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Útdráttur 

Greinarmunur hefur verið gerður á tvenns konar ábyrgð. Annars vegar er talað 

um óvirka ábyrgð – hvernig ábyrgð er rakin eftir að eitthvað á sér stað. Hins vegar 

er svo talað um virka ábyrgð – að einhver sé ábyrgur einstaklingur, að eitthvað 

eða einhver breyti af ábyrgð. Hvað siðferðilega vafasamt athæfi fyrirtækja varðar 

getur verið erfitt að segja til um hver beri ábyrgð á gjörðum þeirra og hvernig þau 

eigi að axla ábyrgð. Fyrirtæki samanstanda af heild einstaklinga, en oft og tíðum 

getur reynst ómögulegt að rekja gjörðir þeirra til einstakra manna. Ýmsir 

áhrifaþættir hafa sitt að segja um breytni þessara einstaklinga. Einn þeirra – 

fyrirtækjamenning – getur haft víðtæk áhrif á siðferðileg viðhorf. Sú spurning sem 

reynt er að svara í ritgerðinni er því þessi: Hver er virk og óvirk ábyrgð fyrirtækja 

og hvaða áhrif hefur fyrirtækjamenning á ábyrgð einstaklinga?  

Ritgerðin skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hlutanum er rætt um ábyrgð hópa ásamt 

því að skilyrði virkrar og óvirkrar ábyrgðar eru útlistuð. Í öðrum hlutanum er 

fjallað um óvirka ábyrgð og mismunandi leiðir sem farnar hafa verið við að rekja 

ábyrgð á gjörðum fyrirtækja. Fjögur mismunandi líkön sem notast hefur verið við 

til að rekja ábyrgð innan fyrirtækja verða skoðuð – persónulíkanið, heildarlíkanið, 

einstaklingslíkanið og stigveldislíkanið. Í þriðja hluta ritgerðarinnar er virk 

ábyrgð einstaklinga innan fyrirtækja til umfjöllunar. Þar er fjallað um þá 

siðferðilegu skyldu sem menn bera sem ábyrgir einstaklingar og að sú skylda sé 

óháð hinni óvirku ábyrgð og lagalegri- og fjárhagslegri ábyrgð. Jafnframt er fjallað 

um nokkrar mismunandi afsakanir sem menn geta haft fyrir ósiðlegri breytni 

sinni. Í fjórða og síðasta hluta ritgerðarinnar eru áhrif fyrirtækjamenningar á virka 

ábyrgð einstaklinga svo til skoðunar, ásamt tengslum hennar við leiðir óvirkrar 

ábyrgðar. 
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Abstract  

A distinction has been made between two types of responsibility. Passive 

responsibility is the act of holding someone to account. Active responsibility, on 

the other hand, is being a responsible person or acting out of virtue. Tracing 

responsibility for morally questionable conduct of organisations can be a 

challenging task and it is often unclear how they can act responsibly. External 

factors can influence the moral behaviour of individuals in organisations. One of 

these factors – organisational culture – can have extensive effects. In the thesis, it 

is therefore attempted to answer the following question: What is the passive and 

active responsibility of corporations and what effect does organisational culture 

have on individual responsibility?  

The thesis consists of four chapters. In the first one, collective responsibility is 

discussed along with the conditions of passive and active responsibility. The 

second chapter looks at passive responsibility and four approaches to tracing 

responsibility. In the third chapter active responsibility is discussed and so are 

several external factors that influence the responsibility of individuals. The fourth 

and last chapter then examines the influence of corporate culture and its influence 

on passive responsibility.  
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Inngangur  

Oft getur verið erfitt að segja til um hver beri ábyrgð á gjörðum fyrirtækja og 

hvernig þau eigi að axla ábyrgð sína. Allir þekkja dæmi af fyrirtækjum sem hafa 

átt í einhverju ósiðlegu eða gert eitthvað siðferðilega vafasamt. Einnig ættu flestir 

að kannast við það vandamál að oft sé ekki hægt að benda á einhvern tiltekinn 

sem beri ábyrgð á hinum vafasömu gjörðum eða þá að óljóst sé hvernig eigi að 

rekja ábyrgðina. Þetta er mikilvægt vandamál. Í samfélaginu spila fyrirtæki stórt 

hlutverk og erfitt væri að ímynda sér þá velferð sem einkennir nútímann án þeirra. 

Fyrirtæki eru ekki aðskilin frá samfélaginu, heldur eru þau órjúfanlegur hluti þess. 

Fyrirtæki hafa líka mikil áhrif á líf fólks og gjörðir þeirra geta haft slæmar 

afleiðingar í för með sér. Ef ekki ljóst hver ber ábyrgð á gjörðum fyrirtækja og 

hvernig þau geti verið ábyrg er hætta á að erfitt sé að koma í veg fyrir ósiðlegt 

athæfi.  

Töluvert hefur verið rætt um siðferði fyrirtækja undanfarna öld og þá 

sérstaklega um hina samfélagslegu ábyrgð fyrirtækja. Íslendingar þekkja vel til 

þessarar umræðu enda snerist úrvinnsla bankahrunsins árið 2008 að miklu leyti 

um siðferði. Það er ljóst að í aðdraganda hrunsins átti sér ýmislegt stað sem var 

siðferðilega vafasamt. Í Rannsóknarskýrslu Alþingis kom til að mynda fram að 

„starfsmönnum allra bankanna hafi verið ráðlagt að kynna peningabréf sem 

áhættulausa fjárfestingu. Þeir [hafi átt] að segja viðskiptavinum að þau [væru] 

„áhættulaus með öllu“ og líkja þeim við innlánsbækur en „benda þeim á að þau 

beri aftur á móti betri vexti.“1 Þetta var auðvitað ekki raunin – og allir eiga að vita 

að það má ekki að segja ósatt eða að blekkja aðra. En það er síður en svo auðvelt 

að segja til um hver bar ábyrgð á öllu því siðferðilega vafasama athæfi sem átti sér 

                                                      
1   Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, Aðdragandi og orsakir falls íslensku 

bankanna 2008 og tengdir atburðir, ritstj. Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi 

Gunnarsson, bindi 8 (Reykjavík: Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010), 63. 
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stað. Fyrirtæki samanstanda af heild einstaklinga sem allir eru siðferðisverur og 

bera sínar eigin siðferðilegu skyldur. En fyrirtæki geta líka verið meira en heild 

einstaklinga, sem er það sem býr að baki hugmyndum um að fyrirtæki séu 

sjálfstæðar siðferðisverur – að fyrirtæki beri ábyrgð sem slík. Hvort eru það þá 

einstaklingarnir sem bera ábyrgð eða fyrirtækin sem slík? Og hvaða hlutverk spila 

stjórnendur, sem hafa þegar upp er staðið mest að segja um hvað fer fram innan 

fyrirtækja? Þetta eru ekki einfaldar spurningar. Málin flækjast svo enn þegar 

ákvarðanir fyrirtækja eru með því móti að ekki er hægt að rekja þær til einstakra 

manna, heldur eiga margar hendur hlut að máli. Þetta vandamál, sem hefur verið 

kallað vandi hinna mörgu handa, er erfitt viðureignar. Einn eitt vandamál felst 

svo í þeirri menningu sem er til staðar innan fyrirtækja og þeim viðhorfum og 

athæfi sem telst sjálfsagt. Þessar spurningar eru meðal þeirra vandamála sem 

verða rannsökuð í þessari ritgerð.  

Í grundvallaratriðum er gerður greinarmunur á ábyrgð í tvenns konar skilningi. 

Annars vegar er talað um ábyrgð eftir að eitthvað ámælisvert á sér stað – að 

einhver eða eitthvað beri ábyrgð á einhverju tilteknu sem gerðist. 

Útrásarvíkingarnir bera ábyrgð á bankahruninu er dæmi um slíka notkun og bent er 

á sökudólg sem svara þarf fyrir athæfi sitt. Hins vegar er svo talað um ábyrgð áður 

en nokkuð á sér stað – að einhver sé ábyrgur einstaklingur, að eitthvað eða einhver 

breyti af ábyrgð. Þannig er vísað til þeirrar skyldu sem hver maður hefur eða 

ábyrgðar sem maður ber. Þetta er sá greinarmunur sem gerður er á óvirkri ábyrgð 

annars vegar og virkri ábyrgð hins vegar.  

Mark Bovens er einn þeirra heimspekinga sem greinir á milli þessara tveggja 

tegunda ábyrgðar. Í bók hans, The Quest for Responsibility: Accountability and 

Citizenship in Complex Organisations, er ábyrgð skipulagsheilda greind út frá hinum 

tvíþætta skilningi. Í þessari ritgerð verður óvirkri og virkri ábyrgð fyrirtækja gerð 

skil, en umfjöllun Bovens er höfð til hliðsjónar. Töluvert hefur verið fjallað um 

ábyrgð fyrirtækja og þennan mismunandi skilning á ábyrgð. Minna hefur hins 
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vegar verið fjallað um einstaka áhrifaþætti á siðferðisviðhorf einstakra manna 

innan fyrirtækja – það er, hvað það er sem hefur áhrif á virka ábyrgð einstaklinga. 

Í ritgerðinni mun ég sérstaklega beina sjónum mínum að einum þessara þátta, 

fyrirtækjamenningu, og greina hvaða áhrif hún hefur á virka ábyrgð einstaklinga. 

Með þetta fyrir sjónum mun ég svo rökstyðja að til að efla virka ábyrgð fyrirtækja 

verði að efla heilbrigða fyrirtækjamenningu sem tekur afstöðu til þess hvernig 

ábyrgð er rakin. Að þessu sögðu er þetta sú grundvallarspurning sem leitast 

verður við að svara í ritgerðinni: Hver er virk og óvirk ábyrgð fyrirtækja og hvaða áhrif 

hefur fyrirtækjamenning á ábyrgð einstaklinga?  

Ritgerðin skiptist í grundvallaratriðum í fjóra hluta. Í fyrsta hlutanum er rætt 

um ábyrgð hópa ásamt því að skilyrði virkrar og óvirkrar ábyrgðar eru útlistuð. Í 

öðrum hlutanum er svo fjallað um óvirka ábyrgð og mismunandi leiðir sem farnar 

hafa verið við að rekja ábyrgð á gjörðum fyrirtækja. Fjögur mismunandi líkön sem 

notast hefur verið við til að rekja ábyrgð innan fyrirtækja verða skoðuð – 

persónulíkanið, heildarlíkanið, einstaklingslíkanið og stigveldislíkanið. Í þriðja 

hluta ritgerðarinnar er virk ábyrgð einstaklinga innan fyrirtækja til umfjöllunar. 

Þar er fjallað um þá siðferðilegu skyldu sem menn bera sem ábyrgir einstaklingar 

og að sú skylda sé óháð hinni óvirku ábyrgð og lagalegri- og fjárhagslegri ábyrgð. 

Jafnframt er fjallað um nokkrar mismunandi afsakanir sem menn geta haft fyrir 

ósiðlegri breytni sinni. Í fjórða og síðasta hluta ritgerðarinnar eru áhrif 

fyrirtækjamenningar á virka ábyrgð einstaklinga svo til skoðunar, ásamt tengslum 

hennar við leiðir óvirkrar ábyrgðar.  
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1 Ábyrgð og ábyrgðarsambönd  

Sá mismunandi skilningur sem lagður er í siðferðileg hugtök, svo sem skylda, réttur 

og ábyrgð er eitt af viðfangsefnum siðfræðinnar. Fólk getur haft mismunandi 

skilning á þessum siðferðilegu hugtökum, en sömuleiðis geta hugmyndirnar sem 

búa þeim að baki haft mismunandi mikilvægi eða gildi. Eitt þeirra vandamála sem 

fylgja notkun þessara hugtaka er hvernig þau eru mátuð við hinar mismunandi 

aðstæður sem skapast í daglegu lífi. Siðferðileg umræða snýst því ekki aðeins um 

það hvað sé rétt og rangt, heldur jafnframt um eðli og vægi hinna mismunandi 

staðreynda sem kunna að skipta máli.2 Í umræðu um siðferðilega ábyrgð 

fyrirtækja á þetta svo sannarlega við, enda geta aðstæður þeirra verið 

fjölbreytilegar.  

Eitt einkenni flókinna hugtaka er að erfitt er að finna nákvæma og rétta 

skilgreiningu þeirra. Hugtök líkt og ábyrgð geta haft margslungna merkingu sem 

er mismunandi eftir aðstæðum og samhengi. Ábyrgð er til að mynda notuð til að 

lýsa dyggðum (svo sem þegar sagt er Rósa er ábyrg og réttsýn móðir) eða einhvers 

konar uppgjöri (Flugumferðarstjórinn ber ábyrgð á slysinu). Oft er svo talað um 

mismunandi ábyrgð eftir því á hvaða vettvangi eða sviði hún á við. Þannig er talað 

um að einhverjir beri lagalega ábyrgð, pólitíska ábyrgð, fjárhagslega ábyrgð, 

siðferðilega ábyrgð og ýmsa aðra ábyrgð sem er talin eiga við hverju sinni.  

Ef þessi mismunandi notkun á hugtakinu stendur fyrir eitthvað mismunandi, 

hver er þá endanleg merking eða skilgreining þess? Ludwig Wittgenstein boðaði 

þann skilning að hugtök líkt og ábyrgð hafi „ekki fengið merkingu sína að gjöf, ef 

svo má segja, frá mætti sem er okkur óháður, þannig að það geti farið fram eins 

konar vísindaleg rannsókn á því hvað orðið merkir í raun og veru.“3 Þannig eru 

                                                      
2   Vilhjálmur Árnason, „Hvernig er hagnýtt siðfræði?: Aðferðir, annmarkar og áskoranir,“ Hugur  

(2014): 48. 

3   Ludwig Wittgenstein, Bláa bókin (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1998), 123. 
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tilraunir til að finna endanlega merkingu hugtaka, og sérstaklega þeirra sem þykja 

almennt óljós, dæmdar til að mistakast. Wittgenstein hélt því öllu heldur fram að 

sérhvert orð hefði „þá merkingu sem einhver hefur gefið því“4 og að merking 

þeirra ráðist af því hvernig þau eru notuð í raunverulegum aðstæðum.  

Af þessum sökum virðist óþarfi að eltast við endanlega skilgreiningu á hugtaki 

líkt og ábyrgð en skoða þess í stað hvað meint er þegar það er notað í mismunandi 

aðstæðum. Með þetta í huga er ljóst að þegar rætt er um ábyrgð í samhengi 

fyrirtækja, getur að minnsta kosti tvenns konar skilningur á hugtakinu legið til 

grundvallar. Annars vegar ábyrgð í hinum óvirka skilningi – að bera ábyrgð á 

einhverju sem gerst hefur, að axla ábyrgð sína – og hins vegar í hinum virka 

skilningi – að vera ábyrgur og breyta af ábyrgð. Þegar menn bera ábyrgð á hinu 

og þessu og eru ábyrgir einstaklingar virðist það hins vegar ekki merkja það sama 

og þegar fyrirtæki eiga í hlut. Fyrirtæki samanstanda af mörgum einstaklingum 

og aðhafast sem einhvers konar heild. Af þessum sökum eru allir á einu máli um 

hvort eða hvernig fyrirtæki beri ábyrgð.  

 

1.1 Ábyrgð hópa  

Stundum er talað um að svokölluð samlegðaráhrif verði þegar tveir eða fleiri 

þættir eru sameinaðir svo að gildi þeirra sem heild er annað og meira en gildi 

þeirra sem einstakir þættir. Þessi hugmynd byggir á kenningu Aristótelesar, sem 

fól í sér að heild geti undir ákveðnum kringumstæðum verið meira en samansafn 

þeirra einstöku hluta sem heildina mynda.5 Oft þegar einstaklingar koma saman 

undir formerkjum fyrirtækis eða sambærilegs hóps, virðast þessi áhrif eiga við. 

Heildin sem hópurinn myndar er eitthvað meira en summa þeirra hluta sem hann 

                                                      
4   Wittgenstein, 123. 

5   Aristóteles, Frumspekin, 1045a 8-10. 
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samanstendur af. Hópurinn er þannig annað en bara þeir einstaklingar sem 

mynda hann. Draga má líkur að því að ef hópar geta borið ábyrgð umfram 

einstaklinga sé það því vegna samlegðaráhrifa. En hugmyndin um samlegðaráhrif 

virðist hins vegar alls ekki eiga við um alla hópa, og af tilveru sumra þeirra virðist 

ekki spretta nein samlegðaráhrif. Undir hvaða kringumstæðum á það þá við að 

hópar séu meira en heild hluta sinna – hvað er það sem þarf að koma til svo 

samlegðaráhrif verði?  

Svo virðist að þegar úrskurðað er um tilvist þessara samlegðaráhrifa og 

siðferðilegt vægi hópa skipti mismunandi eiginleikar sem þeir hafa máli. Það er 

enda mikill munur á fyrirtækjum, óformlegum hópum, fjöldasamkomum, 

ríkisstofnunum og fjölskylduboðum svo dæmi séu tekin. Þrátt fyrir að allt séu 

þetta einhvers konar hópar eru þeir mismunandi í eðli sínu og hafa ólíka 

eiginleika. Í tilviki sumra hópa, líkt og á við um fjölskylduboð, virðast það hreint 

ekki eiga við að tala um sameiginlega ábyrgð hópsins. Þetta virðist vera vegna 

þess að slíkur hópur hefur ekkert eða afar takmarkað skipulag né markmið og 

tekur engar sameiginlegar ákvarðanir. Einstaklingarnir innan hópsins eiga jafnvel 

ekkert sameiginlegt nema það að þeir tilheyra sömu fjölskyldu eða einhver hefur 

ákveðið að kalla þá hóp. Í slíkum tilvikum er því væntanlega hægt að rekja allar 

athafnir til einstaklinganna sem hópinn mynda og siðferðilegt vægi hópsins í heild 

er því ekkert. Hvað fyrirtæki og sambærilegar stofnanir varðar er skipulagður og 

formlegur rekstur hins vegar einkenni á öllu starfi þeirra. Sameiginlegar, 

fjölþættar ákvarðanir eru teknar eftir þeim ferlum sem til staðar eru og 

ákvarðanataka getur því verið sameiginleg. Ef hópar eru færir um að bera ábyrgð 

er það því ef til vill í ljósi þessa einkenna.  



10 

 

Sumir fræðimenn hafa haldið því fram að þrátt fyrir allt skipulag geti það 

einungis verið einstaklingar sem beri ábyrgð á gjörðum fyrirtækja.6 Þótt svo að 

ekki verði tekin afstaða til þeirrar umræðu hér skiptir siðferðileg staða fyrirtækja 

máli þegar ábyrgð á gjörðum þeirra er rakin. Líkt og síðar verður fjallað um hafa 

fyrirtæki enda verið talin bera ábyrgð á gjörðum sínum sem sérstakir aðilar. Áður 

en að því kemur verður þó hins vegar fjallað nánar um skilyrði hinnar óvirku og 

virku ábyrgðar.  

 

1.2 Skilyrði óvirkrar ábyrgðar 

Ákveðin skilyrði þurfa að vera til staðar svo hægt sé að halda fram ábyrgð 

einhvers aðila gagnvart einhverjum öðrum. Gerð hefur verið grein fyrir að 

minnsta kosti fjórum skilyrðum óvirkrar ábyrgðar sem Bovens gerir góð skil.7 

Fyrst er það að sá sem ber ábyrgð gagnvart öðrum þurfi að hafa gert eitthvað rangt 

eða hann hafi brotið gegn siðferðilegu viðmiði. Í öðru lagi þurfa orsakatengsl að 

hafa verið til staðar, þannig að aðili hafi orsakað það sem honum er ætlað að bera 

ábyrgð á. Í þriðja lagi þarf að sá sem á að bera ábyrgð hvort tveggja að hafa haft 

möguleika á því að breyta á annan veg og vita af þeim möguleika. Síðasta skilyrðið 

á svo einungis við í sérstökum aðstæðum en það er að sá sem telst ábyrgur sé í 

sérstökum tengslum við þann aðila sem olli því sem átti sér stað. 

Til að hægt sé að rekja ábyrgð á gjörðum fyrirtækja á réttlátan hátt þarf sá sem 

á endanum er talinn ábyrgur að uppfylla framangreind skilyrði. Því verður nú 

fjallað nánar um hvert þeirra fyrir sig.  

                                                      
6    Sjá t.d. þekkta grein Milton Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits 

(1970).  

7    Mark Bovens, The Quest for Responsibility: Accountability and Citizenship in Complex 

Organisations (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 28-31. 
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1. Breytt gegn siðferðilegu viðmiði  

Ef ætlast er til þess að einhver beri siðferðilega ábyrgð á einhverju vafasömu þá 

verður breytnin að hafa gengið gegn einhvers konar siðferðilegu viðmiði.8 Það 

sem á sér stað samræmist þannig ekki viðmiði um hvers kyns athæfi telst vera 

siðferðilega réttmætt. Í þessu skilyrði ábyrgðar felst því að það sem átti sér stað 

hafi verið siðferðilega rangt. Þetta kann að þykja augljóst – enda þætti það eflaust 

sérkennilegt að draga einstakling til ábyrgðar sem gerði ekkert siðferðilega rangt. 

Þrátt fyrir þetta er hins vegar mikilvægt að hafa í huga að oft er óljóst hvort 

háttsemi þykir rétt eða röng eða hvort hún sé jafnvel eitthvað þar á milli.9 Af 

þessum sökum snýst ágreiningur um siðferði oft um það hvort telja eigi ákveðna 

breytni siðferðilega réttmæta eða ekki.  

