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Synsing, forkynnelse, forskning?

Om næringslivsetikk som undervisningsfag Innledning på seminar 10. mars 1992 på Norges Handelshøyskole, Bergen om Etikk og Næringsliv, arrangert av NHH og Norges allmennvitenskapelige forskningsråds (NAVFs) Etikk-program.

Ingress:

De økonomisk/administrative høyskolene bør undervise og forske i næringslivsetikk.  
Høyskolene bør gi studentene trening i å reflektere og resonnere etisk.  De vil da bli i bedre stand til å hindre at etiske problemer oppstår, og være bedre rustet til å løse de etiske konfliktene som likevel inntreffer.
Forskning i næringslivsetikk blir spesielt viktig når nye lover og nye økonomiske vilkår endrer rammebetingelsene for næringslivet og profesjonene.
Faglærerne må selv ta opp etiske perspektiver i sine kurs.  I årene fremover må derfor skolene bistå lærerne med å utvikle sin kompetanse i næringslivsetikk.  Dette krever samarbeid mellom universitetene, høyskolene, profesjonene og næringslivets organisasjoner.

1  Innledning: Utenlandske bestikkelser
Hansen gjør seg klar for ettermiddagens møte.  Det skal etableres et kontor og kontakter for Norfish her i Anarkia.  Når nå Anarkia åpner for mer import er mulighetene mange, både for Norfish og deres største konkurrent, det amerikanske USFish.
I Anarkia er bestikkelser en del av virkeligheten for næringslivet, og lønningene gjenspeiler at bestikkelser er forventet.  Smøring er nødvendig for at byråkratiet skal gjøre sitt, i Anarkia som i andre land.  Men beslutningstakerne oppover i systemet er også kjent for å la kontraktene gå til dem som bestikker mest, enkelt og greit.  
Hansen skal treffe Gustavson i ettermiddag.  Gustavson har stor myndighet til å bestemme fremtiden for Norfish -- og for USFish.  Og Gustavson har en livsstil som er klart basert på bestikkelser.   Heldigvis får ikke USFish treffe Gustavson før imorgen.  

Hansen vet at norsk lov forbyr å tilby bestikkelser innenlands til ansatte i bedrifter og i det offentlige.  Men bestikkelser til kontakter i utlandet blir betraktet av skattevesenet som kurante utgifter til inntekts erhvervelse Se Stordrange (1990); Straffelovens §111-114; §405 b, Markedsføringslovens §17, og Hålogaland lagmannsrett, 15. mars 1978..  I USA, derimot, er slike bestikkelser ikke fradragsposter, og børsnoterte selskaper er pålagt å melde fra dersom de bruker bestikkelser Se the Foreign Corrupt Practices Act 1977 med senere endringer.
Undervisning i næringslivsetikk bør gjøre Hansen bedre skikket til å ta en moralsk ansvarlig avgjørelse i slike situasjoner.

2  Etikk
Etikk er moralens teori: organiseringen av våre moraloppfatninger som premisser og konklusjoner på en systematisk og klar måte.
Hvorfor undervise og forske i etikk?  De som er filosofisk anlagt vil kanskje peke på at denne måten å øke vår selvforståelse er en verdi i seg selv.  Mange studenter med yrkeserfaring søker nettopp slik økt selvinnsikt. Men i tillegg spiller etisk refleksjon en viktig rolle i avklaringen av hva vi mener er riktig og galt, også for yngre studenter.
Mot synsing: Moralske vurderinger er ikke bare snakk om "smak og behag", eller artige variasjoner i hva folk "syns" om ting.  Partene mener isteden at noen standpunkter er feil, eller i alle fall mindre riktig enn andre, og at noen etiske vurderinger er mer velbegrunnet enn andre.  I mange situasjoner er uenighet om hva som er rett og galt noe vi må lære å leve med.  Men ofte er det viktig for oss å kunne komme til enighet, med oss selv og andre, om disse spørsmålene.  
Etisk refleksjon over hvordan våre moraloppfatninger henger sammen gir oss argumenter for å komme den andre part imøte - både ved å endre vår egen oppfatning, og ved å gi den andre parten grunner for å forandre sitt syn.

