierskap  

Etableringen av etiske retningslinjer i 2004 gjør at Oljefondets eierskapsutøvelse blir «en av de prioriterte 

oppgavene» (NBIM, 2008, s.3). Det er Norges Bank, gjennom den operative forvaltningen, som fremmer de 

etiske hensynene i eierskapsutøvelsen. Eierskapsutøvelsen markerer en endring i hvordan Norges Banks 

operative rolle italesettes kommunikativt fordi banken skal nå «søke å oppnå høyere avkastning ved aktiv 

forvaltning» (NBIM, 2008, s.3). En aktiv forvaltning skal «bevare og utvikle finansielle verdier for fremtidige 

generasjoner ved å utføre en høy profesjonell forvaltning med sterk integritet» (NBIM, 2007, s.51). Gjennom 

utøvelsen av fondets eierskapsrettigheter skal Norges Bank fremme bærekraftig utvikling ved å «formidle 

Oljefondets etiske prinsipper og retningslinjer, samarbeide med andre institusjonelle investorer, stemme på 

generalforsamlinger og ha direkte kontakt med selskapene» (NBIM, 2006, s.51). 

 

Norges Banks eierskapsutøvelse baseres på FNs Global Compact, og OECDs retningslinjer for 

eierskapsutøvelse for multinasjonale selskaper. I de etiske retningslinjene vises det til at «en klar fordel ved å 

basere etiske retningslinjer for eierskapsutøvelse på disse dokumentene er at de favner bredt både innenfor 

menneskerettigheter, arbeidsstandarder og miljø» (NOU 2003:22, s.28). Ifølge Oljefondet bidrar det til at 

retningslinjene har allmenn tilslutning, noe som gjør det lite sannsynlig at det reises «finansielle innvendinger 
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mot at bedriftene bør respektere en etisk standard som uansett har bred oppslutning i verdenssamfunnet» 

(St.meld. nr.2 (2003-04), s.55). At utøvelsen av fondets eierrettigheter ligger tett opp mot internasjonale 

prinsipper kan bidra til å legitimere innføringen av eierskapsutøvelsen. Det tydeliggjør at utøvelsen verken 

svekker eller undergraver målsettingen om å oppnå høy avkastning, men at det sikrer fungerende, stabile og 

forutsigbare finansmarkeder som beskytter en langsiktig avkastning. Dette gjør det «naturlig at Norges Bank 

gjennom eierskapsutøvelsen også bidrar til økt respekt for menneskerettigheter, hensyn til miljø, avslutning av 

væpnede konflikter og til størst mulig politisk stabilitet og forutsigbarhet» (NBIM, 2006, s.23).  

 

Jeg iakttar hvordan finansielle hensyn trekkes fram i kommunikasjonen om hvorfor Norges Bank skal utøve 

eierskapsrettigheter på vegne av Oljefondet. En mulig forklaring kan være at det i Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon i perioden 1998-2003 var særlig framtredende at Norges Bank i liten grad skulle 

utøve disse rettighetene på fondets vegne. Utøvelse av eierrettigheter ble sett på som like kontroversielt som å 

innføre etiske tilleggsbegrensninger på investeringsmulighetene. Gjennom å italesette eierskapsutøvelse i 

sammenheng med Oljefondets formål om å sikre høy avkastning understrekes viktigheten av at «fondet løper 

en uakseptabel risiko for å medvirke til grovt uetiske forhold» dersom man ikke «bruker sitt eierskap for å få 

en slutt på de samme forholdene» (St.meld. nr.24 (2006-07), s.74). Eierskapsutøvelsens betydning for den 

finansielle avkastningen underbygges av at Norges Bank identifiserer fire «satsingsområder der etikk går hånd 

i hånd med langsiktig finansiell avkastning» (St.meld. nr. 16 (2007-08), s.26). Satsingsområdene er god 

selskapsstyring, barns rettigheter og helse, miljøproblemer og klimaforandringer og vannforvaltning. Disse 

skal skape «dialog med selskaper og/eller regulerende myndigheter og gi mulighet for reelt gjennomslag» 

(St.meld. nr.10 (2008-2009), s.19). Det kan igjen iakttas at «temaene skal kunne forsvares finansielt», fordi de 

ivaretar eierinteressene til Oljefondet (St.meld. nr.24 (2006-07), s.67). Når banken «griper fatt i disse sakene, 

er det ikke som del av en politisk agenda eller fordi fondsforvaltningen er blitt underlagt krav som står i 

motsetning til eller går utover kravet til avkastning og risikorammer» (NBIM, 2008, s.89). Det eksisterer en 

sammenheng mellom godt regulerte og moralsk legitime markeder og selskaper, og langsiktig avkastning for 

bredt investerte eiere (NBIM, 2008, s.89).    

 

3.2.3 Investeringsmuligheter – Utelukkelse av selskaper på bakgrunn av filtrering og uttrekk   

Utover at Norges Bank skal utøve Oljefondets eierrettigheter, skal fondet ivareta etiske hensyn gjennom 

negativ filtrering og uttrekk. I tidsperioden 2004-2012 legger de to virkemidlene føringer på hvordan 

Oljefondets investeringsmuligheter italesettes.  

 

Med negativ filtrering etableres et system som gjør at selskaper utelukkes fra Oljefondets 

investeringsportefølje dersom de produserer produkter «man finner det etisk uakseptabelt å medvirke til 

produksjon av» (St.meld. nr.2 (2003-04), s.57). Konkret omfattes «selskaper som selv eller gjennom enheter 
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de kontrollerer produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære 

prinsipper» (St.meld. nr.2 (2003-04), s.66). Selv om den negative filtreringen i hovedsak retter seg mot 

selskaper som kontrollerer eller produserer våpen, legges det ikke opp til «å utelukke produsenter av 

komponenter til våpen som også kan fylle andre, legitime formål» (St.meld. nr.2 (2003-04), s.66). Oljefondets 

uttrekksmekanisme skal vurderes i de tilfeller det foreligger «grove eller systematiske brudd på grunnleggende 

menneskerettighets- eller arbeidsrettsstandarder, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon eller andre grove 

brudd på grunnleggende etiske normer» (St.meld. nr.2 (2003-04), s.67). I hvor stor grad negativ filtrering og 

uttrekk anvendes avgjøres av et etisk råd. Etikkrådet får i oppdrag å gi Finansdepartementet råd om «hvorvidt 

en investering kan være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser» (Etikkrådet, 2006, s.8). Konkret gir 

Etikkrådet tilrådninger på bakgrunn av handlinger som innebærer uakseptabel risiko for at fondet medvirker 

til: 

- «Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, 

frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn 

- Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner 

- Alvorlig miljøskade 

- Grov korrupsjon 

- Andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer» (Etikkrådet, 2010, s.11). 

 

Ut fra min kartlegging av tidsperioden 2004-2012 utelukker Finansdepartementet 22 selskaper med bakgrunn 

i Etikkrådets anbefalinger. I diskusjonen om hvorvidt uttrekksmekanismen skal anvendes ut fra et etisk 

synspunkt er det interessant å iaktta at bruken av virkemiddelet italesettes som en utfordring, hvor Oljefondet 

balanserer mellom to ytterpunkter. På den ene siden kan det ikke forlanges at Oljefondet «ikke skal ha 

eierandeler i selskaper som har medvirket eller medvirker til en etisk uakseptabel atferd. På den annen siden 

må en slik aksept av risiko ikke virke som en unnskyldning til ikke å gjøre noe som helst i forhold til 

investeringer i selskaper med klart uetisk atferd» (St.meld. nr. 2 (2003-04), s.59). Jeg iakttar hvordan forholdet 

mellom de to ytterpunktene på mange måter symboliserer utfordringen fondet møter når finansielle og etiske 

hensyn skal forenes. Kommunikativt handler det om i hvor stor grad etikk skal legge føringer på avkastning, 

og i hvilket omfang negativ filtrering og uttrekk skal anvendes slik at det ikke går på bekostning av 

målsettingen om høy avkastning. I den sammenheng er det Finansdepartementet som formell eier, som avgjør 

hvilke investeringer som skal utelukkes fra fondet. Det kan stilles spørsmål ved om dette får konsekvenser for 

bruken av negativ filtrering og uttrekk som etiske virkemidler.  
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3.2.4 Etisk forpliktelse – Kommende generasjoner og de som berøres av investeringene  

At grensen mellom finansielle og etiske hensyn nedbrytes i ansvarlighetskommunikasjonen, påvirker 

italesettelsen av fondets etiske forpliktelse. Kommunikativt bidrar det til at etisk forpliktelse som tema 

italesettes som å «sørge for at fondets eiere får god avkastning over tid» for å sikre verdi for etterslekten og 

opprettholdelse av velferdsstaten. Samtidig som at fondet har «medansvar for hvordan selskapene de er 

investert i opptrer, hva de produserer og hvordan de behandler omgivelsene sine» (St.meld. nr. 24 (2006-07), 

s.65). Konkret framgår det at Oljefondets etiske forpliktelse skal være å: 

 

1. «sikre at også kommende generasjoner får del i oljeformuen». 

2. «respektere grunnleggende rettigheter hos dem som blir berørt av virksomheten til selskapene fondet 

investeres i» (St.meld. nr.2 (2003-04), s.52). 

 

De to forpliktelsene tilsier at Oljefondet skal forvaltes med sikte på å oppnå god langsiktig avkastning samtidig 

som at fondet ikke investerer i selskaper med risiko for å medvirke til grovt uetiske forhold. Dermed ses det 

ikke «rettferdig at rikdommen bare kommer de få generasjoner til gode som tilfeldigvis opplever uttaket av 

dem» (St.meld. nr.16 (2007-08). Oljefondet skal forvalte den norske oljeformuen slik at den bidrar til mer 

«velfungerende, legitime og effektive markeder og en bærekraftig utvikling» (Meld. St. 17 (2011–12), s.9). 

Fondets etiske forpliktelse rommer en ivaretakelse av oljeformuen for kommende generasjoner av nordmenn. 

At Oljefondet også ser det som sin forpliktelse å ivareta rettighetene til de som påvirkes av fondets 

investeringer bidrar til at velferdsbegrepet tilføres ny mening. Den framtidige velferden som var framtredende 

i ansvarlighetskommunikasjonen i første tidsperiode forstås nå som å ikke bare handle om nordmenns 

framtidige velferd. I 2004-2012, innebefatter velferd også «mulighetene for å dele godene med andre i verden» 

(NBIM, 2005, s.48). Forpliktelsen til å dele velferden ivaretas ved at fondet skal ta hensyn til etiske 

fellesverdier. Det innebærer at Oljefondet skal: 

 

- «fremme god selskapspraksis og økt bevissthet blant selskaper som fondet har eierandeler i med 

hensyn til sosiale og miljømessige forhold 

- bidra til at selskapene i porteføljen respekterer grunnleggende etiske normer 

-  fremme en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og sosial forstand 

- fremme god selskapsstyring og innretning av finansielle markeder som ivaretar fondets interesse som 

finansiell investor 

- avskjære fondet fra å ha investeringer som strider mot Norges folkerettslige forpliktelser 

- unngå investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til uetiske handlinger 

eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove 
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krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser» (St.meld. nr. 

20 (2008-09), s.102).  

 

Ut fra sosialdimensjonen iakttar jeg at kommunikasjonen 

om fondets etiske forpliktelse konstruerer et skifte i forhold 

til hvem Oljefondet iakttar å ha en forpliktelse ovenfor. 

Italesettelsen av etisk forpliktelse skaper et kommunikativt 

re-entry (se figur 12). Framfor kun å italesette den norske 

befolkning og deres velferd som sentrum for 

ansvarlighetskommunikasjonen, iakttar jeg at forpliktelsen 

nå også rommer omverdenens velferd. Ved å sikre at fondet 

forvaltes slik at hensyn til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring ivaretas, oppstår et skifte i hvem som blir 

italesatt som «oss» på sosialdimensjonen, og hvem som dermed inngår i ansvarlighetssemantikken. Dette 

innebærer at Oljefondet ikke lenger kun iakttar å ha en forpliktelse til å forvalte fondet for kommende 

generasjoner nordmenn, men også å sikre velferden til omverdenen som påvirkes av fondets investeringer.   