 

2. Orsakatengsl 

Til að aðili geti talist bera ábyrgð á einhverju ákveðnu sem gerist verður sá hinn 

sami jafnframt að hafa orsakað það með einhverjum hætti.10 Þetta er það skilyrði 

að orsakatengsl séu á milli atburðar og þess aðila sem varð til þess að hann átti sér 

stað. Sá sem er raunverulega valdur að einhverju siðferðilega röngu, með beinum 

hætti eða mistókst að koma í veg fyrir það, telst því uppfylla skilyrðið um 

orsakatengsl. Ef aðili er hins vegar ekki valdur að neinu er ljóst að ekkert 

orsakasamband er til staðar og hann því ekki talinn bera ábyrgð. Þetta skilyrði 

                                                      
8  Bovens, 29. Hér má þó nefna að einnig er mögulegt að bera ábyrgð á einhverju sem ekki er 

siðferðilega rangt og þar með án þess að breyta gegn siðferðilegu viðmiði. 

9  Bovens, 29. 

10 Bovens, 29. 
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kann einnig að þykja augljóst – auðvitað ber enginn ábyrgð á einhverju sem hann 

gerði ekki. En oftar en ekki, og sér í lagi þegar ábyrgð er rakin á vafasömu athæfi 

fyrirtækja, er erfitt að sýna fram á orsakatengsl á milli athæfisins og þeirra 

einstaklinga sem áttu hlut að máli.11 Í þokkabót geta sambönd einstaklinga innan 

fyrirtækja verið flókin, svo sem í sumum tilfellum þegar yfirmaður ber ábyrgð á 

gjörðum undirmanns.  

Ef til vill væri hægt að orða skilyrðið um orsakatengsl sem svo að hægt sé að 

rekja athæfi til einhvers einstaklings. En líkt og síðar verður fjallað um getur verið 

erfitt að rekja ábyrgð til ákveðinna manna, jafnvel þrátt fyrir að þeir hafi orsakað 

það sem átti sér stað með beinum eða óbeinum hætti.  

 

3. Val og þekking 

Þrátt fyrir að orsakatengsl séu á milli gjörða einhvers og þess sem gerist er það 

hins vegar ekki nóg til að ábyrgðarsamband myndist. Sá aðili sem veldur 

einhverju sem gerist verður nefnilega einnig að hafa haft möguleika á því að velja 

um hvernig hann hefði getað breytt.12 Þannig gengur ekki að kenna aðila um það 

sem gerist fyrir það eitt að lenda í orsakakeðju einhverja atburða án þess að hann 

hafi getað haft áhrif á hana. Til að bera siðferðilega ábyrgð verður maður þannig 

að hafa haft val um að breyta á annan veg og hafa verið meðvitaður um þá 

möguleika sem í boði voru.  

                                                      
11  Ibo van de Poel og Lambèr Royakkers, „Introduction,” í Moral Responsibility and the Problem of 

Many Hands, ritstj. Ibo van de Poel, Lambèr Royakkers og Sjoerd D. Zwart (New York: 

Routledge, 2015), 4. 

12  Bovens, 29-30. 
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Í réttarheimspeki hefur verið fjallað um þetta skilyrði ábyrgðarsambands. H. L. 

A. Hart, sem ræddi töluvert um skilyrði sektar í réttarheimspeki sinni, benti á að 

ekki sé nóg að hafa verið valdur að ákveðnum atburði eða að hafa orsakað hann. 

 

Jafnvel þó að þú drepir mann þá telst það ekki vera refsivert sem morð í 

réttarkerfum flestra siðmenntaðra ríkja, ef þú gerir það ómeðvitað, óvart, 

vegna mistaka eða þá að þú þjáist af ákveðnum tegundum af huglægum 

afbrigðileika.13  

 

Forsenda þess að menn séu taldir sekir fyrir dómstólum er þannig sú að háttsemi 

þeirra hafi verið meðvituð og af ásettu ráði. Hið lagalega hugtak mens rea er 

einmitt notað í þessu samhengi að sögn Hart. Með hugtakinu er átt við að menn 

verði að hafa framið glæp sinn viljandi og vitandi vits og ef svo er ekki hafi 

dómstólar ekki forsendur til að dæma þá seka.14 

Það sem felst í þessu skilyrði ábyrgðar er því í grunninn tvíþætt. Annars vegar 

verður maður að hafa haft möguleikann á því að breyta á annan veg og hins vegar 

verður maður að hafa haft vitneskju á þeim möguleikum sem stóðu manni til 

boða. Einungis ef einstaklingur hafði val og þekkingu til að breyta á annan veg er 

hægt að telja hann ábyrgan fyrir athæfi sínu.15 

 

4. Samband við þann sem breytir  

                                                      
13  H. L. A. Hart, Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law, 2 útg. (Oxford: 

Oxford University Press, 1970), 187. 

14  Hart, 187. 

15  Bovens, 30. 
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Seinasta skilyrði hinnar óvirku ábyrgðar kemur aðeins við sögu í ákveðnum 

tilvikum. Það á einungis við í þeim aðstæðum þegar aðili ber ábyrgð á gjörðum 

annars aðila vegna sérstaks sambands sem er til staðar á milli þeirra – til dæmis í 

tilviki yfirmanns og undirmanns.16 Í flestum tilvikum þegar ábyrgð kemur við 

sögu er sá sem framkvæmir eitthvað jafnframt sá aðili sem ætlast er til að svari 

fyrir það. Þetta á hins vegar ekki alltaf við í þeim tilvikum þar sem einstaklingar 

starfa í umboði annarra manna eða bera af einhverjum ástæðum ábyrgð á gjörðum 

annarra.  

Slíkt samband er ef til vill augljósast í tilviki barns og foreldris. Þar er ætlast til 

þess að foreldrar beri ábyrgð á gjörðum barna sinna, þrátt fyrir að þeir hafi í raun 

ekki aðhafst neitt sjálfir.17 Í sambandinu felst að þrátt fyrir að sá aðili sem breytir 

uppfylli þau skilyrði ábyrgðar sem hér hafa verið talin upp, þá geti annar tengdur 

aðili borið ábyrgð á því sem gerist. Slíkt samband er jafnframt til staðar í tilviki 

fyrirtækja enda geta ýmis konar umboðssambönd einkennt rekstur þeirra. 

Starfsmenn taka þannig ákvarðanir, ráðstafa fjármunum og sinna verkefnum í 

umboði stjórnenda eða eigenda fyrirtækisins. Við rekstur fyrirtækja geta komið 

upp þær aðstæður að vinnuveitandi er talinn ábyrgur fyrir háttsemi starfsmanns 

síns, þrátt fyrr að hafa í raun ekki aðhafst sjálfur. Með þessu móti eru eigendur 

eða stjórnendur fyrirtækja stundum taldir bera lagalega ábyrgð á mistökum 

starfsmanna sinna í ljósi þessa sambands.18 

Í þessum tilvikum, og öðrum sambærilegum, er um að ræða sérstakt samband 

á milli aðilanna sem eiga í hlut. Ef ekki væri fyrir þetta sérstaka samband hefði sá 

aðili sem annars væri talinn ábyrgur enga beina tengingu við málið. Í þessu 

                                                      
16  Bovens, 30-1. 

17  Bovens, 30. 

18  Ólafur Jóhannesson, Lög og réttur: Þættir um íslenzka réttarskipan, 4 útg. (Reykjavík: Hið íslenska 

bókmenntafélag, 1985), 295. 
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skilyrði ábyrgðar felst því að hið sérstaka samband þurfi nauðsynlega að vera til 

staðar svo að einn aðili geti talist bera ábyrgð á gjörðum annars.19  

 

Þau fjögur skilyrði sem hér hefur verið fjallað um eru í flestum tilvikum 

nauðsynleg skilyrði óvirkrar ábyrgðar. Það er, til að einhver geti með réttu talist 

bera ábyrgð á einhverju ákveðnu verða þessi skilyrði að vera til staðar.20 Menn eru 

þannig, til dæmis, aldrei taldir ábyrgir nema þeir hafi valdið því sem átti sér stað, 

þrátt fyrir að þeir kunni að uppfylla önnur skilyrði. Og eins er ekki hægt að telja 

þá ábyrga sem höfðu ekki val um aðra breytni, þrátt fyrir að önnur skilyrði séu til 

staðar. Þetta þýðir þó hins vegar ekki að hér hafi verið fjallað um öll nægjanleg 

skilyrði ábyrgðar og í vissum aðstæðum er þannig hugsanlegt að fleiri skilyrði 

þurfi að koma til.  

 

1.3 Skilyrði virkrar ábyrgðar 

Skilyrði virkrar ábyrgðar eru öllu óhefðbundnari en skilyrði hinnar óvirku 

ábyrgðar. Að sögn Bovens, sem fjallar um fimm skilyrði virkrar ábyrgðar, er 

erfiðara að úrskurða um hvort athæfi teljist ábyrgt og slíkur dómur fari meira eftir 

aðstæðum og aðilum en í tilviki óvirkrar ábyrgðar.21 Þau skilyrði sem hann fjallar 

um eru því ekki þröngt skilgreind og svipa meira til almennra hugmynda um 

ábyrga breytni. Ólíkt hinni óvirku ábyrgð geta aðilar verið misábyrgir í augum 

hinnar virku ábyrgðar. Þannig geta menn ýmist verið mjög ábyrgir, í meðallagi 

ábyrgir, algjörlega óábyrgir og þar fram eftir götunum.22 Hvað óvirku ábyrgðina 

                                                      
19  Bovens, 31. 

20  Bovens, 31. 

21  Bovens, 33. 

22  Bovens, 33. 
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varðar bera einstaklingar hins vegar annað hvort ábyrgð eða ekki. Þrátt fyrir þetta 

skarast skilyrði virkrar og óvirkrar ábyrgðar hins vegar með margvíslegum 

hætti.23 

Hið fyrsta skilyrði virkrar ábyrgðar sem Bovens nefnir er að nægilegur 

skilningur þurfi að vera til staðar á þeim venjum sem brotið er gegn. Annað er að 

nægilegt tillit sé tekið til afleiðinga þeirra ákvarðana sem teknar eru. Þriðja 

skilyrðið er svo að ábyrgur aðili hafi það sjálfstæði sem þarf til að sýna ábyrgð – 

þannig að hann sé óháður í allri ákvarðanatöku. Fjórða skilyrðið er það að athæfi 

manns byggist á sannreynanlegum og samkvæmum siðareglum. Hið fimmta og 

síðasta skilyrði virkrar ábyrgðar er síðan að viðeigandi hlutverkaskyldur séu 

teknar alvarlega.24 Líkt og um skilyrði óvirkrar ábyrgðar verður nú fjallað nánar 

um hvert þessara atriða fyrir sig.  

 

1. Nægilegur skilningur á þeim viðmiðum sem brotið er gegn 

Fyrsta skilyrði þess að geta talist ábyrgur einstaklingur er að maður hafi 

fullnægjandi skilning á þeim siðferðilegu viðmiðum sem maður kann að brjóta 

gegn og hvað slíkt hafi í för með sér. Slíkur skilningur felur jafnframt í sér getuna 

til að geta vegið og metið mismunandi viðmið sem kunna að stangast á.25  

Ábyrg breytni getur stundum falið í sér að brotið sé gegn siðferðilegu viðmiði 

með það að markmiði að koma í veg fyrir að brotið sé gegn öðru viðmiði. Þegar 

maður keyrir yfir löglegum hámarkshraða má vera að slíkt athæfi teljist ábyrgt, að 

minnsta kosti ef farþegi í bílnum hefur fengið hjartaáfall og þarf nauðsynlega að 

                                                      
23  Salvör Nordal, „Ábyrgð, stofnanir og íslensk stjórnsýsla: Lærdómar af bankahruni,“ Stjórnmál 

og stjórnsýsla 10, nr. 1 (2014): 4. 

24  Bovens, 34-8. 

25  Bovens, 34. 
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komast á sjúkrahús sem fyrst. Þannig getur verið réttlætanlegt að brjóta gegn þeim 

skyldum sem maður hefur í umferðinni til að koma í veg fyrir að vanvirða skyldur 

sínar um að bjarga fólki í lífsháska. Ef síðar kemur í ljós að farþeginn hafi hreint 

ekki fengið hjartaáfall heldur hafi hann bara verið að leggja sig, er staðan hins 

vegar önnur og ekki víst að slíkt athæfi geti talist ábyrgt.26 Í aðstæðum sem þessum 

er nægilegur skilningur á venjum og aðstæðum því nauðsynlegur. Til þess að geta 

verið ábyrgur þarf maður að vera meðvitaður um mismunandi staðreyndir sem 

eiga við í mismunandi aðstæðum.27  

Bovens bendir á þetta skilyrði virkrar ábyrgðar feli í sér að minnsta kosti fjórar 

mikilvægar spurningar sem mikilvægt er að spyrja sig að. 1. Hvaða venjur eru það 

sem hætta er á að séu brotnar? 2. Hversu mikilvægar eru þessar venjur? 3. Hversu 

líklegt er að venjurnar verði brotnar? 4. Hversu alvarlegar yrðu afleiðingar þess 

að brjóta gegn venjunum í þeim aðstæðum sem nú eru uppi? Yfirveguð og vel 

ígrunduð svör við spurningum sem þessum eru undanfari ábyrgrar breytni.28  

 

2. Tillitssemi við afleiðingar  

Sérhver ábyrgur einstaklingur verður að taka mögulegar afleiðingar breytni 

sinnar til skoðunar og veita þeim vægi við ákvarðanatöku sína. Mikilvægt er að 

ekki sé aðeins tekið tillit til þeirra afleiðinga sem snerta einstaklinginn sjálfan, 

heldur einnig til þeirra áhrifa sem ákvörðunin gæti haft á aðra.29 Eitt skilyrði þess 

að teljast ábyrgur einstaklingur er þess vegna að sýna tillitssemi við afleiðingar. 

                                                      
26  Bovens, 34. 

27  Bovens, 34. 

28  Bovens, 34. 

29  Bovens, 35. 
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Í umferðinni eru ábyrgir bílstjórar ekki þeir sem keyra með það eitt að 

markmiði að þeir og bíllinn þeirra komist heim heilir á húfi, heldur einnig að sama 

gildi um farþega þeirra og aðra í umferðinni.30 Þetta skilyrði virkrar ábyrgðar 

svipar að mörgu leyti til nytjastefnu, sem leggur höfuðáherslu á afleiðingar 

breytni. Ábyrgt athæfi gerir enda ráð fyrir því að mismunandi afleiðingar séu 

íhugaðar og bornar saman og hagsmunir allra þeirra sem koma að máli séu teknir 

til greina. Þetta hefur í för með sér að menn geta haft mismunandi skilning á þessu 

skilyrði, eftir afstöðu sinni til siðferðislegs réttmætis. Þeir sem til dæmis aðhyllast 

skyldusiðfræði – og neita að brjóta gegn ákveðnum reglum þrátt fyrir afleiðingar 

– eða eldheitir friðarsinnar – sem gætu ekki undir nokkrum kringumstæðum beitt 

ofbeldi af neinu tagi – gætu litið öðrum augum á málið. Afleiðingar eru ekki 

grundvallaratriði við ákvarðanatöku þeirra sem hafa slík viðhorf til siðferðilegs 

réttmætis. Í þeirra augum er virk ábyrgð því frekar spurning um að hafa hreina 

samvisku.31  

 

3. Sjálfstæði  

Eitt skilyrði virkrar ábyrgðar er að einstaklingur þurfi að vera sjálfstæður, í þeim 

skilningi að hann sé óháður í ákvarðanatöku sinni. Þetta skilyrði svipar því að 

mörgu leyti til skilyrðis hinnar óvirku ábyrgðar um val. Að sögn Bovens má skilja 

þetta sjálfstæði á tvo vegu og hægt sé að líta á það frá ytra og innra sjónarhorni.32 

Þrátt fyrir að ábyrgur einstaklingur kynni sér og hlusti á viðhorf og leiðbeiningar 

annarra verður hann hins vegar að taka allar sínar ákvarðanir sjálfur og út frá sinni 

eigin siðvitund. Þannig er ekki hægt að telja þann einstakling ábyrgan sem 

                                                      
30  Bovens, 35. 

31  Bovens, 35. 

32  Bovens, 35. 
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einungis hlustar á aðra, fylgir skipunum þeirra og lætur eigin skoðanir og viðhorf 

engu skipta.33 Ábyrgir einstaklingar verða því að vera sjálfstæðir í þeim skilningi 

að þeir taki sínar eigin ákvarðanir. Þetta er innra sjónarhorn 

sjálfstæðisskilyrðisins.  

Hið ytra sjónarhorn segir aftur á móti að til þess að geta yfir höfuð talist ábyrgur 

einstaklingur verði maður að hafa nægilegt rými til sjálfstæðrar breytni. Sá 

einstaklingur sem er þvingaður til ákveðinna verka eða settur í aðstæður án 

samþykkis hans verður varla sagður óábyrgur.34 Til þess að uppfylla skilyrði 

ábyrgðar í hinum virka skilningi þarf maður því annars vegar að taka sínar eigin 

ákvarðanir óháð öðrum og hins vegar að hafa getuna til þess.  

 

4. Athæfi byggist á almennum siðareglum  

Að sögn Bovens er hægt að skipta fjórða skilyrðinu í þrjá þætti sem tengjast nánum 

böndum.35 Í fyrsta lagi byggir ábyrgur einstaklingur breytni sína á gildum og 

venjum, en ekki á tilfinningum, skyndilegum hvata eða æsingi. Yfirmaður sem 

veitir starfsmanni stöðuhækkun fram yfir aðra hæfari starfsmenn, einungis vegna 

þess að honum líkar vel við hann yrði þannig ekki sagður vera ábyrgur. Í slíkum 

aðstæðum myndi maður enda halda að sá starfsmaður sem er hæfastur til verksins 

ætti að hljóta stöðuhækkunina.36 Annar þáttur skilyrðisins er svo að breyta eftir 

siðareglunum þegar á þær reynir. Góður ásetningur og tal um góð gildi er ekki 

nóg til að telja menn vera ábyrga. Þeir verða jafnframt að sýna hið góða siðferði 

sitt með verkum sínum í raunverulegum aðstæðum. Það er þannig einungis hægt 

                                                      
33  Bovens, 35-6. 

34  Bovens, 36. 

35  Bovens, 36. 

36  Bovens, 36. 
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að sýna fram á ábyrgð sína með eigin verkum.37 Hinn þriðji og síðasti þáttur er svo 

að athæfi manns sé skýrt og skiljanlegt gagnvart öðru fólki. Stjórnandi sem er 

ósamkvæmur sjálfum sér, getur ekki útskýrt með fullnægjandi hætti af hverju 

hann tekur vissar ákvarðanir og á hvaða siðareglum þær byggja getur ekki talist 

ábyrgur stjórnandi.38 Aðrir þurfa að geta skilið forsendur ákvarðana hans og byggt 

eigin athæfi á þeim. Af þessum sökum er mikilvægt að athæfi einstaklinga byggist 

á sannreynanlegum og samkvæmum siðareglum.  

 

5. Hlutverkabundnar skyldur teknar alvarlega 

Fimmta og síðasta skilyrðið sem Bovens nefnir snýr að hlutverkabundnum 

skyldum. Það eru þær skyldur sem vísa til hinnar sérstöku ábyrgðar sem sérhver 

einstaklingur hefur í tengslum við hlutverk sitt eða stöðu. Til að skera úr um hvort 

einstaklingur hafi sýnt ábyrgð með breytni sinni er óhjákvæmilegt að líta til 

þeirrar stöðu sem hann gegnir, hvort sem hlutverk hans er formlegt eða óformlegt. 

Þannig er ljóst að hæstaréttardómari hefur öðrum skyldum að gegna en 

þingmaður, og þingmaður sömuleiðis öðrum skyldum að gegna en kjósendur 

hans - rétt eins og kröfur gagnvart framkvæmdastjórum eru aðrar en kröfur 

gagnvart undirmönnum hans.39 Spurningin um hvort einstaklingur teljist ábyrgur 

veltur því að miklu leyti á þeim skyldum sem hlutverki hans fylgja.  

Að þessu sögðu er skilyrðið um að taka hlutverkabundnar skyldur alvarlega 

hins vegar ekki nauðsynlegt skilyrði þess að teljast ábyrgur einstaklingur.40 Jafnvel 

þótt maður taki allar slíkar skyldur alvarlega getur vel hugsast að maður teljist 

                                                      
37  Bovens, 36. 

38  Bovens, 36-7. 

39  Bovens, 37. 

40  Bovens, 37. 
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óábyrgur einstaklingur út frá öðrum skilyrðum virkrar ábyrgðar. Enn fremur 

getur svo verið að einstaklingar teljist ábyrgir óháð öllum hlutverkum að svo 

miklu leyti að hlutverk eða staða þeirra skipti ekki máli í tilteknum aðstæðum.41  

 

Líkt og áður hefur komið fram eru þessi skilyrði óvirkrar ábyrgðar ekki 

fastmótuð og svipa meira til almennra hugmynda um siðlega breytni heldur en til 

nauðsynlegra skilyrða. Líkt og Bovens bendir á fylgir það til dæmis ekki sögunni 

hvernig eigi að velja á milli siðavenja sem stangast á, hvernig eigi réttilega að taka 

tillit til afleiðinga eða hvaða skyldur fylgja hlutverkum í raun.42 Því getur verið að 

þau skilyrði virkrar ábyrgðar sem hér hafa verið nefnd séu ekki nauðsynlega einu 

skilyrðin, eða yfir höfuð þau skilyrði sem þurfi að líta til, þegar ákveðið er hvort 

einstaklingur sé ábyrgur. Þau gefa hins vegar góða mynd af því hvers almennt er 

ætlast til af ábyrgum einstaklingum undir venjulegum kringumstæðum.  

