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Økonomi
er miljø
– miljø er økonomi!
I min barndom på 70- og 80-tallet var jeg hver sommer
hos mine besteforeldre på Sør-Helgeland. Jeg forstod ikke
da hvorfor jeg måtte bruke handlenettet til mormor hver
gang jeg skulle gjøre ærender i butikken. ”De har jo plastposer”, tenkte jeg. Nå innser jeg at min mormors verdier
– som den gang handlet om å spare penger – også var til
det beste for miljøet. Disse verdiene er igjen i vinden.
Arena har miljø som tema – i et bedriftsøkonomisk og
et samfunnsmessig perspektiv. Miljø engasjerer privatpersoner og næringsaktører – aldri før har temaet vært mer
omdiskutert. Mange løfter den økonomiske tenkningen i
en tydelig horisont, der alle ønsker å bidra til bedre miljø
for seg selv og sine etterkommere. Her fokuserer vi på
miljø i et bredere perspektiv.
Miljø er så mangt, og et utfordrende tema å få oversikt over.
Det oppdager bedrifter som bestemmer seg for å starte en
miljøprosess. En lang rekke bransjespesifikke og -nøytrale
sertifiseringer utgjør en liten jungel å finne frem i.
Arena vil gi dere noen innganger ved å vise hvordan enkelte
bedrifter har valgt å løse sine miljøutfordringer. De tar
ansvar og grep om sine handlinger, og de forankrer dette
først og fremst internt i bedriftene, dernest i sine omgivelser.
De starter med de ansatte og målene integreres i bedriftenes strategier og daglige drift. En interessant refleksjon i
en av disse historiene er at krav fra europeiske forbrukere
gjør norsk industri bedre på miljø og sporbarhet. En annen

interessant problemstilling er hvilke miljøkrav det offentlige stiller når de gjør innkjøp.
Mens enkelte bedrifter har miljøfokus for å styrke egen
merkevare, griper andre mulighetsrommet som ligger i en
stadig økende etterspørsel av miljørelaterte produkter. Vi
presenterer bedriften hvor flere aktører står bak etableringen. Ved å sette sammen ulik kompetanse, har de skapt
unike produkter med stort potensial. Å tenke tverrfaglig
samarbeid i et miljøperspektiv kan altså skape innovasjon
– en spennende tanke!
Vi ser nærmere på akademias forskning og undervisning innenfor temaet. Handelshøgskolen i Bodø, Senter
for økologisk økonomi og etikk, har forsket på temaet i
mange år. De har fostret landets første og eneste professor i økologisk økonomi. Siden 90-tallet har de undervist
i obligatoriske fag som gir økonomistudentene forståelse
av ulike økonomiske systemers bærekraft og konsekvenser.
De mener økonomi må sees i sammenheng og likevekt med
kultur og natur. Det handler om å bruke ressursene riktig
– og tenke organisk fremfor tradisjonelt og mekanisk.
God lesning – og lykke til med din miljøinnsats! Husk;
uansett hva du bidrar med vil det være av betydning.
Mariann Meby
Seniorrådgiver
Kunnskapsparken Bodø

Et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge | 

Å arbeide med miljø er ikke et tillegg ut over kjernevirksomheten. Det handler om måten
bedriften ledes på. I arbeidet med Arena har vi kontaktet mange ulike bedrifter om deres
miljøstrategier, og de har alle noe til felles; de ser på miljø som en mulighet. Og det finnes ingen
åpenbare ulemper med å etablere og iverksette en miljøstrategi.