Etisk refleksjon hjelper oss å håndtere normkonflikter bedre når flere motstridende men alment aksepterte moralprinsipper kommer til anvendelse i konkrete situasjoner.  Ofte er det fantasi og erfaring som skal til: vi kan komme på nye, kreative handlingsalternativer som unngår konfliktene.  Etisk refleksjon er nødvendig når slike løsninger ikke er mulige.  Da må vi avklare for oss selv hvordan normene og verdiene skal tas hensyn til.  Etisk refleksjon kan bidra til å løse mange -- om ikke alle -- slike konflikter:  
- Ved å analysere de moralske oppfatningene grundig oppdager vi av og til at det egentlig ikke er noen konflikt mellom dem.  
- regler kan av og til rangordnes, slik at noen regler viker for andre.
- regler kan ha begrenset anvendelsesområde.
- noen regler kan ha begrenset vekt i forhold til andre når en avveining må foretas.

3  Behovet for næringslivsetikk
Samfunnet er preget av utstrakt ansvars- og arbeidsdeling.  Vi må kunne samhandle med andre i visshet om at de stort sett gjør som de bør, og at samfunnet som helhet fungerer rettferdig -- for eksempel i den forstand at samfunnet fungerer på måter som kan forsvares tilfredsstillende overfor alle berørte parter.  En slik arbeidsfordelingen krever
- at alle for det meste gjør det som forventes av dem f.eks. som utøvere av  bestemte roller, blant annet at de handler i samsvar med sin yrkesetikk, og 
- at disse rollene -- og deres yrkesetiske regler kan forsvares, ved at de bidrar på en forsvarlig måte til et rettferdig samfunn.

Næringslivsetikk som undervisningsfag og som forskningsfelt er nødvendig i begge henseender.  I USA kommer en mer praktisk begrunnelse i tillegg: MBA skoler må undervise i næringslivsetikk for å være akkreditert (AACSB 1992).  I Norge er dette ennå ikke et krav verken til siviløkonomstudiet eller til MBA-studiet.

4  Etikk-fagets plass i de økonomisk-administrative høyskoler
A Holdningsskapende undervisning: forkynnelse
Psykologisk forskning forteller oss at våre holdninger fortsetter å endres og skapes i alle fall så lenge vi mottar formell undervisning se Rest et al. (1986), Rest (1988)..

  Det interessante spørsmålet i vår sammenheng blir dermed om det bør være høyskolenes oppgave å skape holdninger - å forkynne, i en viss forstand?  

Jeg vil foreslå her -- og dette kan diskuteres -- at det er riktig - påkrevet - av skolen at den bruker visse (men ikke alle) midler for å fremme bestemte moralske holdninger hos studentene (Paine 1991).  Dette betyr ikke at skolen skal indoktrinere, men argumentere for de særskilte normene som vil gjelde for studentene i deres fremtidige roller, med full respekt for studentenes ulike livssyn forøvrig. 
 
Målet er ikke å gjøre alle studenter til etikk-forskere, men skolen må bistå studentene med å utvikle reflekterte og velbegrunnede holdninger.  Ved å oppdra "synsere" svikter skolen sin rolle, og påvirker studentenes holdninger på en uakseptabel måte, nemlig med indoktrinering og autoriteter istedenfor med argumenter.

Som ledd i profesjonsopplæringen for revisorer, næringslivsledere og bedriftskonsulenter må studentene altså ikke bare bli utstyrt med viten om beslutningsrutiner, regnskap, organisasjonsteori osv.  Studentene må også få vite hvilke regler som tas for gitt i den del av samfunnet de skal fungere, og de må få formidlet visse holdninger.  Etikeren skal gå inn som en trener, og utvikle studentenes holdninger.  Skolen bør: 
- utvikle reflekterte og velbegrunnede moralske holdninger hos studentene, i samsvar med deres fremtidige roller. 
- oppøve evnen til kritisk refleksjon om sitt yrke og de normene som gjelder og bør gjelde; evnen til å analysere og begrunne sine standpunter overfor andre aktører på arbeidsplassen.
- trene studentene i å anvende yrkesetiske normer, for eksempel gjennom cases, slik at de har utviklet holdninger i forkant.