 

 

                                                      
41  Bovens, 37. 

42  Bovens, 38. 
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2 Fyrirtæki og óvirk ábyrgð 

Líkt og áður kom fram hafa fræðimenn ekki verið á einu máli um hvort að 

fyrirtæki geti borið ábyrgð á gjörðum sínum sem sérstakir aðilar. Með þetta fyrir 

sjónum virðist vera öllu flóknara að ræða um ábyrgð fyrirtækja heldur en um 

ábyrgð einstaklinga. Þegar talað er um ábyrgð þeirra, til dæmis þegar sagt er að 

Shell hafi eyðilagt Sahel-svæðið eða að bankarnir hafi brugðist þjóðinni, er almennt átt 

við að þau sem fyrirtæki beri ábyrgð á einhverju sem hefur gerst, í stað þeirra 

einstaklinga sem þau mynda þau. Er með þessu gefið í skyn að fyrirtæki sem slík, 

frekar en einstaklingarnir sem þau samanstanda af, geti borið ábyrgð gagnvart 

öðrum? Á ábyrgðin kannski að deilast jafnt niður á einstaklingana sem mynda 

fyrirtækin eða eiga þeir hugsanlega að bera hana sameiginlega með einhverjum 

hætti? Er það kannski æðsti yfirmaður hvers fyrirtækis sem ber ábyrgð á gjörðum 

þess?  

Þetta eru ekki einfaldar spurningar – enda hefur engin ein leið við að rekja 

ábyrgð á gjörðum fyrirtækja öðlast almennt samþykki. Ein ástæða fyrir því er sú 

að engin þeirra virðist uppfylla öll skilyrði óvirkrar ábyrgðir upp að því marki 

sem helst væri kosið. Almennt séð hafa fjórar leiðir verið farnar við að rekja ábyrgð 

á gjörðum fyrirtækja. Áður en fjallað verður um hverja þeirra fyrir sig verður hins 

vegar farið betur yfir ástæður þess að erfitt er að uppfylla öll skilyrðin.  

 

2.1 Vandi hinna mörgu handa 

Gefum okkar að ákvörðun sé tekin í stórfyrirtæki um eitthvað sem augljóslega er 

siðferðilega ámælisvert – til dæmis að ráðast í verkefni sem hefur alvarleg 

umhverfisspjöll í för með sér og lítinn ávinning. Líkt og á við um flestar 

mikilvægar ákvarðanir stórra fyrirtækja er hin ósiðlega ákvörðun afurð langrar 

undirbúningsvinnu, fjölda hugmynda og skoðana sem að koma ýmsir 

sérfræðingar. Margar undirdeildir fyrirtækisins taka þátt í undirbúningsvinnunni 
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og í ferlinu felast fjölmargar smærri ákvarðanir sem leiða að niðurstöðu þess. 

Þegar ákvörðun er tekin er ljóst að fjölmargir einstaklingar eiga þátt í henni – og 

virðast því eiga hlutdeild í hinum ósiðlegu umhverfisspjöllum sem hún hefur í för 

með sér. Ef þessar aðstæður koma upp innan fyrirtækja hvernig ber okkur þá að 

rekja ábyrgðina á því sem átti sér stað?  

Málið liti auðvitað öðruvísi út ef einn aðli innan fyrirtækisins hefði tekið 

ákvörðunina upp á sitt einsdæmi. Ef svo bæri við yrði talið að sá einstaklingur 

bæri ábyrgð á ákvörðun sinni og aðrir kæmu ekki til greina. En ef að 

sökudólgarnir geta skipt tugum eða jafnvel hundruðum, hver á þá að bera 

ábyrgðina? Á þá hver einstaklingur sem kom að ákvörðuninni einfaldlega að bera 

sinn hluta af ábyrgðinni – þannig að henni sé þá, eftir atvikum, skipt jafnt niður á 

þá sem áttu hlut að máli? 

Bandaríski heimspekingurinn Derek Parfit er meðal þeirra sem myndi 

gagnrýna slíka ályktun. Þá skoðun að ábyrgð sé hægt að deila niður með 

einföldum hætti á milli einstaklinga segir Parfit vera dæmi um það sem hann 

kallaði siðferðilega reiknivillu.43 Í hinu þekkta riti sínu Reasons and Persons setti 

hann fram ýmis konar hugsanatilraunir og dæmisögur og ein þessara sagna 

endurspeglar ábyrgðarvandann vel. Í sögunni, sem útskýrir hina siðferðilegu 

reiknivillu, er fjallað um hvernig ábyrgð er skipt á milli einstaklinga í tvenns konar 

aðstæðum. Fyrri aðstæðurnar eru svona:  

 

Þúsund pyntingamenn hafa þúsund fórnarlömb. Í upphafi hvers dags 

finnur hvert fórnarlamb fyrir smávægilegum sársauka. Hver 

pyntingarmannanna snýr sveif þúsund sinnum í einhvers konar 

pyntingarvél. Með hverjum snúningi veldur pyntingarmaðurinn 

                                                      
43  Derek Parfit, Reasons and Persons (Oxford: Clarendon Press, 1984), 98. 
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fórnarlambinu einungis lítils háttar sársauka, sem það tekur í raun ekki 

eftir. En þegar hver pyntingameistari hefur lokið við að snúa sveifinni 

þúsund sinnum hefur fórnarlambið orðið fyrir miklum sársauka.44  

 

Í þessum fyrri aðstæðum sem Parfit segir frá er ljóst að hver hinna þúsund 

pyntingameistara ber fulla og ótakmarkaða ábyrgð á öllum þeim sársauka sem 

hann veldur því fórnarlambi sem hann pyntar. Einungis eru tengsl á milli gjörða 

eins pyntingameistara og þjáningu eins fórnarlambs. Hins vegar er einnig hægt að 

ímynda sér aðstæður þar sem niðurstaðan er sú sama – öll fórnarlömbin upplifa 

mikinn sársauka – en ekki er hægt að tengja gjörðir hvers pyntingameistara með 

beinum hætti við þjáningu hvers fórnarlambs.  

 

Í fyrra dæminu varð hver pyntingameistari valdur að miklum sársauka eins 

fórnarlambs. En nú er sagan önnur. Hver hinna þúsund pyntingamanna 

ýtir nú á hnapp og með því snýst sveifin einu sinni á hverri pyntingarvél 

og veldur þannig einum þúsundasta af sársauka hvers fórnarlambs. 

Fórnarlömbin verða þó, líkt og áður, fyrir miklum sársauka þegar allir 

pyntingamennirnir hafa gert sinn hlut. En enginn pyntingamannanna 

veldur neinu fórnarlambi hins vegar sársauka sem það tekur eftir.45  

 

Í síðari aðstæðunum birtist augljóst vandamál. Hver pyntingarmaður getur 

haldið því fram að þátttaka hans í pyntingunum hafi í raun engu skipt – hann 

hefði vel getað sleppt því að ýta á hnappinn og það hefði engin áhrif haft. 

Persónulega beri hann því ekki ábyrgð á hinni miklu þjáningu. En þrátt fyrir að 

                                                      
44  Parfit, 80. 

45  Parfit, 80. 
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satt sé að hver og einn pyntingamannanna hafi í raun ekki valdið greinanlegum 

sársauka er erfitt að álykta að þeir beri enga ábyrgð á þjáningu fórnarlambanna. 

Pyntingameistararnir geta nefnilega ekki fríað sig ábyrgð á þeirri þjáningu sem 

þeir ollu í sameiningu. Að sögn Parfit felst siðferðilega reiknivillan þess vegna í 

þeirri ályktun að hægt sé að búta ábyrgð niður með þessum hætti, í stað þess að 

horfa til þess sem einstaklingar geta valdið í sameiginlega.46  

Þrátt fyrir að dæmi um þúsund pyntingameistara hljómi fjarlægt er hins vegar 

auðvelt að útfæra forsendur dæmisins á þann veruleika sem til staðar er í stórum 

stofnunum með flóknum ákvarðanaferlum. Fjölmargar gjörðir stórra fyrirtækja 

eru þess eðlis að þær má ekki rekja til eins ákveðins aðila, heldur eru þær 

tilkomnar vegna einhvers konar ferlis sem margir aðilar koma að. Ákvarðanir og 

gjörðir hvers einstaklings liggja að baki einungis lítils hluta þess sem á endanum 

gerist. Líkt og á við um pyntingarmennina hefur hann þannig í ströngum skilningi 

ekki verið valdur að neinu slæmu.  

Þrátt fyrir að einstakir aðilar innan hóps uppfylli ekki skilyrði óvirkrar 

ábyrgðar virðist því ekki þar með sagt að þeir beri ekki ábyrgð. Og þetta virðist 

vera alvarlegt vandamál – menn geta þá borið ábyrgð á einhverjum athöfnum 

þrátt fyrir að hafa til að mynda ekki nægilega þekkingu á aðstæðum eða jafnvel 

val um neina aðra breytni. 

Um þetta vandamál – sem Thompson kallaði vanda hinna mörgu handa (the 

problem of many hands)47 – hefur nokkuð verið fjallað um í hagnýtri siðfræði. Ibo 

van de Poel, sem hefur skrifað töluvert um vandamálið skilgreinir það svo:  

 

                                                      
46  Parfit, 80-1. 

47  Dennis F. Thompson, „Moral Responsibility of Public Officials: The Problem of Many Hands,“ 

The American Political Science Review 74, nr. 4 (1980): 905. 
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Vandi hinna mörgu handa kemur upp ef heild einstaklinga er siðferðilega 

ábyrg fyrir φ, en hins vegar er enginn þeirra einstaklinga sem heildin 

samanstendur af siðferðilega ábyrgur fyrir φ.48  

 

Vandamálið felst þá í því að vegna hinna mörgu handa sem í sameiningu standa 

að ákveðnu verki getur verið erfitt að segja einstaklinga innan heildarinnar 

ábyrga, enda uppfylli þeir ekki öll skilyrði óvirkrar ábyrgðar einir og sér. Van de 

Poel skrifar:  

 

Gerum ráð fyrir því að þrír aðilar valdi φ í sameiningu með því að gera hver 

sinn hlut α, β, og γ. Aðili i gerir sem sagt α, aðili j gerir β, aðili k gerir γ – og α, 

β, og γ valda saman φ. Gerum nú ráð fyrir því að hópurinn uppfylli í 

sameiningu öll skilyrði til að bera [ábyrgð] á φ, en hinir einstöku aðilar i, j og k 

uppfylli hins vegar ekki öll skilyrði einir og sér til að bera ábyrgð á φ [...].49 

 

Í vandamálinu felst því að þrátt fyrir að einn einstaklinganna hefði ekki einn og 

sér getað, til dæmis, séð fram á að sameiginlegar gjörðir þeirra myndu leiða til φ, 

þrátt fyrir að í sameiningu væru þeir færir um það.  

Kjarni vandamálsins, og ástæða þess að vandamálið er verðugt viðfangsefni, er 

því þessi: Ef það er ekki skýrt hver ber ábyrgð á þeim gjörðum sem margir 

einstaklingar koma að í sameiningu er hætta á að engin standi eftir til að bera 

ábyrgðina – að framdir séu glæpir án sökudólgs.50 Í tilviki fyrirtækja virðist þetta 

                                                      
48  Ibo van de Poel, „The Problem of Many Hands,” í Moral Responsibility and the Problem of Many 

Hands, ritstj. Ibo van de Poel, Lambèr Royakkers og Sjoerd D. Zwart (New York: Routledge, 

2015), 52. 

49  van de Poel, 65. 

50  van de Poel og Royakkers, 4. 
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svo sannarlega vera alvarlegt vandamál. Algeng athugasemd varðandi ósiðlegt 

athæfi fyrirtækja er einmitt sú að enginn finnist sem geti eða vilji axla ábyrgð á 

því. Tilsvar fyrirtækja við ósiðlegu athæfi verður því oft eitthvað í líkingu við að 

starfsemin verði endurskoðuð, farið verði ofan í kjölinn á þessu eða að reynt verði að 

komast að því hvernig eitthvað slíkt gat gerst. Sambærilegar afsakanir þekkjast svo 

einnig í stjórnmálum og við rekstur ríkisins – enda algengt að stjórnmálamenn bendi 

hver á annan. Vandi hinna mörgu handa hefur því víðtækar afleiðingar.  

 

2.2 Ábyrgð rakin  

Eins og áður kom fram hafa í grundvallaratriðum fjórar leiðir verið farnar við að 

rekja ábyrgð á gjörðum fyrirtækja. Að sögn Bovens, sem gerir þessum leiðum skil, 

er sú fyrsta að líta eigi á fyrirtæki sem persónur til jafns við einstaklinga og 

ábyrgðina eigi því einfaldlega að rekja til fyrirtækjanna sjálfra. Það er, fyrirtæki 

séu persónur og sem slíkar eru þau fær um að bera ábyrgð umfram þá einstöku 

menn sem mynda þau.51 Þessa leið má kalla persónulíkanið (corporate 

accountability).  

Önnur leiðin sem farin hefur verið felst svo í því að þeir einstaklingar sem 

mynda fyrirtæki beri ábyrgð á gjörðum þess í sameiningu. Þrátt fyrir að fyrirtæki 

teljist ekki vera persónur mynda einstaklingarnir hins vegar heild sem tekur 

sameiginlegar ákvarðanir – og ber ábyrgð á gjörðum sínum sem slík. 52 Þessa leið 

má kalla heildarlíkanið (collective accountability).  

Samkvæmt þriðju leiðinni á einfaldlega að rekja ábyrgð á gjörðum fyrirtækja til 

þess eða þeirra einstaklinga sem raunverulega eru ábyrgir. Þannig þurfi að greina 

það sem átti sér stað innan fyrirtækisins og komast að því hvaða hlutverk hver 

                                                      
51  Bovens, 72. 

52  Bovens, 93. 
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einstaklingur hafði.53 Þessa leið má kalla einstaklingslíkanið (individual 

accountability).  

Fjórða leiðin boðar svo að rekja eigi ábyrgð á gjörðum fyrirtækja eftir þeirri 

stigskiptingu eða skipuriti sem til staðar er. Flest fyrirtæki starfa eftir einhvers 

konar ábyrgðarskipulagi og mögulegt er að nýta það við að leysa vanda hinna 

mörgu handa. Stjórnendur bera þannig ábyrgð á ákvörðunum undirmanna eins 

og skipurit og skipulag fyrirtækisins boðar.54 Þessa síðustu leið má svo kalla 

stigveldislíkanið (hierarchical accountability). Nú verður fjallað nánar um hverja leið 

fyrir sig.   

 

2.2.1 Persónulíkanið  

Einn þeirra sem urðu áhrifamiklir í rökræðu um siðferðilega stöðu fyrirtækja er 

bandaríski heimspekingurinn Peter French. Í einni þekktustu grein sinni, The 

Corporation as a Moral Person, boðaði French þá sýn að líta ætti á fyrirtæki eins og 

hverja aðra persónu.55 Skoðun hans var sú að hópar, og þar með talin fyrirtæki, 

væru í raun persónur sem hefðu sama siðferðilega vægi og einstaklingar.56 Í 

greininn heldur French því fram að líta beri á fyrirtæki sem siðferðilega jafnoka 

„lífpersóna“ og að þau beri þá ábyrgð og hafi þá hagsmuni sem slíku hlutskipti 

fylgir. Lífpersónur eru aðgreindar frá persónum almennt, en væntanlega hefur 

                                                      
53  Bovens, 106. 

54  Bovens, 74. 

55  Peter A. French, „The Corporation as a Moral Person,“ American Philosophical Quarterly 4, nr. 16 

(1979): 207. 

56  Frá útgáfu fyrstu greina French hefur hann dregið töluvert úr fullyrðingum sínum en telur þó 

að þrátt fyrir að fyrirtæki séu e.t.v. ekki persónur þá hljóti þau að vera siðferðisverur (moral 

agent).  
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French þar mennina í huga. Með því að segja að fyrirtæki séu persónur á hann því 

við að þær séu ótakmarkaðar siðferðisverur og hafi þannig öll þau réttindi og þær 

skyldur sem aðrar siðferðisverur hafi undir venjulegum kringumstæðum.57  

Megininntak röksemdafærslunnar er að fyrirtæki hafi þessa stöðu vegna þess 

að sem heild geti þau haft sjálfstæðan vilja eða ásetning til ákveðinna verka. Þessi 

vilji eða ásetningur er svo eitthvað meira en ásetning þeirra einstöku manna sem 

fyrirtækið mynda. Að sögn French ráðast ábyrgðarsambönd af því hvort að 

verknaður hafi verið ætlaður og þar sem fyrirtæki hafa ásetning um hitt og þetta 

hljóta þau því jafnframt að bera ábyrgð á gjörðum sínum.58  

Það sem hann leggur upp með er því að sýna fram á að fyrirtæki geti haft 

ásetning, líkt og á við um mennina. Að sögn French er það sem gerir fyrirtækjum 

kleift að hafa þennan ásetning sú formgerð sem innra ákvarðanaferli sérhvers 

fyrirtækis hefur – eða það sem hann kallar „corporate internal decision structure“59 

(héðan í frá kallað ákvarðanaferli til einföldunar). Þegar slíkt ferli er til staðar eru 

ákvarðanir innan fyrirtækja teknar samkvæmt ákveðnum formlegum ferlum og 

hafa það lögmæti sem ferlið veitir þeim. French telur jafnframt að ákvarðanaferlið 

hljóti að vera fyrir hendi í öllum fyrirtækjum og alls staðar leiði það til þess að 

unnt sé að aðgreina ásetning einstaklinga frá ásetningi fyrirtækja.60 Í 

röksemdafærslunni er það því ákvarðanaferlið sem grundvallar siðferðisstöðu 

fyrirtækja.  

Ákvarðanaferlið segir French að skiptist í tvo grunnþætti, sem báðir skipta máli 

fyrir ákvarðanatöku. Annars vegar felst í ferlinu einhvers konar skipurit (það er 
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að segja „an organisational or responsibility flow chart“61) sem hefur þann tilgang 

að útdeila ábyrgð og valdastöðum innan fyrirtækisins. Skipuritinu er ætlað að sjá 

til þess að réttir aðilar taki þær ákvarðanir sem þeim er ætlað og að ákvarðanir séu 

teknar samkvæmt þeirri stigskiptingu sem til staðar er. French telur því að í 

skipuritinu felist eins konar grundvallarreglur allrar ákvarðanatöku innan 

fyrirtækisins – þær eru það sem hann kallar „the grammar of corporate decision 

making.“62  

Hins vegar býr ákvarðanaferlið svo yfir einhvers konar viðurkenningarreglum 

(recognition rules). Tilgangur þeirra er að viðurkenna eða fullgilda þær ákvarðanir 

sem teknar eru og veita þeim þá stöðu að vera ákvörðun fyrirtækisins, en ekki 

einstaka starfsmanna þess.63 Þessum viðurkenningarreglum er svo aftur skipt í 

tvennt. Annars vegar er um að ræða verklagsreglur sem er ætlað að sjá til þess að 

ákvarðanir sem eru teknar á lægri stigum fyrirtækisins séu síðar staðfestar á hærri 

stigum. Með þeim er reynt að koma í veg fyrir að ákvarðanir séu teknar í 

óviðurkenndu ferli og að þær séu ekki teknar í óþökk yfirmanna. 

Viðurkenningarreglurnar felast svo hins vegar í því að sérhvert fyrirtæki skapar 

sér ákveðna ímynd eða grunnstefnu og ákvarðanir þess verða að taka mið af 

henni. Ákvarðanir fyrirtækis verða þannig að samræmast þeirri stefnu sem það 

hefur sett sér. Ef svo ber við að ákvörðun er andstæð stefnu fyrirtækisins má líta 

svo á að hún hafi ekki verið tekin í samræmi við þann ásetning eða vilja sem 

fyrirtækið hefur.64 
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Þegar háttsemi og ákvarðanir fyrirtækisins eru í fullu samræmi við framkvæmd 

ákvarðanaferlisins – þær hafa tekið mið af skipuritinu og 

viðurkenningarreglunum – telur French að þær hafi ekki verið teknar af hvata 

einstaklinga, heldur af hvata fyrirtækisins.65  

Við framkvæmd ákvarðanaferlisins segir French að hinar ýmsu skoðanir 

einstaklinga komi fram og á mismunandi stigum taki ákvarðanir ef til vill mið af 

eða stjórnist af hagsmunum einstaklinga.66 Hver og einn einstaklingur sem tekur 

þátt í ákvarðanaferlinu kann jú að hafa sinn persónulega ásetning – svo sem að fá 

stöðuhækkun, að hagnast persónulega á viðskiptum, eða jafnvel að gera það sem 

hann telur vera réttlátt og haganlegt. Hið sama getur svo átt við hópa og deildir 

innan fyrirtækisins sem geta haft margvíslega hagsmuni og sjálfstæð áform. Við 

framkvæmd ákvarðanaferlisins sameinast þessi mismunandi ásetningur 

einstaklinga og hópa hins vegar og hinir einstaklingsbundnu þættir hverfa inn í 

og verða að ásetningi fyrirtækisins.  

French heldur því þannig fram að svo lengi sem að ákvörðun fyrirtækis hafi 

tekið mið af og farið í gegnum það ákvarðanaferli sem til staðar er teljist hún ekki 

vera á ábyrgð einstaklinga, þrátt fyrir að einungis þeir hafi haft eitthvað um hana 

að segja. Og að þessu sögðu telur hann að með augum siðferðisins beri að líta svo 

á að fyrirtæki séu fullgildar persónur til jafns við mennina.67 

En ef til vill kann einhverjum að þykja erfitt að samþykkja þessa niðurstöðu. 