Hvorfor tenke
Det kan fort bli dyrt å ikke ta miljø på alvor. Det er nå
bedriftene må engasjere seg og delta, ellers sakker man
akterut og får et troverdighetsproblem. Men hva er det
som driver denne trenden? Vi går her inn på ulike momenter, og langsiktighet er det åpenbare stikkordet.
Identitet og motiverte ansatte
Som arbeidstaker er man i økende grad opptatt av å ha en
miljøbevisst arbeidsgiver som kan speile ens egne verdier.
Å skille seg ut som en arbeidsgiver med ”de gode verdiene” kan være avgjørende i kampen om kompetansen. Mer
sammensveisede og lojale ansatte kan også bli et resultat
av en tydelig miljøstrategi. Ansattes miljøkompetanse er
også et viktig aspekt for å implementere verdier og videreføre disse i ulike miljøledelsessystem. Derfor starter en
miljøstrategi ofte internt i bedriften.
Konkurransekraft og omdømme
Valg av samarbeidspartnere og underleverandører er heller intet unntak i miljøsammenheng. Som selskap blir man
holdt ansvarlig dersom ens underleverandør åpenbart bryter sitt etiske ansvar. Har man utenlandske forbindelser må
selskapene være ekstra årvåkne. Et godt eksempel er Tele-
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nor, som ikke tenkte godt nok gjennom sine miljøstrategier
da de etablerte seg i Asia. Det levner ingen tvil om at dette
har gitt selskapet en skikkelig skrape i sitt omdømme.
Et bedre eksempel på et selskap som siden oppstarten har
vært tydelige på sine bærekraftige verdier er Body Shop.
De har hele tiden vært tydelige ved å differensiere seg fra
konkurrenter gjennom klare holdninger til testing på dyr
og menneskerettigheter. De har dermed også skapt miljøbeviste kunder. Fretex er et annet godt eksempel på differensiering gjennom en tydelig miljøprofil.
Samfunnsansvar og offentlig drivkraft
Det er ikke lenger likegyldig for oss hvordan en vare eller
en tjeneste er produsert. Samfunnsansvar er blitt et viktig
suksesskriterium og en vesentlig konkurransefaktor, noe
som opptar oss forbrukere stadig mer. Investorer ser på
etikk- og miljøaspektene i sine investeringsanalyser. Det
offentlige er også blitt en viktig pådriver ved å sette miljø
som kriterium ved offentlige innkjøp.
Regjeringen lanserte i juni 2007 ”Miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser”, en handlingsplan for at

Av Mariann Meby

miljø?
det offentlige skal gå foran og etterspørre miljøvennlige varer og tjenester som er
tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder. Nordland fylkeskommune er som
en av seks regioner utpekt som knutepunkt for å støtte innkjøpere i bruk av kriteriene i planen. I Nordland Fylkeskommunes anbudskonkurranser skal miljø telle
20%, mens vektingen av pris og service varierer fra sak til sak.
Miljøledelse og produktsertifiseringer
Etablerte miljøledelsessystemer, som ISO 14001, Miljøfyrtårn og produktsertifiseringer, skal kvalitetssikre at miljøhensyn ivaretas i hele bedriften. Bedriftene må opprettholde
og blir målt på sine miljøtiltak. Dette er skjerpende og utfordrende for enhver bedrift, men
gevinsten desto større.
Det er i dag knapt 30 bedrifter i Nord-Norge som er sertifisert innen ISO 14001 (kilde:
kvalex.no). Dette utgjør 1,7 promille av virksomhetene i nord, og forbedringspotensialet
må anses som enormt. Antall Miljøfyrtårn i nord er i skrivende stund 117.
Virkemidler og innovasjon
Innovasjon Norge eies av staten og hører administrativt til under Nærings- og
handelsdepartementet. Energi og miljø er ett av 14 satsningsområder til
Innovasjon Norge. Innenfor dette satsingsområdet ble det i 2007 tildelt
over 600 millioner på landsbasis.
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Ingen kan gjøre alt,
men alle kan gjøre litt!
Med dette som miljømotto har den nordnorske IKT-aktøren Umoe iTet bestilt 10 miljøbiler, innført
streng kildesortering og redusert antall flyreiser ved hjelp av videokonferanser. Slikt merkes på
bunnlinja.
Bedrifter med ”grønn IT” på dagsorden er slett ikke
uvanlig. Bedrifter som faktisk gjør ord til handling tilhører derimot sjeldenhetene. Med sine seks avdelingskontor i Nord-Norge har Umoe iTet tatt miljøsteget fullt ut.
Regiondirektør Kurt Kristoffersen er en de av ansvarlige
for gjennomføringen av den strategiske satsningen.
– Skiftet kom egentlig naturlig for oss. Media, miljøorganisasjoner, kunder, leverandører og andre har påvir-

