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Bærekraftighet: Oljebransjens retoriske utfordring 

 

Den retoriske situasjonen norske oljeselskap befinner seg i nærmest krever at de 

godtar konklusjonen om at klimagassutslipp etter all sannsynlighet fører til 

klimaendring. Samtidig som selskapene innser at utvinning og bruk av olje er en 

viktig kilde til slike utslipp presser de på for å få utvinne stadig mer olje. Hvordan 

håndterer de dette tilsynelatende paradokset retorisk? I denne artikkelen 

analyseres utvalgte retoriske strategier fra oljebransjen i forhold til 

klimaproblematikken.  

 

Problemet med global oppvarming er regnet som den viktigste miljøutfordringen verden 

står overfor. Rapportene fra FNs klimapanel har i stadig sterkere grad konkludert med at 

menneskeskapte utslipp av klimagasser er årsaken til de endringene som en kan 

registrere i klimaet. Produksjon og bruk av olje er en av de viktigste kildene til 

klimasgassutslipp, og oljeindustrien regnes som en av de mest forurensende industriene 

i verden. Dette gir en særegen utfordring for denne bransjen, noe som har vært diskutert 

av både statsvitere
1

 og ledelsesteoretikere.
2
 Journalister har dessuten fokusert på det de 

kaller oljeindustriens forsøk på grønnvasking, det vil si, overfladiske forsøk på å 

framstå som miljøvennlig.
3
  

Et amerikansk selskap som ExxonMobil har gjort aktive forsøk på å hindre utviklingen 

av en internasjonal avtale for å begrense klimagassutslipp, blant annet ved å trekke i tvil 

konklusjonene fra FNs klimapanel.
4
 Andre selskap, slik som Shell og BP, har derimot 

gitt sin tilslutning til den såkalte Kyoto-protokollen der en rekke land har forpliktet seg 

                     
  For eksempel Skjærseth (2005). 

  For eksempel Levy og Kolk (2002). 

  For eksempel Lubbers (2002). 

  Skjærseth (2005). 
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til å kutte i sine utslipp. Dette har fått enkelte til å framstille oljeindustrien som 

bestående av «beasts» og «beauties».
5
 I denne artikkelen diskuteres den retoriske 

utfordringen for selskap i den sistnevnte kategorien. Disse selskapene erkjenner at 

oljeutvinning bidrar til å forverre klimaet, men paradoksalt nok vil de likevel 

ekspandere sin virksomhet. Problemstillingen er dermed hvilke retoriske strategier 

bruker oljeindustrien for å overkomme paradokset som oppstår når industrien kjemper 

for å utvinne mer olje, samtidig som den anerkjenner at slik utvinning bidrar til 

klimaendring? 

For å besvare problemstillingen fokuserer jeg på strategiene og perspektivene til 

utvalgte aktører i norsk oljebransje. Det er utført kvalitative intervjuer med sentrale 

representanter fra selskapene Statoil og Hydro, samt Oljeindustriens Landsforening 

(OLF) og sektororganisasjonen Kon-Kraft.
6
 I tillegg har jeg analysert Statoils siste 

miljørapport Løsninger gjennom samarbeid: Statoil og bærekraftig utvikling 2004
7
 og 

                     
  Rowlands (2000). 

  Statoil er et integrert olje- og gasseselskap, har 23 900 ansatte og er tilstede i 29 land. I 2004, 

omsatte selskapet for 306,2 milliarder norske kroner (www.statoil.com). Hydro driver innen energi og 

aluminium, og 3 500 av selskapets 35 000 ansatte arbeider innen olje og enerigdivisjonen. Sistnevnte 

omsatte for 72,7 milliarder norske kroner i 2004 (www.hydro.com). Statoil og Hydro er henholdsvis det 

største og nest-største selskapet i Norge, og er også de klart viktigste aktørene på norsk sokkel. Høsten 

2006 ble det klart at de selskapene kom til å fusjonere. Følgende selskapsrepresentanter er intervjuet: Ola 

Morten Aanestad, informasjonsdirektør, Statoil; Tor Fjæran, miljødirektør, Statoil; Tor Steinum, 

kommunikasjonsdirektør, Hydro.  

 OLF er en arbeidsgiverorganisasjon som teller 27 olje- og gasselskaper og 48 

leverandørbedrifter. OLF fronter gjerne spørsmål som angår industrien, men enkelte tema tas hånd om av 

paraplyorganisasjonen Kon-Kraft. OLF har sekretariatfunksjonen for Kon-Kraft som også teller 

organisasjoner som Norges Rederiforbund og fagforeninger som Landsorganisasjonen (LO). Følgende 

representanter er intervjuet: Maiken Ims, nåværende spesialrådgiver og tidligere 

kommunikasjonsdirektør, OLF; Leif Harald Halvorsen, kommunikasjonsrådgiver, OLF; Arne Austreid, 

direktør, Prosafe/leder av Kon-Krafts omdømmeforum. 

Selv om disse informantene ikke kan sies å representere hele den norske oljesektoren, viste 

intervjuene at aktørene delte en hel rekke oppfatninger om sektoren. Intervjuene ble gjennomført i 

forbindelse med et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og det såkalte PETROPOL-programmet. 

Enkelte av intervjuene (Aanestad, Fjæran, Steinum og Halvorsen) ble utført av assistenter, mens de 

øvrige ble gjort av forfatteren. Alle intervjuene er transkribert, og i skrivende stund til sitatgodkjenning. 