Þrátt fyrir að fyrirtæki séu vissulega persónur í ýmsum skilningi – svo sem frá 
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sjónarhorni laganna þar sem þau eru talin vera „lögpersónur”68 – eru þau í það 

minnsta annars konar persónur en einstaklingar. Þetta var einmitt það atriði í 

röksemdafærslu French sem töluvert var gagnrýnt, meðal annars af Donaldson, 

sem sagði að fyrirtæki skorti bersýnilega ýmiss mannleg persónueinkenni, til 

dæmis getuna til að leita hamingjunnar.69  

Eitt af þeim atriðum í röksemdafærslunni sem hefur verið gagnrýnt er að í 

mörgum eða flestum tilfellum er ákvarðanataka fyrirtækja ekki með jafn 

formlegum hætti og French vill vera láta. Raunveruleg ákvarðanataka sem á sér 

stað innan fyrirtækja passar ekki alltaf innan afmarkaðra skipurita, sem eru í raun 

eins konar viðmið sem reynt er að fylgja eins og unnt er. Það væri enda skrítin 

niðurstaða að þær mörgu ákvarðanir sem teknar eru án tillits til skipuritsins væru 

ekki taldar ákvarðanir fyrirtækisins.70  

Ekki er ljóst hvernig mögulegt er að uppfulla skilyrði óvirkrar ábyrgðar ef 

stuðst er við persónulíkanið. Ef fyrirtæki sem persónur eru til að mynda talin hafa 

orsakað eitthvað er ekki hægt að líta svo á að einstaklingarnir sem áttu þátt í 

ákvörðunum beri ábyrgð. Og hvaða skilning á að leggja í það að fyrirtæki þurfi að 

hafa þekkingu og val um aðra breytni? Er mögulegt að tala um þessa þætti án þess 

að tekið sé tillit til hlutskiptis einstaklinga? Þrátt fyrir að ef til vill megi deila um 

getu fyrirtækja til að uppfylla þessi skilyrði sem slík virðist hins vegar ljóst að 

persónulíkaninu tekst ekki að rekja ábyrgð með réttlætum hætti. Einstaklingarnir 

sem á endanum taka allar ákvarðanir fyrirtækja þyrftu þannig aldrei að eiga í 
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hættu á að svara fyrir ósiðlegar gjörðir sínar. Persónulíkaninu tekst því ekki að 

rekja ábyrgð með réttlætum hætti og vandi hinna mörgu handa er enn óleystur. 

 

2.2.2 Heildarlíkanið  

Heildarlíkanið er önnur leiðin sem farin hefur verið við að rekja ábyrgð. Líkt og 

persónulíkanið, gengur það út frá þeirri heild sem fyrirtæki mynda. Það sem 

skilur heildarlíkanið frá persónulíkaninu er hins vegar að í stað þess telja einhvers 

konar fyrirtækja-persónu bera ábyrgð er það heild einstaklinga sem mynda 

fyrirtæki sem ber ábyrgð. Hver og einn einstaklingur sem tilheyrir heildinni ber 

því ábyrgð á öllum gjörðum þess. Heildarlíkanið hefur verið sett fram á 

mismunandi hátt og með misvíðtækum hætti. Ein birtingarmynd líkansins er til 

dæmis að efri deildir fyrirtækja sem mynda heild út af fyrir sig beri ábyrgðina og 

önnur að allir starfsmenn beri einfaldlega ábyrgð á öllum athöfnum 

fyrirtækisins.71 

Slík víðtæk notkun á heildarlíkaninu við að rekja ábyrgð þekkist meðal annars 

í samfélagsumræðu nútímans. Þannig er þessi leið til dæmis farin til að klekkja á 

útlendingum eða öðrum minnihlutahópum þegar stórum hópi er kennt um gjörðir 

einstaklinga. Og eins er notast við heildarlíkanið þegar maður er talinn 

persónulega ábyrgur fyrir gjörðum einhvers eða einhverra sem eru af sama 

þjóðerni.72 Þannig getur hugsast að einhver telji alla Bandaríkjamenn ábyrga fyrir 

Íraksstríðinu eða þá alla Íslendinga bera ábyrgð á hvalveiðum. 

Þegar notast er við heildarlíkanið hlýtur framlag hvers einstaklings til hins 

ósiðlega athæfis að skipta litlu eða alls engu máli. Sú staðreynd að athæfið á 

uppruna sinn að rekja til einhvers konar heildar er aðalatriðið og engar tilraunir 
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eru gerðar til að greina það sem á sér stað til ákveðinna manna. Mismunandi 

framlag einstaklinga, deilda eða hópa sem höfðu mismikil áhrif á hið ósiðlega 

athæfi kemur því í sama stað niður.73 Ef framlag mismunandi aðila hefði áhrif yrði 

heildarlíkanið enda meira í átt við önnur líkön, það er einstaklings- og 

stigveldislíkanið sem fjallað er um hér að neðan.  

Einn þeirra sem aðhyllist heildarlíkanið er Walsh, sem byggir rök sín á því að 

leiðir til að rekja ábyrgð til einstaklinga byggi á óraunsæjum hugmyndum um 

„sjálfið“. Að hans sögn er það alls ekki svo að hægt sé að tala um einstaklinga og 

gjörðir þeirra án þess að setja það í samhengi við það samfélag sem 

einstaklingarnir tilheyra.74 Staðreyndin er sú að einstaklingar eru ekki til í 

tómarúmi og ákveða ekki að öllu leyti hverjir þeir eru eða hverjar hugmyndir og 

viðhorf þeirra eru. Að sögn Walsh er það einfeldninslegt að halda að gjörðir 

einstaklinga séu alfarið óháðar áhrifum annarra og að þeir geti alltaf lagt sjálftætt 

mat á réttmæti athafna sinna. „Sannleikurinn er öllu heldur sá að [...] hugur manna 

verður fyrir áhrifum af hugmyndum sem þeir deila með öðrum. Það er því fjarri 

sönnu að gjörðir heildarinnar séu bara samansafn af gjörðum einstaklinga – þær 

eru öllu heldur sui generis og sjálfstæðar.”75 Þar sem ekki er hægt að tala um 

viðhorf, ákvarðanir og sjálfsmynd einstaklinga nema í samhengi heildarinnar er 

því hægt að telja einstaklinga ábyrga fyrir gjörðum hennar. Hið samfélagslega eðli 

„sjálfsins“ hefur í för með sér að hægt er að rekja ábyrgð til einstaklinga og það 

jafnvel þótt þeir hafi ef til vill verið andsnúnir því sem átti sér stað. 

Bovens bendir á annan augljósan kost við að nota heildarlíkanið til að rekja 

ábyrgð. Hann er sá að það er einfaldlega frekar auðvelt að rekja ábyrgð samkvæmt 
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heildarlíkaninu – ólíkt persónu- og stigveldislíkaninu.76 Ef fyrirtæki gerir eitthvað 

rangt eru það einfaldlega allir þeir sem starfa fyrir það sem bera ábyrgð á 

athæfinu. Hægt er að ganga að því að einhver einstaklingur finnist sem ber ábyrgð 

og litlu máli skiptir þótt að fyrirtækið verði gjaldþrota, hætti eða ákveðnir 

einstaklingar hverfi frá störfum. Hið eina sem þyrfti til að finna þá sem bera 

ábyrgð er að líta á launaskrá fyrirtækisins þegar hið ósiðlega átti sér stað.77 

Walsh og aðrir fylgismenn heildarlíkansins hafa vissulega rétt fyrir sér um að 

ákvarðanir okkar og viðhorf séu undir miklum áhrifum frá þeirri heild sem við 

tilheyrum. Líkt og fjallað verður um síðar í ritgerðinni getur sú fyrirtækjamenning 

sem er til staðar til að mynda haft mikil áhrif á siðferðileg viðhorf starfsfólks. 

Einstaklingar og ákvarðanir þeirra eru réttilega ekki til í tómarúmi, heldur verður 

að taka tillit til þess umhverfis sem þeir tilheyra. En er það raunverulega réttlátt 

að maður sé talinn persónulega ábyrgur fyrir gjörðum einhverra annarra manna 

fyrir það eitt að deila með þeim ákveðnum einkennum? Er það réttlátt að 

þjónustufulltrúar og sölumenn beri ábyrgð á athöfnum sem bankastjórar og 

framkvæmdastjórar höfðu hugsanlega mest um að segja? 

Sú siðferðilega gagnrýni á heildarlíkanið sem mestu skiptir er að sögn Bovens 

að heildarlíkanið sé hreinlega of víðtækt.78 Það gerir ekki ráð fyrir hinum mörgu 

breytum sem þarf að skoða þegar ábyrgð er rakin og hópar eins og stór fyrirtæki 

eiga í hlut. Það er ekki með nokkru móti satt að sérhver einstaklingur innan 

fyrirtækis uppfylli öll þau skilyrði sem þarf til að geta talist ábyrgur í hinum 

óvirka skilningi. Margir, sem einfaldlega eru að vinna sína vinnu, hafa engin 

raunveruleg orsakatengsl við eitthvað ósiðlegt sem á sér stað, eða gera nokkuð 
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rangt. Sömuleiðis er ólíklegt að allir einstaklingar innan fyrirtækja geti verið 

meðvitaðir um allt sem á sér stað og hafi forsendur til að geta nokkuð aðhafst. 

Fyrirtæki eru í eðli sínu einhvers konar heild en þó er ekki þar með sagt að allir 

einstaklingarnir sem tilheyra henni hafi gert eitthvað af sér.79 Önnur gagnrýni er 

svo að ef mönnum er refsað líkt og heildarlíkanið gerir ráð fyrir er ólíklegt að 

menn læri nokkuð af mistökum sínum. Þegar upp er staðið eru það enda ekki 

endilega þeir einstaklingar sem er refsað sem hafa völd til að hafa nokkuð um 

málið að segja. Í þokkabót kann svo að hljóma ósanngjarnt að stjórnendur og 

yfirmenn – þeir sem eitthvað geta aðhafst – séu taldir bera ábyrgð til jafns við þá 

sem lítið geta gert.80 

Ef tekið er mark á þessari gagnrýni virðist heildarlíkanið ekki leysa vanda hinna 

mörgu handa. Það útskýrir ekki hvernig skipta eigi ábyrgð á milli margra 

einstaklinga sem eiga hlut að máli og virðist vera óréttlátt ef gengið er út frá hinum 

almennu skilyrðum óvirkrar ábyrgðar. Að sögn Bovens virðist heildarleikanið því 

aðeins framlengja eða fresta vandanum – eða í orðum Thompson: „Þegar allir 

meðlimir heildarinnar [...] eru ábyrgir, hafa menn engan til að kalla til ábyrgðar.”81 

 

2.2.3 Einstaklingslíkanið  

Ef notast er við einstaklingslíkanið er litið svo á að allt sem fyrirtæki geri geti ekki 

verið ábyrgð neinna annarra en einstakra manna. Því er þannig hafnað að 

fyrirtæki geti talist vera einhvers konar persónur eða sjálfstæðar heildir – ávallt 

þurfi að rekja ábyrgðina til einstaklinga. 
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Í andsvari við hugmyndum French, sem sett var fram af samlanda hans John R. 

Danley, voru rök færð fyrir einstaklingsmódelinu. Skoðun Danley var sú að 

umfram allt bæri okkur að líta á fyrirtæki sem eins konar vélar, en ekki sjálfstæðar 

verur.82 Í eðli sínu eru fyrirtæki ekki annað en einhvers konar tæki, sem eðli 

málsins samkvæmt lúta stjórn einstaklinga og ákvörðunum þeirra. Ef fyrirtæki eru 

persónur eru þau þá í besta falli einhvers konar uppspunnar persónur eða 

„personae fictae“.83 Þegar upp er staðið eru fyrirtæki aðeins tilbúningur 

mannanna og eins konar leið sem notuð eru til að knýja fram ákveðna niðurstöðu 

eða ná þeim markmiðum sem þau kunna að hafa. Þegar talað er um fyrirtæki sem 

persónur er það enda iðulega í því samhengi að þau séu lögpersónur – ef til vill 

vegna þess að slík skilgreining einfaldar að meta sekt þeirra í framkvæmd 

laganna.  

Inntakið í röksemdafærslu Danley var að ábyrgðarhugtakið og önnur 

sambærileg hugtök geti haft mismunandi merkingu eftir því hvernig þau eru 

notuð – líkt og fjallað var um áður.84 Þetta er nokkuð sem að hans sögn er 

nauðsynlegt að taka með í reikninginn þegar rætt er um ábyrgð fyrirtækja og hvers 

eðlis sú ábyrgð er. Þrátt fyrir að við tölum stundum um fyrirtæki þannig að þau 

séu ábyrg fyrir hinu og þessu, telur hann að við meinum aðeins að fyrirtæki séu 

orsök einhvers. Þegar við segjum að ákveðinn atburður sé fyrirtæki að kenna er 

það sambærilegt því að segja að bílslys hafi verið hálkunni að kenna. Með því að tala 

á þennan hátt er hins vegar ekki verið að gefa neins konar ábyrgðarsamband til 

kynna heldur einungis verið að benda á orsakatengsl.85 Þegar bíll rennur til í hálku 
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má halda því fram að hálkan hafi verið orsök atburðarins – en hún er hins vegar 

ekki þess eðlis að geta borið neins konar ábyrgð.  

Með þessa aðgreiningu í huga telur Danley ljóst að þegar talað er um að 

ákveðnir atburðir séu til komnir vegna einhvers er það ekki endilega til vitnis um 

að neins konar ábyrgðarsamband hafi myndast.86 Þegar rætt er um ábyrgð 

fyrirtækja eru hugtökin einfaldlega notuð í annarri merkingu en þeirri sem við 

höfum í huga þegar talað er um ábyrgð einstaklinga. Þegar eitthvað er 

einstaklingum að kenna er því átt við annað en þegar sagt er að eitthvað sé 

fyrirtæki að kenna. Af þessum sökum telur Danley að þegar fyrirtæki og hópar 

eru sögð ábyrg fyrir hinu og þessu séu þau almennt ranglega talin fær um að geta 

það yfir höfuð. Þeir sem raunverulega bera ábyrgð hljóta að vera þeir sem eru 

færir um það – einstaklingarnir. Einstakir menn verða því að svara fyrir þær 

ákvarðanir sem fyrirtæki taka – í stað þess að ætla fyrirtækjum eitthvað sem þau 

eru ekki fær um.87 Gjörðir fyrirtækja má alfarið rekja til einstaklinga sem sitja við 

stjórnborðið og láta það hreyfast eftir skipunum þeirra. Þegar eitthvað fer 

úrskeiðis er því alls ekki við vélina að sakast, heldur verður að finna þá einstöku 

aðila sem búa að baki öllum gjörðum hennar.88  

Sú skoðun að rekja verði ábyrgð til einstaklinga hefur raunar verið algeng 

skoðun í heimspekilegri umræðu um siðferðilega ábyrgð hópa. Þetta er til dæmis 

sú niðurstaða sem Hannah Arendt komst að í riti sínu um réttarhöldin yfir 

nasistaforingjanum Adolf Eichmann sem haldin voru í Ísrael árið 1961.89 Í kjölfar 

þeirra hörmunga sem áttu sér stað í síðari heimstyrjöldinni var rökrætt um 

                                                      
86  Danley, 280. 

87  Danley, 282-3. 

88  Danley, 286. 

89  Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (New York: The Viking 

Press, 1963), 135-7. 
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hvernig ætti að rekja ábyrgð á voðaverkunum. Átti að telja nasistaforingja eins og 

Eichmann persónulega ábyrgan þrátt fyrir að hann hafi verið lítill hluti af stóru og 

umsvifamiklu gangverki? Skoðun Arendt var sú að óhjákvæmilega hlytu þessir 

einstaklingar þó að bera ábyrgð á öllum gjörðum sínum þrátt fyrir hina flóknu vél 

– Eichmann væri því sekur.90 Á sömu nótum töldu Jaspers og Levinson að 

spurningin um ábyrgð þýsku þjóðarinnar í heild sinni væri ekki hægt að leysa 

öðruvísi nema með því að rekja hana til einstaklinga.91 92 

Í viðskiptasiðfræði hefur einstaklingslíkanið um ábyrgð fyrirtækja einnig verið 

sú hugmynd sem margir leggja til grundvallar.93 Líkt og Bovens bendir á virðist 

þetta í fyrstu vera gagnleg og greinargóð lausn. Réttlætið nær fram að ganga, þeir 

sem eru sekir gjalda fyrir brot sín og þeir sem hafa ekki gert neitt rangt þurfa ekki 

að gjalda fyrir. Hugmyndin passar þar að auki vel inn í hina vestrænu 

heimspekihefð og stemmir vel við skyldusiðfræði, þar sem einstaklingurinn og 

gjörðir hans eru útgangspunktur.94  

Bovens bendir hins vegar á að þegar vel er að gáð er margt sem ekki gengur 

upp þegar stuðst er við einstaklingslíkanið til að rekja ábyrgð á gjörðum 

fyrirtækja. Hið augljósasta er það að mjög erfitt getur verið að fylgja slíku kerfi 

eftir og staðsetja hina ábyrgu einstaklinga í raun og veru.95 Vandi hinna mörgu 

handa útskýrir einmitt hversu erfitt getur verið undir vissum kringumstæðum að 

rekja ábyrgð með þessum hætti. Einstaklingar sem stuðla sameiginlega að 

                                                      
90  Arendt, 136. 

91  Karl Jaspers, Die Schuldfrage (Heidelberg: Lambert Schneider, 1946), 58. 

92  Sanford Levinson, „Responsibility for Crimes of War,“ Philosophy and Public Affairs 2, nr. 3 

(1973): 251. 

93  Sjá t.d. DeGeorge (1983) og Donaldson (1982). 

94  Bovens, 107. 

95  Bovens, 108. 
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einhverju ósiðlegu geta gert það án þess að hver þeirra fyrir sig uppfylli öll 

nauðsynleg skilyrði óvirkrar ábyrgðar.  

Talsmenn einstaklingslíkansins leggja sjaldnast í það að útskýra hvernig eigi að 

innleiða og viðhalda fyrirkomulaginu, en láta sér þess í stað nægja að setja 

hugmyndina fram.96 Fyrirtæki geta verið og eru yfirleitt mjög margþætt. Bovens 

telur að það sé einmitt vegna þessa margþætta eðlis fyrirtækja sem erfitt getur 

verið að rekja gjörðir þeirra niður til einstakra aðila sem þau mynda. 

 

Að rekja sundur gjörðir fyrirtækja – smækkun sameiginlegra athafna niður 

í raunverulegt athæfi einstaklinga – getur verið afar erfitt vegna þess 

flækjustigs sem til staðar er í mörgum þeirra og skorts á gagnsæi. Hvernig 

getum við fundið út hver gerði hvað og hvenær? Hvernig geta 

utanaðkomandi aðilar komist að því hvaða einstaklingur er ábyrgur og að 

hvaða marki hann ber ábyrgð á tilteknum athöfnum?97  

 

Sökum flækjustigs fyrirtækja getur því verið torsótt að benda á einhvern 

ákveðinn aðila innan hópsins sem má sjá að beri ábyrgð á slæmum verknaði 

umfram aðra innan sama hópsins. Flókin ákvarðanaferli, deildir, millistjórnendur, 

nefndir og mismunandi sjónarmið einkenna ákvarðanir sem teknar eru innan 

fyrirtækja. Það getur því verið erfitt að segja til um hver beri ábyrgð á einstökum 

þáttum sem spila hlutverk í ákvarðanatökunni, hvaða aðilar gátu séð hvaða 

möguleikar voru í boði eða hverjir það voru sem ætla má að raunverulega hefðu 

getað haft áhrif á gang mála.  

                                                      
96  Bovens, 108. 

97  Bovens, 108-9. 
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Sömuleiðis bendir Bovens svo á að jafnvel þótt mögulegt væri að rekja allar 

ákvarðanir fyrirtækja til einstakra aðila séu fyrirtæki þess eðlis að þau endast betur 

en einstaklingar, ef svo má segja.98 Þrátt fyrir að einstaklingar hverfi frá 

fyrirtækjum – fari í önnur störf, séu fluttir á milli deilda eða látist – verða 

ákvarðanir og vinna þeirra hins vegar eftir. Þannig geta ákvarðanir deildar innan 

fyrirtækis raungerst mörgum árum eftir að allir starfsmennirnir eru hættir að 

starfa fyrir fyrirtækið.99 Erfitt er að sjá hvernig rekja megi ábyrgðina til 

einstaklinga sem ekki hafa haft forsendur til frekari áhrifa í langan tíma. Þessi rök 

benda þannig til þess að einstaklingslíkanið sé ekki hið góða og hagnýta 

fyrirkomulag sem það virðist vera í fyrstu. 

Þrátt fyrir annmarka einstaklingslíkansins er þó auðvitað ekki þar með sagt að 

einstaklingar innan fyrirtækja séu aldrei látnir bera ábyrgð á gjörðum sínum. Ef 

rekja má ósiðlega breytni með ljósum hætti til persónulegra ákvarðana þeirra og 

öll skilyrði óvirkrar ábyrgðar eru uppfyllt er því ekkert til fyrirstöðu. Gagnrýni 

Bovens er hins vegar að einstaklingslíkanið dugi einfaldlega ekki til. Því jafnvel 

þótt stundum sé hægt að benda á einstaka aðila geti það í mörgum, eða jafnvel 

flestum tilvikum verið erfitt. Ef gengið er út frá einstaklingslíkaninu er því ekki 

gengið úr skugga um að hægt sé að rekja ábyrgð á gjörðum fyrirtækja með 

réttlætum hætti.  

 

2.2.4 Stigveldislíkanið 

Stigveldislíkanið er fjórða leiðin sem farin hefur verið við að rekja ábyrgð á 

gjörðum fyrirtækja. Hugmyndin sem stigveldislíkanið boðar er sú að þrátt fyrir að 

ekki sé endilega hægt að rekja ábyrgð til hvers einstaklings sem á þátt í ákvörðun 

                                                      
98  Bovens, 110. 

99  Bovens, 110. 
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innan fyrirtækja, þá séu hins vegar yfirmenn sem eiga að ábyrgjast að allt sé í lagi. 