ket oss. Vi innså at vi som en stor næringsaktør måtte ta
et miljøansvar, forteller Kristoffersen.
Umoe iTet har startet prosessen med å bli ISO 14001sertifisert. Når denne sertifiseringen er operativ, vil det sette klare føringer for hvordan miljøregnskapet håndteres.
– Vi har valgt å ISO-sertifisere oss, fordi det vil stille større krav til oss. Vi blir da jevnlig målt på miljø,
sier Kristoffersen, som forteller at miljøstrategien
er forankret i hele organisasjonen.
Internasjonale miljøkrav
Umoe iTet har kurset sine
ansatte på miljø og sentraliserte IT-løsninger
for å utnytte strømkapasiteten.
De
forsøker å få kundene til å forstå
miljøfordelene
med videokonferanseutstyr
og oppfordrer
kundene til å
slå av PC’ene
når de ikke er
i bruk.
– Fortsatt er
det vi som
pusher
slike
miljøtiltak
mer
enn
k u n d e n e

Kurt Kristoffersen, Ellen Karine Karlsen, Stian Sørensen.
Foto Per Torbjørn Jystad
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Av Mariann Meby

Av Maiken Johnsen

Miljøsertifisering
ga salgsøkning
etterspør, men dette tror og håper vi
vil snu, forteller regiondirektøren.
– All hardware til datamaskiner produseres i utlandet. Uten internasjonale underleverandørers miljøfokus ville dette vært
en utfordring å få til lokalt.
– Vi ser at stort sett alle våre underleverandører nå produserer annerledes;
de benytter resirkulert materiale og har
CO2-regnskap på produksjonsprosessen. Å produsere enheter som benytter
mindre strøm er også et fokus hos underleverandørene. Slik sett jobber vi i takt.
Nye tider, nye krav
For over et år siden bestilte Umoe iTet 10
elbiler, som for lengst hadde vært i bruk
med kortere leveringstid. De har også
kjøpt inn to Toyota Prius. Selskapet har
som mål at deres konsulenter skal være
CO2-nøytrale og benytte disse bilene på
kundebesøk. Kurt Kristoffersen mener
selskapet er i forkant av en utvikling som
kommer i stormfart.
– Vi kan allerede si at vi har merket vår
miljøsatsing på bunnlinjen og er 100
prosent overbeviste om at dette skal gi
store gevinster på lengre sikt. Internt sparer vi tid, penger og miljø ved at ansatte
benytter videokonferanser i stedet for å
reise mellom kontorene. Hos oss må man
dokumentere hvorfor reisen måtte gjennomføres for å få refundert reisekostnadene. Investeringene i konferanseutstyret betalte seg raskt på den måten,
forteller Kristoffersen.
– Når det offentlige apparatet får fokus
på miljø i sine innkjøp, og miljø blir et
krav til leveransen, vil vi være i forkant
og klare for de krav som stilles. Det er
jo alltid herlig å være i forkant, avslutter
regiondirektør Kurt Kristoffersen.

Som det første fiskeanlegget i Norge, fikk Aker
Seafoods i Stamsund MSC-godkjenning i juni i
år. Sertifiseringen betyr at selskapet høster på en
bærekraftig måte, noe som har resultert i økt salg
av sei til utlandet.
En stadig mer effektiv fiskeriflåte har ført til at enkelte fiskebestander står i fare for utrydding og enda flere utsettes for
alvorlig overfiske. I kjølvannet av denne utviklingen har det
oppstått forskjellige miljø- og interesseorganisasjoner. En av
dem er Marine Stewardship Council (MSC), opprettet av
blant andre World Wildlife Fund og Unilever. Organisasjonen
har utviklet en miljøstandard for bærekraftige fiskerier. Dette
innebærer at brukere av merket tilfredsstiller kravene om å
fiske på bærekraftige bestander med skånsomme redskaper.
De skal også oppfylle de tekniske, sosiale, økonomiske og
kommersielle aspektene ved fisket.
Administrerende direktør ved Aker Seafoods Stamsund,
Claus Schive, forteller om erfaringene så langt.
– For Aker Seafoods er det viktig å ta miljøansvar, slik at vi
kan bidra til en fornuftig høsting av bærekraftige bestander.
For kundene blir det stadig viktigere å vite at fisken de
spiser kommer fra sterke bestander. På sikt skal alle anleggene i Aker Seafoods sertifiseres.
Så langt er bare sei MSC-godkjent. På emballasjen står det
klart og tydelig at dette er et MSC-sertifisert produkt. Både
MSC-godkjenningen og sertifiseringen av anlegget i Stamsund er nokså ferske, og Schive har registrert at noen av markedene er mer opptatt av miljømerking enn andre.
– Det svenske markedet er kommet langt. Siden vi fikk godkjenningen i juni har vi hatt en økning i salget av sei til både
Sverige og Storbritannia. Kunden fokuserer mer på bærekraftige bestander, og med MSC-sertifiseringen kan vi synliggjøre
at også vi synes det er viktig.
Internt i bedriften har implementeringen av MSC-standarden
gått greit.
– Noen små endringer i rutiner har det vært, men det har gått
seg til uten problemer. Alle ser verdien av å være sertifisert.
Med flere MSC-godkjente arter, forventer vi også at virkningene skal bli større, oppsummerer direktør Claus Shive.
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Av Malin Johansen