  Statoil (2005). 

http://www.statoil.com/
http://www.hydro.com/
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manuset fra en forelesning til tidligere konsernsjef Olav Fjell, samt Hydro’s policy-

dokument om klimaproblematikken og selskapets siste rapport om sosial ansvarlighet: 

Corporate social responsibility: Invitation to action.
8
 Alle disse tekstene kan hentes fra 

selskapenes hjemmesider.  

 

Klimaspørsmålet og norsk politikk  

Temaet global oppvarming ble først satt på dagsorden på 1980-tallet.
9
 Dette falt 

sammen med en rekke miljønøkkelbegivenheter som gjorde at mediene presenterte et 

dystert bilde av miljøtilstanden og de ga også miljøbevegelsen vind i seilene. Politikere 

i Vest-Europa konkurrerte om å være så grønne som mulig, og i Norge ble det bestemt 

at landet skulle være en pådriver for å etablere en internasjonal klimaavtale. Uten at det 

ble fattet noen formell beslutning i nasjonalforsamlingen Stortinget oppsto det etter 

hvert en forståelse av at de norske utslippene av CO2 skulle stabiliseres på 1989-nivå 

innen år 2000. Dette ble omtalt som stabiliseringsmålet.
10

 

Norsk klimapolitikk og debatten om hvordan stabiliseringsmålet skulle nås har vært 

fokus for flere studier.
11

 Prosessen kan kort oppsummeres slik: Fra 1990 ble den 

«entusiastiske målsettingsfasen» avløst av en fase der nye aktører kom på banen og 

miljøpolitikken ble underordnet økonomiske og distriktspolitiske hensyn. 

Petroleumsindustrien og den energiintensive eksportindustrien samlet seg mot CO2-

avgifter og fikk støtte fra økonomer og Olje- og energidepartementet. Disse aktørene 

lyktes med å få gjennomslag for argumentet om at Norge var i en «spesiell situasjon». 

Kostnadene ved å redusere utslipp i Norge ville bli mye høyere enn for andre OECD-

land, ettersom en så vidt stor andel av norsk energiforsyning er basert på vannkraft som 

ikke slipper ut CO2. En nasjonal tilnærming ble avløst av en internasjonal, der det ble 

argumentert for såkalte fleksible løsninger. Det ble argumentert med at det ville være 

mer kostnadseffektivt dersom Norge finansierte tiltak i land der en ville få «mer miljø 

for den samme pengesummen». Senere skulle debatten komme til å dreie seg om 

systemer for kvotehandel der de landene som ikke kan nå sine utslippsmål kan kjøpe 

                     
 Hydro (2004), Hydro (2004). 

 World Commission on the Environment and Development (1987). 

  Furre (1991). 

  For eksempel Andresen og Butenschøn (2001). 
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kvoter av dem som har oppnådd større reduksjoner enn de er forpliktet til. I 1995, ble så 

stabiliseringsmålet offisielt oppgitt.
12

 Den såkalte internasjonale tilnærmingen til 

klimaproblematikken kom til å dominere og danne bakteppe for norsk oljeindustris 

kommunikasjon på området.  

 

Retorisk situasjon: Omdømme og anerkjennelse av klimaproblemet 

Et av de viktigste funnene fra forskningen om oljeselskaps klimastrategier er at den 

politiske og sosiale konteksten har mest å si for hvordan selskapene opptrer. Shell har 

for eksempel blitt utsatt for mer press på hjemmebane enn hva tilfellet har vært for 

amerikanske ExxonMobil.
13

 Dette gjør at begrepet den retoriske situasjon blir sentralt. 

Lloyd F. Bitzer ber dem som vil analysere retorikk om å se nøye på konteksten retoren 

befinner seg i, og han definerer en retorisk situasjon slik:  

 

Rhetorical situation may be defined as a complex of persons, events, objects, and 

relations presenting an actual or potential exigence which can be completely or partially 

removed if discourse, introduced into the situation, can so constrain human decision or 

action as to bring about the significant modification of the exigence 
14

 

 

En retorisk situasjon har tre konstituerende elementer: Det presserende problemet 

(’exigence’) eller mangelen som «krever» en retorisk respons, publikum som skal 

påvirkes, og føringer som påvirker retoren og som kan brukes eller legger begrensninger 

i forhold til publikum. Debatten om den retoriske situasjon som begrep har særlig 

knyttet seg til Bitzers epistemologiske utgangspunkt.
15

 Blant de fremste kritikerne har 

vært Richard E. Vatz som har hevdet at Bitzer’s perspektiv har sine røtter i realismen og 

forestillingen om en objektiv virkelighet. For Vatz og andre har det gjerne vært et poeng 

at behovet for en retorisk respons like gjerne kan være skapt gjennom bruk av retorikk i 

seg selv. Kravet om et retorisk svar er ikke et produkt av objektive hendelser, men er et 

resultat av hvordan en retor tolker en situasjon.
16

 De fleste teoretikere synes likevel å 

                     
  Miljøverndepartementet (1995). 

  Skjærseth (2005). 

  Bitzer (1968), side 6. Finnes også i dansk oversettelse: Bitzer (1997).  

  Kjeldsen (1997), Lucaites, Condit og Caudill (1999), Jasinski (2001), Young (2001). 

  Vatz (1973). Finnes også i dansk oversettelse: Vatz (2000). 
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enes om at det ikke er et spørsmål om det ene eller andre, men at retorikk både er en 

respons til situasjoner og noe som skaper situasjoner.
17

 

I forbindelse med klimaspørsmålet er det opplagt presserende problemet for norske 

oljeselskap at deres virksomhet er miljøskadelig. Dette representerer en utfordring for 

oljeselskapene både i forhold til omdømme og eksistens i et lengre perspektiv. Det 

krever en respons som viser hvorfor industrien er en legitim aktør. Som understreket av 

Bitzer, inviterer ikke situasjonen til en hvilken som helst respons – den må være 

passende. Det ligger visse føringer i situasjonen. Den norske politiske konteksten er 

avgjørende.  