 

Ovenstående re-entry illustrerer ikke bare hva som er på spill på sosialdimensjonen. Kommunikasjonen om 

Oljefondets etiske forpliktelse kan også, i likhet med første tidsperiode, ses ut fra et tidslig perspektiv. Med et 

tidslig blikk italesetter forpliktelsen et framtidig perspektiv. Det blir gitt mening til framtiden ved å utdype at 

fondets etiske forpliktelse innebærer å ivareta en «langsiktig bærekraft» (St.meld. nr.24 (2006-07), s.67). Det 

betyr at avkastningen og ivaretakelsen av miljømessige, sosiale og styringsmessige hensyn forstås som en 

forutsetning for å garantere at oljeverdiene ikke bare sikres for nåtidige generasjoner. Det framheves at «god 

avkastning for fondet over tid er et viktig bidrag til å sikre velferdsstaten i framtiden» (St.meld. nr.16 (2007-

08), s.25). Av den grunn betinges framtidig verdi og velferd av Oljefondets nåtidige handlinger. Italesettelsen 

av fondets etiske forpliktelse kondenseres dermed, i likhet med i første tidsperiode, gjennom en tidslig 

dimensjon. Samtidig blir det til forskjell fra 1998-2003 i større grad kommunisert et behov for å ivareta 

bærekraftige hensyn i nåtiden for å sikre verdi i framtiden.  

 

3.2.5 Ansvarlighet i perioden 2004-2012  

Innføringen av de etiske retningslinjene i 2004 gjør at meningstilskrivelsen av ansvarlighetsbegrepet står i 

kontrast til meningstilskrivelsen av begrepet i første tidsperiode (1998-2003). Selv om det framgår at høy 

finansiell avkastning fortsatt inngår på den markerte siden i distinksjonen ansvarlig/uansvarlig, iakttas det også 

at ansvarlighetsbegrepet utover dette tilføres ny mening.  
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Jeg iakttar hvordan det som står i sentrum for 

ansvarlighetskommunikasjonen i tidsperioden er 

å sikre høy avkastning uten at det går på 

bekostning av etiske hensyn som miljø, 

styringsmessige og sosiale forhold (se figur 13). 

Av den grunn kondenseres det mening om 

ansvarlighetsbegrepet når det understrekes at 

målet er at kommende generasjoner skal få ta del 

i oljeformuen, uten at det går på bekostning av de grunnleggende rettighetene til de som berøres av Oljefondets 

investeringer. Begrepet tilføres dermed mening ut fra at fondet skal sikre at oljeformuen forvaltes med sikte 

på å oppnå langsiktig avkastning i samspill med at man ikke investerer i selskaper hvor det er en uakseptabel 

risiko for at fondet medvirker til uetiske forhold. I kjernen av meningstilskrivelsen ligger en italesettelse av at 

Oljefondet er en ansvarlig investor som både skal ivareta finansielle og etiske hensyn. God avkastning betinges 

altså av en bærekraftig utvikling i økonomisk, økologisk og sosial forstand. Det uansvarlige, det som inngår 

på den umarkerte siden i ansvarlighetsbegrepet, iakttas å være et utelukkende fokus på avkastning og profitt, 

hvor man ikke tenker på investeringenes ringvirkninger ut over at de sikrer formue og velferd. Norges Bank 

blir gjennom eierskapsutøvelsen av den grunn ansvarlig for å sikre at selskapene respekterer grunnleggende 

etiske normer. Samtidig skal negativ filtrering og utelukkelse bidra til at fondet ikke medvirker til grov uetisk 

aktivitet. Meningstilskrivelsen av ansvarlighetsbegrepet i perioden 2004-2012 kan ut fra oppgavens fire 

overordnede temaer illustreres på følgende måte:  
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3.3 2013-2019: Beste praksis internasjonalt  

I oppgavens siste tidsperiode, 2013-2019, betinges Oljefondets kommunikasjon om ansvarlighet av at fondet 

forvaltes ut fra en oppdatert og fornyet ansvarlig investeringspraksis (sammenlignet med perioden 2004-2012). 

Utformingen av investeringspraksisen må ses i lys av at Finansdepartementet i 2013 gir et strategiråd i oppdrag 

å vurdere hvordan ressursene og kompetansen kan utnyttes bedre for å styrke Oljefondets etiske arbeid 

(St.meld. nr.27 (2012-13), s.11). I 2013 er det snart ti år siden de etiske retningslinjene ble innført. I løpet av 

de ti årene er det blitt bygget opp verdifull kompetanse i Finansdepartementet, Norges Bank og Etikkrådet. 

«Samtidig er ansvarlig investeringspraksis et område i stadig endring, og det er derfor naturlig at strategien 

videreutvikles i takt med dette» (St.meld. nr.27 (2012-13), s.77). Strategirådet foreslår operasjonelle og 

institusjonelle endringer som kan videreutvikle Oljefondets strategi. 

 

Strategirådet kommer med totalt ti anbefalinger som tar utgangspunkt i tre pilarer: målsetting og strategier, 

åpenhet og ansvarliggjøring og en integrering av fondets arbeid med ansvarlige investeringer (St.meld. nr.19 

(2013-14), s.35). På bakgrunn av Strategirådets anbefalinger legger Finansdepartementet opp til endringer 

«som samlet sett vil styrke strategien for ansvarlige investeringer i Oljefondet» (St.meld. nr.19 (2013-14), 

s.50). Endringene iakttas som å bidra til større konsistens og forutsigbarhet, bedre ressursutnyttelse og 

sammenheng mellom virkemidlene. Når jeg i tidsperioden studerer hvordan ansvarlighetsbegrepet 

meningstilskrives velger jeg å gjøre det på bakgrunn av endringene som besluttes som følge av Strategirådets 

anbefalinger. Dette gjør jeg fordi at de tre pilarene som anbefalingene bygger på påvirker hvordan både de fire 

temaene og ansvarlighet italesettes.  

 

3.3.1 Formål – Et tydeligere formål for forvaltningen av Oljefondet   

Målet og ambisjonen til Oljefondet i perioden 2013-2019 er å «være verdens best forvaltede fond» (St.meld. 

nr.21 (2014-15), s.10). Dette innebærer at Oljefondet, i alle deler av forvaltningen, skal strekke seg mot den 

ledende praksisen internasjonalt. Fondet skal oppnå høy avkastning til moderat risiko ved å være en aktiv eier 

som tar hensyn til «selskapers langsiktige risiko knyttet til økonomi, samfunn og miljø» (NBIM, 2014, s.21). 

Sett ut fra Oljefondets formål som tema kan Strategirådets vurderinger og anbefalinger iakttas å være elementer 

som utelukker eventuelle avvik i Oljefondets ansvarlige forvaltning. Dette er avvik som potensielt kan stå i 

motsetningsforhold til beste praksisen internasjonalt når det gjelder ivaretakelse av etiske hensyn. Rådet peker 

på at sammenhengen mellom Oljefondets to formål skaper en uklar målformulering. Det er altså en utydelig 

kobling mellom å forvalte fondet med sikte på å oppnå høy avkastning samtidig som avkastningen skal 

avhenge av en bærekraftig utvikling i økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig forstand i velfungerende, 

legitime og effektive markeder (St.meld. nr.13 (2017-18), s.101). Å sikre sammenheng mellom fondets 

målsettinger, prioriteringer og aktiviteter iakttas som viktig for å unngå uklare mål og målkonflikter som kan 

svekke en effektiv utnyttelse av ressursene. Av den grunn formuleres et nytt formål for forvaltningen: 
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a. «SPU2 skal forvaltes med sikte på høyest mulig avkastning innenfor et moderat risikonivå og innenfor 

de rammer som gjelder for forvaltningen. 

b. SPU skal ikke være investert i selskaper som bryter med visse etiske minstestandarder. 

c. God avkastning på sikt anses å avhenge av en bærekraftig utvikling i økonomisk, samfunnsmessig og 

miljømessig forstand samt av velfungerende, legitime og effektive markeder» (St.meld. nr.19 (2013-

14), s.48).  

 

Formålet forstås som å styrke Oljefondets bidrag til å videreutvikle en ansvarlig investeringspraksis nasjonalt 

og globalt, fordi målformuleringen skaper motivasjon for arbeidet med eierskapsutøvelse, observasjon og 

utelukkelse. Av den grunn konstruerer det nye formålet et saklig forhold i kommunikasjonen. I sentrum for 

iakttakelsen, markert som «dette», er at Oljefondet skal forvaltes ut fra beste praksis internasjonalt for å ivareta 

etiske hensyn. Beste praksis skal sikres gjennom å oppnå god avkastning over tid uten at det går på bekostning 

av etiske minstestandarder og bærekraftig utvikling. Ut fra den saklige dimensjonen iakttar jeg hvordan 

formålet konstrueres som objekt i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. I oppgavens paradoksanalyse 

peker jeg på at denne framhevingen av etikk i kommunikasjonen om ansvarlighet er Oljefondets måte å 

håndtere spenningsforholdet mellom avkastning og etikk i tidsperioden.  

 

Et betydelig fokus på å være initiativtaker til forskning og utredninger på globalt plan underbygges i formålet 

med forvaltningen. Samarbeid med andre investorer og deltakelse i internasjonale fora og forskningsprosjekter 

italesettes som å gi kunnskap som kan videreutvikle Oljefondets etiske strategier og beste praksis 

internasjonalt. I lys av dette er Oljefondet aktivt engasjert i den internasjonale debatten om ansvarlig 

investeringspraksis (St.meld. nr.26 (2016-17), s.13). Fondets oppmerksomhet på å delta i forskning og 

utredning gjør at den sosiale meningsdimensjoner er på spill i kommunikasjonen. Fondets etiske mål og 

ambisjoner bidrar nemlig til at forskjellen oss/dem framtrer, når Oljefondet kommunikativt skaper en 

distinksjon mellom seg selv og andre investorer som ikke støtter opp om initiativer som utvikler standarder og 

reguleringer innenfor etikkområdet. Distinksjonen inntrer når det understrekes at fondet, som en av verdens 

største investorer internasjonalt, skal bidra til å sette dagsorden for å få finansielle investorer til å ivareta hensyn 

til miljø, samfunnsmessige forhold og god selskapsstyring på en effektiv måte (NBIM, 2017, s.23). Jeg iakttar 

hvordan Oljefondet inngår på den markerte siden av forskjellen, som en engasjert og initiativtakende aktør. 

Samtidig iakttar jeg hvordan fondet kommunikativt distanserer seg fra de investorene i finansmarkedet som 

utelukkende tenker profitt.  

 
2 SPU er forkortelsen til Statens pensjonsfond utland, det formelle navnet på Oljefondet.  
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3.3.2 Operativ forvaltning – Risiko for at utelukkelse oppfattes som en politisk beslutning 

Norges Banks rolle som operativ forvalter endres betraktelig etter at Strategirådet legger fram sine anbefalinger 

i 2013. Et av hovedelementene i rådets anbefalinger er at samspillet og ressursbruken i arbeidet med å ivareta 

etiske hensyn bør styrkes. En «usikkerhet om hvem som reelt sett ivaretar fondets interesser innenfor et 

saksområde gir mindre slagkraft i arbeidet med ansvarlig investeringspraksis» (St.meld. nr.19 (2013-14), 

s.48). Strategirådet mener at de etiske virkemidlene i større grad bør samles, noe som vil gi en mer helhetlig 

tilnærming til arbeidet med en ansvarlig investeringspraksis. Rådet peker spesielt på én operasjonell risiko ved 

utelukkelse av selskaper. Det er krevende for Finansdepartementet å treffe beslutninger om utelukkelse av 

enkeltselskaper fordi det er «risiko for at beslutningene ... oppfattes som den norske stats syn på et selskap 

eller et land» (St.meld. nr.19 (2013-14), s.48). Strategirådet mener at risikoen vil øke framover fordi den 

offentlige interessen for Oljefondets investeringer vokser i takt med fondets størrelse. Den operasjonelle 

risikoen illustrerer hvordan det i tidsperioden er særlig oppmerksomhet på hvordan Oljefondets investeringer 

iakttas internasjonalt, og hvilket signal fondets investeringer og utelukkelser gir.  