Í þessari leið felst því að ábyrgð á gjörðum fyrirtækja megi rekja eftir því stigveldi 

sem til staðar er, svo sem skipuriti eða einhverri óformlegri hliðstæðu þess.100 Af 

þessum sökum geta yfirmenn fyrirtækja þannig eftir atvikum borið ábyrgð á 

gjörðum undirmanna sinna. Ef eitthvað fer svo úrskeiðis hjá undirmönnum er 

hægt að kalla þá sem ofar eru í valdastiga fyrirtækisins til ábyrgðar. Stjórnendur 

og millistjórnendur bera þá ábyrgð á því sem fram fer undir þeirra valdasviði og 

hið sama má segja um forsvarsmenn hópa og nefnda sem til staðar eru innan 

fyrirtækisins. Þetta virðist að mörgu leyti vera góð leið til að rekja ábyrgð. 

Stjórnendur hafa jú mikla möguleika á því að hafa áhrif á það sem fram fer innan 

fyrirtækis. Jafnframt er svo auðvelt að rekja ábyrgðina þar sem ekki þarf að ráðast 

í flóknar greiningar og fáeinir stjórnendur eru þeir einu sem koma til greina.101  

Líkt og á við um hin líkönin virðist þetta vera raunhæf leið við að rekja ábyrgð 

fyrirtækja. En stigveldislíkanið er hins vegar ekki laust við vandkvæði og 

erfiðleika, í það minnsta ef marka má þau rök sem Bovens setur fram. Helstu rökin 

gegn stigveldislíkaninu eru, líkt og einnig á við um einstaklingslíkanið, að það geti 

verið erfitt í framkvæmd og að það sé auðveldara að segjast ætla að rekja ábyrgð 

með þessum hætti en að gera það í raun.102 Þrátt fyrir að við gerum ráð fyrir því 

að stjórnendur hafi góða stjórn á öllu því sem fram fer innan fyrirtækja benda 

rannsóknir eindregið til þess að svo sé ekki.103 Þess í stað eru ákvarðanir teknar 

innan fyrirtækja sem stjórnendur hafa ekki forsendur til að hafa áhrif á. Þó svo að 

ýmiss konar skipulag geti verið til staðar innan fyrirtækja er raunveruleikinn 

                                                      
100 Bovens, 74. 

101 Bovens, 75. 

102 Bovens, 89. 

103 Bovens, 76-8. 
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flóknari en svo að yfirmenn geti raunverulega fylgst nógu vel með öllu því sem á 

sér stað – og hvað þá haft áhrif í öllum málum.104  

Bovens bendir jafnframt á að þrátt fyrir að stjórnendur fyrirtækja búi yfir 

völdum þá skortir þá oft viðeigandi þekkingu til þess að geta uppfyllt skilyrði 

óvirkrar ábyrgðar.105 Þessi vandkvæði eiga vel við í þeim fyrirtækjum þar sem 

mikið af sérhæfðu starfsfólki starfar. Sérfræðingar hafa þekkingu á starfi sínu sem 

yfirmenn, eftir tilvikum, hafa ekki. Yfirmennirnir hafa þar með ekki forsendur til 

að leggja mat á réttmæti gjörða þeirra. Það sem þessi þekkingarskortur yfirmanna 

hefur í för með sér er að einstaklingar sem ekki uppfylla skilyrði óvirkrar ábyrgðar 

eru taldir bera ábyrgð á athæfinu. Stigveldislíkaninu tekst þess vegna ekki að rekja 

ábyrgð á athöfnum fyrirtækja til hinna ábyrgu aðila, ekki frekar en hinum 

líkönunum og kemur því ekki að gagni við að leysa vanda hinna mörgu handa. 

Þrátt fyrir þetta er þó ekki þar með sagt að ómögulegt sé að rekja ábyrgð 

fyrirtækja með þessum hætti.106 Oft og tíðum eru yfirmenn jú látnir svara fyrir 

gjörðir undirmanna sinna, sér í lagi ef samband þeirra á milli er vel skilgreint og 

báðum aðilum er kunnugt um fyrirkomulagið. Bovens nefnir til að mynda að í 

tilviki lítilla fyrirtækja sem hafa mjög einfalda uppbyggingu geti stigveldislíkanið 

vel dugað.107 Takmörk þessarar leiðar eru hins vegar að hún leysir ekki hið 

almenna vandamál sem felst í vanda hinna mörgu handa. Ef stjórnendur uppfylla 

ekki skilyrði óvirkrar ábyrgðar – svo sem ef þeir hefðu raunverulega ekkert getað 

gert til að koma í veg fyrir eitthvað ósiðlegt – virðist ljóst að þeir séu ekki ábyrgir 

í raun. Stigveldislíkaninu tekst því ekki að rekja ábyrgð til þess aðila sem 

                                                      
104 Bovens, 78. 

105 Bovens, 83. 

106 Bovens, 89. 

107 Bovens, 89. 
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raunverulega er ábyrgur nema í einstökum tilfellum þegar uppi eru sérstakar 

aðstæður.  

 

Líkt og áður kom fram hefur engin þessara leiða öðlast almennt samþykki. 

Staðreyndirnar sýna að engin ein þeirra er farin frekar en önnur við að rekja 

ábyrgð á gjörðum fyrirtækja en þess í stað eru þær nýttar eftir því sem aðstæður 

leyfa. Það er auðvitað ekkert því til fyrirstöðu að notast við einstaklingslíkanið ef 

hægt er að sýna fram á að einstaklingur uppfylli öll skilyrði ábyrgðar. Og eins er 

vel hægt að rekja ábyrgð til stjórnenda að uppfylltum skilyrðum. En tómarúmið 

sem skapast þegar enginn uppfyllir skilyrði óvirkrar ábyrgðar er enn til staðar og 

vandi hinna mörgu handa því óleystur.  

Hinar fjóru leiðir óvirkrar ábyrgðar eru þó ekki til einskins jafnvel þótt þeim 

takist ekki alltaf að rekja ábyrgð með réttlætum hætti. Líkt og Bovens bendir á 

getur nefnilega skipt miklu máli að einstaklingar séu meðvitaðir um hvernig 

ábyrgð á ósiðlegum gjörðum yrði hugsanlega rakin: 

 

Hugsunin um að maður verði eða verði hugsanlega látinn svara fyrir gjörðir 

sínar – óvirka hliðin – hvetur fólk til að hegða sér á ábyrgan hátt – virka hliðin.108  

 

Hin óvirka ábyrgð hefur þannig áhrif á hina virku ábyrgð einstaklinga. Ef menn 

halda að ekki sé hægt að rekja ábyrgð til þeirra eru þeir ef til vill ólíklegri til að 

sýna ábyrgð, og öfugt. Með þetta fyrir sjónum mun ég síðar færa rök fyrir því að 

áhersla á einstaklings- og stigveldislíkanið í menningu fyrirtækja geti aukið virka 

ábyrgð einstaklinga – sem aftur getur komið í veg fyrir ósiðlegar athafnir 

                                                      
108 Bovens, 39. 
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fyrirtækja. En áður en að því kemur verður hins vegar fjallað nánar um virka 

ábyrgð fyrirtækja.  
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3 Fyrirtæki og virk ábyrgð 

Þrátt fyrir að í mörgum tilvikum sé erfitt að rekja ábyrgð á gjörðum fyrirtækja til 

einstakra aðila er mikilvægt að draga ekki þá ályktun að einstaklingar beri í 

einhverjum skilningi takmarkaða siðferðilega ábyrgð á gjörðum sínum. Það að 

manni beri að vera ábyrgur hefur í raun lítið að gera með það hvernig ábyrgð á 

einhverju athæfi er svo rakin. Mönnum ber aftur á móti að reyna eftir bestu getu 

að uppfylla þau skilyrði virkrar ábyrgðar sem fjallað var um áður og forðast 

þannig að gera nokkuð ósiðlegt. 

Eitt af því helsta sem getur komið í veg fyrir að þessi skilyrði séu uppfyllt eru 

utanaðkomandi þættir sem geta haft áhrif á einstaklinga. Með þetta fyrir sjónum 

verða mismunandi áhrifaþættir á virka ábyrgð því skoðaðir hér að neðan. Í fyrsta 

lagi verður persónuleg ábyrgð innan fyrirtækja skoðuð og áhrif þess að lagaleg- 

og fjárhagsleg ábyrgð einstaklinga er takmörkuð. Næst verður skoðaður sá 

þrýstingur sem einstaklingar verða fyrir af hendi annarra innan fyrirtækja. Í lok 

kaflans verða svo nokkrar algengar afsakanir sem starfsmenn geta haft fyrir 

ósiðlegri breytni sinni skoðaðar. Um einn mikilvægasta áhrifaþátt á virka ábyrgð 

einstaklinga, fyrirtækjamenningu, verður svo fjallað í næsta kafla.  

 

3.1 Takmörk ábyrgðar 

Eins og fjallað hefur verið um þá tekur hugtakið ábyrgð á sig ýmsar myndir. Í 

tilviki einstaklinga innan fyrirtækja kemur margs konar ábyrgð til tals og er hún 

ólík í eðli sínu. Meðal þeirrar ábyrgðar sem vert er að skilja á milli er lagaleg 

ábyrgð, fjárhagsleg ábyrgð og svo hin siðferðilega ábyrgð sem einstaklingar bera. 

Af þessu má skilja að siðferðileg ábyrgð sé einungis hluti þeirrar ábyrgðar sem 

hver einstaklingur ber. En þótt að hin fjárhagslega- og lagalega ábyrgð hljómi ef 

til vill af sama meiði og hin siðferðilega er þó um grundvallarmun að ræða. 
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Fjárhagsleg ábyrgð fyrirtækja er túlkuð á ýmsa vegu. Ýmist talað um að 

fyrirtæki beri ábyrgð gagnvart viðskiptamönnum og samningsaðilum, eða að þau 

beri fjárhagslega ábyrgð gagnvart eigendum sínum, öðrum haghöfum og svo 

framvegis. Hvað einstaklinga innan fyrirtækja varðar þá bera þeir iðulega 

takmarkaða fjárhagslega ábyrgð á gjörðum þess. Yfirleitt bera starfsmenn 

fyrirtækja til að mynda ekki beina fjárhagslega ábyrgð á tjóni fyrirtækja, þrátt fyrir 

að mögulega hafi þeir orsakað tjónið sjálfir.109 Eigendur fyrirtækja bera svo í 

fæstum tilfellum fjárhagslega ábyrgð á skuldbindingum þeirra umfram eignarhlut 

sinn.110  

Fyrirtækjum ber að fara að þeim lögum og reglum sem í gildi eru í samfélaginu 

á hverjum tíma. Sú lagalega ábyrgð sem fyrirtæki bera, líkt og hin fjárhagslega 

ábyrgð, er takmörkuð að einhverju leyti í tilviki einstaklinga. Þrátt fyrir að hver 

maður beri vitaskuld lagalega ábyrgð á öllum gjörðum sínum þá er hún 

takmörkuð, upp að ákveðnu marki, þegar þeir starfa fyrir og koma fram fyrir hönd 

fyrirtækja.111 Talið er að í sumum tilvikum komi einstaklingar fram fyrir hönd 

fyrirtækja og að ákvarðanir þeirra séu þannig eins konar framlenging eða hluti af 

ákvörðunum fyrirtækisins.  

Ein af grundvallarreglum íslensks réttarfars – vinnuveitendaábyrgð – er til 

vitnis um þetta. Samkvæmt reglunni getur vinnuveitandi undir ákveðnum 

kringumstæðum borið ábyrgð á tjóni sem starfsmaður hans veldur með 

ólögmætum og saknæmum hætti – og einu gildir þótt vinnuveitandinn sé 

                                                      
109 Sjá t.d. 23. gr. skaðabótalaga: „Bætur, sem vinnuveitandi hefur greitt vegna saknæmrar 

hegðunar starfsmanns, er aðeins unnt að krefja starfsmanninn um að því marki sem telja má 

sanngjarnt þegar litið er til sakar og stöðu starfsmannsins og atvika að öðru leyti.“ 

110 Í íslenskum hluta- og einkahlutafélögum takmarkast fjárhagsleg ábyrgð eigenda við 

hlutafjárframlag. Í öðrum félagaformum er ábyrgðin þó víðtækari.  

111 Ólafur Jóhannesson, 295. 
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meðvitaður um athæfið.112 Vinnuveitendaábyrgð er meðal annars grundvölluð á 

þeirri forsendu að yfirmaður svari fyrir gjörðir undirmanna (eða eins og reglan er 

kölluð á latínu: respondeat superior), enda hafi undirmaðurinn umboð yfirmannsins 

til ákveðinna verka. Það má því skilja að hin lagalega ábyrgð einstaklinga innan 

fyrirtækja sé takmörkuð að einhverju leyti.   

Þrátt fyrir að lagaleg- og fjárhagsleg ábyrgð einstaklinga sé takmörkuð með 

þessum hætti eru þetta þó aðeins takmörk hvað óvirka ábyrgð varðar. Jafnvel þótt 

að oft sé ekki hægt að láta einstaklinga borga eða sækja þá til saka fyrir ákveðnar 

athafnir í starfi sínu er þó ekki þar með sagt að þeir hafi þar með engar skyldu til 

að breyta rétt. Í störfum sínum bera einstaklingar þær siðferðilegu skyldur sem 

þeir gera alla jafna þrátt fyrir að sinna sínu hlutverki við rekstur fyrirtækis. 

Hafandi þetta í huga má segja að hin virka siðferðilega ábyrgð gangi lengra heldur 

en lagalegar- og fjárhagslegar skuldbindingar. Í sérhverjum aðstæðum í starfi sínu 

verða menn því að spyrja sig að því hvað þeim beri að gera.  

Meginrökin sem Eichmann setti fram til varnar sakleysi sínu voru að hann, líkt 

og margir aðrir nasistaforingjar, hafi einfaldlega verið að fylgja fyrirmælum 

annarra og ábyrgðin á voðaverkunum hlyti að vera þeirra. En rökin eru ekki góð 

þar sem Eichmann bar auðvitað að breyta af siðferðilegri sannfæringu sinni sem 

einstaklingur en ekki vegna þess eins að hann hafði fyrirmæli um hvað hann ætti 

að gera.113 Honum bar, líkt og öllum öðrum, að spyrja sig hvort sú ákvörðun sem 

hann tæki væri siðferðilega rétt eða röng. Hið sama á svo við sérhvern starfsmann 

fyrirtækis.  

Allar gjörðir fyrirtækja eru til komnar vegna gjörða einstaklinga og af þeim 

sökum verða tilraunir til að stuðla að bættu siðferði fyrirtækja að beinast að 

einstaklingum. Það er, breytni og ákvarðanir þeirra er það sem skiptir höfuðmáli 

                                                      
112 Ólafur Jóhannesson, 295. 

113 Arendt, 135-7. 



49 

 

við rekstur fyrirtækis. Því er mikið undir því komið að einstaklingar standist 

kröfur hinnar virku ábyrgðar: Að þeir hugsi sjálfstætt, meti afleiðingar gjörða 

sinna, séu samkvæmir sjálfum sér og taki ákvarðanir sem ábyrgar siðferðisverur.  

 

 

3.2 Þrýstingur annarra 

Í einhverjum tilvikum ákveða stjórnendur að gera eitthvað ósiðlegt þrátt fyrir að 

vera meðvitaðir um ranglætið sem í því felst. Þeir treysta ef til vill á að ekki muni 

komast upp um þá, að það sé þess virði eða þá að þeir beri einfaldlega ekki 

virðingu fyrir öðrum hagsmunum en sínum eigin.114 En það er ólíklegt að þeir 

fjölmörgu einstaklingar innan fyrirtækja sem hafa unnið að og samþykkt eitthvað 

siðferðilega vafasamt séu einfaldlega vondir eða þá að þeir hafi annan skilning á 

siðferði heldur en aðrir. Líklegri ástæða er sú að ósiðlegt athæfi sé oft og tíðum 

komið til vegna einhvers konar þrýstings af hendi annarra, til dæmis 

samstarfsfólks, eigenda eða stjórnenda.  

En getur verið að ósköp venjulegt fólk hafi átt hlutdeild í jafn ósiðlegum og 

alvarlegum verknaði og sum fyrirtæki hafa gerst sek um? Í kjölfar réttarhaldanna 

á Eichmann lýsti Hannah Arendt áhyggjum sínum af þessu vandamáli.  

 

Vandinn við Eichmann var einmitt hve margir voru eins og hann, hvorki 

afbrigðilegir né hneigðir til illra verka. Þetta fólk var og er enn alveg 

hræðilega venjulegt. Frá sjónarhorni laga og siðferðilegs gildismats okkar 

samfélags var þessi hversdagslegi eiginleiki mun ógnvænlegri en öll 

ódæðisverkin samanlögð vegna þess að hann gerði það að verkum að þessi 

                                                      
114 Raymond C. Baumhart, „How Ethical Are Businessmen?,“ Harvard Business Review 39, nr. 4 

(1961): 161-6. 
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nýja tegund glæpamanna [...] fremur glæpi sína undir kringumstæðum 

sem gera glæpamanninum svo til ómögulegt að vita eða skynja að hann sé 

að gera rangt.115  

 

Þrátt fyrir að áhyggjur Arendt snúi að stríðsglæpamönnum í kjölfar 

heimsstyrjaldar eiga þær hins vegar sömuleiðis við um ósiðlegt athæfi innan 

fyrirtækja. Rétt eins og í tilviki Eichmann má rekja mikið af ósiðlegu athæfi 

fyrirtækja til ósköp venjulegs fólks. Ritarar, deildarstjórar og þjónustufulltrúar 

sem vilja ekki vinna neinum mein, samþykkja og stuðla að ósiðlegu athæfi. En af 

hvaða ástæðum breytir venjulegt fólk þá rangt og sér í lagi þegar það veit eða ætti 

að minnsta kosti að vita að athæfi þeirra sé siðferðilega vafasamt?  

Með framkvæmd hinnar þekktu hlýðnitilraunar Stanley Milgram árið 1961 

kom í ljós að ákvarðanir einstaklinga geta að miklu leyti stjórnast af hinum ytri 

aðstæðum sem einstaklingar eru í hverju sinni. Milgram, sem hóf rannsókn sína 

stuttu eftir að réttarhöldin yfir Eichmann hófust, hafði það meðal annars að 

markmiði að kanna hvort það gæti raunverulega verið „að [hann] og milljónir 

samverkamanna hans í helförinni hafi aðeins verið að fylgja fyrirmælum?“116 Af 

þessum sökum hafði hann áhuga á að vita hversu langt venjulegt fólk myndi fara 

í því að fylgja fyrirmælum annarra og varpa þannig ljósi á hvort það gæti í raun 

og veru framið hræðilega glæpi.117 Í rannsókninni fólst að þátttakendur fengu 

hlutverk „kennara“ sem átti að kanna árangur „nemanda“ í endurteknum 

minnisprófum. Í hvert skipti sem nemandinn (sem átti að vera staðsettur í næsta 

                                                      
115 Hannah Arendt, Af ást til heimsins: um kreppu stjórnmála, heimspeki, alræði og illsku, ritstj. 

Sigríður Þorgeirsdóttir (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2011), 225. (Þýðing: Ólöf Embla 

Eyjólfsdóttir) 

116 Stanley Milgram, Obedience to Authority: An Experimental View (London: Tavistock, 1974), 6. 

117 Milgram, 4-6. 
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herbergi, en var í raun ekki til) svaraði vitlaust áttu þátttakendur að gefa honum 

raflost sem varð sífellt öflugra við hvert rangt svar. Þegar þátttakendurnir sýndu 

svo merki um að vilja hætta að veita hin kröftugu raflost veitti leiðbeinandi sem 

staddur var í herberginu þeim hvatningu. Skilaboðin voru meðal annars þau að 

tilraunin krefðist þess að þau héldu áfram eða þá að þátttakandinn hefði ekkert 

val, hann þyrfti einfaldlega að halda áfram.118 Þrátt fyrir að Milgram hafi séð til 

þess að þátttakendur heyrðu kvalastunur og öskur úr næsta herbergi kom í ljós að 

flestir þeirra voru tilbúnir til að gefa hinum ímyndaða nemanda endurtekin og 

sífellt kröftugri raflost. 

Hverjar eru ástæður þess að þátttakendurnir héldu áfram að gefa raflostin? 

Höfðu þeir enga siðferðiskennd eða vildu þeir vinna þeim sem sat í næsta herbergi 

eitthvert mein? Milgram taldi að svo væri ekki.119 Tilraunin sýndi hins vegar fram 

á að þær aðstæður sem eru til staðar hafi mikið að segja um hvers kyns ákvarðanir 

fólk kann að taka. Litlar líkur voru á því að þátttakendur rannsóknarinnar hefðu 

sýnt af sér slíka hegðun ef ekki hefði verið fyrirmæli leiðbeinandans sem sífellt gaf 

í skyn að þau ættu að halda áfram. Það sem skipti höfuðmáli fyrir ákvarðanir 

þátttakendanna var því ekki innræting þeirra eða siðferðilegt mat á réttmæti 

athafna, heldur utanaðkomandi áhrif og þrýstingur rannsakandans. 120 Helsta 

niðurstaða rannsóknarinnar var því að venjulegt fólk, sem er einfaldlega að vinna, 

fylgja fyrirmælum, án neins konar óvelvildar í garð nokkurs, geti svo sannarlega 

átt hlutdeild í hræðilegum glæpum. 

Hlýðnitilraunin varpar ljósi á ástæður þess að venjulegt fólk innan fyrirtækja 

getur átt hlutdeild í eða stuðlað að siðferðilega röngum athöfnum. Undir 

venjulegum kringumstæðum eru starfsmenn fyrirtækja sem hafa breytt rangt ekki 
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siðblindir eða þá að þeim sé sama um hagsmuni annarra. Líklegra er að þær 

aðstæður sem til staðar eru í fyrirtækinu séu með þeim hætti að einstaklingarnir 

gera sér einfaldlega ekki grein fyrir því að þeir séu að breyta rangt eða telja það 

vera skásta möguleikann. Þessar aðstæður eru þannig áhrifavaldur á hvað er talið 

að réttlátt og leyfilegt innan fyrirtækja. Tilraun Milgram virðist sömuleiðis benda 

til þess að ósköp venjulegt fólk, sem tekur þátt í margs konar ósiðlegu athæfi 

fyrirtækja, reyni að réttlæta breytni sína með einhverjum hætti. Þátttakendur í 

tilrauninni héldu líklega að skipanir leiðbeinandans réttlættu breytni sína. Sumir 

töldu sér einmitt í trú um að þeir væru bara að fylgja fyrirmælum, að í raun væri 

leiðbeinandinn sá sem bæri ábyrgð.121 En slík afsökun, líkt og aðrar sem flestir ættu 

að kannast við úr umræðu um vafasamar athafnir fyrirtækja, stenst ekki skoðun.  