Studenter som frivillig velger å gå inn i økonomisk/administrative yrker må derfor fortelles at 

"dette er normene for god forretningsskikk som gjelder blant oss, dine fremtidige kolleger i næringslivet.  Vi kan forsvare og begrunne disse normene i lys av vår rolle i samfunnet.  For å kunne betrakte deg som en av oss må du også følge dem."  

"Du vil ofte befinne deg i situasjoner med krysspress fra klienter og allmenmoralen.  Slik har profesjonsgruppen valgt å håndtere disse konfliktene: . . ., og vi kan forsvare disse rutinene på en tilfredsstillende måte."  

"Bryter du disse rutinene, bryter du med god revisorskikk, og da bryter du dermed de forventningene som stilles til deg og oss i kraft av å være revisorer.  Da bringer du vanry ikke bare over deg selv, men over standen.  Vær varsom med den makten du har - skjerp deg!"

Hvis vi kan kalle dette forkynnelse, vil jeg altså hevde at profesjonsopplæringen må inneholde forkynnelse i profesjonsetikk.  

Dette synet på høyskolenes rolle krever at lærerne selv har tilstrekkelig kompetanse i etiske begreper, distinksjoner og moralfilosofiske tradisjoner til å begrunne og kritisere disse normene som skal formidles. Heller ikke lærerne skal bli etikk-forskere, men noe fortrolighet med etisk teori og metode er nødvendig for å ikke henfalle til synsing.

B Reflekterende og kritisk forskning
Trengs det forskning i næringslivsetikk som ikke bare avdekker, men som også vurderer gjeldende praksis?  
Slik forskning må blant annet ta for seg to emner.  For det første er det mange spørsmål om individmoral, for eksempel om hvordan bedriftsledere og andre profesjonsgrupper kan bevare sin integritet.  I tillegg må etikkforskningen ta for seg institusjonelle spørsmål:  Vi må få avklart hvordan regler og samfunnsinstitusjoner kan og bør forandres, innen det offentlige, private og i næringslivets organisasjoner.  Dette er ikke noe nytt: Professor Odd Langholm ved NHH er internasjonalt kjent for sitt arbeid med middelalderens filosofer, som var svært opptatt av å drøfte begreper som rettferdig pris (Langholm 1992).  I de siste 20 årene er lignende temaer innen "praktisk etikk" igjen kommet høyt opp på moralfilosofenes dagsorden.  

Hvorfor er det påkrevet med ytterligere forskning om disse spørsmålene, til og med knyttet til undervisning i næringslivsetikk?  
- Det er for det første ikke slik å forstå at dagens yrkesetiske retningslinjer er tilfredsstillende: Mange er uskrevne, tvetydige og vage; i innbyrdes konflikt med hverandre og i konflikt med allmenmoralen og uten et solid verdigrunnlag; og yrkesetikken virker ofte bare konkurransevridende og monopolbevarende.
- Rammebetingelsene gjør det ofte unødig krevende å handle riktig, selv for mennesker av god vilje.  Som enkeltindivider havner vi dermed ofte i situasjoner der vi ikke forvente at andre alltid vil handle slik de ideelt sett burde - for eksempel der bestikkelser er forventet.  Hvilke moralske krav gjelder for oss selv i slike situasjoner? 
  Håndverkere har for eksempel følt seg presset til å tilby svart arbeid, fordi de har trodd - med rette - at de har konkurrert med andre som tilbyr å jobbe svart.  Lignende press eksisterer innen noen bransjer med hensyn til å danne karteller.  Hvordan bør de da handle?

- Refleksjon er spesielt viktig når rammebetingelser endres:  når nye konsekvenser oppstår p.g.a. systemeffekter, eller p.g.a. endrede samfunnsinstitusjoner/økonomiske vilkår,  for eksempel internasjonalisering, endring i finansinstitusjonenes rammebetingelser, den nye loven om internkontroll, eller eierforholdene omkring de nye mediekanalene.  
  Internrevisorene kan oppleve at ansettelsesmuligheter og karrieren står på spill dersom de varsler om brudd på elementære regnskapsregler.  Det må tenkes kreativt i forkant
 omkring regelverk, profesjonsforpliktelser, og ansettelsesvilkår som kan hindre slike krysspress.
- Samfunnet normer endrer seg; livssyns-pluralisme gjør tidligere tiders normer og valg vanskelig å forsvare ovenfor grupper som ikke deler disse verdioppfatningene, f.eks. m.h.t. omsorgsarbeidets egenverdi eller helgedagsfreden.