 

Kommunikasjonen om Finansdepartementets rolle i beslutningstakingen om fondets investeringer kan iakttas 

gjennom sosialdimensjonen. Dimensjonen er på spill når det kommunikativt konstrueres sosiale identiteter om 

rolle- og ansvarsfordelingen i forvaltningen av Oljefondet. Finansdepartementet tydeliggjør nemlig, med 

bakgrunn i Strategirådets rapport, at beslutninger om uttrekk «bør tas på armlengdes avstand fra politiske 

myndigheter, slik de også gjøres i andre land hvor staten er endelig eier av kapitalen» (St.meld. nr.19 (2013-

14), s.36). Det besluttes derfor å samle alle virkemidler i arbeidet med ansvarlige investeringer hos Norges 

Bank som operativ forvalter. Til nå er det Finansdepartementet som har bestemt hvilke selskaper Oljefondet 

skal trekke seg ut av. Framover er det Norges Bank som skal treffe beslutninger om observasjon og utelukkelse, 

basert på råd fra Etikkrådet (NBIM, 2015, s.5). Kommunikativt iakttas beslutningen som å «bidra til en 

klargjøring av at eierskapsutøvelse i enkeltselskaper og utelukkelser av selskaper ikke er et uttrykk for 

regjeringens syn på bestemte selskaper eller stater, men er et resultat av de etiske begrensninger som er pålagt 

forvaltningen» (St.meld. nr.19 (2013-14), s.49). Beslutningen underbygges av at Norges Bank allerede har 

ansvaret for utøvelsen av Oljefondets eierrettigheter. «Ved å legge ansvaret for å utelukke selskaper til Norges 

Bank vil en få en samlet kjede av virkemidler innen arbeidet med ansvarlige investeringer, herunder det etiske 

arbeidet» (St.meld. nr.19 (2013-14), s.49). Det vil ivareta uavhengighet, konsistens, forutsigbarhet og helhet i 

forvaltningen. 

 

Den nye ansvarsdelingen konstruerer et klarere skille mellom Finansdepartementets og Norges Banks rolle i 

forvaltning av Oljefondet. Ved å italesette seg selv som «oss», understreker Finansdepartementet at de er 

formell eier av Oljefondet, som utformer fondets mandat og retningslinjer. Dette skaper en distinksjon til 

Norges Bank som «dem», som operativ forvalter som skal ha ansvaret for både standardsetting, 
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eierskapsutøvelse, risikohåndtering og utelukkelse av 

selskaper (se figur 15). Selv om Finansdepartementet, med 

forankring i Stortinget, fortsatt bestemmer kriteriene for 

hvilken produksjon og atferd som gir grunnlag for 

utelukkelse, skal den nye ansvars- og rollefordelingen 

understreke at fondets handlinger ikke er et uttrykk for 

utøvelsen av politisk innflytelse (St.meld. nr.19 (2013-14), 

s.49). Det nye rammeverket støtter med dette opp om en ny kommunikasjon og koordinering mellom 

Etikkrådet som rådgiver, og Norges Bank som forvalter og beslutningstaker. Rolle- og ansvarsfordelingen 

påvirker dermed hva som iakttas å være Finansdepartementet, Norges Bank og Etikkrådets ansvar (se figur 

16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Investeringsmuligheter – Nye prinsipper for Oljefondets investeringer  

Norges Banks ansvar for å «integrere den ansvarlige forvaltningsvirksomheten i forvaltningen av Oljefondet» 

legger føringer på fondets investeringsmuligheter (NBIM, 2016, s.11). Banken beslutter «å etablere en kjede 

av virkemidler i arbeidet med ansvarlig forvaltningsvirksomhet og fastsette et bredt sett av prinsipper» 

(St.meld. nr.21 (2014-2015), s.93). Prinsippene tar utgangspunkt i viktigheten av å offentliggjøre og begrunne 

Oljefondets investeringspraksis og utelukkelser. Med basis i dette begynner Norges Bank i 2015 å publisere 

årlige rapporter om den ansvarlige forvaltningen av Oljefondet som tar utgangspunkt i tre bærebjelker: 

standardsetting, eierskap og risikohåndtering (NBIM, 2017, s.15-19). Rapportene viser hvordan Oljefondet 

jobber med å bedre standarder for virksomhetsstyring, utøve eierskapsrettigheter på en ansvarlig måte og 

hvordan Norges Bank håndterer risikoen i fondets investeringer (NBIM, 2015, s.7). Kommunikativt iakttar jeg 

hvordan de tre bærebjelkene konstruerer et saksforhold i italesettelsen av Oljefondets investeringsmuligheter.  
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Ut fra rapportene om den ansvarlige forvaltningsvirksomheten iakttar jeg hvordan fondets 

investeringsmuligheter påvirkes av at Norges Bank aktivt jobber for å videreutvikle standarder gjennom å delta 

på høringer, samt å være i kontakt med internasjonale organisasjoner, myndigheter, andre standardsettere, 

bransjepartnere og forskere (NBIM, 2019a, s.22). I tilknytning til dette arbeidet har banken som mål å 

identifisere langsiktige investeringsmuligheter og redusere Oljefondets eksponering mot uakseptabel risiko. 

Uakseptabel risiko blir italesatt som investeringer som potensielt kan ha negativ effekt på miljø og klima. 

Norges Bank framhever at «klimaforhold kan være en del av en bredere risikovurdering av selskapers 

forretningsmodell og virksomhetens bærekraft over tid» (St.meld. nr.21 (2014-15), s.48). Dermed jobber 

banken spesielt med å integrere relevante forhold knyttet til klimaendringer i forbindelse med Oljefondets 

investeringsmuligheter. Dette gjøres på tre måter. For det første opprettes et eget investeringsprogram med 

formål om å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land og framvoksende markeder (St.meld. 

nr.19 (2013-14), s.11). Samtidig opprettes et eget miljørelatert investeringsmandat som skal investere i 

fornybar energi. For det tredje blir det i 2016 vedtatt å innføre et atferdsbasert klimakriterium og et 

produktbasert kriterium for kull. Klimakriteriet innebærer at observasjon eller utelukkelsen kan utøves mot 

selskaper hvor det er «en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for handlinger 

eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser» 

(St.meld. nr.26 (2016-17), s.98). Kullkriteriet innebærer at observasjon eller utelukkelse skal utøves ovenfor 

«gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer får 30 pst. eller 

mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 pst. eller mer av sin virksomhet på termisk kull» 

(St.meld. nr.26 (2016-17), s.98). Kriteriene begrenser Oljefondets investeringsmuligheter ved at Norges Bank 

selger seg ut av en rekke selskaper med virksomhet i kullutvinning, oljeutvinning fra oljesand, 

sementproduksjon og kraft fra kull.   

 

Med ønske om å forme internasjonale standarder, utøve et offentlig og 

åpent eierskap, og å redusere risiko ved å utelukke selskaper basert på et 

atferdsbasert klimakriterium og et produktbasert kullkriterium, iakttar 

jeg hvordan beste praksis-tankegangen former betingelsene for 

selskapene Oljefondet kan investere i (se figur 17).  

 

3.3.4 Etisk forpliktelse – Bidra til positiv endring   

Det norske folk eier Oljefondet, og av den grunn ivaretar og utvikler fondet «verdier for våre fremtidige 

generasjoner» (NBIM, 2020a, s.15). I likhet med de to foregående tidsperiodene italesetter Oljefondet det som 

sin forpliktelse å «forvalte nasjonens finansielle verdier på en ansvarlig og langsiktig måte» (NBIM, 2018, 

s.9). Samtidig blir det kommunikativt lagt vekt på at Oljefondets framtidige verdi avhenger av verdiene som 

skapes i de investerte selskapene. Fondet drar derfor fordel av velfungerende markeder som fremmer langsiktig 



 49 

vekst. Ut fra dette iakttar jeg, i samsvar med tidsperioden 2004-2012, hvordan Oljefondet ser det som sin 

forpliktelse å fremme langsiktig økonomisk utvikling og å redusere den finansielle risikoen knyttet til 

selskapenes miljømessige og sosiale atferd. Dermed er det viktig for fondet å vurdere hvordan forhold som 

selskapsstyring og bærekraft kan ha innvirkning på fondets avkastning over tid (NBIM, 2018, s.9). Et 

utviklingstrekk i iakttakelsen av fondets etiske forpliktelse er hvordan Oljefondet bruker begrepet «etisk 

utelukkelse» for å understreke at fondet har en forpliktelse til å ikke investere i bestemte produkter, og at 

enkelte typer selskapsatferd ikke aksepteres. En slik form for etisk utelukkelse underbygges ved at Oljefondet 

selger seg ut av selskaper som påfører andre selskaper og samfunnet som helhet store kostnader og som derfor 

ikke er bærekraftige på sikt (NBIM, 2018, s.15). 

 

Oljefondets forpliktelse til å forvalte nasjonens finansielle verdier på en ansvarlig og langsiktig måte må ses i 

sammenheng med hvordan det kommunikasjonsmessig er et fokus på beste praksis. Beste praksis-tankegangen 

er særlig på spill når en lang investeringshorisont framheves som det sentrale for å finansiere velferdsstaten 

over generasjoner. Oljefondets langsiktige investeringshorisont avhenger av at selskapene det investeres i er 

rustet til å møte langsiktige og globale utfordringer (NBIM, 2019a, s.9). Av den grunn legges det vekt på at 

fondet har en forpliktelse til å «bidra til endring i positiv retning, både i markeder, sektorer og i 

enkeltselskaper» for å sikre at de er rustet til å håndtere framtidige utfordringer (St.meld. nr.27 (2012-13), 

s.78). Italesettelsen av Oljefondets etiske forpliktelse betinges derfor av en grunntanke om at Oljefondet, som 

langsiktig og global eier, har interesse av en bærekraftig verdensøkonomi.  

 

3.3.5 Ansvarlighet i perioden 2013-2019 

Meningstilskrivelsen av ansvarlighetsbegrepet i 

perioden 2013-2019 må ses i lys av Oljefondets 

fokus på å være det best forvaltede fondet 

internasjonalt, og ønske om å være med på å 

utvikle en beste praksis innenfor ansvarlig 

forvaltning. Dette bidrar til å kondensere mening 

om  ansvarlighetsbegrepet hvor det understrekes 

at Oljefondet skal bidra til forskning og utredninger som kan øke kunnskapen om hvordan investorer i 

finansmarkedet kan ivareta etiske hensyn knyttet til samfunnsmessige og miljømessige forhold (se figur 18). 

Av den grunn engasjerer Oljefondet seg aktivt i den internasjonale debatten om ansvarlig investeringspraksis, 

og samarbeider tett med andre aktører på området. Det ansvarlige fastholdes av det uansvarlige som iakttas 

som de investorene som ikke deltar i, og interesserer seg for hvordan å styrke finansmarkedets etiske arbeid. 

Samtidig italesettes det som uansvarlig at Oljefondets investeringer og uttrekk oppfattes som den norske stats 

syn på et selskap eller stat. Den nye ansvars- og rollefordelingen i forvaltningen understøtter italesettelsen ved 
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at Norges Bank som operativ forvalter får ansvaret for observasjon og utelukkelse. I tillegg inngår klima og 

miljø i større grad i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. Dette er særlig framtredende ved at et kull- og 

klimakriterium for observasjon og utelukkelse innføres.  

 

Oljefondet tilskriver dermed mening til ansvarlighetsbegrepet ved å framheve at fondet skal sikre verdier for 

framtidige generasjoner ved å bidra til positiv endring i finansmarkedet, sektorer og i enkeltselskaper slik at 

selskaper det investeres i er rustet til å møte langsiktige og globale utfordringer, som miljø- og klimaendringer. 

Ansvaret skal best ivaretas gjennom en videreutviklet ansvarlig investeringspraksis som omfatter 

internasjonalt samarbeid og bidrag til utvikling av beste praksis, miljørelaterte investeringer, forskning og 

utredning, eierskapsutøvelse og observasjon og utelukkelse av selskaper. Meningstilskrivelsen av 

ansvarlighetsbegrepet kan ut fra de fire overordnede temaene oppsummeres på følgende måte:  

 

 

 

3.4 Delkonklusjon 

Semantikkanalysen gir innblikk i hvordan ansvarlighetsbegrepet meningstilskrives i perioden 1998-2019. 

Dette gjøres ut fra å studere hvordan Oljefondets formål, Norges Bank som operativ forvalter, fondets 

investeringsmuligheter, og etiske forpliktelse iakttas i Oljefondets kommunikasjon i tidsperiodene 1998-2003, 

2004-2012 og 2013-2019. Ansvarlighetsbegrepet kondenseres forskjellig over tid, og for å forstå hvordan 

meningstilskrivelsen kommunikativt endrer seg oppsummeres først de vesentligste poengene fra analysens fire 

temaer (se figur 21 for oppsummering). 

 

Selv om Oljefondets formål i alle tidsperiodene er betinget av fokus på avkastning, iakttar jeg en forskjellig 

forståelse av hvordan avkastning skal oppnås. I første tidsperiode, 1998-2003, skal størst avkastning til lavest 

risiko oppnås ved at Oljefondet utelukkende opererer som en finansiell investor. Sammenlignet med første 

tidsperiode betinges avkastning i perioden 2004-2012 av et fokus på Oljefondets forvalteransvar. Med 
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forvalteransvar forstås Oljefondets ansvar for å ivareta miljø- og sosiale hensyn, samt å bidra til god 

selskapsstyring. Av den grunn vektlegges rollen som ansvarlig investor, hvor finansielle hensyn ses i 

sammenheng med etiske hensyn. Oljefondets ansvarlige investorrolle videreutvikles i siste tidsperiode, 2013-

2019, hvor målet er å være det best forvaltede fondet når det gjelder etikk. Dette utdypes gjennom en ny 

formulering av Oljefondets formål, og et fokus på å bidra i internasjonal forskning og utredninger. 