Oddbjørn Schei

For Troms Kraft er satsing på miljø alt annet enn en motegreie.
Gjennom 30 år har de jobbet med energiøkonomisering og fornybare energikilder. I 2002 ble Troms Kraft sertifisert Miljøfyrtårn som
første energiselskap i Norge. Nå står nye energikilder for tur.

Miljøfyrtårn
i nord
Ifølge konsernsjef Oddbjørn Schei ligger en langsiktig satsning på miljø til grunn for de valgene selskapet gjør.
– Troms Kraft er en stor samfunnsaktør i landsdelen med
over 100 års historie. Vi har en sterk lokal forankring gjennom utbygging av vannkraftverk og bygging og drifting
av Norges lengste linjenett. Min påstand er at dette hadde
ikke vært mulig uten at eiere, styret, ledelse og ansatte i
handling har synliggjort at hensynet til miljø er viktig. Det
faktum at vi var det første norske energiselskapet som ble
sertifisert som Miljøfyrtårn er derfor ikke tilfeldig.
Konsernets satsning innenfor miljø og klima er forankret
i selskapets strategi- og forretningsmodell. Bærekraftig
utvikling er et nøkkelord i denne sammenheng.
– Gode økonomiske resultater er viktig. Like viktig er det
at virksomheten utøves og utvikles med krav til miljøfokus og samfunnsengasjement. Vi skal ha en miljøvennlig
drift og ha en tydelig og dokumentert miljøprofil, forklarer
Schei.
Gir muligheter
Langsiktig og integrert satsning på miljø har i følge konsernsjefen åpnet for nye forretningsmuligheter for konsernet.
– Vi er en aktiv pådriver for utvikling og realisering av
nye fornybare energiressurser, som vindkraft og havkraft.
I tillegg mener vi at energigjenvinning fra avfallshånd-
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tering vil bli et viktig bidrag til beste for miljø og samfunn.
Vi har også et potensial i form av bedre utnyttelse av de
vannkraftverk som er i drift, samt realisering av nye vannkraftressurser.
Opprinnelsesgaranti
Troms Kraft er både produsent og leverandør av strøm.
− Vi omsetter imidlertid fem ganger vår egenproduksjon.
Det betyr at vi er avhengig av å kjøpe store mengder strøm
på det nordiske markedet. I dette markedet omsettes strøm
av alle typer. Opprinnelsesgarantien for fornybar energi er
en dokumentasjon av at kraften vi leverer er produsert ved
hjelp av fornybare energikilder. Garantien sikrer at betalingen for elektrisiteten stimulerer til nye investeringer i
fornybar energi – og det er viktig for oss, forteller konsernsjefen.
Miljø- og energiøkonomisering
− I Troms Kraft har vi lang erfaring i arbeid innenfor energiøkonomisering, energiteknisk kartlegging og valg av
miljøriktige løsninger. Vi har kompetanse, produkter og
tjenester som gir effekt, og flere av våre kunder har gjennom ulike tiltak redusert sitt årlige energiforbruk med 10
- 15 prosent. Miljø- og energiøkonomisering er et viktig
satsningsområde, som gir både oss og våre kunder økt
konkurransekraft, avslutter konsernsjef Oddbjørn Schei.