I Norge er det bare Fremskrittspartiet av de politiske partiene som bestrider 

konklusjonene fra FNs klimapanel. Partiet argumenterer med at det er «for tidlig» å 

konkludere i forhold til global oppvarming og årsaksvirkninger.
18

 Dersom 

oljeselskapene vil holde seg inne med det politiske etablissementet må de derimot 

anerkjenne konklusjonene fra Klimapanelet. Med historien til Statoil og Hydro, samt det 

betydelige statlige eierskapet, ville det også være oppsiktsvekkende om disse selskapene 

skulle bestride dette grunnleggende premisset for norsk klimapolitikk. 

Enn videre er det slik at alle oljeselskapene som vil inn på norsk sokkel er avhengige av 

lisenser for å lete og produsere olje på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet 

tildeler lisenser på basis av «saklege, objektive, ikkje-diskriminerande og kunngjorde 

kriterium».
19

 Likevel ville det neppe styrke et selskaps posisjon å søke en politisk 

konfrontasjon i forhold til hvorvidt klimaproblematikken er reell eller ikke. Med andre 

ord er det slik at den politiske situasjonen i Norge nærmest forlanger en slik 

anerkjennelse dersom en industriaktør skal møte godvilje. Dermed er det ikke 

overraskende at en finner erklæringer som denne fra Statoil: «Basert på vitenskapelig 

materiale legger Statoil til grunn at produksjon og forbruk av fossile brensler kan 

representere en belastning på våre omgivelser, blant annet gjennom global 

oppvarming.
20

 

                                                             
 

  Jasinski (2001). 

  Se for eksempel partiets nettsted www.frp.no.  

  Olje- og energidepartementet (2005), side 25. 

  Statoil (2005), side 3. 

http://www.frp.no/
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Det andre store oljeselskapet på norsk sokkel, Hydro, presenterer et engelsk dokument 

om sin «climate policy» på sitt nettsted. Her heter det at «we recognize that the risk of 

long term climate change requires action now to reduce global greenhouse gas 

emissions».
21

 Med andre ord mener også Hydro at det finnes en risiko for klimaendring 

og at utslippene av drivhusgasser må ned. 

Med erkjennelsen av at klimagassutslipp er et problem, oppstår det imidlertid en annen 

utfordring for oljeselskapene. Hvordan skal de kunne forsvare sin virksomhet når den er 

en del av problemet vi snakker om? Dette peker hen på det som må kalles et paradoks –

 den retoriske termen for noe overraskende som strider med den vanlige oppfatning eller 

doxa.
22

 Paradokset sies ofte å representere en inkompatibilitet og nevnes gjerne i 

forbindelse med termen oxymoron. Noen hevder at sistnevnte er en underkategori av 

paradokset som omhandler logiske motsetninger gjennom spesielle syntaktiske 

konstruksjoner.
23

 Andre vil derimot skille mellom oxymoron som selvmotsigende fraser 

og paradokser som tilsynelatende motsetninger.
24

 Den sistnevnte oppfatningen 

innebærer at en ved nærmere granskning av paradokset finner den egentlige 

sammenhengen. Her vil jeg imidlertid legge vekt på den førstnevnte forståelse og se på 

en slående motsetning som en retor konfronteres med. En mulig strategi i en slik 

sammenheng er å hevde at det ikke finnes noen inkompatibilitet, og at de to eller flere 

elementene faktisk passer sammen. Den offensive og overgripende forsvarsskansen som 

norsk oljeindustri setter opp er for eksempel at selskapene driver bærekraftig. 

 

Første skanse: «Oljeutvinningen er bærekraftig»  

Begrepet bærekraftig utvikling ble for alvor gjort kjent i 1987 av FN-komiteen som ble 

ledet av Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, og som ga ut rapporten 

Vår Felles Framtid. Begrepet er ment å bygge bro mellom de tradisjonelle motpolene 

økonomisk vekst og miljøvern: En kan oppnå begge deler, hevdes det. Begrepet ble 

definert på følgende måte: «[Sustainable development is] development that meets the 

                     
  Hydro (2004), side 2. 

  Cicero (oversatt 1942). 

  Sloane (2001). 

  Trail (2000). 
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needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs».
25

  

Noen har argumentert med at dette begrepet er velegnet for å bringe miljødebatten 

videre, og pekt på hvordan det er relatert til praktisk politikk.
26

 Skeptikere har derimot 

engstet seg for potensialet for kooptering, og at miljødebatten skal spores over i en 

teknisk diskurs der en «slipper» å foreta nødvendige veivalg.
27

 Det er også en vanlig 

beskyldning at bærekraftig utvikling bare betyr «business as usual».
28

 Det er også 

hevdet at miljødimensjonen er blitt underordnet en instrumentell økonomisk 

rasjonalitet, der alle tings grunnleggende målestokk er økonomisk vekst.
29

  

En undersøkelse av 12 internasjonale oljeselskap i perioden 1990–2002 viste imidlertid 

at bare fem av disse snakket om bærekraftig utvikling. Dette ble karakterisert som 

overraskende gitt den store oppmerksomheten rundt begrepet, og den populariteten det 

har nytt i næringslivet generelt.
30

  