 

Norges Bank som operativ forvalter går fra å være en motvillig eier til å bli en aktiv eier. I første tidsperiode, 

1998-2003, skal Norges Bank gjøre Oljefondets avkastning størst mulig ved å ikke kontrollere virksomhetens 

karakter i selskapene det investeres i, med mindre det sikrer finansielle interesser. Utøvelse av eierrettigheter 

iakttas å ikke være i samsvar med fondets rolle som finansiell investor. I perioden 2004-2012 iakttar jeg 

hvordan bankens rolle, i takt med at begrepet om aktiv forvaltning framtrer, gjør at fondets eierskapsrettigheter 

utøves. Utøvelsen av et aktivt eierskap ses som forutsetning for å oppnå høy avkastning. Eierskapsutøvelsen 

videreutvikles i perioden 2013-2019, hvor Norges Bank tildeles en større rolle i den ansvarlige 

investeringspraksisen. For å understreke at observasjon og utelukkelse ikke er politiske beslutninger tildeles 

banken ansvaret for virkemidlene. Dette konstruerer et klarere skille mellom hva som er Finansdepartementets 

og Norges Banks rolle i forvaltningen.  

 

At Oljefondet utelukkende opererer som en finansiell investor i perioden 1998-2003, påvirker fondets 

investeringsmuligheter. Ut over at fondet skal plasseres i land med velutviklet selskaps-, børs- og 

verdipapirlovgivning italesettes etiske retningslinjer som begrensninger på investeringsmulighetene som står i 

motsetning til avkastning og risiko. I tidsperioden 2004-2012 ses retningslinjer i form av negativ filtrering og 

uttrekk som betingelse for å sikre langsiktig og bærekraftig avkastning. I den siste tidsperioden, 2013-2019, 

legger Norges Bank i større grad føringer på Oljefondets investeringsmuligheter, da banken tildeles ansvaret 

for observasjon og utelukkelse. Samtidig er det et framtredende fokus på klima og miljø, som bidrar til at et 

klima- og kullkriterium vedtas.  

 

I forbindelse med Oljefondets etiske forpliktelse er det en gjennomgående iakttakelse at fondet skal sikre 

verdi og velstand for både nåtidige og kommende generasjoner nordmenn. Samtidig iakttar jeg i motsetning 

til i perioden 1998-2003, at forpliktelsen i perioden 2004-2012 også rommer velferden til omverdenen som 

påvirkes av investeringene. Dette konstruerer et kommunikativt skifte i forhold til hvem Oljefondet italesetter 

å ha forpliktelse ovenfor. Den samme italesettelsen framtrer i perioden 2013-2019, hvor de finansielle verdiene 

skal forvaltes for å bidra til positiv endring i både markeder, sektorer og i enkeltselskaper slik at de er rustet til 

å møte langsiktige og globale utfordringer.  
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Ut fra å dokumentere hvordan de fire temaene framstår forskjellig i de tre tidsperiodene kan jeg iaktta hvordan 

det som italesettes som ansvarlig og uansvarlig kommunikativt endres i Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon. I kjernen av endringen er et skifte i italesettelsen av etiske hensyn. Jeg iakttar 

nemlig hvordan Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon kommunikativt beveger seg bort fra å ha en negativ 

tilnærming til etikk, der etiske og miljømessige retningslinjer iakttas som å sette forholdet mellom avkastning 

og risiko på spill, til at etikk får en positiv betoning, hvor etiske retningslinjer ses som en forutsetning for høy 

og langsiktig avkastning. At etikk inndras i kommunikasjonen om ansvarlighet gjør dermed at skillet mellom 

avkastning og etiske retningslinjer nedbrytes kommunikativt. Dette er essensielt for å forstå hvordan 

italesettelsen av ansvarlighetsbegrepet endrer seg fra 1998-2019. Det iakttakende skiftet gjør at jeg ut fra 

semantikkanalysen iakttar hvordan det som i første tidsperiode iakttas som uansvarlig, i form av diskusjonen 

om innføringen av etiske retningslinjer, i de to etterfølgende tidsperiodene iakttas som det ansvarlige (se figur 

20).  

 

 

 

At etikk inndras i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon innebærer at ansvarlighetsbegrepet tilføres ny 

mening. Innføringen av de etiske retningslinjene i 2004 og Strategirådets anbefalinger i 2013 gjør at Oljefondet 

i ansvarlighetskommunikasjonen understreker at fondet skal oppnå langsiktig avkastning uten å investere i 

selskaper med uakseptabel risiko for at man medvirker til grove uetiske forhold. Av den grunn iakttar jeg 

hvordan det kommunikative skiftet i ansvarlighetskommunikasjonen fører til en iakttakelse av at avkastning 

over tid betinges av en bærekraftig utvikling i økonomisk, økologisk og sosial forstand. Dette bidrar til en 

kondensering av ansvarlighetsbegrepet som ikke bare markerer høy avkastning som ansvarlig. Isteden rommer 

meningen om ansvarlighetsbegrepet at Oljefondet er ansvarlig for å bidra til forskning og utredninger som kan 

øke kunnskapen om hvordan samfunnsmessige og miljømessige forhold påvirker framtidig avkastning. 

 

  



 53 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPITTEL 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

4. Paradoksanalyse – Et ansvarlighetsparadoks på spill  

I kapittel 2 peker jeg på at Luhmann mener at et re-entry, der en forskjell gjeninnføres i seg selv, etablerer et 

paradoks i kommunikasjonen. Re-entriet gjør at yttersiden (den umarkerte siden) blir en del av forskjellens 

innside (den markerte siden). Et paradoks oppstår dermed når de 

to verdiene i en forskjell på en gang både er identiske og 

forskjellige. Luhmann karakteriserer dette som en 

ubestemmelighet. Når forskjellen gjeninnføres på innsiden av 

forskjellen både muliggjøres og umuliggjøres forventningene 

som tilbys i kommunikasjonen. Paradokset skaper av den grunn 

en umulig identitet hvor en organisasjon er hva den er, bare fordi 

den ikke er hva den er – A er bare A fordi den ikke er A (se figur 22).  

 

Luhmanns paradoksforståelse er interessant å studere i forhold til hvordan Oljefondet kommunikativt gir 

mening til ansvarlighetsbegrepet. Om ovenstående semantikkanalyse ses med et paradoksblikk iakttar jeg 

nemlig hvordan et grunnleggende ansvarlighetsparadoks framtrer i ansvarlighetskommunikasjonen. 

Ansvarlighetsparadokset skaper en ubestemmelighet hvor både finansielle og etiske hensyn, herunder 

avkastning og etikk, markeres som ansvarlig og inngår i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. Oppgavens 

paradoksanalyse skal med utgangspunkt i de empiriske funnene fra semantikkanalysen kartlegge og 

identifisere ansvarlighetsparadokset. Deretter vil jeg ta for meg tidsperiodene 1998-2003, 2004-2012 og 2013-

2019, for å iaktta hvordan paradokset avparadokseres kommunikativt. Gjennom å studere 

ansvarlighetskommunikasjonens avparadoksering får jeg også blikk på hvordan Oljefondet kommuniserer om 

ansvarlighet i tidsperiodene. Paradoksanalysen skal svare på følgende arbeidsspørsmål: På hvilken måte 

framtrer et ansvarlighetsparadoks i Oljefondets kommunikasjon, og hvordan håndteres dette kommunikativt? 

 

4.1 Oljefondets grunnleggende paradoks  

Når ansvarlighetsbegrepet italesettes i Oljefondets kommunikasjon iakttas ikke avkastning og etikk som klare 

og identifiserbare motsetninger. Det bidrar til at det tradisjonelle «enten eller» skillet i forskjellen, med en 

tydelig grense mellom den markerte og umarkerte siden, ikke framtrer. Dette er et resultat av at avkastning og 

etikk kommunikativt opptrer samtidig når Oljefondets ansvarlighet italesettes. Det gjør at et paradoksalt 

motsetningsforhold er på spill i ansvarlighetskommunikasjonen, hvor ansvarlighetsbegrepets to sider opptrer 

samtidig, både som det samme og ikke det samme. 

 

At avkastning og etikk står i et motsetningsforhold, men samtidig opptrer på samme side i forskjellen gjør at 

et kommunikativt re-entry oppstår. Det kommunikative re-entriet gjør at det som iakttas som ansvarlig og 

uansvarlig skifter fordi etiske hensyn inngår på den markerte siden som ansvarlig, hvor finansielle hensyn 
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opptrer som markert verdi (se figur 23). Det interessante med gjeninnføringen, og det som skaper det 

kommunikative paradokset, er at re-entriet gjør at ivaretakelsen av etiske hensyn ses som en forutsetning for 

fondets ansvarlighet. Dette innebærer at både avkastning og etikk kommunikativt framheves når Oljefondets 

ansvarlighet kommuniseres. Dermed iakttar jeg hvordan etikk, som tidligere opptrer på den umarkerte siden 

og betegnes som uansvarlig, italesettes på den markerte siden i forskjellen og inngår i Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon. At både avkastning og etikk markeres skaper en kompleksitet i 

ansvarlighetskommunikasjonen som gjør at ansvarlighetsparadokset framtrer kommunikativt. Paradokset 

utfordrer hva som italesettes som Oljefondets ansvar, herunder hva som iakttas som ansvarlig og uansvarlig. I 

den forbindelse er det iøynefallende hvordan paradoksets to verdier, avkastning og etikk, opptrer 

kommunikativt forskjellig på den markerte siden i semantikkanalysens tre tidsperioder. Hvordan 

ansvarlighetsparadokset utspiller seg og avparadokseres iakttas i delkapittel 4.2.  

 

 

 

Ansvarlighetsparadokset viser hvordan Oljefondet kommunikativt prøver å forene finansielle og etiske hensyn 

når ansvarlighet italesettes. Det paradoksale motsetningsforholdet driver derfor Oljefondets kommunikasjon 

om ansvarlighet framover. Selv om ansvarlighetsparadokset skaper en ubestemmelighet i forhold til 

forventningene som tilbys i ansvarlighetskommunikasjonen, kan paradokset ses som kommunikasjonens 

motor, som legger føringer på hva som italesettes som ansvarlig og uansvarlig (Kneer & Nassehi, 1997, s.110). 

Ansvarlighetskommunikasjonen forsøker fortløpende å håndtere paradokset gjennom en konstant 

avparadoksering. Ved å se semantikkanalysen ut fra et paradoksperspektiv får jeg blikk på hvordan paradokset 

framtrer essensielt for Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. Dette fordi ansvarlighetsparadokset fungerer 

som en generator for kommunikasjonen ved at ansvarlighetskommunikasjonen konstant prøver å håndtere det 

paradoksale motsetningsforholdet kommunikativt. Det paradoksale motsetningsforholdet mellom avkastning 

og etikk forstås dermed som den produktive kraft i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon.   
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4.2 Avparadoksering: Den kommunikative håndteringen av ansvarlighetsparadokset  

At det paradoksale motsetningsforholdet framtrer i ansvarlighetskommunikasjonen er et resultat av at 

Oljefondet grunnleggende ikke kan oppløse paradokset kommunikativt. Av den grunn ses ikke paradokset bare 

som en motor for fondets ansvarlighetskommunikasjon generelt, men også som en motor for nye forsøk på 

avparadoksering spesielt. I den forbindelse vil jeg undersøke hvordan ansvarlighetskommunikasjonen 

håndterer paradokset forskjellig i semantikkanalysens tre tidsperioder. Dette gjøres ved å studere den 

kommunikative avparadokseringen som framtrer i ansvarlighetskommunikasjonen. For å få blikk på hvordan 

ansvarlighetsparadokset håndteres kommunikativt, presenterer jeg analysestrategisk tre 

avparadokseringsstrategier. For det første kan kommunikasjonen skyve paradokset i bakgrunnen for å late som 

at det ikke er oppstilt et ansvarlighetsparadoks. For det andre kan kommunikasjonen prioritere en av sidene i 

paradokset. Det bidrar til å skjule paradokset ved at den prioriterte siden ses som eneste 

kommunikasjonsmulighet. I motsetning til de to nevnte strategiene til Luhmann, mener Teubner i den tredje 

strategien at paradokset bør framheves kommunikativt. Dette innebærer en hybrid kommunikasjon hvor man 

oscillerer mellom forskjellens to sider ut fra hva som er mest hensiktsmessig.  