  

3.3 Algengar afsakanir 

Flestir gerast sekir um ýmis konar sálfræðilegar hugsanavillur og rökvillur sem 

skekkja dómgreind manns og það jafnvel oft á dag.122 Innan fyrirtækja lenda menn 

sömuleiðis í því að gera hugsanavillur sem geta stuðlað að því að ósiðlegar 

athafnir eiga sér stað. Þetta á vel við þegar slæmt athæfi er réttlætt með 

mismunandi afsökunum sem verða til en standast þó ekki nánari skoðun. Í 

sumum tilfellum verður að taka fullt tillit til þeirra afsakana sem sýna fram á að 

hin slæma athöfn hafi verið réttlætanleg – svo sem ef raunverulega var ekkert 

annað hægt að gera í stöðunni.123 Því verður þess vegna að gera greinarmun á þeim 

afsökunum sem raunverulega réttlæta það sem átti sér stað, og þeim sem gera það 

ekki. Í kennslustofu í grunnskóla væri dæmi um fyrri tegundina eitthvað í líkingu 

við „Ég reiknaði ekki heimadæmin vegna þess að ég var með ælupest” á meðan 
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122 Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow (London: Penguin, 2011), 4. 

123 Bovens, 125. 
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dæmi um hið síðara gæti verið „Ég nennti ekki að læra heima því stærðfræði er 

svo leiðinleg.” Ælupest veitir fullnægjandi réttlætingu fyrir því að hafa ekki unnið 

heimanámið á meðan síðari afsökunin sýnir ekki fram á neina raunverulega 

réttlætingu.  

Þegar hugsað er um þær málsbætur sem fyrirtæki hafa borið fyrir sig til að 

réttlæta vafasamar gjörðir sínar koma ýmsar afsakanir upp í huga. Ein er sú að 

fyrirtæki eigi fyrst og fremst að uppfylla markmið sitt – að skapa arð – og annað 

sé aukaatriði.124 Almennt séu fyrirtæki enda til þess gerð að græða peninga en ekki 

hugsa um hvað sé rétt og rangt.125 En siðferðilegt réttmæti getur hins vegar aldrei 

verið aukaatriði. Fyrirtækjum ber siðferðileg skylda til að tryggja réttmæti athafna 

sinna þrátt fyrir þau markmið sem þau kunna að hafa. Tilgangurinn helgar þannig 

ekki meðalið í fyrirtækjum frekar en annars staðar.  

Önnur algeng hugsanavilla er sú að hvers kyns athæfi fyrirtækisins sé rétt ef 

því tekst einfaldlega að sannfæra almenning um að svo sé.126 Með slíkum 

hugsanagangi er hins vegar ekki verið að hugsa um raunverulegt siðferði, heldur 

einungis þá ósk fyrirtækisins um að svo virðist sem allt sé með felldu. Slíku 

siðferði væri þá betur lýst sem almannatengslum. Hugsanavillan felst í því að 

samsama raunverulegu siðferðilegu réttmæti og því að fyrirtækið virðist breyta 

siðlega – en það er tvennt ólíkt.  

Gellerman reyndi að komast að því hvað fengi stjórnendur fyrirtækja, sem 

annars standa sig vel, til að taka slæmar siðferðilegar ákvarðanir. Hann taldi að í 

grófum dráttum væri að fella ástæður þeirra fyrir ósiðlegum ákvörðunum undir 

                                                      
124 Ronald R. Sims, „The Challenge of Ethical Behavior in Organizations,“ Journal of Business 

Ethics 11, nr. 7 (1992): 508. 

125 Milton Friedman, „The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits,“ The New 

York Times Magazine, 13. september 1970. 

126 Sims,  509. 
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fjögur grundvallaratriði. Hið fyrsta var að látið sé sem athæfið sé ekki ósiðlegt eða 

ólöglegt í alvörunni. Annað atriðið var að athæfið sé réttlætt með því að segja það 

vera í þágu hagsmuna fyrirtækisins eða stjórnandans. Hið þriðja atriði var að gert 

er ráð fyrir því að athæfið sé í lagi því ekki er von á að nokkur annar komist að 

því. Fjórða og síðasta atriðið var svo að þess er vænt að yfirmenn styðji mann og 

verji ef eitthvað fer úrskeiðis.127 

Engin af þessum ástæðum sem Gellerman tiltók kemur sérstaklega á óvart og 

ef til vill kann engin þeirra að hljóma sannfærandi. En eflaust koma oft þær 

aðstæður upp að stjórnendur, og aðrir starfsmenn fyrirtækja, sannfæra sig um að 

gjörðir þeirra séu siðferðilega verjandi þrátt fyrir að vera það ekki í raun. Mistök 

þeirra felast því ekki í því að breyta rangt viljandi vits, heldur í því að gera sér 

ekki grein fyrir að afsakanir þeirra veita enga raunverulega réttlætingu. Þær voru 

einungis hugsanavillur sem hefði verið hægt að koma í veg fyrir.  

Þrátt fyrir að erfitt sé að koma alfarið í veg fyrir hugsanavillur er hins vegar 

hægt að draga úr þeim.128 Ein leið er að vera meðvitaður um villurnar, því 

skiljanlega gengur manni betur að vita hvort tilteknar afsakanir byggja á veikum 

grunni ef maður þekkir þær fyrir. Til þess að einstaklingar innan fyrirtækja geti 

verið ábyrgir einstaklingar í hinum virka skilningi er því nauðsynlegt að beita 

gagnrýnni hugsun. Með þetta fyrir augum er gagnlegt að skoða nánar algengar 

hugsanavillur sem einstaklingar innan fyrirtækja gera og geta stuðlað að 

siðferðilega vafasömu athæfi.  

Bovens tiltekur 10 afsakanir sem hann telur vera algengar þegar einstaklingar 

reyna að réttlæta ósiðlegt athæfi innan fyrirtækja. Sumar þeirra eru þess eðlis að 
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veita raunverulega réttlætingu ef ákveðnar aðstæður eiga við, en flestar þeirra eru 

einfaldlega hugsanavillur sem flestir gætu gerst sekir um.129 Að sögn Bovens eru 

þær villur sem hann nefnir ekki byggðar á vísindalegri athugun, né er þeim raðað 

á sérstakan hátt. En hins vegar eru þetta algengar afsakanir sem margir ættu að 

kannast við úr umræðu um siðferði fyrirtækja.130  

 

➢ Ég var bara lítið hjól í stórri vél  

Þekkt afsökun fyrir ósiðlegri breytni er þegar menn geri lítið úr sök sinni með því 

að fullyrða að þeir hafi einungis verið lítið hjóli í stórri vél. Svo má vera að gjörðir 

fyrirtækisins hafi verið mjög slæmar. En hins vegar voru svo margir einstaklingar 

sem komu að hinu ósiðlega athæfi að sök hvers og eins þeirra er svo lítil að varla 

er hægt að kenna hverjum þeirra um fyrir sig. Af þessum sökum telur sá sem 

afsakar sig með þessum hætti að hann beri ekki siðferðilega ábyrgð af þeim sökum 

að hann hafi ekki haft nægilega veigamikið hlutverk í gangverki fyrirtækisins. 131 

Með afsökuninni hafnar maður þá ekki að eitthvað ósiðlegt hafi átt sér stað. En 

hins vegar er því haldið fram að ekki sé orsakasamhengi sé á milli einstaklingsins 

og þess sem átti sér stað – og orsakatengsl, líkt og áður kom fram, eru jú skilyrði 

óvirkrar ábyrgðar. Ef maður orsakaði ekki það sem átti sér stað er ekki hægt að 

draga mann til ábyrgðar.  

Í grundvallaratriðum er þetta sama afsökun og hinir meinlausu 

pyntingameistarar í dæmisögu Parfit báru fyrir sig. Þrátt fyrir að 

pyntingameistararnir valdi einungis litlum hluta af þeim sársauka sem 

fórnarlömb þeirra upplifa gegndu þeir hins vegar veigamiklu hlutverki. Ef enginn 
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þeirra hefði tekið þátt hefði enda enginn þjáning orðið. Hin siðferðilega reiknivilla 

sem felst í afsökuninni felst því í að láta sem ábyrgð sé hægt að skipta upp 

hlutfallslega á milli þeirra sem eiga hlut að máli. Einstaklingar geta ekki litið svo 

á að þeim beri ekki að sýna ábyrgð þrátt fyrir að ekki sé hægt að rekja hana til 

þeirra. Í takt við hina virku ábyrgð ber hver og einn óskipta ábyrgð á öllum 

gjörðum sínum og ef svo ber við verða menn að axla ábyrgð í sameiningu.132 

Jafnvel hin minnstu hjól í hverri vél bera því ábyrgð á velgengni vélarinnar allrar.  

 

➢ Aðrir gerðu mun meira heldur en ég  

Sú afsökun að aðrir hafi gert meira heldur en maður sjálfur er sömuleiðis notuð til 

að réttlæta ósiðlega hegðun. Þessi afsökun er svipuð og sú fyrri en hér er hins 

vegar gert ráð fyrir að einungis sá eða þeir aðilar sem eigi mesta sök á stöðu mála 

beri ábyrgð á því sem átti sér stað. Að sögn Bovens er hins vegar langsótt að gjörðir 

annarra geti afsakað mann með þessum hætti.133 Í grunninn byggir slík afsökun á 

því að hægt sé að afsaka eigin gjörðir með því að benda á gjörðir annarra. Sú 

staðreynd að maður hafi gert minna sýnir hins vegar í besta falli fram á að maður 

ber ef til vill minni ábyrgð en aðrir.134 Með slíkri afsökun er því hreint ekki sýnt 

fram á að einstaklingur beri ekki ábyrgð.  

Með þessari afsökun er sömuleiðis reynt að sýna fram á að einstaklingur 

uppfylli ekki skilyrði óvirkrar ábyrgðar vegna skorts á orsakasambandi, þrátt fyrir 

að viðurkenna hið ósiðlega sem átti sér stað. 

 

➢ Ef ég hefði ekki gert þetta, þá hefði einhver annar gert það 
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Þriðja afsökunin er sú að réttlætanlegt hafi verið að gera eitthvað ákveðið – jafnvel 

þótt að það teljist ósiðlegt – af þeim sökum að einhver annar hefði hvort sem er 

gert það. Bovens tekur dæmi af ungum vísindamanni sem hefur það hlutverk að 

úrskurða um gæði nýrrar vöru hjá dekkjaframleiðanda. Varan er mikilvæg fyrir 

örlög fyrirtækisins og því liggur mikið undir við ákvarðanatökuna. Ef úrskurður 

vísindamannsins verður sá að varan sé hættuleg og hann neitar að veita henni 

jákvæða umsögn um gæði og öryggi, veit hann hins vegar að fyrirtækið myndi 

einfaldlega fá einhvern annan í hans stað til að veita samþykki sitt. Af hverju ætti 

ungi vísindamaðurinn þá að hætta á að fá skömm í hattinn eða missa vinnuna með 

því að neita framleiðandanum? Varan myndi hvort sem er fá jákvæða umsögn 

þegar upp er staðið.135  

Í augum vísindamannsins kann að vera rétt að einhver annar en hann sjálfur 

hefði framkvæmt hinn ósiðlega verknað. En hins vegar afsakar sú staðreynd hann 

ekki siðferðilega. Ef allir þeir vísindamenn sem boðið yrði að veita samþykki sitt 

höfnuðu beiðninni myndi hin óörugga vara aldrei komast til neytenda.  

Thompson benti á að í þokkabót myndaðist mótsögn með því að beita slíkri 

afsökun.136 Með því að leysa einstakling undan ábyrgð með þessum hætti er gert 

ráð fyrir að aðrir aðilar, sem hefðu framkvæmt verknaðinn í fjarveru hans, beri 

ábyrgðina. En ef afsökunin er tekin gild hefur það í för með sér að allir aðrir aðilar 

sem hugsanlega myndu framkvæma verknaðinn gætu með sama móti beitt 

afsökuninni. Þeir teldust þá sömuleiðis saklausir. Beiting afsökunarinnar hefur þá 

í för með sér að einfaldlega beri enginn ábyrgð. Grunnforsendan var hins vegar 

að einhver annar en maður sjálfur beri ábyrgðina og afsökunin getur ekki talist 

gild nema annar aðili finnist.137 Afsökunin leiðir því til mótsagnar.  

                                                      
135 Bovens, 116. 

136 Thompson, Political Ethics And Public Office, 49-50. 

137 Thompson, Political Ethics And Public Office, 49. 
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➢ Jafnvel ef mitt framlag hefði ekki komið til þá hefði þetta samt átt sér stað 

Stundum fullyrða menn að alveg óháð því hvort þeir hefðu gert ákveðinn hlut 

hefði hið ósiðlega athæfi átt sér stað. Jafnvel þótt breytt hefði verið á annan hátt 

hefði það litlu skipt enda hefði hið ósiðlega átt sér stað engu að síður – til dæmis 

fyrir tilstilli athafna annarra. Í afsökuninni felst því að fullyrt er að orsakatengsl 

séu ekki til staðar og skilyrði óvirkrar ábyrgðar því ekki uppfyllt.138  

Í þessari afsökun virðist svo sannarlega vera nokkuð til í. Ef það er ekki 

mögulegt að sýna fram á orsakatengslin á milli einstaklings og þess sem á sér stað 

getur hann vitaskuld ekki talist ábyrgur fyrir því. Þegar þessari afsökun er beitt 

felast vandræðin hins vegar í því að yfirleitt er alls ekki auðvelt að sýna fram á að 

raunverulega séu orsakatengslin ekki til staðar. Af þessum sökum er afsökuninni 

þannig venjulega haldið fram þegar það er óvíst hvaða áhrif sú athöfn sem um 

ræðir hafði í raun og veru.139 Ef það væri ljóst að engin orsakatengsl séu til staðar 

væri enda lítið tilefni til að afsaka sig.  

Í þessu samhengi skiptir hins vegar sömuleiðis máli hvort horft er til þeirrar 

ætlunar sem bjó að baki athöfninni eða þá þeirra afleiðinga sem hún hafði í för 

með sér. Frá sjónarhorni skyldusiðfræði skiptir höfuðmáli hvort að verknaður hafi 

verið ætlaður, óháð því hvort að verknaðurinn hafi þegar upp er staðið stuðlað að 

því sem svo gerðist. Þannig má vera að einhverjir telji aðila sem beitir slíkri 

afsökun hafa breytt ósiðlega, óháð afleiðingunum, enda hafi hann ætlað sér að 

breyta rangt.140  

 

                                                      
138 Bovens, 116. 

139 Bovens, 117. 

140 Bovens, 117. 
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➢ Án þátttöku minnar hefði þetta orðið mun verra 

Stundum afsaka menn sig með þeim hætti að með því að taka þátt í hinu ósiðlega 

athæfi hafi þeir haft tækifæri til að hafa áhrif á það sem gerist, sem þeir hefðu 

annars ekki haft. Ef þeir hefðu hins vegar haldið sig fjarri hefðu þeir engin áhrif 

getað haft og athæfið hefði orðið þeim mun verra.141 

Þessi afsökun getur veitt fullnægjandi réttlætingu. Einstaklingar innan 

fyrirtækja geta vel komið í veg fyrir slæma hluti með því að velja að taka þátt í 

einhverju sem talið er ósiðlegt og beitt sér gegn því. En líkt og á við um fyrri 

afsökun getur hins vegar verið erfitt að sannreyna staðreyndirnar. Það getur verið 

ómögulegt að segja með vissu hvað hefði komið fyrir ef maður hefði ekki tekið 

þátt og sömuleiðis getur verið erfitt að sýna hvað maður aðhafðist í raun og 

veru.142  

Þegar dæmt er um réttmæti þessar afsökunar að mati Bovens ætti að hafa augun 

opin fyrir hvers kyns annars konar hvata sem einstaklingar gætu haft fyrir því að 

velja að taka þátt. Þegar upp er staðið felst réttmæti hennar þó alltaf í því sem átti 

sér raunverulega stað. 143 Við mat á þessari afsökun þyrfti því að skoða vel hvað 

einstaklingurinn hafðist við á því tímabili sem hann á að hafa verið að koma í veg 

fyrir ósiðlegt athæfi og hvort að hann hafi gert það í raun. Ef honum tókst að koma 

í veg fyrir rangindi eða draga úr þeim er það því raunveruleg réttlæting fyrir 

þátttökunni.144 Afsökunin er hins vegar innantóm hugsanavilla ef maður 

sannfærir sig um að hún sé réttlæting fyrir því að taka þátt í ósiðlegu athæfi ef 

maður aðhefst svo ekki neitt.  

 

                                                      
141 Bovens, 117. 

142 Bovens, 118. 

143 Bovens, 118. 
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➢ Ég hafði ekkert með þetta að gera 

Þetta er sú afsökun sem er hvað algengust þegar menn reyna að afsaka 

aðgerðarleysi sitt eða vanrækslu. Einstaklingar sem spurðir eru af hverju þeir hafi 

ekki gert eitthvað í málunum eða í það minnsta mótmælt hinu ósiðlega athæfi 

gætu svarað því til að þeir hafi einfaldlega ekki haft neitt með þetta að gera. Að 

það sem átti sér stað hafi einfaldlega ekki verið í þeirra verkahring. Ef það væri 

ætlast til þess að maður hefði endalausar áhyggjur af því hvað aðrir væru að gera 

hefði maður engan tíma til að sinna eigin vinnu.145  

Eitthvað virðist vera til í þessari afsökun. Það er erfitt að draga einstakling til 

ábyrgðar sem orsakaði ekkert eða hafði ef til vill engin tengsl við það sem gerðist. 

Erfitt er að ætlast til þess að menn beri ábyrgð á öllum gjörðum þeirra fyrirtækja 

sem þeir starfa fyrir og þeir hefðu hugsanlega getað haft áhrif á.  

Þrátt fyrir þetta geta þær aðstæður vel komið upp að afsökunin veitir enga 

réttlætingu. Þegar athöfn fyrirtækis hefur sérstaklega alvarlegar afleiðingar í för 

með sér er eðlilegt að ætlast sé til þess að maður geri meira en bara það sem 

tilheyrir verkahring manns. Ef maður er til að mynda meðvitaður um alvarlegt 

misferli getur maður ekki horft í hina áttina og borið fyrir sig að þetta hafi ekki 

verið í starfslýsingunni.146 Sú staðreynd að einhver andmælir ekki ósiðlegu athæfi, 

innan fyrirtækisins eða utan þess, getur þess vegna skipt miklu máli. Siðferðilegar 

skyldur fela enda meira í sér en bara það eitt að uppfylla hlutverkabundnar 

skyldur manns – jafnvel þótt maður starfi innan stórs og skipulagðs fyrirtækis.147  

 

➢ „Ég þvæ hendur mínar af þessu“ 
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Afsökunin „ég þvæ hendur mínar af þessu“ (eða novus actus interveniens eins og 

hún hefur verið kölluð) felur í sér að orsakasamband hafi í raun ekki verið til 

staðar á milli einstaklings og þess sem átti sér stað - annar aðili braut 

orsakatengslin og fríar mann þannig ábyrgð.148 Samkvæmt þessari afsökun, líkt og 

á við um sumar aðrar þessara afsakana, liggur ábyrgðin á því sem fór úrskeiðis í 

raun hjá einhverjum öðrum sem er eins konar milliliður.  

Þessi afsökun hefur að minnsta kosti tvær birtingarmyndir. Önnur þeirra er 

þegar afsökuninni er beitt af ýmis konar ráðgjöfum, aðstoðarmönnum, 

greiningaraðilum eða öðrum sem eru í ráðgjafarhlutverki. Slíkir aðilar veita 

ráðgjöf eða koma með uppástungur að einhverju ákveðnu þrátt fyrir að á 

endanum sé það einhver annar, til dæmis stjórnendur, sem taka ákvörðunina. Af 

þeirri ástæðu að maður veitti einungis ráðleggingar en tók engar ákvarðanir beri 

maður ekki ábyrgð á því sem átti sér stað.149 

Í þessum skilningi getur vel hugsast að afsökunin veiti ágætis réttlætingu. 