Statoil har imidlertid valgt å bruke begrepet som plattform for sitt arbeid med sosial 

ansvarlighet, noe som er beskrevet i de såkalte bærekraftrapportene som selskapet har 

gitt ut årlig siden 2002.
31

 I forordet til den siste av disse rapportene definerer 

konsernsjef Helge Lund bærekraft slik: «Kjernen i begrepet bærekraftig utvikling er 

prinsippet om at vår generasjon har ansvar for å etterlate de samme mulighetene til våre 

etterkommere som vi selv har fått».
32

  

Statoil legger seg dermed nært opp til Brundtland-kommisjonens definisjon. Selskapet 

tar også i bruk det de kaller en såkalt tredelt bunnlinje. Det kan gjøres flere kritiske 

innvendinger til dette konseptet også. For det første, at sosiale resultater ikke kan sees 

som noen aggregat på samme måte som økonomiske resultater. Med andre ord er en 

sosial bunnlinje i streng forstand et meningsløst konsept.
33

 For det andre er det uklart 

                     
  World Commission on the Environment and Development (1987), side 43. 

  Killingsworth og Palmer (1992). 

  Peterson (1997). 

  Feller (2004). 

  Fergus og Rowny (2005). 

  van de Wateringen (2005). 

  Statoil (2002), Statoil (2003), Statoil (2004), Statoil (2005). 

  Statoil (2005), side 3. 

  Norman og MacDonald (2004). 
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hvordan forbedring innen en kategori skulle gjensidig forsterke de andre bunnlinjene, 

slik for eksempel Statoil bedyrer. Innføring av ny renseteknologi representerer, iallfall i 

første omgang, et økonomisk utlegg, snarere enn økonomisk gevinst. På den annen side 

kan det argumenteres med at det vil forbedre selskapets miljøomdømme og ha en 

positiv effekt på de økonomisk resultatene på lengre sikt. Her er det imidlertid vanskelig 

å få etablert noen kausale sammenhenger. 

Statoil operasjonaliserer uansett bærekraftighet til å være et spørsmål om rapportering 

og forsøk på å redusere den negative påvirkningen en har på miljø og klima. Dette 

knyttes opp mot premisset om at det ikke finnes noen gode alternativer til fossile 

brensler (et premiss som diskuteres i neste bolk): 

 

Basert på vitenskapelig materiale legger Statoil til grunn at produksjon og forbruk av 

fossile brensler kan representere en belastning på våre omgivelser, blant annet gjennom 

global oppvarming. Samtidig er det urealistisk å se for seg en utvikling de neste 30–40 

årene uten olje og gass som fortsatt dominerende energibærere. Vår oppgave blir 

dermed å minimere de uheldige virkningene av vår virksomhet. Dette gjør vi blant 

annet gjennom systematisk arbeid for å redusere utslipp til luft og hav.
34

  

 

Denne operasjonaliseringen av bærekraftighet, til minimering av skadevirkninger, må 

ses i kontrast til for eksempel leksikondefinisjoner som knytter begrepet opp mot ikke å 

forårsake miljøødeleggelser: «Designating forms of human economic activity and 

culture that do not lead to environmental degradation, esp. avoiding the long-term 

depletion of natural resources».
35

  

Begrepsglidningen som Statoil foretar kan sies å fungere som ammunisjon for de 

kritikerne som hevder at «bærekraftig utvikling» som begrep er for vagt og/eller tømt 

for innhold.
36

 Fra miljøvernhold poengteres det at oljeindustrien utvinner ikke-

fornybare ressurser, og at det dermed er meningsløst når oljeindustrien hevder den er 

bærekraftig. Statoils informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad er ikke uventet uenig i 

dette. Når han hevder at industrien kan drive bærekraftig legger han da vekt på utslipp 

til sjø, med andre ord lokal forurensning, og forholdet til andre næringer: 

                     
  Statoil (2005), side 3–4. 

  Oxford English Dictionary, http://www.oed.com, lastet ned 3.11.05. 

  Peterson (1997). 
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[Kritikken] skjønner jeg ikke. [Bærekraftbegrepet] har flere dimensjoner, og på 

miljøområdet så vil det jo da være vår plikt å sørge for at vi etterlater et område slik at 

det er like bra når vi drar som da vi kom. På det økonomiske området skal vi ha bidratt 

til en god verdiskapning i mellomtiden, og vi skal ha bidratt til å utvikle samfunnet og 

bidratt til samfunnsøkonomien i form av arbeidsplasser, infrastruktur også videre. ... Vi 

satser definitivt på å opptre bærekraftig. Det vil si at vi vet jo at olje- og gassressursen 

ikke varer evig, men det viktige da er jo at når en har gått inn og begynt å jobbe på et 

felt, så utvinner man det på en så god måte at det ikke har noen negativ effekt for andre 

næringer, annen virksomhet eller miljø den dagen man må stenge ned feltet og avslutte 

virksomheten.
37

 

 

Også Hydro vil knytte bærekraftighet til den tredelte bunnlinje, og mener dette er en 

forutsetning for å drive forretningsvirksomhet på lang sikt. I selskapets klimadokument 

defineres bærekraftighet slik: «Sustainability comprises both the economic, 

environmental and societal dimension of business. ... Sustainability is needed for a 

favorable long-term business climate».
38

  

I Hydros siste publikasjon om sosial ansvarlighet, kan det imidlertid virke som om 

bærekraftighet først og fremst operasjonaliseres til å dreie seg om å stimulere 

økonomien i lokalsamfunnene en opererer i: «Through developing profitable business 

and active engagement with local communities, we aim to ensure that our business 

practices contribute to long-term economic and social development».
39

 Med andre ord 

kan det virke som at det å drive forretningsvirksomhet generelt må regnes som 

bærekraftig. I intervjusammenheng forklarer imidlertid kommunikasjonsdirektør Tor 

Steinum at Hydro også ser bærekraft i sammenheng med ressursspørsmålet. Steinum 

operasjonaliserer bærekraftighet som å strekke seg mot et ideal. En skal helst ikke bruke 

opp begrensede ressurser:  

 

[Bærekraftig utvikling] betyr jo i praksis at man skal ha en ressursforvaltning som er 

fornuftig og forsvarlig, og man skal ha en omsorg for miljø. Og man skal helst da ikke 

                     
  Ola Morten Aanestad, Statoil, intervju, 28.11.05. 