 

Med bakgrunn i de ovennevnte avparadokseringsstrategiene ønsker jeg å undersøke hvordan 

ansvarlighetskommunikasjonen på mange måter leker med paradokset, og forsøker å håndtere dets uløselighet. 

Kommunikasjonen stopper nemlig ikke opp ved at paradokset konfronteres. Den finner nye utveier. Dette 

underbygger argumentet om at ansvarlighetsparadokset kan ses som en produktiv motor som skyver 

Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon framover. I det følgende vil jeg ta for meg semantikkanalysens tre 

tidsperioder, og iaktta på hvilken måte ansvarlighetsparadokset kommunikativt er på spill og hvordan det 

avparadokseres.   

 

4.2.1 1998-2003: Prioritering av avkastning   

De empiriske funnene i semantikkanalysen kan gi inntrykk av at det paradoksale motsetningsforholdet ikke 

direkte er på spill i tidsperioden 1998-2003. Dette fordi det understrekes i Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon at finansiell avkastning utelukkende skal være i fokus. At avkastning framheves, 

kan særlig iakttas i diskusjonen om det skal innføres etiske retningslinjer på Oljefondets 

investeringsmuligheter. I diskusjonen presiseres det «at hensynet til sikkerhet for statens midler og en høyest 

mulig avkastning for gitt risiko bør være retningsgivende» (St.meld. nr. 1 (1997-98)). Selv om man kan få en 

fornemmelse av at avkastning og etikk kommunikativt opptrer som tydelige motsetninger i 

ansvarlighetskommunikasjonen, iakttar jeg hvordan etikk ikke bare opptrer på den konstitutive yttersiden. Det 

oppstår nemlig et re-entry i ansvarlighetskommunikasjonen når det besluttes å opprette en separat 

aksjeportefølje, Miljøfondet, i Oljefondet. Ansvarlighetsparadokset er i den forbindelse på spill når det vises 

til at opprettelsen av Miljøfondet skal «bidra til å fremme hensyn knyttet til etikk og miljø» i forvaltningen av 
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Oljefondet (St.meld. nr. 2 (1998-99)). Paradokset framtrer altså når etiske hensyn, gjennom opprettelsen av 

den nye aksjeporteføljen, inngår på den markerte siden i forskjellen hvor avkastning opptrer som verdi. 

Etableringen av Miljøfondet bidrar av den grunn til å understreke at etikk, i likhet med avkastning, inkluderes 

i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. Opprettelsen av porteføljen understreker at bestemte retningslinjer 

og kriterier om etikk skal ivaretas i forvaltningen.  

 

Beslutningen om å etablere Miljøfondet som underfond i Oljefondet viser hvordan motsetningsforholdets 

paradoksale karakter avparadokseres i tidsperioden. Mer konkret iakttar jeg hvordan avkastning som finansielt 

hensyn prioriteres i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. Gjennom å opprette en separat aksjeportefølje 

prøver fondet kommunikativt å skjule ansvarlighetsparadokset ved å understrekes at det kun er Miljøfondet 

som skal investere ut fra bestemte miljøhensyn: «Miljøfondets investeringsmuligheter vil imidlertid være mer 

begrenset ettersom det bare skal kunne investeres i selskaper som oppfyller gitte miljøkriterier» eller som «har 

liten negativ innflytelse på miljøet» (St.meld. nr. 2 (1999-00), s.86). På den måten påvirkes ikke Oljefondets 

overordnede avkastningsmuligheter av opprettelsen av Miljøfondet. Framtidig avkastning eller tap skal bare 

tilfalle og belaste denne delen av fondet. Ut fra dette prioriteres avkastning kommunikativt ved at det 

framheves at Oljefondet og Miljøfondet både har forskjellige roller og investeringsstrategier i forvaltningen 

(se figur 24). Den kommunikative prioriteringen gjør at det ser ut som at ansvarlighetsparadokset, som egentlig 

opptrer ubestemmelig i sitt motsetningsforhold mellom 

avkastning og etikk, er klart og identifiserbart. Dette 

fordi at ansvarlighetskommunikasjonen understreker at 

Oljefondet som hovedfond skal ha fokus på avkastning, 

mens Miljøfondet som underfond skal ha fokus på etikk. 

At den ene siden i ansvarlighetsparadokset er synlig og 

prioritert gjør at avkastning framstår som eneste mulige 

side å kommunisere gjennom når ansvarlighet italesettes. 

 

Opprettelsen av Miljøfondet legitimerer også prioriteringen av det finansielle hensynet i 

ansvarlighetskommunikasjonen. Paradoksets umulighet illustrerer hvordan Oljefondet på en og samme tid skal 

og ikke skal forvaltes ut fra avkastning og etikk. At ansvarlighetsparadokset blir forsøkt usynliggjort i 

ansvarlighetskommunikasjonen bidrar til at Oljefondet kommunikativt kan understreke at fondet skal 

«forvaltes på en forsvarlig måte, hvor siktemålet er høy avkastning med moderat risiko, for på den måten å 

bidra til å sikre grunnlaget for framtidig velferd, herunder pensjoner» (St.meld. nr. 2 (2000-01), s.108). 

Gjennom å prioritere finansielle hensyn kan Oljefondet framheve at etiske retningslinjer begrenser fondets 

avkastningsmuligheter, noe som igjen vil sette framtidig velferd på spill. Den negative betoningen understreker 
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hvordan etikk skyves til side i ansvarlighetskommunikasjonen, og legitimerer at det utelukkende 

kommuniseres om avkastning når ansvarlighet italesettes. 

 

4.2.2 2004-2012: Oljefondet som en hybrid kommunikator  

Framfor å få omgivelsene til å glemme at det eksisterer et ansvarlighetsparadoks gjennom prioritering, iakttar 

jeg hvordan Teubners avparadokseringsforståelse i større grad er på spill i Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon i perioden 2004-2012. Det paradoksale motsetningsforholdet mellom avkastning 

og etikk muliggjør ansvarlighetskommunikasjonen ved at begge verdiene framheves kommunikativt. Dette 

bidrar til en oscillering mellom de to verdiene på den markerte siden av ansvarlighetsbegrepet som gjør at 

Oljefondet, med bakgrunn i Teubners forståelse, opptrer som en hybrid kommunikator. 

Ansvarlighetskommunikasjonen blir hybrid når det kommunikativt veksles mellom avkastning og etikk, noe 

som bidrar til at de paradoksale motsetningene kan kommuniseres samtidig. Slik synliggjøres den paradoksale 

kompleksiteten i ansvarlighetskommunikasjonen, framfor å skjule den.  

 

Den hybride forståelsen gjør at paradokset kan studeres som noe konstruktivt for Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon. Ut fra denne paradoksforståelsen iakttar Oljefondet sin egen distinksjon mellom 

avkastning og etikk, og bruker den aktivt i ansvarlighetskommunikasjonen. Når Oljefondet i denne 

tidsperioden kommunikativt italesetter sitt forvalteransvar som å bidra til god selskapsstyring og ivaretakelse 

av miljø og sosiale hensyn, iakttar jeg hvordan Oljefondet gjennom rollen som ansvarlig investor 

kommunikativt oscillerer mellom avkastning og etikk i ansvarlighetskommunikasjonen. Ved å italesette seg 

selv som en ansvarlig investor erstattes den kommunikative prioriteringen av avkastning med en hybrid 

kommunikasjonsforståelse. Den ansvarlige investorrollen muliggjør at Oljefondet i 

ansvarlighetskommunikasjonen kan framheve at fondet både skal oppnå god avkastning over tid, samtidig som 

fondet understreker at de vektlegger at selskapene det investeres i skal respektere grunnleggende etiske normer. 

Dette tydeliggjøres ved å vise til at «man antar at god avkastning over tid vil avhenge av en bærekraftig 

utvikling i økonomisk, økologisk og sosial forstand» (St.meld. nr.24 (2006-07), s.74). Gjennom en iakttakelse 

av at ivaretakelsen av god selskapsstyring, miljø og sosiale hensyn er en forutsetning for å oppnå høy 

avkastning, framheves avkastning og etikk samtidig i ansvarlighetskommunikasjonen. Av den grunn mener 

jeg at det paradoksale re-entriet oppstår kommunikativt når Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon aktivt 

tar i bruk motsetningsforholdet for å påpeke at «etikk går hånd i hånd med langsiktig finansiell avkastning» 

(St.meld. nr.24 (2006-07), s.67). 

 

Den hybride forståelsen av hvordan ansvarlighetsparadokset framheves for å kommunikativt avparadoksere 

det, gjør at paradokset brukes refleksivt og strategisk i ansvarlighetskommunikasjonen. Oljefondets egen 

framheving av ansvarlighetsparadokset bidrar til at fondet opererer på et annet iakttakelsesnivå, hvor de er 
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refleksive rundt den dobbelte attribusjonen som oppstår i ansvarlighetskommunikasjonen. Ved å oscillere 

mellom avkastning og etikk avparadokseres det komplekse motsetningsforholdet strategisk. At Oljefondet 

italesetter seg som en ansvarlig investor i finansmarkedet bidrar til at Oljefondet kommunikativt løftes opp på 

annenorden, og bruker paradokset refleksivt til å understreke at hensyn til langsiktig avkastning vil «trekke i 

samme retning som etiske hensyn» (St.meld. nr.2 (2003-04), s.52).  

 

Hvordan Oljefondet opptrer som hybrid kommunikator i ansvarlighetskommunikasjonen tydeliggjøres når 

fondets etiske forpliktelse italesettes. Oljefondet eies av det norske folk, og av den grunn ivaretar og utvikler 

fondet verdier slik at kommende generasjoner får ta del i oljeformuen. I ansvarlighetskommunikasjonen 

italesettes etiske hensyn på innsiden av distinksjonen, hvor avkastning markeres som verdi, når det framheves 

at Oljefondet har en forpliktelse og «medansvar for hvordan selskapene de er investert i opptrer, hva de 

produserer og hvordan de behandler omgivelsene sine» (St.meld. nr. 24 (2006-07), s.65). Fondets framtidige 

verdi er avhengig av at selskapene det investeres i bidrar til å opprettholde velfungerende markeder som 

fremmer langsiktig vekst. Oljefondet ser det som sin forpliktelse å fremme langsiktig økonomisk utvikling 

gjennom sine investeringer, og å redusere den finansielle risikoen knyttet til selskapers miljømessige og sosiale 

atferd. Ved å anvende ansvarlighetsparadokset kommunikativt kan Oljefondet anerkjenne begge sider i 

distinksjonen, og svinge mellom de to verdiene refleksivt.  

 

4.2.3 2013-2019: En hybrid kommunikasjon som framhever etikk  

I likhet med tidsperioden 2004-2012 iakttar jeg hvordan Oljefondet i perioden 2013-2019 opptrer som en 

hybrid kommunikator, hvor avkastning og etikk framheves i ansvarlighetskommunikasjonen. Paradokset 

brukes fortsatt strategisk til å understreke at avkastning skal oppnås ved å sikre ivaretakelsen av etiske hensyn 

knyttet til «selskapers langsiktige risiko knyttet til økonomi, samfunn og miljø» (NBIM, 2014, s.21). Selv om 

jeg iakttar at Oljefondet på mange måter opptrer som en hybrid kommunikator som oscillerer mellom 

avkastning og etikk i ansvarlighetskommunikasjonen, er det interessant å iaktta hvordan kommunikasjonen 

beveger seg ett skritt videre for å framheve ivaretakelsen av etiske hensyn. Etikk er i enda større grad det 

framtredende elementet i fondets kommunikasjon om ansvarlighet. Av den grunn mener jeg at Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon i perioden 2013-2019 anvender to avparadokseringsstrategier for å 

kommunikativt håndtere ansvarlighetsparadokset som er på spill.  