Almennt séð bera ráðgjafar og aðrir slíkir aðilar ekki ábyrgð, eða í það minnsta 

minni ábyrgð, á slæmum ákvörðunum fyrirtækja. Hins vegar er mikilvægt að 

alhæfa ekki um hlutskipti ráðgjafa, enda skipta aðstæður miklu máli. Staða þeirra 

innan fyrirtækis skiptir máli, rétt eins og tengsl þeirra við þá sem taka ákvarðanir 

ásamt því hvort þeir geti spáð fyrir um hvað þær gætu haft í för með sér. Ef 

ráðgjafar vita til að mynda að stjórnendur muni fylgja ráðum þeirra 

athugasemdalaust er erfitt afsaka þá með þessum hætti, þrátt fyrir að 

stjórnendurnir sjálfir beri sömuleiðis ábyrgð á ákvörðunum sínum.150  
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Hin birtingarmynd þessarar afsökunar er þegar henni er beitt af stjórnendunum 

sjálfum. Hið klassíska dæmi er af Pontíusi Pílatusi sem fól almúganum í Júdeu að 

velja á milli þess hvort taka ætti Jesú eða þá Barrabas af lífi.151 Með því að leyfa 

fólkinu að velja reyndi hann að skapa millilið og þvo hendur sínar af þeirri 

ákvörðun sinni að þarft væri að krossfesta Jesú. Staðreyndin er sú að Pontíus 

Pílatus hafði hins vegar fullar forsendur til að velja sjálfur hvorn þeirra ætti að 

taka af lífi. Það sem hann gerði aftur á móti var að búa til aðstæður þar sem 

einhverjir aðrir þyrftu að taka hina ósiðlegu ákvörðun.152 Vel er hægt að ímynda 

sér að þessari afsökun sé beitt vegna ósiðlegra athafna fyrirtækja. Stjórnendur sem 

gera óeðlilegar kröfur til undirmanna sinna, kröfur sem ef til vill er ekki hægt að 

uppfylla nema með því að gera eitthvað ósiðlegt, væru til að mynda líklegir til að 

fría sig ábyrgð með þessum hætti. Það eitt að skapa slíkar aðstæður – aðstæður 

sem þvinga einhvers konar millilið til að framkvæma rangindin – afsakar ekki 

stjórnendur. 

 

➢ Ég vissi ekkert af þessu 

Þær afsakanir sem fjallað hefur verið um fram að þessu hafa verið þess eðlis að 

reynt er að hafna því að orsakatengsl hafi verið á milli einstaklingsins og þess sem 

gerðist. Það er, þrátt fyrir að ef til vill hafi eitthvað ósiðlegt átt sér stað og maður 

hafi vitað af því, þá var það einfaldlega einhverjum öðrum að kenna. Með þeirri 

afsökun sem hér er fjallað um, og hinum tveim sem eftir eru, er hins vegar fullyrt 

að þrátt fyrir orsakatengsl beri maður ekki ábyrgð. Maður vissi einfaldlega ekki 

hvað var í gangi eða hafði ekki val um annað. 
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Ljóst er að einstaklingar sjá stundum ekki fyrir afleiðingar ákvarðana sem 

teknar eru af hópum eða í samstarfi. Því má ef til vill vera að afsökunin „ég vissi 

ekkert af þessu“ sé í einhverjum tilfellum réttlætanleg. Ef maður veit ekki að það 

sem á sér stað sé óréttmætt er erfitt að gera nokkuð í málunum. Ef maður vissi 

raunverulega ekki af því sem átti sér stað og hafði ekki forsendur til að vita neitt 

um afleiðingar gjörða sinna er erfitt að telja mann ábyrgan.153  

Þessi afsökun er hins vegar ekki merkileg þegar einstaklingur hafði fullar 

forsendur til að kynna sér siðferðilega þýðingu þess sem átti sér stað og afleiðingar 

gjörða sinna. Þetta er mikilvæg forsenda enda væri annars hægt að stinga 

hausnum í sandinn í hvert sinn sem maður yrði þess áskynja að eitthvað slæmt 

gæti átt sér stað.154 Af þessum sökum er nauðsynlegt að það sé yfir allan efa hafið 

að einstaklingur hafi ekki getað kynnt sér málið áður en slík afsökun er tekin gild.  

 

➢ Ég gerði bara það sem mér var sagt að gera 

Sú afsökun að maður hafi bara verið að gera það sem manni var sagt að gera kann 

að hljóma kunnuglega, enda alræmd afsökun fyrir ýmis konar misferli. Í hinu 

svokallaða markaðsmisnotkunarmáli Kaupþings sem réttað var í kjölfar 

bankahrunsins 2008 kom þessi afsökun skýrt fram. Einn sakborninganna, Pétur 

Kristinn Guðmarsson, sem starfaði sem almennur starfsmaður eigin viðskipta 

Kaupþings réttlætti athafnir sínar á þann veg að hann hafi einungis verið „að 

fylgja fyrirmælum og stefnu [sinna] yfirmanna.“155 Að hans sögn leit hann upp til 

yfirmanna sinna og treysti á dómgreind þeirra. Jafnframt taldi hann svo að víðtækt 

                                                      
153 Bovens, 120. 

154 Bovens, 120. 

155 Morgunblaðið, „Treysti mínum yfirmönnum,“. Sótt þann 10. ágúst 2018 á 
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eftirlit hefði verið með þeim viðskiptum sem hann stundaði, bæði innan bankans 

og utan.156 Þegar upp er staðið hlyti ábyrgðin því að liggja hjá öðrum aðilum.  

Í Þriðja ríkinu varð frasinn Befehl ist Befehl („fyrirmæli eru fyrirmæli“) alræmdur 

og í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar varð hann einfaldlega þekktur sem 

Nürnberg-vörnin.157 Eichmann, líkt og sumir aðrir nasistaforingjar, bar það fyrir 

sig í réttarhöldunum í Jersúsalem 1961 að hann hafi einungis verið að fylgja 

fyrirmælum. Ábyrgð á voðaverkunum mátti rekja þangað sem fyrirmælin komu 

– til annarra nasistaforingja. Í Nürnberg-reglunum, sem settar voru af Sameinuðu 

Þjóðunum í aðdraganda réttarhaldanna, og var ætlað að segja til um hvað teldist 

vera stríðsglæpur, var svo tekin skýr afstaða til slíkra afsökunar – hún veitir enga 

raunverulega réttlætingu.158  

Þegar mismunandi skyldur stangast á innan fyrirtækja, svo sem þegar 

starfskyldur til að fylgja fyrirmælum yfirmanna eru í ósamræmanlegar öðrum 

skyldum, er ekki óhugsandi að þær fyrrnefndu þurfi að víkja. Fyrirtæki gætu enda 

orðið ansi hættuleg ef allir færu skilyrðislaust eftir öllu því sem yfirmenn 

fyrirskipuðu. Í þokkabót er svo ljóst hvað starfsskyldur varðar að maður 

undirgengst þær af frjálsum vilja. Einstaklingar bera því persónulega ábyrgð á 

starfsskyldunum að vissu marki. Hvað sem því líður verður því ekki neitað að 

einstaklingar hafa öðrum skyldum að gegna en bara þeim sem leiða af starfi 

                                                      
156 Morgunblaðið. „Treysti mínum yfirmönnum“ 

157 Elies van Sliedregt, Individual Criminal Responsibility in International Law (New York: Oxford 

University Press, 2012), 214. 

158 Hin fjórða regla hljómaði svo: „The fact that a person acted pursuant to order of his 

Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, 

provided a moral choice was in fact possible to him.“ Sameinuðu Þjóðirnar, Principles of 

International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the 

Tribunal (1950).  
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þeirra.159 Hver einstaklingur þarf að taka eigin ákvarðanir, byggðar á eigin 

siðferðismati og væntingar annarra skipta þar litlu máli. 

 

➢ Ég hafði ekkert val 

Afsökunin um að maður hafi verið að fylgja fyrirmælum annarra er ólík þeirri 

afsökun að maður hafi ekki haft neitt val. Mögulegt er að afsaka breytni sína á 

þann veg að maður hafi einfaldlega ekki haft neitt val um aðra breytni. Maður gat 

hreinlega ekki gert neitt annað en það sem átti sér stað. Vissulega getur slík 

afsökun átt rétt á sér undir ákveðnum kringumstæðum. Ef einstaklingur hefur í 

raun og veru ekkert val um aðra breytni – svo sem ef hann er þvingaður, beittur 

nauðung eða að einhverjum öðrum ástæðum ófær um að breyta á annan veg – er 

hæpið að telja hann ábyrgan.  

Hér er spurningin hvort að maður sem notar afsökunina hafi raunverulega ekki 

haft neitt val eða hvort að hann hefði hugsanlega getað breytt á annan veg. Líkt 

og á við um venjulegt fólk er ekki ætlast til þess að starfsmenn fyrirtækja sé 

einhvers konar hetjur í augum siðferðisins. Einungis er hægt að gera ákveðnar 

kröfur til fólks, og til að mynda er erfitt að ætlast til þess að einhver fórni lífi sínu 

eða lífi annarra til að koma í veg fyrir einhver rangindi. Sem betur fer er það hins 

vegar svo gott sem óþekkt í flestum vesturlöndum að einstaklingar innan 

fyrirtækja séu þvingaðir eða þeim hótað ofbeldi ef þeir neita að taka þátt í 

einhverju ósiðlegu athæfi þeirra.160 Öllu algengari eru hins vegar óformlegar og 

óljósar hótanir um ýmis konar viðurlög, svo sem að verða af stöðuhækkunum eða 

þá að missa einfaldlega vinnuna. Oft og tíðum er þrýstingur samstarfsfólks 

algengt vandamál þegar einstaklingar neita að taka þátt fyrirætlunum í fyrirtækja, 
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sem geta jafnvel treyst á að slíkur þrýstingur verði til þess að þeir hætti 

sjálfviljugur störfum.161  

Afsökunin um að maður hafi ekkert val er vissulega réttlætanleg í einhverjum 

aðstæðum. Hún er það hins vegar ekki þegar undirliggjandi hagsmunir eru mun 

vægari en þeir hagsmunir sem brotið er á með ósiðlegum athöfnum. Það getur 

hins vegar vel verið að stundum finnist fólki það ekki hafa neitt val þrátt fyrir að 

veruleikinn sé annar.  

 

Þær afsakanir sem hér hefur verið fjallað um eiga það sameiginlegt að með þeim 

er reynt að koma í veg fyrir að ábyrgð sé rakin til einstaklinga. Sumar þeirra geta 

veitt fullnægjandi réttlætingu og sýna fram á að skilyrði óvirkrar ábyrgðar séu 

ekki uppfyllt. En í mörgum tilfellum eru afsakanirnar einfaldlega notaðar vegna 

hugsanaleysis og til að réttlæta ósiðlega hegðun. Líkt og hlýðnitilraun Milgram 

bendir til er líklegt að í mörgum tilvikum séu afsakanirnar notaðar til að friðþægja 

eigin samvisku án þess að einstaklingar séu meðvitaðir um það. En virk ábyrgð 

krefst þess hins vegar að einstaklingar séu óháðir í ákvarðanatöku sinni og séu 

upplýstir um það sem fer fram. Með því að vera meðvitaðir um hugsanavillur og 

afsakanir sem þessar geta einstaklingar því betur axlað hina virku ábyrgð sína 

betur.  

Það sem afsakanirnar eiga svo einnig sameiginlegt er að þær vísa flestar til 

annarra sem áttu líka hlut að máli. Líkt og fjallað hefur verið um er raunveruleiki 

fyrirtækja ekki sá að einstaklingar taki ákvarðanir sínar í tómarúmi og óháð 

skoðunum, viðhorfum og þrýstingi annarra. Til að greina virka ábyrgð fyrirtækja 

og einstaklinga innan þeirra þarf því að horfa sérstaklega til hinna samfélagslegu 

þátta sem einkenna fyrirtæki. Og þetta endurspeglast í þeim áhrifaþætti á virka 

ábyrgð einstaklinga sem enn er eftir: fyrirtækjamenningu.  

                                                      
161 Bovens, 124. 
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4 Áhrif fyrirtækjamenningar 

Ein af niðurstöðum Rannsóknarskýrslu Alþingis sem rituð var í kjölfar 

fjármálahrunsins 2008 var sú að fyrirtækjamenning bankanna hafi vanrækt 

siðferðilega þætti sem eru kjölfesta góðra viðskiptahátta.162 Hún átti sinn þátt í 

mörgu því siðferðilega vafasama athæfi sem hafði skapast fordæmi fyrir í 

fjármálalífinu og í öðrum stofnunum samfélagsins á árunum fyrir 2008. Ef 

menning vanrækir siðferðilega þætti eða leggur jafnvel áherslu á vafasamt athæfi 

– svo sem að ná markmiðum sama hvað eða hugsa um afleiðinga þegar þar að 

kemur – er erfitt að tryggja gott siðferði. Maðurinn er félagsvera sem verður fyrir 

ómældum áhrifum af því umhverfi sem hann þrífst í. Án þess að hafa áhrif á 

umhverfi einstaklinga – menninguna – er því ef til vill erfitt að stuðla að því að 

þeir axli virka ábyrgð sína.  

En hvernig getur menning vanrækt hitt eða þetta og hvaða skilning má 

almennt leggja í hugtakið? Menning er eitt af þeim hugtökum sem erfitt er að 

skilgreina endanlega þótt allir hafi hins vegar góðan skilning á merkingu þess. Í 

hversdagslegum skilningi er menning oft talin vera eins konar samheiti yfir ýmis 

konar listir, menntir og annað sambærilegt samfélagsstarf. En jafnframt er svo 

talað um menningu sem félagslegan veruleika sem megi finna í hverju samfélagi, 

þar með talið innan fyrirtækja.163 Margs konar siðir og viðteknar venjur mótast 

innan ólíkra samfélaga og menning þeirra er þannig margþætt og fjölbreytt. 

Til aðgreiningar frá menningu almennt er ýmist talað um menningu innan 

skipulagsheilda sem fyrirtækjamenningu, vinnustaðamenningu eða 

stofnanamenningu (organizational culture eða corporate culture). Í það minnsta hafa 

                                                      
162 Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, 8, 242. 

163 Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership, 4. útg. (San Francisco: Jossey-Bass, 

2010), 3. 
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verið settar fram 164 skilgreiningar á hugtakinu, þrátt fyrir að engin ein þeirra hafi 

þó öðlast almennt samþykki.164 Flestir telja hins vegar að í fyrirtækjamenningu 

felist siðir, venjur, háttsemi, skoðanir, gildi og önnur viðhorf sem talin eru 

viðurkennd innan fyrirtækja.  

Í fyrsta hluta þessa kafla um fyrirtækjamenningu verða áhrif hennar á 

einstaklinga innan fyrirtækja skoðuð. Því næst verður fjallað um eðli 

fyrirtækjamenningar eins og það kemur fyrir í kenningum fræðimanna og hvernig 

hún hefur þann áhrifamátt sem hún hefur. Að lokum mun ég svo færa rök fyrir 

því að stjórnendur fyrirtækja geti haft mikil áhrif á virka ábyrgð einstaklinga, 

meðal annars með að leggja áherslu á notkun einstaklings- og stigveldislíkansins 

í menningu fyrirtækja.  

  

4.1.1 Áhrif fyrirtækjamenningar  

Eftir niðurstöðu dómstóla var British Petroleum, hið þekkta olíufélag sem varð 

valdur að einu stærsta umhverfisslysi sögunnar árið 2010, gert að greiða 18,7 

milljarða bandaríkjadollara í sektir. Sektin var sú stærsta í sögu Bandaríkjanna, og 

fyrirtækið hafði áður þurft að borga 43,8 milljarða dollara í hreinsunarstarf og 

margvísleg gjöld og bætur.165 Margir töldu að slysið – sem meðal annars varð 11 

manns að bana og hafði margvíslegar neikvæðar afleiðingar fyrir vistkerfi 

                                                      
164 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Ester Rós Gústavsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

„Íslensk vinnustaðamenning: Skýr og markviss stefna en skortur á samhæfingu og 

samþættingu,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 6, nr. 2 (2010): 233. 

165 Reuters, „BP Reaches $18.7 Billion Settlement Over Deadly 2010 Spill,“. Sótt þann 10. ágúst 

2018 á https://www.reuters.com/article/us-bp-gulfmexico-settlement/bp-reaches-18-7-billion-

settlement-over-deadly-2010-spill-idUSKCN0PC1BW20150702 
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Mexíkóflóa – væri skólabókardæmi um hvernig fyrirtæki vanvirtu siðferðilegar 

skyldur sínar.166  

Talið er að tiltölulega auðvelt hefði verið að koma í veg fyrir olíulekann. Í 

grunninn mátti meðal annars rekja slysið til örfárra starfsmanna sem störfuðu á 

olíuborpallinum þar sem slysið gerðist og ákvarðana þeirra. Upplýsingar sem 

þeim bárust í aðdraganda slyssins gáfu til kynna að ekki væri allt með felldu, en 

hins vegar ákváðu þeir að bregðast ekki við hinni mögulegu hættu.167  

Fyrirtækið var afar árangursmiðað og lagði mikla áherslu á að gera þyrfti 

hlutina hratt og örugglega. Fyrir slysið höfðu öryggismál hins vegar lengi verið 

aftarlega í forgangsröðun fyrirtækisins og sú menning sem ríkti innan 

fyrirtækisins tók mið af því.168 Í kjölfar slyssins fullyrti framkvæmdastjóri 

fyrirtækisins meðal annars að ekki hafi verið byggt á nægilega heilbrigðri 

öryggismenningu og einhverju þyrfti að breyta.169 Í rannsóknarskýrslu um orsakir 

annars olíuslys sem henti fyrirtækið árið 2005 voru jafnframt settar fram áhyggjur 

um skort á jákvæðu fordæmi stjórnenda, viljaleysi þeirra til að tryggja 

öryggisviðmið með eigin verkum og áhrif þessa á starfsmenn fyrirtækisins.170  

Nú er talið ljóst að sú fyrirtækjamenning sem ríkti hafi haft mikið að segja um 

tildrög slyssins. Ef hinir fáeinu starfsmenn á olíuborpallinum hefðu ekki verið 

undir áhrifum af hinni óheilbrigðu menningu hefðu þeir átt betri möguleika á að 

koma í veg fyrir hið hörmulega slys, alvarlegar afleiðingar þess og gífurlegt tjón 

                                                      
166 Sjá t.d. William R. Freudenburg og Robert Gramling, Blowout in the Gulf: The BP Oil Spill 

Disaster and the Future of Energy in America (Cambridge: MIT Press, 2011). 

167 Freudenburg og Gramling, 1-3. 

168 Joel Amernic, Russell Craig og Dennis Tourish, „Reflecting a Company's Safety Culture in 

"Fairly Presented" Financial Statements,“ CPA Journal 82, nr. 4 (2012): 8. 

169 Amernic, Craig og Tourish,  9. 

170 Amernic, Craig og Tourish,  9. 
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fyrirtækisins. Olíuslysið í Mexíkóflóa er auðvitað aðeins eitt dæmi um ósiðlega 

háttsemi fyrirtækis. Það sýnir hins vegar glögglega að menning fyrirtækja getur 

haft umtalsverð áhrif á störf einstakra starfsmanna og að afleiðingar hennar geta 

verið dýrkeyptar.  

Á undanförnum áratugum hefur fyrirtækjamenning verið vinsælt viðfangsefni 

í fræðilegri umfjöllun, þá sérstaklega á sviði mannauðsstjórnunar og annarra 

stjórnunarfræða. Einkenni þessarar umfjöllunar er að menning fyrirtækja setji 

mark sitt á athafnir þeirra. Skoðanir fræðimanna benda meðal annars til þess að 

hún hafi mikil áhrif á frammistöðu, skuldbindingu, sjálfsálit og siðferðilega 

hegðun starfsmanna.171 Rannsóknir benda raunar til þess að fyrirtækjamenning sé 

einmitt sá þáttur sem hefur mest áhrif á velgengni hvers fyrirtækis.172 Flestar 

rannsóknir á fyrirtækjamenningu hafa reyndar beint sjónum að tengslum hennar 

við arðsemi. Undanfarna áratugi hafa fræðimenn hins vegar í auknum mæli horft 

til áhrifa hennar á siðlega breytni fyrirtækja og einstaklinga. 

Rannsókn Shaub og félaga benti til þess að mikilvægur þáttur í siðlegri breytni 

fólks er að það átti sig á stöðu sinni sem siðferðisverur.173 Að þeirra sögn er 

mikilvægt að við rekstur fyrirtækja upplifi einstaklingar hlutskipti sitt sem 

siðferðisverur í stað þess að líta á sig sem einhvers konar verkfæri fyrirtækisins. 

Ef fyrirtækjamenning gerir einstaklingum ekki kleift að líta á sig sem 

siðferðisverur eru þeir mun líklegri til að taka ósiðlegar ákvarðanir en ella. Því má 

álykta að menning fyrirtækis þurfi að taka mið af þessum atriðum til að 

einstaklingar geti uppfyllt skilyrði virkrar ábyrgðar. 

                                                      
171 Sjá t.d. Deal og Kennedy (1982), Denison (1984) og Ouchi (1981).   

172 Sjá t.d. Davis (1984) og Deal og Kennedy (1984).  

173 Michael K. Shaub, Don W. Finn og Paul Munter, „The Effects of Auditors' Ethical Orientation 

on Commitment and Ethical Sensitivity,“ Behavioral Research in Accounting 5 (1993): 165-6. 
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Af þessum sökum virðast áhrif fyrirtækjamenningar á siðferði fyrirtækja vera 

mikil. Fyrirtækjamenningin mótar viðhorf starfsmanna og skapar fordæmi fyrir 

því hvernig athæfi telst leyfilegt. Það er því ljóst að virk ábyrgð einstaklinga 

stjórnast að einhverju leyti af þeirri menningu sem til staðar er innan fyrirtækja. 

En hvernig hefur fyrirtækjamenning þau miklu áhrif sem hún hefur? Er hægt að 

greina hana sérstaklega og er menning yfir höfuð eitthvað sem fyrirtæki geta haft 

stjórn á?  