  Hydro (2004), side 14. 

  Hydro (2004), side 50. 
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bruke opp ressurser som er begrensete, eller i alle fall bidra til å gjøre flest mulige 

ressurstilganger langsiktige og fornybare.
40

  

 

Samtidig gjør Steinum det poenget at det langt fra er sikkert at de kommende 

generasjoner vil ha bruk for oljen og gassen. Etter hans syn vil man trolig finne andre 

energiformer, og dermed er oljevirksomheten bærekraftig «totalt sett»: 

 

Vi erkjenner jo det at olje og gass er ressurser som vil bli spist opp. ... Men det er jo 

ikke det samme som å si at ettertiden egentlig har bruk for denne ressursen.. ... Alle vet 

at steinalderen ikke sluttet fordi det var slutt på stein, og kullalderen ikke sluttet fordi 

det var slutt på kull. Og jeg tror de fleste vil mene at oljealderen ikke vil slutte fordi det 

er slutt på oljen, men fordi man finner noe bedre. ... Men vi tror likevel totalt sett at vi 

er ganske bærekraftige fordi at den ressursen, uansett hvordan man ser på [det], må 

erstattes av noe annet som energibærer.
41

  

 

Varianter av dette argumentet finnes også hos andre aktører i bransjen. Arne Austreid, 

direktør i Prosafe og leder av Kon-Krafts omdømmeforum, mener bærekraftighet må 

knyttes opp mot evnen til å erstatte produserte ressurser med nye, samt at en tar i bruk 

renseteknologi for å begrense utslippene av klimagasser: 

 

Du finner nye ressurser, du klarer å erstatte de reservene du produserer. Sånn at det er 

bærekraftig per i dag. Det er min oppfatning. Selskapene klarer å skaffe verden nye 

ressurser hele veien ved å bli flinkere til å ta dem ut, ved å ta dem ut på en annen måte 

og det finnes enormt med energiressurser i verden som kan utvinnes. ... Når det gjelder 

bærekraft totalt sett, så finnes det renseteknologi og det finnes måter å gjøre tingene på 

som kan begrense den totale mengden CO2-utslipp.
42

  

 

Maiken Ims, nåværende spesialrådgiver og tidligere kommunikasjonsdirektør i OLF, 

poengterer at olje og gass tross alt er naturprodukter som høstes. Hun mener kort og 

godt at det skorter på kunnskaper hos oljebransjens kritikere: 

 

Folk på den andre siden av oljeindustrien snakker om olje og gass som om det er noen 

kunstige saker. Det er jo naturprodukter, det var jo naturen og jorda som begynte dette. 

                     
  Tor Steinum, Hydro, intervju, 1.11.05. 

  Tor Steinum, Hydro, intervju, 1.11.05. 

  Arne Austreid, Prosafe/Kon-Kraft, intervju, 12.10.05. 
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Det er jo ikke sånn at det ikke er helt fornybart heller, det bare tar så uendelig lang tid, 

så det er for alle praktiske formål ikke fornybart. Men det er jo noe som finnes og som 

vi høster på jorden, og menneskene har høstet på jorden så lenge man har bodd og har 

levd i pakt med naturen.
43

  

 

For Maiken Ims er det dermed ikke noen motsetning mellom bærekraftighet og 

oljeutvinning. Poenget er at en må gjøre oljeutvinningen så rein som mulig: 

 

Selvfølgelig kan du være bærekraftig innenfor den måten du arbeider med olje og gass 

på også. ... Nå er det oljen som er mye mer miljøskadelig enn vind, det er jo et faktum. 

Men en bærekraftig måte [å utvinne] olje og gass på er jo å bruke den kunnskapen vi 

har til å få den så ren som mulig, og det vil jeg si er bærekraftig. ... Bærekraftighet er 

ikke noe som vind- og solenergi har monopol på.
44

  

 

Som poengtert innledningsvis ble prinsippet om såkalt kostnadseffektivitet knesatt i 

klimapolitikken på 1990-tallet. Både Statoil og Hydro bekjenner seg til dette prinsippet, 

samt kvotehandelsmekanismen. Sistnevnte selskap snakker om næringslivets 

«innovative kraft» som regjeringer kan utløse ved å lage gode rammeverk.
45

 Statoil på 

sin side poengterer at selskapet støtter introduksjonen av bindende klimaavtaler og 

framhever at det var «først ute med å utføre en kvotehandel med karbondioksid (CO2) 

da energibørsen Nord Pool åpnet Europas første markedsplass for CO2, 11. februar 

2005».
46

 Tidligere Statoil-sjef, Olav Fjell: 

 

Som økonom mener jeg bestemt at den beste anvendelsen av midlene innebærer å satse 

dem der hvor virkningene på miljøet er aller størst. Statoil er dermed tilhenger av at 

land skal kunne handle med utslippskvoter for å leve opp til sine forpliktelser i henhold 

til Kyoto-protokollen. Vi er også for innføring av nasjonale og regionale ordninger for 

kvotehandel, forutsatt at disse fører til større kostnadseffektivitet og ikke svekker 

industriens konkurranseevne.
47

 

 

                     
  Maiken Ims, OLF, intervju, 29.12.05. 