Av Maiken Johnsen

Bioteknologi

mot oljeutslipp
En lovendring om lagring av oljeforurenset avfall stimulerte til idéutvikling hos tre nordnorske
selskaper. Resultatet ble Fjernstyrt bioremidering, et prosjekt som kan revolusjonere håndtering
av oljeutslipp og lekkasjer.
Det er i Bodø, våren 2007. Gründer
Stein-Erik Jøllanger i Induce har solgt
sin egenutviklede programvare for å
analysere og kartlegge fargen på laks
i produksjonslinjen. Som en videreføring ønsker han å finne ut om
systemet kan benyttes innenfor annen industri. Tilfeldigvis oppdager
Jøllanger en ny lovendring for søppeldeponi som vil tre i kraft i 2009.
Historien om Fjernstyrt bioremidering
er historien om hvordan miljørelatert
innovasjon blir til innenfor nordnorsk
klyngedannelse med helt forskjellig
kompetanse – realisert med støtte fra
offentlige og private fond.
– Narvikselskapet Arctic Spill Control AS (ASCAS) hadde allerede jobbet med å utvikle metoder for rensing
av oljeforurenset jord- og sandmasse
ved å tilsette naturlige bakterier som
livnærer seg på oljen. Gjennom Inno-

vasjon Norges nettverk møttes ThorIvar Solberg fra ASCAS og Induce. Vi
så raskt muligheten for et samarbeid,
hvor Induce har IT-kompetansen og
ASCAS kunnskap om behandling av
forurenset masse. Avfallsselskapet
IRIS Produksjon AS ville være med.
Og NORUT Narvik er leid inn for
å kvalitetssikre prosessen, forklarer
Jøllanger.
Prosjektet Fjernstyrt bioremidering
gjennomføres nå ved søppeldeponiet
utenfor Bodø. Her er det bygd opp en
container som hele nedbrytingsprosessen styres fra. Etter et forprosjekt i
fjor, var resultatet så lovende at gruppen bestemte seg for å søke midler til
et hovedprosjekt.
– Vi har fått midler fra Kunnskapsfondet Nordland AS, og fått innvilget
Skattefunn og en IFU-kontrakt. Ved

Hva er fjernstyrt bioremidering?
Forurenset masse tilsettes bakterier og vann. Hele
prosessen overvåkes, og næringsstoffer, fuktighet,
pH, temperatur, oksygen og en god del flere parameter måles og justeres slik at nedbrytingsprosessen kan optimaliseres. Når det ikke er mer olje

utgangen av 2009 regner vi med at
prosjektet er ferdigstilt.
Det nye lovpålegget vil medføre store
ekstrakostnader for den som må kvitte seg med forurensede jord- og sandmasser. Induce og ASCAS har derfor
etablert et selskap sammen med tanke
på kommersialisering av prosessen.
– Målet er å få betalt for å rense
forurensede masser i stedet for at de
graves opp og skipes til depoter for
farlig avfall. Forurensede masser skal
kunne behandles der forurensingen
har skjedd, eller graves opp og renses på eksempelvis et søppeldeponi.
Metoden vil være meget nyttig spesielt på steder det er vanskelig å komme
til med graving, som under bygninger,
sier prosjektleder Stein-Erik Jøllanger
i Induce.

i massen, vil bakteriestammen naturlig dø ut, og
en sitter igjen med ren jord og rent vann. Nedbrytingsprosessen kan brukes på forurenset jord,
sand, bunnsedimenter, mud og slam, og tar ca
100 dager.
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Av Stig Ingebrigtsen, Ove Jakobsen og Øystein Nystad