 

4.1.2 Eðli fyrirtækjamenningar  

Algengt stef í fræðilegri umfjöllun um fyrirtækjamenningu er að henni megi 

skipta niður í mismunandi hluta eða stig sem ná misdjúpt inn í alla starfsemi 

fyrirtækisins. Einn þeirra sem fjalla um fyrirtækjamenningu með þessum hætti er 

Stanley M. Davis, sem sagði hana skiptast niður í tvo grunnþætti eftir þeim 

viðhorfum sem til staðar eru.174 Annars vegar telur Davis menningu samanstanda 

af leiðandi skoðunum (guiding believes), en hins vegar af hversdagslegum 

skoðunum (daily believes). Leiðandi skoðanirnar telur hann vera ósýnilegar, það er 

að segja undir yfirborðinu, og byggi á þeim undirliggjandi gildum sem til staðar 

eru innan fyrirtækisins. Þessar skoðanir breytast lítið og má segja að þær myndi 

eins konar rætur eða undirstöður fyrirtækjamenningarinnar. Hinar hversdagslegu 

skoðanir eru aftur á móti þau viðhorf sem einkenna daglegan rekstur 

fyrirtækisins. Í þeim felast til dæmis reglur um hegðun starfsfólks, þær viðteknu 

venjur sem til staðar eru í fyrirtækinu, svo sem samskiptavenjur, eða yfir höfuð sú 

hversdagslega háttsemi sem þar tíðkast.175  

                                                      
174 Davis, 132. 

175 Davis, 3-4. 
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Edgar H. Schein skipti menningu sömuleiðis í mismunandi stig en hann gerði 

hins vegar greinarmun á þremur lögum sem hann taldi einkenna alla menningu.176 

Að hans sögn ná stigin misdjúpt og eru missýnileg, rétt eins og Davis taldi. Í fyrsta 

lagi sagði Schein að hið ysta stig fyrirtækjamenningar væru hin sýnilegu tákn 

(artifacts) sem finna má í öllum menningum. Þessi tákn taldi hann vera allt það 

sem hægt er að sjá og skynja jafnvel þó maður hafi engin fyrri tengsl við 

menninguna. Dæmi um hin sýnilegu tákn fyrirtækjamenningar geta þannig verið 

tungutak fólks, þær sögur sem sagðar eru um hópinn, það rými sem fyrirtækið 

starfar í, framkoma, tilfinningatjáning, klæðnaður, venjur og athafnir svo fátt eitt 

sé nefnt.177  

Í öðru lagi telur Schein að innan menningar megi finna það sem hann kallar 

yfirlýst gildi (espoused values). Það eru þau gildi sem hafa öðlast viðurkenningu á 

meðal einstaklinga innan menningarinnar og eru grundvöllur hinna sýnilegu 

tákna.178 Dæmi um þessi yfirlýstu gildi geta til dæmis verið sú framtíðarsýn sem 

hópurinn hefur, slagorð, stefna þess og hugmyndafræði.179 Þrátt fyrir að þessi gildi 

séu ekki sýnileg utanaðkomandi aðilum eru meðlimir hópsins hins vegar alla jafna 

meðvitaðir um þau.180  

Í þriðja lagi er það svo dýpsta stig menningarinnar sem samanstendur af 

undirliggjandi hugmyndum (basic underlying assumptions). Schein telur þessar 

hugmyndir vera grundvöll allra gilda og samþykktrar breytni innan 

menningarinnar.181 Eins og orðin gefa til kynna eru þetta þær hugmyndir eða 

                                                      
176 Schein, 23-9. 

177 Schein, 23. 

178 Schein, 25-6. 

179 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Ester Rós Gústavsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson,  235. 

180 Schein, 26. 

181 Schein, 27-8. 
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viðhorf sem grundvalla öll hin yfirlýstu gildi og sýnileg tákn. Þegar upp er staðið 

er það því þetta stig menningarinnar sem hefur mest áhrif á það sem gerist í 

fyrirtækinu. Þær hugmyndir sem eru til staðar verða til yfir tíð og tíma og fyrir þá 

sem tilheyra menningunni er illmögulegt að hafna þeim eða breyta í andstöðu við 

þær. Þannig verða til ýmis konar viðhorf innan fyrirtækisins sem talin eru 

sjálfsögð.182 Undirliggjandi hugmyndir eru jafnframt þess eðlis að erfitt er að ræða 

þær og ef slíkt sé gert geti verið erfitt að hafa áhrif á þær. 

  

Frekar en að þola slíka erfiðleika eigum við það til að vilja upplifa hlutina í 

kringum okkur í samræmi við undirliggjandi hugmyndir okkar, jafnvel 

þótt það þýði að við brenglum, höfnum, eða blekkjum okkur með öðrum 

hætti um það sem gerist í kring um okkur. Það er í krafti þessa sálfræðilega 

ferlis sem menning býr yfir hinu mikla afli sem hún hefur.183  

 

Undirliggjandi hugmyndir innan menningar virðast því hafa töluverð áhrif á 

þá sem henni tilheyra. Einstaklingar reyna að útskýra raunveruleikann út frá fyrir 

fram gefnum hugmyndum sínum frekar en að takast á við erfiðleikana sem fylgja 

því að endurskoða þær. Orsök þessa að mati Schein er sú að einstaklingar þarfnist 

huglægs stöðugleika og vegna þessarar þarfar megi líta svo á að undirliggjandi 

hugmyndir feli í sér eins konar varnarkerfi sem stuðlar að áframhaldandi tilveru 

hópsins.184 

En hvað geta fyrirtæki gert til að stuðla að góðri fyrirtækjamenningu? Og er 

menning ekki þess eðlis að hver og einn einstaklingur sem henni tilheyrir hafi 

eitthvað um málið að segja? Þýðir það þá að fyrirtækjamenning sé á sameiginlegri 

                                                      
182 Schein, 28. 

183 Schein, 28-9. 

184 Schein, 29. 
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ábyrgð hvers einstaklings í fyrirtækinu – eða bera stjórnendur þar ábyrgð umfram 

aðra? 

 

4.1.3 Ábyrgð á fyrirtækjamenningu 

Samkvæmt umfjöllun fræðimanna geta einstaklingar innan fyrirtækja átt erfitt 

með að breyta gegn menningu fyrirtækis, fyrst og fremst vegna þeirra 

undirliggjandi hugmynda eða skoðana sem þar hafa mótast. Þrátt fyrir að 

stjórnendur fyrirtækja séu, líkt og almennir starfsmenn, undir áhrifum af þessum 

hugmyndum hafa þeir hins vegar ríkt umboð til að hafa áhrif á 

fyrirtækjamenningu og það sem gerist innan fyrirtækisins. Þeim er í vald sett að 

ákveða ýmis konar verkferla, umbunarkerfi, taka stefnumótandi ákvarðanir og 

fleira sem hugsanlega getur haft áhrif á þau gildi og viðhorf sem myndast innan 

fyrirtækis.  

Rétt eins og fræðimenn telja að fyrirtækjamenning sé það sem hafi mest áhrif á 

velgengni fyrirtækja, telja þeir sömuleiðis að hún sé einmitt sá þáttur sem sé hvað 

erfiðast að breyta.185 Hins vegar eru þeir á einu máli um að menning og það 

stjórnarfar sem til staðar er innan fyrirtækja séu samofin fyrirbæri. Þær rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á síðustu áratugum benda ótvírætt til þess að þau 

siðferðilegu viðmið sem stjórnendur fyrirtækja tileinka sér hafi mjög mikil áhrif á 

siðferðilega breytni starfsmanna þeirra.186 Með ákvörðunum sínum og athöfnum 

geta stjórnendur því haft áhrif á þá menningu sem myndast innan fyrirtækisins. 

Viðbrögð starfsmanna neðar í skipuritinu og í fyrirtækinu öllu við siðferðilegum 

vafaatriðum eru því undir áhrifum stjórnenda. Enn fremur hefur svo verið bent á 

                                                      
185 Sjá t.d. Davis (1984), Deal og Kennedy (1982) og Schein (2010).  

186 Sjá t.d. Brenner og Molander (1977), Arlow og Ulrich (1988), Baumhart, Krugman og Ferrell 

(1981) Carroll (1978), Posner og Schmidt (1984) og Vitell og Festervand (1987).   
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að nauðsynlegt sé að hin siðlega fyrirtækjamenning sé til staðar á öllum stigum 

eða í öllum deildum fyrirtækis.187 Þannig er ekki nóg að stjórnendur setji sérstakar 

reglur fyrir undirmenn sína, svo dæmi sé tekið, en breyti sjálfir gegn þeim.188 

Ef þessar rannsóknir endurspegla raunveruleikann virðist því fátt geta haft 

meiri áhrif á virka ábyrgð einstaklinga en fyrirtækjamenning – þar sem 

stjórnendur leika lykilhlutverk. Eitt af því sem stjórnendur geta aðhafst er að móta 

viðhorf til þess hvernig siðferðileg ábyrgð á gjörðum fyrirtækisins er rakin. Þrátt 

fyrir að leiðunum fjórum sem fjallað var um (persónulíkanið, heildarlíkanið, 

einstaklingslíkanið og stigveldislíkanið) takist ekki að rekja ábyrgð í öllum 

tilvikum, geta mismunandi leiðir engu að síður haft áhrif á viðhorf einstaklinga. 

Ef menning fyrirtækis gengur út frá því að allir beri ábyrgð á gjörðum 

fyrirtækisins sameiginlega getur verið að einstaklingar freistist frekar til að breyta 

ósiðlega, líkt og áður kom fram. Ef stjórnendur og venjulegir starfsmenn eru taldir 

jafn ábyrgir, óháð völdum og raunverulegu hlutskipti, er það jafnframt ólíklegt til 

að auka virka ábyrgð. Sömu sögu má svo segja ef fyrirtækjamenning gengur út frá 

því að engir einstaklingar beri siðferðilega ábyrgð, heldur sé það fyrirtækið sem 

slíkt sem beri ábyrgð. Ef þetta viðhorf yrði ráðandi innan fyrirtækis er líklegt að 

einstaklingar myndu freistast til ýmis konar ósiðlegrar breytni – það yrðu enda 

ekki þeir sjálfir sem þyrftu að svara fyrir það. Með þetta fyrir sjónum virðist ljóst 

að fyrirtækjamenning sem leggur áherslu á persónu- og heildarlíkanið við að rekja 

ábyrgð ólíkleg til að auka virka ábyrgð.  

Hvað einstaklings- og stigveldislíkönin er sagan hins vegar önnur. Þegar 

menning fyrirtækja leggur áherslu á að mögulegt sé að rekja ábyrgð eftir þessum 

leiðum er það til þess fallið að auka virka ábyrgð einstaklinga. Helstu andmælin 

gegn því að þessar leiðir gangi í öllum tilvikum við að rekja ábyrgð voru að 

                                                      
187 Sjá t.d. Dondé (2018) og Johnson (2015).  

188 Lög um neytendakaup nr. 48/2003. 
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flækjustig fyrirtækja leyfi það einfaldlega ekki. Það getur verið flókið að rekja 

ákvarðanir til einstakra manna ásamt því að skipurit og ferlar eru ekki alltaf skýrir. 

Þetta er hins vegar nokkuð sem stjórnendur geta haft áhrif á. Með því að skýra 

verkferla og ábyrgðarsvið hvers og eins ásamt því að tryggja gott upplýsingaflæði 

ætti að vera auðveldara að rekja ábyrgð eftir einstaklingslíkaninu. Ef starfsmenn 

eru meðvitaðir um hvað felst raunverulega í störfum sínum og vita að ætlast er til 

að þeir beri ábyrgð á eigin gjörðum er það líklegt til að auka virka ábyrgð. Ef 

skipurit og umboðssambönd yfirmanna og undirmanna eru skýr ásamt viðunandi 

upplýsingaflæði er svo sömuleiðis hægt að styðjast við stigveldislíkanið í frekara 

mæli. Ef starfsmenn eru meðvitaðir um að ábyrgð sé rakin eftir þessum leiðum er 

hægt að koma í veg fyrir ósiðlega breytni. Fyrirtækjamenning sem stuðlar að 

viðhorfum sem þessum er því líkleg til að auka ábyrgð fyrirtækja. Af þessum 

sökum tel ég að stjórnendur ættu að leitast eftir því að móta fyrirtækjamenningu 

sem tekur mið af leiðum einstaklings- og stigveldislíkansins.  

Þrátt fyrir að fyrirtækjamenning hafi mikil áhrif verður má þó hins vegar ekki 

álykta svo að stjórnendur og beri einir ábyrgð á henni. Rétt eins og Eichmann var 

dæmdur fyrir stríðsglæpi í Jerúsalem, þó svo hann hafi einfaldlega hafa verið að 

fylgja fyrirmælum, verður hver einstaklingur að bera ábyrgð á eigin gjörðum, 

óháð ytri áhrifum. Jafnvel þó heilbrigð fyrirtækjamenning geti aukið ábyrgð verða 

einstaklingar að gera sitt besta til að vera ábyrgir einstaklingar sem uppfylla 

skilyrði virkrar ábyrgðar. Persónuleg sannfæring um hvað teljist rétt og rangt er 

einn af hinum mikilvægu þáttum sem hefur áhrif á ákvarðanir einstaklinga innan 

fyrirtækja.189 Því má ekki líta svo á að einstaklingar stjórnist alfarið af 

fyrirtækjamenningu og hafi ekkert um eigin breytni að segja. Þeir hafa í flestum 

tilvikum forsendur til að taka eigin ákvarðanir, fella eigin siðadóma, beita 

gagnrýnni hugsun og vera á varðbergi gagnvart þeim áhrifum sem þeir verða 

                                                      
189 Sjá t.d. Ferrel og Gresham (1986), Hunt og Vitell (1986), Trevino (1986).   
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fyrir. Sérhver einstaklingur innan fyrirtækis hefur því skyldu til að breyta ekki 

gegn sannfæringu sinni og taka ekki þátt í ósiðlegum gjörðum þess.  

Stöðu sinnar vegna bera stjórnendur hins vegar óneitanlega ríkari ábyrgð á 

fyrirtækjamenningu. Stjórnendur hafa bæði tækifæri til að breyta samþykktum 

gildum með ýmsum leiðum, koma á breytingum og skapa fordæmi með því að 

sýna siðlega breytni í eigin verkum.190 Af þessum sökum ættu þeir að reyna sitt 

besta til að hafa áhrif á virka ábyrgð einstaklinga, meðal annars með því að taka 

mið af leiðum óvirkrar ábyrgðar.  

 

4.1.4 Ytri menning 

Ákvarðanir og gjörðir stjórnenda hafi mikið að segja um þá menningu sem ríkir á 

hverjum tíma, en þó er ekki þar með sagt að ekkert annað hafi áhrif á gang mála. 

Fyrirtækjamenning verður sömuleiðis fyrir ýmis konar utanaðkomandi áhrifum, 

svo sem tíðaranda og því sem almennt telst siðlegt í samfélaginu á hverjum tíma.  

Menningu fyrirtækis má því sömuleiðis útskýra með tilliti til þess í hvaða landi 

og iðnaði það starfar. Mismunandi venjur og siðir eru við lýði í mismunandi 

löndum og heimshlutum og dómur um siðferðilegt réttmæti gjörða fyrirtækja 

hlýtur að taka mið af þeim. Í rannsókn sem gerð var á 425 stjórnendum fyrirtækja 

í 10 löndum og 4 heimsálfum var niðurstaðan sú að siðferðilegt viðhorf stjórnanda 

stjórnaðist að miklu leyti af því frá hvaða landi þeir væru.191 Ein af niðurstöðum 

rannsóknar sem gerð var á íslenskri fyrirtækjamenningu árið 2010 var sú „að 

íslenskar skipulagsheildir eigi margt sameiginlegt þegar kemur að 

vinnustaðamenningu“ og „að hægt sé að benda á sameiginleg megineinkenni í 

                                                      
190 Schein, 273-96. 

191 Terence Jackson, „Cultural Values and Management Ethics: A 10-Nation Study,“ Human 

Relations 54, nr. 10 (2001): 1296-300. 
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vinnustaðamenningu íslenskra skipulagsheilda.”192 Þetta er til marks um að ytri 

aðstæður fyrirtækja – það samfélag sem þau tilheyra og sú menning sem þar ríkir 

– hafi eitthvað um fyrirtækjamenningu þeirra að segja. 

Annað sem nefnt hefur verið sem ytri áhrifavaldur á fyrirtækjamenningu eru 

þær venjur sem skapast hafa í þeim iðnaði eða atvinnugrein sem fyrirtækið starfar 

í. Ef samkeppnisaðili á velgengni sína að þakka einhverjum ósiðlegum 

vinnubrögðum sem hann kemst upp með getur verið erfitt fyrir önnur fyrirtæki 

að standast þá freistingu að gera slíkt hið sama. Þegar nægilega mörg fyrirtæki í 

iðnaðinum taka svo upp hið ósiðlega athæfi hefur skapast fordæmi og það orðið 

að viðteknum venjum í greininni. Slíkt fordæmi getur þannig haft mikil áhrif á 

viðhorf einstaka starfsfólks um siðferðilegt réttmæti.193 

Þetta bendir til þess að hin ytri menning sé ekki síður mikilvæg en innri 

menning fyrirtækja. Líkt og Íslendingar þekkja vel úr fjármálahruninu getur 

umhverfi fyrirtækja haft mikil áhrif á gjörðir þeirra og einstaklinga innan þeirra. 

Ef marka má niðurstöður rannsóknarskýrslu Alþingis höfðu ytri aðstæður 

fjármálafyrirtækja mikil áhrif á hvers kyns athæfi taldist leyfilegt á árunum fyrir 

fjármálahrunið 2008. Þar voru færð rök fyrir því að meðal annars bæru stjórnmála- 

og embættismenn, eftirlitsstofnanir, fjölmiðlar og háskólasamfélagið ábyrgð á því 

ástandi sem hafði skapast.194 Sumir héldu því fram að samfélagið í heild hefði haft 

áhrif og að það væri ekki „hægt að útskýra framferði bankamanna án þess að það 

sé tengt við viðhorf og gildi í okkar samfélagi“.195 Þjóðin öll var því talin hafa haft 

einhver áhrif á ósiðlegt athæfi fyrirtækja.  

                                                      
192 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Ester Rós Gústavsdóttir og Þórhallur Örn Guðlaugsson,  248. 

193 Sims,  510. 

194 Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, 8. 

195 Ingi F. Vilhjálmsson, „Það þyrmdi yfir mig,“ DV, 14. apríl 2010, 24. 
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Þrátt fyrir að ytra umhverfi fyrirtækja geti með þessu móti haft áhrif á 

siðferðisviðhorf einstaklinga er þó ljóst að hér er um að ræða vandamál sem er 

ekki nema að hluta til vandi fyrirtækja. Aðrar stofnanir og áhrif þeirra á menningu 

hljóta sömuleiðis að skipta miklu máli. En hvernig sem ytra umhverfi fyrirtækja 

er hljóta fyrirtæki og stjórnendur þeirra hins vegar að þurfa að stuðla að 

heilbrigðri fyrirtækjamenningu eins og unnt er. Það virðist ljóst að virk ábyrgð 

einstaklinga stjórnast að miklu leyti af fyrirtækjamenningu. Stjórnendur, 

eigendur, stofnendur og aðrir þeir sem hafa áhrif á menningu innan fyrirtækja 

ættu því að gera sitt besta til þarf til að stuðla að virkri ábyrgð.  
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Lokaorð  

Sú rannsóknarspurning sem spurt var að í upphafi er þessi: Hvernig er virk og óvirk 

ábyrgð fyrirtækja og hvaða áhrif hefur fyrirtækjamenning á ábyrgð einstaklinga? Rætt var 

um virka og óvirka ábyrgð í fyrstu þremur hlutum ritgerðarinnar og 

fyrirtækjamenningu í þeim fjórða. Þrátt fyrir að enginn þeirra fjögurra leiða sem 

farnar hafa verið við að rekja ábyrgð á gjörðum fyrirtækja leysi vanda hinna 

mörgu handa eru þær þó ekki til einskins. Líkt og Bovens benti á, og 

raunveruleikinn er til marks um, er hægt að rekja ábyrgð með mismunandi leiðum 

eftir því sem aðstæður leyfa. Þannig er ekkert því til fyrirstöðu að notast við 

einstaklingslíkanið ef hægt er að sýna fram á að einstaklingur uppfylli öll skilyrði 

ábyrgðar, til að mynda. Og þrátt fyrir að leiðum óvirkrar ábyrgðar takist ekki alltaf 

að rekja ábyrgð á réttlátan hátt ætti þó að vera hægt að leysa málin með öðrum 

hætti.  

Virk ábyrgð miðar að því að menn axli einstaklingsbundna siðferðilega ábyrgð 

sína og þá gildir einu hvort þeir starfi í fyrirtækjum eða ekki. Þeir þurfa að geta 

greint á milli þeirra mismunandi skyldna sem þeir bera og þekkja eðli 

siðferðilegrar ábyrgðar. Jafnframt þurfa einstaklingar að vera meðvitaðir um ytri 

áhrifaþætti á breytni sína, svo sem ómeðvitaðar réttlætingar fyrir ósiðlegu athæfi. 

Einstaklingar sem eru meðvitaðir um slíka þætti eru betur í stakk búnir til að 

breyta af ábyrgð. 

Í síðasta hluta ritgerðarinnar var svo sérstaklega var rætt um eðli 

fyrirtækjamenningar og áhrif hennar á siðferðileg viðhorf einstaklinga. Mennirnir 

eru félagsverur og viðhorf þeirra og breytni stjórnast að miklu leyti af umhverfi 

þeirra. Sú menning sem er til staðar innan fyrirtækja getur haft mikil áhrif á 

viðleitni einstaklinga til að breyta rétt. Til að starfsmenn séu ábyrgir einstaklingar 

sem axla virka ábyrgð sína er heilbrigð fyrirtækjamenning því grundvallaratriði. 
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Þrátt fyrir að menning geti verið rótgróin í starfi fyrirtækja hafa stjórnendur þeirra 

hins vegar oft ríkar forsendur til að hafa áhrif á hana. 

Eitt af því sem stjórnendur geta aðhafst er að stuðla að fyrirtækjamenningu sem 

leggur áherslu á leiðir einstaklings- og stigveldislíkansins. Þegar auðveldara er að 

rekja ábyrgð á gjörðum fyrirtækja til einstakra manna er líklegra að þeir axli virka 

ábyrgð sína. Að lokum má svo álykta að ef menning getur stuðlað að góðu siðferði 

og stjórnendur geta haft áhrif á hana ber þeim að gera sitt besta til að skapa 

heilbrigða fyrirtækjamenningu.  
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