  Maiken Ims, OLF, intervju, 29.12.05. 

  Hydro (2004), side 2. 

  Statoil (2005), side 34. 

  Manus fra foredrag holdt av Olav Fjell, Statoil, 27.9.02. Lastet ned fra www.statoil.com, 

25.1.06. 
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Denne linja er videreført av Fjells arvtaker, Helge Lund. I forordet til 

bærekraftrapporten for 2004, skrev for eksempel Lund følgende om Statoils tosidige 

bidrag til å redusere utslipp: «Vi støtter aktivt handel med CO2-kvoter, og mener at 

kvotehandel vil være den mest effektive måten for industrien å bidra til reduksjon i de 

globale klimautslippene. I tillegg arbeider vi systematisk med tiltak for å redusere 

klimautslipp i våre egne anlegg».
48

 Statoil flagger følgende mål for klimagasskutt 

«Målet er å gjennomføre spesielle tiltak i egen virksomhet som fører til at utslippene 

blir 1.5 mill tonn lavere i 2010 enn om tiltakene ikke var gjennomført. Ved utgangen av 

2004 er det gjennomført tiltak som tilsvarer 26 prosent måloppfyllelse».
49

 Selskapet 

jobber også med å injisere karbondioksid i tomme olje og gassreservoarer.  

Industrien tar altså gladelig i bruk betegnelsen bærekraftighet om sin virksomhet. Det 

Internasjonale Energibyrået (IEA) gir imidlertid ikke tommelen opp av den grunn: 

«Unfortunately, no matter how we define sustainable development, it remains clear that 

we are not on the right path. This is as true for the energy sector as it is for other aspects 

of our modern world».
50

  

 

Andre skanse: «Ingen alternative energikilder» 

Både IEA og miljøvernerne er opptatt av at en må gjøre noe med både 

energiproduksjonen og energiforbruket. Oljeindustrien kan lene seg på noen 

grunnleggende premisser om at energi er nødvendig og at energibehovet øker.
51

 Et av 

oljeselskapenes stadig tilbakevendende argumenter i denne forbindelse er at det ikke 

finnes noen «realistiske alternativer» til fossile brensler. Derfor mener Maiken Ims i 

OLF at mange i miljøbevegelsen «mangler realitetssans» når de anklager oljebransjen 

for å bidra til global oppvarming: 

 

Da kommer det inn noe med realitetssans igjen. Olje og gass står vel for 80–90 prosent 

av [energiforsyningen]. Det må være mye bedre for jorden og for luften og for 

kommende generasjoner at oljeindustrien oppfordres og stimuleres til å levere renest 

mulig varer i stedet for å si at vi vil ha vind, også [har] man ikke ... mulighet til å få nok 

                     
  Statoil (2005), side 4. 

  Statoil (2005), side 33. 

  International Energy Agency (2002), side 3. 

  Energy Information Administration (2005). 
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vindkraft sammenlignet ut fra det behovet vi har for energi. Du kan sitte der på din høye 

hest og si at vindkraft er bedre. Men hvis det ikke er mulig å få store nok mengder 

energi ut av denne ressursen i forhold til behovet, så må det være bra og flott at 

oljeindustrien tar viktige, små skritt for å bli renere og bedre. Små skritt her gjør jo et 

kjempeutslag.
52

  

 

Også Statoils konsernsjef, Helge Lund, snakker om hva som er realistisk og urealistisk i 

forhold til alternative energikilder. I bærekraftrapporten for 2004, peker han på at olje 

og gass vil være bærende energiformer i lang tid: «[Det er] urealistisk å se for seg en 

utvikling de neste 30–40 årene uten olje og gass som fortsatt dominerende energibærere. 

... Vi tror ikke at svaret består i en rask utfasing av fossile brensler for å erstatte dem 

med fornybar energi».
53

  

Det er likevel forholdsvis stor optimisme å spore blant flere av industriaktørene i det de 

påpeker at en har mange potensielle energikilder og muligheter for teknologiutvikling. 

Det etterlyses imidlertid forståelse for at disse prosessene tar tid og ikke kan vedtas.
54

  

Både Statoil, Hydro og flere av de internasjonale oljeselskapene har forsøkt å 

reposisjonere seg som energiselskap. BP har til og med brukt frasen «beyond 

petroleum» i annonser, og har en grafisk profil med friske gule og grønne farger. I 

Hydro framheves det at arbeidet med for eksempel solenergi og andre alternativer er en 

viktig del av selskapets omdømmebygging. Det regnes som en viktig del av selskapets 

«forsvarsmekanisme».
55

  

Flere kritikere stiller seg likevel avventende eller skeptiske til oljeselskapenes strategier 

på området alternativ energi. Ofte dukker betegnelsen grønnvasking opp. Det påpekes at 

satsningen på fornybar energi er liten sammenliknet med de beløpene selskapet bruker 

på leting og produksjon, og for den saks skyld, markedsføring. Med andre ord er 

konklusjonen at oljebransjen overdriver sin miljøvennlighet.
56

 

Historikeren Francis Sejersted har hevdet at petroleumen blokkerer utvikling av nye 

former for fornybar energi i Norge.
57

 Det er iallfall liten politisk vilje til å begynne å 

                     
  Maiken Ims, OLF, intervju, 29.12.05. 