Forskning kan avdekke slike samfunnsforhold, og bidra kreativt til hvordan vi kan forbedre vår tillit til hverandre, til at vi alle gjør vår del.  Dette er en viktig utfordring for de økonomisk/administrative høyskolene.  Disse skolene er i dialog med dagens ledere i næringslivet og i profesjons- og yrkesorganisasjonene, og de forbereder morgendagens ledere.  Dette er aktører med store muligheter til å endre forventninger og regler for adferd innad i bedrifter og det offentlige.

5 Hvem bør undervise og forske i næringslivsetikk?
Undervisning integrert i forskjellige fag? og/eller i spesielle fag?  
Dette har vært en lang og avsporende debatt i andre land.  Jeg vil hevde at begge deler er ønskelig og - på lenger sikt - påkrevet.  Etiske perspektiver må altså inn i de forskjellige kursene som gis.  Men studentene bør også få anledning til, i et eget kurs, å tilegne seg litt mer systematisk innblikk i det moralfilosofisk begrepsapparat og ulike etiske tradisjoner og tilnærminger, til å reflektere kritisk over hvilken funksjon disse yrkene har i samfunnet, hvilket ansvar yrkesutøverne har, og hvilke holdninger og verdier som bør prege dette yrket, gitt den funksjonen det har i samfunnet.  Hvis studentene vil ha dette som levebrød, må de få tenke gjennom hvordan de kan leve med disse idealene uten å gå på akkord med sine andre etiske verdier -- både de vi alle har som samfunnsborgere, og de som den enkelte student holder fast ved ellers.

Lærerne i de forskjellige fagene må stå for den holdningsskapende og reflekterende virksomheten.  Vi trenger derfor en kompetanseheving i den faglige stab generelt, som skal stå for den nødvendige undervisningen.  
Det er viktig å formidle til studenter etc. at moralsk perspektiv er viktig del av yrkesutøvelsen;  de forskjellig lærerne må selv tar opp etiske sider ved sine fag, og ikke bare trekke inn en "ressursperson" utenfra for å drysse litt abstrakt etikk-prat på toppen av strategikurset, markedsføringsundervisningen, ledelseskurset osv.  Lærerne må signalisere at det finnes moralske føringer på den virksomheten studentene skal inn i, og lærerne må føle seg fortrolig nok med etisk teori til å kunne ta en debatt om etiske problemer om dette.

6 Hvor bør det forskes i næringslivsetikk?
Innsikt i hvordan vi bør handle forutsetter at vårt mandat er klart, at vi vet konsekvensene av handlingene, handlingsalternativene, og fristelsene vi blir møtt med.  Dette krever innsikt i historie, praksis og samfunnsinstitusjonene - i tillegg til etisk teori.

Filosofer -- "fagetikere" -- er ikke uten videre skikket til å stå for verken slik undervisning eller forskning, i alle fall ikke alene.  Men selv om de færreste moralfloker i næringslivet krever abstrakt moralfilosofi, trenger noen av utfordingene dypsindig filosofisk refleksjon om hvordan ansvar og myndighet bør fordeles mellom oss, for at vi alle skal kunne ta del i et samfunn som er verdt å beholde, med lover vi bør følge, og med mulighet for alle til å leve gode, og moralske liv.

De miljøene som skal bedrive etikkforskning må være kompetente både m.h.t. næringslivets virkelighet og etisk teori, enten som enkeltpersoner eller som miljø.  De økonomisk/administrative høyskoler har unik adgang til kompetanse m.h.t. næringslivets virksomhet generelt, og de står selv for mye av forskningen og undervisningen i de forskjellige økonomiske og administrative fagene.  Det er derfor naturlig at også forskningen i næringslivsetikk foregår der, eller i samspill med disse miljøene, slik at alle forskerne ikke ender opp med å fokusere på spørsmål som er totalt irrelevante for de utfordringene som det norske samfunn og norsk næringsliv faktisk står overfor.  Og den øvrige faglige stab trenger ressurspersoner i lokalmiljøet for å bistå dem med å integrere etikk i de forskjellige fagene.  