 

Ut fra de empiriske funnene som presenteres i semantikkanalysen iakttar jeg at etikk framheves på flere måter 

i ansvarlighetskommunikasjonen. I kjernen av den kommunikative prioritering som avparadokseringsstrategi 

er fokuset på at fondet skal bli det best forvaltede internasjonalt. Jeg iakttar hvordan etikk kommunikativt 

prioriteres når «det best forvaltede fondet internasjonalt» italesettes. I italesettelsen framgår det at Oljefondet 

skal styrke sitt etiske arbeid ved å være det normangivende investeringsfondet globalt. I kommunikasjonen om 
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ansvarlighet understrekes det dermed at Oljefondet både skal ta initiativ til og delta i forskning og utredninger 

om finansmarkedets ivaretakelse av etiske hensyn. Samtidig skal fondet inngå i samarbeid med andre 

investorer for å videreutvikle Oljefondets strategier og beste praksis internasjonalt. Prioritering som 

avparadokseringsstrategi brukes av den grunn til å understreke at Oljefondet ser det som sitt ansvar å være et 

forbilde, og ta lederrollen for å få investorer til å ivareta miljø- og samfunnsmessige forhold og bidra til god 

selskapsstyring. At etikk framheves kommunikativt underbygges også av at Oljefondet videreutvikler den 

ansvarlige og etiske investeringspraksisen. Dette gjøres gjennom å styrke arbeidet med eierskapsutøvelse, 

observasjon og utelukkelse. Konkret iakttar jeg hvordan etikk er midtpunktet i dette arbeidet når det 

eksempelvis besluttes at fondet ikke skal investere i kullselskaper. Et resultat av beslutningen er at Oljefondet 

selger seg ut av 16 selskaper hvor kull utgjør en sentral del av kraftproduksjonen (Hovland, 2020). Dette er 

selskaper fondet i utgangspunkt har tjent gode penger på. Av den grunn mener jeg beslutningen om å stoppe å 

investere i følgende selskaper viser hvordan Oljefondet i tidsperioden tar beslutninger som i større grad er 

basert på etikk og ikke kun finansiell avkastning.  

 

At det paradoksale re-entriet som oppstår i ansvarlighetskommunikasjonen kommunikativt håndteres ved at 

etikk prioriteres, synliggjøres også ved at Oljefondets formål reformuleres. Etikk prioriteres når det 

understrekes at etiske minstestandarder, bærekraftig utvikling og velfungerende markeder skal være de 

styrende elementene i forvaltningen. Det nye formålet illustrerer hvordan etikk inngår på den markerte siden i 

ansvarlighetsbegrepet, og ses som en forutsetning for at Oljefondet forvaltes på en ansvarlig, herunder etisk, 

måte. Dette underbygges videre av en ny ansvars- og rollefordeling i forvaltningen, med mål om å få en mer 

helhetlig tilnærming til fondets etiske arbeid. At Norges Bank tildeles ansvaret for observasjon og utelukkelse, 

skal styrke samspillet og ressursbruken i arbeidet med den ansvarlige investeringspraksisen. Igjen iakttar jeg 

at målet med endringene er å styrke Oljefondets ivaretakelse av etiske hensyn.   

 

Det at ansvarlighetsparadokset blir forsøkt avparadoksert gjennom en prioritering av etikk gjør det 

avslutningsvis interessant å stille spørsmål ved om hybriden i fondets ansvarlighetskommunikasjon utfordres 

i tidsperioden. Når etikk inngår på den markerte siden i forskjellen, og framheves kommunikativt kan man ut 

fra ovenstående elementer iaktta hvordan etikk på mange måter trumfer finansiell avkastning når ansvarlighet 

italesettes. Etikk inngår så fundamentalt i Oljefondets forståelse av ansvarlighet i perioden at avkastning skyves 

til side i ansvarlighetskommunikasjonen. I kjernen av ansvarlighetskommunikasjonen ligger fokuset på beste 

praksis internasjonalt som handler om ivaretakelsen av etiske hensyn. Etikk får derfor på mange måter forrang 

i fondets kommunikasjon om ansvarlighet.  
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4.3 Delkonklusjon  

I paradoksanalysen iakttar jeg hvordan et ansvarlighetsparadoks er på spill i Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon. Ansvarlighetsparadokset består av et ubestemmelig motsetningsforhold mellom 

finansielle og etiske hensyn, som gjør det umulig å kommunikativt skille de to verdiene. Dette skaper et re-

entry i ansvarlighetskommunikasjonen der etiske hensyn inngår på den markerte siden, hvor avkastning som 

finansielt hensyn opptrer. Ansvarlighetsparadokset beskrives som kommunikasjonens motor fordi spørsmål 

om å håndtere og forene finansielle og etiske hensyn er gjennomgående når ansvarlighet italesettes. Paradokset 

muliggjør Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon. Samtidig ses paradokset som motor for avparadoksering. 

I den forbindelse presenteres tre avparadokseringsstrategier. Jeg iakttar hvordan både Luhmanns 

prioriteringsforståelse og Teubners hybride kommunikasjon brukes for å håndtere paradokset kommunikativt.  

 

I den første tidsperioden (1998-2003) avparadokseres ansvarlighetsparadokset ved at 

ansvarlighetskommunikasjonen prioriterer avkastning som verdi. Prioritering er på spill når det besluttes å 

opprette en separat aksjeportefølje i Oljefondet. Paradokset blir forsøkt skjult ved å understreke at det kun er 

Miljøfondet, som underfond, som skal investere med bakgrunn i miljøkriterier. Avkastning prioriteres i 

kommunikasjonen om ansvarlighet når det vektlegges at Oljefondet og Miljøfondet har forskjellige roller og 

investeringsstrategier. I den andre tidsperioden (2004-2012) iakttar jeg hvordan Teubners hybride 

kommunikasjonsforståelse er på spill som avparadokseringsstrategi. Det innebærer at Oljefondet ses som en 

hybrid kommunikator, hvor avkastning og etikk framheves kommunikativt når ansvarlighet italesettes. 

Avparadokseringsstrategien framtrer når det understrekes at Oljefondet skal være en ansvarlig investor, hvor 

avkastning avhenger av ivaretakelsen av etiske hensyn. Oljefondet framstår i den forbindelse refleksiv og 

strategisk ovenfor ansvarlighetsparadokset ved å italesette ivaretakelsen av etiske hensyn som en betingelse 

og forutsetning for avkastning. I tidsperioden 2013-2019 videreføres den hybride kommunikasjonen. Samtidig 

framtrer etikk i større grad i ansvarlighetskommunikasjonen. I tillegg til å opptre som en hybrid kommunikator 

prioritereres etikk i kommunikasjonen om ansvarlighet. Prioritering som avparadokseringsstrategi er på spill 

når beste praksis internasjonalt italesettes kommunikativt. Det framgår at fondets etiske arbeid skal styrkes 

gjennom å videreutvikle den ansvarlige investeringspraksis både i Oljefondet, men også globalt. Dette skal 

blant annet bidra til å forsterke arbeidet med eierskapsutøvelse, observasjon og utelukkelse.  

 

Ovenstående paradoksanalyse viser hvordan Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon i de tre tidsperiodene 

fastholdes av det kommunikative spenningsforholdet mellom avkastning og etikk. Dette spenningsforholdet 

påvirker Oljefondets rolle som investor og setter fondets grunnleggende identitet på spill. På hvilken måte 

Oljefondets rolle settes på spill undersøkes i diskusjonen i kapittel 5. 
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5. Diskusjon – Oljefondets rolle som statlig investeringsfond 

Når etikk markeres som ansvarlig og inngår i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon iakttar jeg hvordan 

fondet beveger seg bort fra å kommunikativt italesette seg selv som finansiell investor, til å betegne seg som 

ansvarlig investor. At etiske hensyn i større grad setter rammen for fondets ansvarlighetskommunikasjon gjør 

at Oljefondets rolle settes på spill. Oljefondets redefinerte rolle vil være det overordnede premisset for 

oppgavens diskusjon, hvor følgende arbeidsspørsmål besvares: Hvordan setter spenningsforholdet mellom 

finansielle og etiske hensyn Oljefondets rolle på spill? Jeg er særlig interessert i å undersøke hvordan den 

ansvarlige investorrollen brukes strategisk for å imøtekomme forskjellige forventninger fra fondets eier, den 

norske befolkning. I tillegg ønsker jeg å undersøke hvilke politiske implikasjoner framhevingen av etiske 

hensyn i ansvarlighetskommunikasjon får for Oljefondet.   

 

5.1 En hybrid identitet som strategisk ressurs  

Den ansvarlige investorrollen som Oljefondet inntar i andre tidsperiode (2004-2012) kan iakttas som en hybrid 

identitet som fondet aktivt bruker som strategisk ressurs i ansvarlighetskommunikasjonen. Investorrollen 

brukes til å håndtere og navigere forskjellige forventninger og kompleksiteter fra den norske befolkning for å 

ivareta finansielle og etiske hensyn. Av den grunn kan den hybride identiteten ses som en strategi for å skape 

oppslutning og legitimitet om fondets målsettinger og investeringspraksis.  

 

Overordnet støtter et flertall i befolkning opp om beslutningen om å innføre etiske retningslinjer i 2004, og 

videreutvikle disse i 2013 som følge av Strategirådets anbefalinger. Det er allikevel ikke til å underslå at det 

er motstridende forventninger i befolkning knyttet til hvilken rolle Oljefondet skal ha i finansmarkedet (NOU 

2020:7, s.13-14). Det er ut fra disse motstridende forventningene jeg mener Oljefondet gjennom den ansvarlige 

investorrollen klarer å påta seg en strategisk dobbeltrolle kommunikativt. Dobbeltrollen gjør at fondet både 

kan knytte an til den delen av befolkingen som mener at Oljefondet skal ha fokus på høy avkastning til lav 

risiko, og de som mener at fondet, som det største investeringsfondet globalt, bør ta sitt forvalteransvar mer på 

alvor. Av den grunn skaper Oljefondets hybride identitet nye forventningsstrukturer i 

ansvarlighetskommunikasjonen. At Oljefondet går fra å være en finansiell investor til en ansvarlig investor 

åpner opp for å håndtere flere forventninger på en og samme tid. Dette ser vi særlig i forbindelse med at rollen 

skaper en ny mulighet for ansvarlighetskommunikasjon. La oss se på hvilken måte.  

 

I kraft av å posisjonere seg som en ansvarlig investor kan Oljefondet i ansvarlighetskommunikasjonen 

understreke at høy avkastning over tid avhenger av en bærekraftig utvikling i økonomisk, økologisk og sosial 

forstand. Ved å framheve at etikk og finansielle interesser trekker i samme retning kan fondet knytte an til den 

delen av befolkningen som mener at høy avkastning skal være fondets rettesnor. At det kommunikativt 

vektlegges at avkastning og etikk går hånd i hånd bidrar til å sikre at denne delen av befolkningen forstår at en 
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ivaretakelse av etiske hensyn er essensielt for å ivareta fondets finansielle hensyn. På den måten får Oljefondet 

i ansvarlighetskommunikasjonen mulighet til å legitimere beslutningen om å innføre en investeringspraksis 

som ikke bare fokuserer på avkastning. Samtidig knytter fondet an til den delen av befolkningen som mener 

at Oljefondet aktivt bør brukes som et etisk virkemiddel, ved å understreke at fondet forstår sitt viktige 

forvalteransvar. Jeg iakttar hvordan Oljefondet kommunikativt fronter sitt forvalteransvar på flere måter. 

Fondet leder an internasjonalt i form av observasjon og utelukkelse, som ledende aktør i globale diskusjoner, 

og i samarbeid og utredninger om hvordan hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og god selskapsstyring 

mest effektivt kan ivaretas av finansielle investorer. I tillegg er Norges Bank som operativ forvalter en aktiv 

eier som utøver Oljefondets eierskapsrettigheter.  

 

Andersen peker på at organisasjoner, gjennom å skape en hybrid identitet, kan utvide sine organisatoriske 

grenser for å framstå mer attraktive (Andersen, 2012, s.1). Den hybride identiteten muliggjør at organisasjoner 

kan knytte an til det som tidligere betegnes som sitt konstitutive «andre». Organisasjoner prøver i den 

sammenheng å koble seg til ideer eller grupper som tidligere har blitt ekskludert fra organisasjonen. Andersen 

mener at denne form for hybrid styring, hvor organisasjoner utvider sine grenser for å framstå som mer 

attraktive, er blitt mer framtredende som følge av at organisasjoner møter økt kompleksitet og flere 

forventninger fra omverdenen (Andersen, 2012, s.1). Jeg iakttar hvordan en form for hybrid styring er på spill 

når Oljefondet inntar den ansvarlige investorrollen, hvor motsetningsforholdet mellom finansielle og etiske 

hensyn, kommunikativt framheves i ansvarlighetskommunikasjonen. I stedet for kun å nå ut til den delen av 

befolkningen som har fokus på avkastning, åpner den hybride identiteten opp for å også håndtere forventninger 

fra den delen av befolkningen som mener at ivaretakelsen av etiske hensyn er det viktigste. Hybriditeten gjør 

at denne delen av befolkningen som på mange måter ekskluderes fra Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon 

i perioden 1998-2003 nå i større grad inndras i kommunikasjonen.  