  Statoil (2005), side 3–4. 

  Arne Austreid, Prosafe/Kon-Kraft, intervju, 12.10.05. 

  Tor Steinum, Hydro, intervju, 1.11.05. 

  van de Wateringen (2005). 

  Sejersted (1999). 
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fase ut fossile brensler ved å bremse produksjonen. Norske politikerne har snarere gitt 

sin tilslutning til at petroleumsvirksomheten skal trappes opp.
58

 Arne Austreid i 

Prosafe/Kon-Kraft erklærte at han ikke kan forstå dem som ville bremse på 

utvinningstempoet. Han poengterer at ressursen må utvinnes mens en har kompetanse til 

det og etterspørselen er til stede: 

 

Det er samtidig viktig når du produserer disse ressursene å omgjøre dem til størst mulig 

samfunnsmessig gevinst. Og det gjør du blant annet nå når oljeprisen er høy. ... Også er 

det jo også sånn at denne kompetansen og teknologien ikke er noe som er til stede hvis 

det ikke er bruk for den. ... Det ville være veldig ille hvis Norge satt med masse 

petroleumsressurser igjen som vi kunne ha produsert, men vi var så forsiktig at vi skulle 

vente og vente og vente, og til slutt var det for sent, for punkt en; det var ingen som 

hadde kompetanse til å ta dem opp, og punkt to; det var ingen som ville kjøpe dem 

lenger fordi samfunnet hadde beveget seg i en helt annen retning.
59

  

 

Industriaktørene mener altså at det ikke er noen grunn til å bremse utvinningstakten, 

snarere tvert imot. Som allerede nevnt mener de at kuttene i klimasgassutslipp kan 

gjøres ved rensing, men også ved mer effektiv produksjon og kvotehandel. Dette har da 

også brorparten av det politiske miljøet gitt sin tilslutning til gjennom å vedta en 

ekspansjonslinje for norsk petroleumsvirksomhet.
60

 

 

Tredje skanse: «Rein norsk produksjon» 

Ofte tar aktørene i oljeindustrien i bruk det som kan kalles et sammenlikningstopos. I 

antikk retorikk snakket en gjerne om en topikk som en samling av generelle måter å 

argumentere på, som for eksempel å peke på årsak–sammenheng-forhold eller det å 

sammenlikne forhold eller elementer.
61

 De norske aktørene sammenlikner gjerne 

oljeproduksjon i Norge med oljeproduksjon i andre land. De norske selskapene 

argumenterer med at produksjonen på norsk sokkel er mindre forurensende enn andre 

steder. Dette brukes til å rettferdiggjøre økt produksjon. Miljødirektøren i Statoil, Tor 

Fjæran, sier for eksempel følgende: 

                     
  Energi- og miljøkomiteen (2002), Olje- og energidepartementet (2002). 

  Arne Austreid, Prosafe/Kon-Kraft, intervju, 12.10.05. 

 Energi- og miljøkomiteen (2002), Olje- og energidepartementet (2002). 

  Corbett og Connors (1999). 
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[Klimautslippene] er en utfordring, men samtidig så har vi jo i Norge noe å slå i bordet 

med i en sånn sammenheng. Alternativet til å på en måte å ikke hente ut denne energien 

fra oss, [er å] hente ut et annet sted. For energien er det jo behov for, det ser jo vi nå, det 

er et vanvittig behov. Og vi har hvis du ser på utslippsstatistikker for pr. produsert m
3 
er 

Norge der og verden er sånn.
62

  

 

I bærekraftrapporten for 2004, hevder Statoil at deres utslipp av CO2 per produserte 

enhet er blant de laveste i olje- og gassindustrien.
63

 Tidligere konsernsjef i Statoil, Olav 

Fjell:  

 

Den norske oljeindustrien er blant de mest energieffektive i verden. Ifølge Den 

internasjonale sammenslutningen av olje- og gassprodusenter (OGP) slipper verdens 

oljeindustri gjennomsnittlig ut om lag 16 kg CO2 per produsert fat o.e. Oljedirektoratet 

har anslått at det tilsvarende gjennomsnittet for norsk sokkel er om i overkant av 6 kg. 

Fra enkelte av de nye feltene er utslippene helt nede i 2,4 kg pr fat o.e..
64

  

 

Som påpekt andre steder er det problematisk å forutsette at en «rein» energikilde vil 

erstatte en mer forurensende, og ikke bare representere et tillegg og dermed et bidrag til 

fortsatt økte klimagassutslipp.
65

 Motivene for å velge energibærere er ikke nødvendigvis 

motivert ut fra rasjonelle overveielser om hva som skaper et bedre klima, selv om 

internasjonale klimaavtaler kan skape juridisk press og økonomiske insentiver for å 

redusere utslipp. Vel så problematisk er det at sammenlikningen hviler på et spesielt 

utvalg. Dersom en hadde sammenliknet oljeproduksjonen med fornybare energikilder 

vil merkelappen «rein» vært vanskeligere å oppnå. Miljøaktivister vil mene at «rein 

olje» er en absurditet og et oxymoron, en selvmotsigelse, på alle mulige måter.
66

  

I OLF mener en likevel at poenget med «rein norsk produksjon» bør brukes oftere, og 

igjen poengteres det hvordan det er internasjonalt samarbeid og kvotehandel som er 

løsningen: 

                     
  Tor Fjæran, Statoil, intervju, 19.10.05. 

  Statoil (2005). 

  Manus fra foredrag holdt av Olav Fjell, Statoil, 27.9.02. Lastet ned fra www.statoil.com, 

25.1.06. 