7  Utfordringer for universiteter og høyskoler
Hvordan kan etikk-forskerne rundt omkring opprettholde et tilfredsstillende forskningsmiljø?  Det vil gå med urimelig mye ressurser dersom det på hver skole skulle finnes 3-4 forskere i næringslivsetikk.  Jeg kan ikke se at det på de fleste skoler skulle være behov for mer enn én med hovedansvar for etikkundervisning og kompetanseoppbygging.  Kan man istedenfor tenke seg et slags nettverk, regionalt/nasjonalt/internasjonalt?  
I Oslo-området er det nylig opprettet et forum for forskning innen praktisk etikk, og lignende fora kan med fordel settes igang i andre områder av landet.  
De normativt rettede forskerne ved universitetene og høyskolene - inkludert noen (men ikke alle) filosofer, teologer, jurister og samfunnsforskere - har et stort ansvar: hvordan legge forholdene til rette for varig kompetanseforbedring for lærere på profesjonsskoler, for interesserte ledere i yrkes- og profesjonsgrupper, og i næringslivets organisasjoner?
Hva gjør vi mens lærerne får tilstrekkelig etterutdanning til at de selv føler seg kompetente til å trekke etiske temaer inn i undervisningen?  Jeg foreslår to tiltak: 

1) etablere og styrke tilbudene til interesserte lærere m.h.t. kompetanseoppbygging og fagutvikling.  I USA har revisorfirmaet Arthur Anderson & Co, SC, utviklet et kompetanseoppbyggingskurs i etikk for høyskolelærere.  Dette kurset tilbyr en målrettet, skreddersydd undervisning i etikk, etikk-pedagogikk og hjelp med å integrere etiske perspektiver i lærernes kurs.  A. Andersons kurs varer 2 1/2 dag; for å bøte på den faglige kritikken som har vært reist mot det kurset tror jeg man må ta sikte på minst 3 1/2 - 4 dager, med 2 oppfølgingsdager i løpet av det neste halve året.  Et slikt kurs kan være tilstrekkelig for lærere til å føle seg trygge nok til å ta en etikk-debatt i klassen.  Selvfølgelig er ikke et slikt kurs tilstrekkelig for å drive med god forskning i næringslivsetikk, men det er da heller ikke hensikten.  På sikt, derimot, kan vi kanskje tenke oss at noen av deltakerne vil velge å utdype den innsikten de har fått, i retning av å bidra til forskning omkring disse problemene.

2)  I felleskap må forskere innen sosiologi, psykologi og moralfilosofi belyse problemer innen samfunnsetikk og næringslivsetikk som hittil bare i liten grad er blitt utforsket. 

Avslutning: 3 problemstillinger: 
Jeg innbyr de økonomisk/administrative høyskolene til refleksjon om følgende spørsmål:

1 Hva har skolene planer om å gjøre m.h.t. å styrke undervisning og forskning i næringslivsetikk?

2 Hva er vanskelighetene med å få til dette?  F.eks. 
    - å skaffe undervisningskrefter og ressurspersoner
    - å heve kompetansen hos den faglige stab generelt
    - å sikre undervisningskrefter over tid -- institusjonalisert kompetanseoppbygging.
    - undervisningsmateriell
    - å prioritere etikkundervisning og -forskning framfor andre viktige satsingsområder

3 Hvordan kan skolene tenke seg samarbeid seg imellom og med andre parter for å løse disse utfordringene?

Om forfatteren
Andreas Føllesdal.  Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), Gaustadalléen 21, 0371 Oslo.  Synspunktene står for forfatterens regning.

[Interesseområder, faglig bakgrunn:  Andreas Føllesdal er filosof, med PhD. fra Harvard University.  Hans interesseområder er politisk filosofi og praktisk etikk, med særlig vekt på profesjonsetikk og forhandlingsetikk.]
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