 

Den hybride identiteten, som muliggjør at fondets ansvarlighetskommunikasjon kan oscillerer mellom 

finansielle og etiske hensyn, brukes strategisk for å håndtere og navigere forskjellige forventninger. At 

Oljefondet gjør bruk av en slik identitet kan ses som en måte å håndtere økt kompleksitet og forventninger fra 

omverdenen, herunder fondets eier. Den ansvarlige investorrollen blir en ressurs i 

ansvarlighetskommunikasjonen som gjør at Oljefondet kan håndtere økt kompleksitet i forhold til 

forventninger om hvilken rolle fondet skal ha som investor, og hvordan oljepengene best skal forvaltes. 

Samtidig kan det stilles spørsmål ved hvilke utfordringer Oljefondet potensielt kan møte ved å kommunikativt 

anvende en hybrid identitet i ansvarlighetskommunikasjonen. Det å ivareta forskjellige og motstridene 

forventninger fra befolkningen kan i seg selv føre til økt kompleksitet. Jeg tenker Oljefondet i lys av dette kan 

møte fire utfordringer. Når Oljefondet redefinerer sin rolle, settes et usikkerhetsmoment på spill både i og rundt 

organisasjonen. Dette kan bidra til at fondets målsettinger fragmenteres, fordi ivaretakelsen av avkastning og 
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etikk, som to motstridene hensyn, fører til en usikkerhet rundt retning og valg for forvaltningen av fondet. 

Usikkerheten kan videre vanskeliggjøre ledelsen av Oljefondet knyttet til hvilken grunnleggende rolle og 

oppdrag fondet egentlig skal ha. I tillegg kan den hybride identiteten skape horisontale 

koordineringsutfordringer. Utfordringen må særlig ses i sammenheng med arbeidsdeling og delegering av 

makt og myndighet i organisasjonen. Avslutningsvis kan fondet potensielt møte kompetanseutfordringer. At 

etiske hensyn framheves i ansvarlighetskommunikasjonen medfører behov for ny kompetanse for å forvalte 

Oljefondet på en slik måte at de etiske retningslinjene overholdes.   

 

5.2 Er etikk blitt politikk?  

At den hybride kommunikasjonen i større grad utfordres av at etikk framheves kommunikativt i 

ansvarlighetskommunikasjonen i perioden 2013-2019 gir grunnlag for å stille spørsmål ved de politiske 

føringene for Oljefondets etiske arbeid. Er etikk egentlig blitt politikk? Og i så fall hvilke konsekvenser får 

det? Dette er interessant å studere ut fra at når etikk iakttas som politikk er det et hensyn i fondets forvaltning 

som hele tiden er til forhandling.  

 

Et kjennetegn ved Oljefondet er at det har vært bred konsensus blant norske partier om at fondet ikke skal være 

et politisk fond. Den brede konsensusen fastholdes av en handlingsregel som legger føringer på hvor stor andel 

av oljeformuen regjeringen kan bruke i de årlige statsbudsjettene. Samtidig fungerer regelen som et vern mot 

å bruke Oljefondet som et partipolitisk instrument (Haugevik & Wilhelmsen, 2016). I forhold til mitt 

innledende spørsmål om etikk er blitt politikk er det påtagelig å iaktta hvordan den brede konsensusen blant 

partiene i større grad blir utfordret. Det at etikk blir det sentrale hensynet i ansvarlighetskommunikasjonen har 

politiske konsekvenser. Dette må ses i sammenheng med at ivaretakelsen av etikk er politikk på en annen måte 

enn avkastning. Dermed utfordrer inndragelsen av etikk i Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon den 

politiske konsensusen blant partiene. At konsensusen settes på spill påvirker hvilken rolle Oljefondet skal ha 

nasjonalt og internasjonalt som statlig investeringsfond.  

 

5.2.1 «Forvaltningen av fondet handler selvsagt om politikk»   

På nasjonalt nivå har oppmerksomheten på etisk investeringspraksis ført til en diskusjon om Oljefondet er et 

politisk redskap. Diskusjonen må særlig ses i lys av at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i begynnelsen 

av 2020 sier at «det er klart at ti tusen milliarder kroner er politikk», og i den forbindelse må vi «venne oss til 

at pensjonsfondet (Oljefondet) er et politisk verktøy» (Grønli & Zondag, 2020). Gahr Støre mener at man ikke 

skal drive politikk med Oljefondet, men at måten fondet blir investert på og retningen som blir satt for de etiske 

retningslinjene er et tydelig eksempel på at etikk er blitt politikk. Dette er interessant med bakgrunn i hvordan 

Finansdepartementet i semantikkanalysens tredje tidsperiode fraskriver seg det operative ansvaret for 

observasjon og utelukkelse av selskaper, ved at Norges Bank tildeles dette ansvaret. Selv om en ny rolle- og 
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ansvarsfordeling besluttes, er det verdt å merke seg at det fortsatt er departementet som bestemmer kriteriene 

for hvilke typer produksjon og atferd som skal gi grunnlag for observasjon og utelukkelse. Dermed kan det 

argumenteres for at det er politikk å ha et fond for framtiden, og det er en kombinasjon av politikk og etikk når 

Stortinget sier nei til å investere i bestemte produkter og selskaper. Det er en form for politisk styring i 

ivaretakelsen av etiske hensyn fordi Finansdepartementet, via Norges Bank, som formell eier, beslutter i hvor 

stor grad etikk skal være førende på Oljefondets investeringsmuligheter.  

 

Finansdepartementets mulighet til å gi føringer for hva Oljefondet grunnleggende kan og ikke kan investere i 

innebærer at etiske spørsmål er til forhandling blant de politiske partiene. Vi ser hvordan politiske 

forhandlinger utspiller seg ved at innføringen av etiske retningslinjer i 2004, og anbefalingene til Strategirådet 

i 2013 blir besluttet med utgangspunkt i et flertall på Stortinget. Bestemmelsen om at Oljefondet ikke skal 

investere i kull, som følge av at et kullkriterium innføres, er også et politisk vedtak fra Stortinget. I den 

forbindelse er det interessant å iaktta hvordan spørsmålet om etikk er politikk er på spill når Gahr Støre 

framhever at «Vi tok ikke fondet ut av kull for å tjene penger på det, men fordi det var rett at vårt pensjonsfond 

ikke investerer i kull, som verden må begrense. Det er klart at dette var en politisk beslutning, og det skal vi 

være stolte av» (Haugan, 2019).  

 

Diskusjonen om en politisering av ivaretakelsen av de etiske hensynene åpner opp for en ulik iakttakelse blant 

de norske partiene om hva som rent faktisk forstås som ansvarlig og uansvarlig forvaltning av fondet. Sett i 

forhold til Luhmanns semantikkforståelse oppstår det en semantisk kamp om å kondensere mening om 

ansvarlighetsbegrepet. På den ene siden mener Arbeiderpartiet at «Forvaltningen og bruken av et pensjonsfond 

på 10.000 milliarder kroner eiet av folket» selvsagt handler «om politikk» (Haugan, 2019). Partiet mener ikke 

dette «uansvarlig, tvert imot handler det om å ta ansvar for hvordan pensjonsfondets penger brukes og 

forvaltes» (Haugan, 2019). På den andre siden peker Høyre og Fremskrittspartiet på at «En av de viktigste 

grunnene til at Oljefondet har gjort det så bra er at det ikke brukes politisk og at det skal søke etter best mulig 

avkastning. Det har vært bred enighet om at det skal være høy terskel for å utelukke selskaper» (Haugan, 

2019). Dermed iakttas Arbeiderpartiets uttalelse som «farlig og uansvarlig», og å bruke fondet politisk vil 

«innebære en drastisk omlegging av petroleumsfondet, som har et opplegg for å sikre best mulig avkastning 

til lavest mulig risiko» (Haugan, 2019).  

 

Når etiske hensyn inndras i ansvarlighetskommunikasjonen settes konsensusen blant de politiske partiene på 

spill. Det reiser en rekke spørsmål om den politiske forvaltningen av og forhandlingen om fondet. Oljefondet 

har alltid til en viss grad vært politikk ut fra at det var et politisk flertall som besluttet å opprette det i 1990. 

Fokuset på å ivareta etiske hensyn gjør at Oljefondets framtidige etiske arbeid til enhver tid vil avgjøres av det 

politiske flertallet på Stortinget. Hvilke konsekvenser får dette for forvaltningen av det framtidige Oljefondet? 
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At fondets ivaretakelse av etiske hensyn utelukkende betinges av hvem som har flertall på Stortinget innebærer 

at etikk hele tiden vil være til forhandling blant partiene, og ivaretakelsen av etiske hensyn vil kunne variere 

avhengig av hvem som har flertall på Stortinget. Jeg mener at når den klare og tydelige identiteten knyttet til 

høy finansiell avkastning utfordres av den kommunikative framhevingen av etikk i 

ansvarlighetskommunikasjonen, blir forvaltningen av Oljefondet i større grad til forhandling. Beslutningen om 

at Oljefondet skal prioritere etikk gjør derfor at fondet i større grad blir politikk. Dette er et premiss både 

norske politikere og Oljefondet selv må være bevisst om.  

 

5.2.2 Oljefondet som Norges utenrikspolitiske gorilla?  

Diskusjonen om Oljefondets politiske karakter åpner også opp for å stille spørsmål ved Oljefondets rolle som 

utenrikspolitisk aktør. Det framheves av flere at Norge bør tenke nytt og konstruktivt om hvordan Oljefondet 

som utenrikspolitisk instrument kan sikre norske interesser utover de finansielle. Konkret har Oljefondets 

suksess ført til at flere politikere og interessegrupper ønsker å bruke fondet som et verktøy for å oppnå nye 

mål. Dette gjelder særlig innenfor klimapolitikk og investeringer i utviklingsland (Zachrisen, 2016).  

 

Spørsmålet om fondets utenrikspolitiske rolle reises i lys av at jeg innledningsvis i oppgaven viser til Mestad-

utvalgets mandat fra Finansdepartementet, der det tydelig understrekes at fondet ikke skal være et politisk 

virkemiddel. Begrunnelsen er frykten for at utelukkelse av selskaper kan oppfattes som en utenrikspolitisk 

beslutning fra den norske regjering. Jeg iakttar hvordan bekymringen også kommer til uttrykk gjennom den 

nye rolle- og ansvarsdelingen som besluttes for fondet, som skal bidra til å understreke at eierskapsutøvelse og 

utelukkelse ikke er et uttrykk for regjeringens syn på et selskap eller stat. Selv om mandatet fra 

Finansdepartementet og den nye rolle- og ansvarsdelingen poengterer at Oljefondet ikke skal være et politisk 

virkemiddel, er det likevel mulig å iaktta hvordan Oljefondet på mange måter framstår som en politisk aktør 

fordi fondet i så pass stor grad er bundet av norske politiske beslutninger. Dermed inngår Oljefondet allerede 

i norsk innenriks- og utenrikspolitikk, noe som gjør at fondet også påvirker Norges internasjonale relasjoner. 

 

I forbindelse med Oljefondets utenrikspolitiske rolle iakttar jeg hvordan begrepet «gorillaen i rommet» 

framheves. Ulf Sverdrup, direktør for Norsk Utenrikspolitisk Institutt, påstår at Oljefondet er Norges 

utenrikspolitiske gorilla fordi fondet står i sentrum for Norges internasjonale relasjoner, selv om et flertall av 

aktørene på den internasjonale arenaen faktisk ikke direkte legger merke til det. Påstanden underbygges av å 

vise til at Oljefondet «transformerer Norges internasjonale relasjoner, antall forbindelser er blitt mangedoblet 

og Norges forhold til omverdenen har endret karakter» (Sverdrup, 2016). Det at Oljefondet finnes har i seg 

selv bidratt til å sette Norge på det internasjonale politiske kartet, og derfor mener Sverdrup det er åpenbart at 

fondet har en utenrikspolitisk funksjon. Dette ser vi eksempelvis i forbindelse med at Finansdepartementet 

som formell eier av Oljefondet deltar i internasjonale fora på vegne av Oljefondet hvor både fondets og 
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regjeringens målsettinger framheves. Samtidig kan fondets utenrikspolitiske rolle ses i forbindelse med 

beslutningen om at fondet ikke skal investeres i kull. Kullkriteriet har vakt oppmerksomhet internasjonalt, og 

beskrives som å potensielt føre til en raskere avvikling av den globale kullindustrien (Zachrisen, 2016). Fondet 

har av den grunn både en direkte og indirekte utenrikspolitisk rolle (Sverdrup, 2016).  