  Ihlen (2006). 

66
  Sloane (2001). 
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Men jeg tror det fort blir et litt «osteklokkeperspektiv» på Norge, og de nasjonale 

forpliktelsene og utfordringene, framfor å se de litt mer større sammenhengene. Utslipp 

til luft er tross alt et globalt problem og utfordring. Og som vi kan bidra til å gjøre noe 

positivt med, ved å tilby et relativt sett «reinere» energialternativ til verden. Men det er 

utfordrende å få fram disse perspektivene. ... I global sammenheng så vil dette norske 

alternativet … være en bedre løsning enn om en eksempelvis utnyttet kullressurser.
67

  

 

En annen måte å oppsummere denne debatten på er å knytte aktørenes argumentasjon til 

deres etiske tilnærming. I synet på klimaproblematikken ser en hvordan miljøvernerne 

lener seg på en nasjonal tilnærming og poengterer nasjonale tiltak. Denne tilnærmingen 

har røtter i pliktetisk tenkning, og tanken om at det vil alltid være galt å slippe ut CO2. 

Oljeindustriens aktører framhever derimot en internasjonal tilnærming, og bygger på en 

konsekvensetisk tilnærming. Det er akseptabelt å slippe ut mer CO2 dersom det leder til 

lavere globale utslipp.
68

  

I skrivende stund har Statoil og Shell presentert en løsning der gass fra Heidrun-feltet 

skal ledes til et planlagt gasskraftverk på Tjeldbergodden. Deretter skal CO2 føres 

tilbake til Heidrun- og Draugen-feltene og gi økt oljeutvinning. I enkelte medier har 

dette blitt betegnet som et «historisk gjennombrudd»,
69

 mens andre har vært atskillig 

mer nøkterne og hevdet av selskapene «hopper bukk over fagråd».
70

 Uansett om dette 

prosjektet blir realisert eller ikke, så er det nettopp teknologiske gjennombrudd som 

etterlyses av Det Internasjonale Energibyrået (IEA) for å oppnå et «virkelig 

bærekraftig» energisystem.
71

  

 

Konklusjon 

Den retoriske situasjonen for oljeselskap i Norge «krever» at konklusjonene fra FNs 

klimapanel anerkjennes. Dermed oppstår det imidlertid et problem for selskapene –

deres virksomhet er miljøskadelig og dermed trues deres omdømme på sikt. 

Oljebransjen må gi en retorisk respons. På den annen side krever ikke den retoriske 

                     
67

  Leif Harald Halvorsen, OLF, intervju, 11.11.04. 

68
  Hovden og Lindseth (2004). 

69
  Ask og Sand (2006). 

70
  Grande og Løvås (2006). 

71
  International Energy Agency (2002), side 9. 
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situasjonen at oljeproduksjonen skaleres ned (at den miljømessige situasjonen trolig 

forlanger det er en annen sak). Bransjen har brei politisk støtte for å holde et fortsatt 

høyt tempo i oljeutvinningen.
72

 Videre er det slik at den sosiale, politiske og 

økonomiske konteksten i Norge ikke krever at oljeselskapene må underbygge 

premissene om at energi er ene nødvendighet, at energibehovet øker, og at det ennå ikke 

finnes noen energialternativer som kan konkurrere med fossile brensler. Den norske 

avhengigheten av olje og industriens fortsatte ekspansjonen synes å bli tatt for gitt.  

Det virker ikke som om norske oljeselskap aksepterer at det eksisterer et paradoks 

mellom det å kjempe for økt utvinning samtidig som en er enige i at oljeutvinningen 

bidrar til klimaendring. Selskapene hevder at deres aktivitet er bærekraftig, ettersom de 

gjør forsøk på å redusere utslippene sine eller stadig finner nye ressurser. Gitt 

ordboksdefinisjonene av bærekraftighet kan dette leses som nok et eksempel på hvordan 

oljeselskapene overselger et grønt image.
73

 Oljeindustrien har utnyttet uklarheten rundt 

begrepet bærekraftighet og definert det strategisk til sitt eget beste.  

Samtidig gjør de norske selskapene forsøk på å utvikle renseteknologi som bidrar til å 

redusere utslippene, og de støtter det internasjonale arbeidet med en klimaavtale. Det er 

også lett for dem å argumentere med at dagens samfunn er basert på bruk av fossile 

brensler, og at det å utvikle ny og bedre teknologi tar tid. Videre mener aktørene at 

norsk oljeindustri er reinere enn tilsvarende industri i andre land, og at det er bedre om 

norske selskap øker sin produksjon enn at andre gjør det. Dette sammenlikningstoposet 

er dermed med på å eliminere paradokset. Norsk olje er nemlig det minste ondet i en 

verden som er avhengig av olje. Ifølge industrien bør derfor oljeselskapenes innsats 

applauderes. Derfra til å hevde at norsk oljeindustri er bærekraftig er det imidlertid et 

godt stykke. 

Videre forskning bør utvide det empiriske grunnlaget for konklusjonene i dette paperet. 

Andre spennende utviklingsmuligheter er å ta for seg retorikken til selskap i utlandet, å 

se hvordan retorikken har endret seg over tid, eller for den saks skyld å undersøke 

hvordan retorikken ser ut til å påvirke politikere eller befolkningen generelt. Gitt dagens 

politiske og økonomiske situasjon kan det virke som om oljeselskapenes retorikk passer 

publikummet svært godt. 

                     
72

 Olje- og energidepartementet (2002). 

73
  van de Wateringen (2005). 
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