 

Det er også av interesse å se hvordan Norges Bank som operative forvalter utøver en form for norsk 

utenrikspolitikk i utøvelse av et aktivt eierskap. Gjennom å fremme god selskapsstyring og fokusere på etiske 

satsingsområder bidrar Oljefondet til å videreutvikle internasjonale etiske standarder og prinsipper i 

finansmarkedet. Verdiene som Norges Bank fremmer gjennom aktivt eierskap, samsvarer i stor grad med 

norske verdier innenfor selskaps- og investeringspraksis. Jeg mener Oljefondets fokus på å være det best 

forvaltede fondet internasjonalt kan ses som et ledd i Norges ønske å posisjonere seg som en etisk aktør globalt. 

En form for utenrikspolitikk er tydelig på spill når det i Oljefondet utvikles overordnede strategier og 

satsingsområder hvor etikk går hånd i hånd med langsiktig finansiell avkastning. Barns rettigheter, klima og 

vannforvaltning er områder sterkt knyttet opp mot norske utenrikspolitiske mål.  

 

Ut fra denne gjennomgangen mener jeg at Finansdepartementets tydeliggjøring av at Oljefondet ikke skal være 

et politisk virkemiddel utfordres når etikk framheves i ansvarlighetskommunikasjonen. Ivaretakelsen av etiske 

hensyn gjør at fondet i større grad inngår i både norsk innenriks- og utenrikspolitikk. Dermed framstår 

Finansdepartementets mandat om at fondet ikke skal være et politisk virkemiddel som en umulighet fordi 

diskusjonen viser hvordan beslutningen om å innføre etiske retningslinjer gjør at fondet i større grad blir 

politisk. At fondet både skal forvaltes ut fra etiske retningslinjer besluttet av Stortinget samtidig som det 

understrekes at fondet ikke skal være politisk er av den grunn paradoksalt. Det framstår utfordrende for 

Oljefondet både å lykkes med etikk og ikke politikk på samme tid.  
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6. Konklusjon og refleksjon  

Denne masteroppgaven har hatt som formål å undersøke det norske Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon 

for å få blikk på kompleksiteten fondet må navigere i som statlig investeringsfond for å ivareta finansielle og 

etiske hensyn. Oppgaven har besvart følgende problemformulering: Hvordan kan vi kommunikativt forstå 

spenningsfeltet Oljefondet må navigere i for å håndtere finansielle og etiske hensyn? Oppgavens 

semantikkanalyse, paradoksanalyse og etterfølgende diskusjon tar utgangspunkt i hvert sitt arbeidsspørsmål 

som gjør at problemformuleringen iakttas gjennom tre forskjellige blikk. I det følgende vil oppgavens 

analytiske funn oppsummeres, før jeg til slutt reflekterer over hvilken anvendelighet oppgavens konklusjoner 

har i en større kontekst.   

 

For å forstå spenningsfeltet Oljefondet må navigere i for å håndtere finansielle og etiske hensyn starter 

oppgaven med en semantikkanalyse, hvor formålet er å få blikk på hvordan Oljefondet italesetter 

ansvarlighetsbegrepet kommunikativt. Følgende arbeidsspørsmål besvares: Hvordan har Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon endret seg fra 1998 til 2019? Tidsperioden inndeles i tre perioder: 1998-2003, 

2004-2012 og 2013-2019. I tillegg studeres italesettelsen av ansvarlighet ut fra iakttakelsen av fire temaer: 

formål, Norges Bank som operativ forvalter, investeringsmuligheter og etisk forpliktelse. Ved å iaktta hvordan 

ansvarlighetsbegrepet kondenseres ut fra temaene i de tre tidsperiodene, iakttar jeg at meningstilskrivelsen av 

ansvarlighet kommunikativt endrer seg. I kjernen av endringen er et skifte i hva som markeres som ansvarlig 

og uansvarlig. Det interessante er at det som italesettes som uansvarlig i perioden 1998-2003 markeres som 

ansvarlig i periodene 2004-2012 og 2013-2019. Oljefondet beveger seg kommunikativt fra å ha en negativ 

tilnærming til etikk i form av at etiske retningslinjer iakttas som uansvarlig som setter forholdet mellom 

avkastning og risiko på spill, til at etikk iakttas som ansvarlig gjennom at etiske retningslinjer ses som 

forutsetning for høy og langsiktig avkastning. Det kommunikative skiftet knyttet til avkastning og etikk gjør 

at ansvarlighetsbegrepet tilføres ny mening.  

 

Skiftet i italesettelsen av ansvarlighet skaper et re-entry i fondets ansvarlighetskommunikasjon. Re-entriet gjør 

at etiske hensyn inngår på den markerte siden som ansvarlig, hvor finansielle hensyn opptrer som markert 

verdi. En ubestemmelighet oppstår mellom finansielle og etiske hensyn, noe som bidrar til at det ikke er et 

tydelig skille mellom verdiene. Ved å besvare følgende arbeidsspørsmål, På hvilken måte framtrer et 

ansvarlighetsparadoks i Oljefondets kommunikasjon, og hvordan håndteres dette kommunikativt? 

argumenterer jeg for at et ansvarlighetsparadoks driver Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon framover. 

Dette må ses i sammenheng med at kommunikasjonen fortløpende søker å håndtere det paradoksale 

motsetningsforholdet mellom finansielle og etiske hensyn gjennom avparadoksering. Ut fra 

semantikkanalysens tre tidsperioder brukes avparadoksering analysestrategisk til å få blikk på hvordan 

Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon kommunikativt håndterer paradokset. I perioden 1998-2003 
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prioriterer kommunikasjonen avkastning som finansielt hensyn når ansvarlighet italesettes. Dette gjøres for å 

kommunikativt skjule paradokset. I den andre tidsperioden, 2004-2012, framheves det paradoksale 

motsetningsforholdet kommunikativt. Paradokset avparadokseres ved at Oljefondet opptrer som en hybrid 

kommunikator som oscillerer mellom avkastning og etikk i ansvarlighetskommunikasjonen. I den siste 

tidsperioden, 2013-2019, håndteres ansvarlighetsparadokset kommunikativt ved at etikk i større grad 

framheves når ansvarlighet italesettes. Selv om Oljefondet fortsatt anvender en hybrid kommunikasjon, viser 

fokuset på beste praksis internasjonalt, hvordan fondets ansvarlighetskommunikasjon i perioden handler om å 

styrke fondets etiske arbeid, herunder den ansvarlige investeringspraksisen.  

 

Formålet med diskusjonen er å forstå hvordan det paradoksale spenningsforholdet påvirker Oljefondets rolle. 

En redefinering av identiteten gjør at fondet går fra å italesette seg som en finansiell investor til en ansvarlig 

investor. Den nåtidige identiteten betinges av et fokus på etikk. Diskusjonen svarer på følgende 

arbeidsspørsmål: Hvordan setter spenningsforholdet mellom finansielle og etiske hensyn Oljefondets rolle på 

spill? Jeg iakttar at Oljefondet, gjennom rollen som ansvarlig investor, bruker en hybrid kommunikasjon 

strategisk til å skape oppslutning og legitimitet rundt forvaltningen av fondet. Oljefondet påtar seg en 

dobbeltrolle hvor de kan knytte an til eieren, den norske befolkning. I kjernen av dobbeltrollen ligger den 

hybride identiteten som gjør at fondet strategisk oscillerer mellom avkastning og etikk for å imøtekomme ulike 

forventninger. Samtidig settes konsensusen blant de politiske partiene på spill som følge av at etikk inndras i 

ansvarlighetskommunikasjonen. At Finansdepartementet med bakgrunn i stortingsvedtak setter rammen for 

fondets ivaretakelse av etikk gjør at etiske spørsmål er til forhandling. Samtidig åpner Oljefondets politiske 

karakter opp for å diskutere fondets utenrikspolitiske rolle. Spenningsforholdet mellom avkastning og etikk 

gjør at Oljefondet direkte og indirekte blir en politisk aktør som former Norges internasjonale relasjoner. Med 

fokus på beste praksis internasjonalt, observasjon og utelukkelse fremmer fondet norske verdier internasjonalt.  

 

Ut fra ovenstående oppsummering iakttar jeg hvordan spenningsfeltet mellom finansielle og etiske hensyn 

kommunikativt påvirker Oljefondets ansvarlighetskommunikasjon på tre måter. For det første bidrar 

spenningsforholdet til et kommunikativt skifte i hva som italesettes som ansvarlig. At både avkastning og etikk 

inngår på den markerte siden i ansvarlighetsbegrepet gjør at jeg iakttar at et ansvarlighetsparadoks er på spill 

i ansvarlighetskommunikasjonen. Hvordan ansvarlighetsparadokset kommunikativt avparadokseres påvirker 

igjen Oljefondets grunnleggende rolle som investor i finansmarkedet. Når etikk introduseres i 

ansvarlighetskommunikasjonen utfordres den politiske konsensusen om forvaltningen av Oljefondet, og 

fondets rolle som utenrikspolitisk virkemiddel. Av den grunn setter spenningsforholdet mellom finansielle og 

etiske hensyn Oljefondet på spill, fordi fondets rolle utfordres når den hybride identiteten i samspill med 

ivaretakelse av nasjonale og internasjonale politiske målsettinger blir styrende for forvaltningen. 
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6.1 Refleksjon 

Masteroppgaven fokuserer på Oljefondet som organisasjonssystem. Måten fondet kommunikativt prøver å 

håndtere motsetningsforholdet mellom finansielle og etiske hensyn er en problemstilling fondet har til felles 

med andre organisasjoner i offentlig og privat sektor. Oppgaven har derfor relevans i forhold til hvordan 

organisasjoner mer generelt prøver å håndtere motstridene mål og forventninger fra omverdenen. Dette 

gjenspeiles blant annet i et voksende fagområde hos konsulent- og kommunikasjonsbyråer som tilbyr 

bærekraftstjenester for å håndtere og integrere etiske hensyn i organisasjoners kjernevirksomhet.  

 

Ved å studere Oljefondet som case har jeg fått blikk på hvordan et organisasjonssystem kan bruke sitt 

motsetningsforhold produktivt i kommunikasjonen. Framfor å se motsetningsforholdet som en byrde som man 

prøver å skjule kommunikativt, viser masteroppgaven hvordan et organisasjonssystem gjennom å være 

refleksiv om sitt paradoks kan komme på et annenordensnivå hvor motsetningsforholdet kan brukes strategisk. 

Dette kan inngå som en del av omdømmehåndteringen for å øke legitimiteten i omverdenen. Den hybride 

kommunikasjonsformen, som ligger i kjernen av den refleksive håndteringen, muliggjør at flere grupper i 

omverdenen kan knytte an til kommunikasjonen. Oppgavens blikk på Oljefondets 

ansvarlighetskommunikasjon bidrar til å illustrere hvordan organisasjonssystemer strategisk kan bruke sitt 

motsetningsforhold som grunnlag for sin omdømmehåndtering. Vi ser eksempelvis hvordan Oljefondet, 

gjennom å italesette seg som en ansvarlig investor, får mulighet til å skape et bilde av seg selv utad, som de 

selv konstruerer og har eierskap til. Ved å bli strategiske kan organisasjoner bli mer bevisste om effekten av 

sin identitet, og øke forståelsen av verdien av et godt omdømme i møte med omverdenen. Selv om en hybrid 

identitet kan bidra til å håndtere spenningsfeltet mellom eksempelvis avkastning og bærekraft, viser 

masteroppgaven hvordan en slik identitet også kan føre til ny kompleksitet og potensielle dilemmaer. Et av 

Oljefondets åpenlyse dilemmaer er at deres identitet kommer til å være til forhandling på en helt ny måte fordi 

de i større grad er blitt en politisk aktør gjennom inndragelsen av etiske hensyn. Fondets mandat er dermed 

ikke gitt. Dette kan skape usikkerhet fordi mandatet vil svinge ut fra hvilke partier som har politisk flertall. 

 

Min teoretiske tilnærming utelukker ikke at Oljefondet også kan studeres ut fra andre analysestrategier. En 

alternativ tilnærming kan være å iaktta Oljefondets kommunikasjon ut fra et diskursivt blikk. Med en slik 

erkjennelsesinteresse kunne jeg ha gjennomført en hegemonisk diskursanalyse inspirert av Laclau (2002). På 

den måten ville jeg i større grad ha bidratt til å belyse den politiske kampen om å tilskrive mening til Oljefondet 

som et politisk prosjekt. Bakgrunnen for at jeg mener at dette blikket kan være et alternativ er at det framgår i 

oppgaven at inndragelsen av etiske hensyn fører til en diskusjon om en politisering av forvaltningen av 

Oljefondet. Det kunne derfor vært interessant å fordype seg i de politiske uenighetene om hva som skal 

markeres som ansvarlig, og hvordan denne hegemoniske kampen utvikler seg over tid. 
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