Kretsløpsøkonomi
– for fremtidens utfordringer
Hvis børskrisen løses ensidig gjennom økonomisk vekst, kan dette føre oss nærmere en
økologisk katastrofe. Kretsløpsøkonomien er et alternativ.
At økonomisk vekst har vært viktig for å heve levestandarden i vår del av verden, trekkes ikke i tvil. Om fortsatt
økonomisk vekst i de rike landene bidrar til lykkeligere
innbyggere er mer tvilsomt. De negative miljøeffektene er
synlige, både lokalt, regionalt og globalt. Ut fra en rettferdighetsbetraktning må de fattige landene ha en økonomisk utvikling som leder mot et akseptabelt velstandsnivå.
For å unngå økt totalbelastning på jordens økosystemer,
må vi derfor redusere belastningen på naturen i vår del av
verden. Dette gir oss unike muligheter til å utvikle en økonomi som har fokus rettet mot livskvalitet og bærekraftig
utvikling.
På samme måte som økonomisk virksomhet er avhengig av energi og materie fra naturen, er økonomien også
avhengig av kulturressurser i form av kunnskap og verdier.
Kunnskap er viktig for å identifisere, analysere og finne
løsninger på ulike utfordringer. For å prioritere mellom
handlingsalternativer holder det imidlertid ikke med informasjon. Det er i tillegg nødvendig å etablere et verdifundament som alternativene kan vurderes opp mot. Innenfor
kretsløpsøkonomi er det et viktig poeng at vi verken kan
eller bør oversette alle former for natur- og kulturverdier
til økonomiske målenheter. Begrunnelsen er at natur og
kultur ikke kan reduseres til kun å være innsatsfaktorer
til økonomisk sektor. Kultur og natur representerer også
en egenverdi.
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Natur er med andre ord ikke noe vi tar vare på bare fordi
den er nyttig til ulike formål. Hovedbegrunnelsen er
at den dypest sett utgjør en del av oss selv. Det samme
resonnementet gjelder for kulturen. Kunnskaper og verdier
bør ikke bare vurderes ut fra hvilken potensiell økonomisk
nytteverdi de representerer, men også som en viktig del i
menneskets dannelsesprosess. Verdiene må utvikles og
begrunnes gjennom en dialogisk prosess der alle gis anledning til å delta på like betingelser.
Dagens økonomiske modell har som oppgave å bidra til en
effektiv utnyttelse av begrensede naturressurser. Da er det
åpenbart noe som ikke stemmer, når avfallsmengdene vokser like raskt som forbruket av naturressurser. I kretsløpsøkonomien argumenteres det med at vi må utvikle systemer
for gjenbruk, material- og energigjenvinning. Det bidrar til
at ressurser og energi blir utnyttet optimalt. Utvikling av
sirkulære verdikjeder er et viktig bidrag i arbeidet med å
etablere harmonisk samspill mellom økonomisk virksomhet og naturen. En viktig forutsetning for at kretsløpsøkonomien skal fungere, er at det etableres dialogbaserte arenaer, der aktørene på markedet blir enige om å
samordne tiltak til å fremme hensiktsmessige løsninger.
Erfaring viser at markedet i liten grad selv bidrar til å
etablere denne type bedrifts- og bransjeoverskridende
institusjoner og løsninger.

Verditrianglet

Samspill mellom økonomi og kultur har en annen karakter enn
samspill mellom økonomi og natur. En viktig faktor er at kulturverdier ikke er begrensede. Kunnskap er ikke et gode som
blir forbrukt på samme måte som olje og gass. Det vil si at
utviklingen fra velferds- til livskvalitetssamfunnet har et stort
iboende potensial.
Revitalisering av kunnskap og verdier (samfunnets lim) er
avhengig av en livskraftig kultur. Resultatet av en kommersialisert kultur er at alt fra kunnskap til kunst blir
redusert til salgsvarer. Mennesket mister dermed en viktig del
av sin identitet og ender lett opp som endimensjonale forbrukere. Undersøkelser som viser at tilfredsheten med livet ikke
øker i takt med forbruksveksten, gir mening i dette perspektivet. En mulig forklaring er at vi står i fare for å miste noe av
vår kulturelle ballast på vei inn i forbrukersamfunnet. Et tegn
på at denne utviklingen har kommet langt er at vi erstatter vår
individuelle og kollektive identitet med en oppfatning av oss
selv som merkevarer som skal være attraktive på markedet.
Litteratur: Ingebrigtsen, Stig og Jakobsen, Ove; 2004, Økonomi,
natur og kultur- Ny økonomi på et filosofisk grunnlag, Abstrakt
Forlag

(Ingebrigtsen og Jakobsen 2004)

Økonomi
Økonomiske verdier
Velferd

Kultur
Kulturelle verdier
Livskvalitet

Natur
Naturverdier
Livsgrunnlag

Kretsløpsøkonomi

(Ingebrigtsen og Jakobsen 2004)

Natur

Energi
Materie

Energi
Materie

Resdistribusjon

Input

Produksjon

Økonomi

Forbruk

Output

Distribusjon
Kunnskap
Verdier

Kultur

Kunnskap
Verdier
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Gjør karriere på

kretsløpsøkonomien
Ved Handelshøgskolen i Bodø har studenter vært introdusert til kretsløpsøkonomi som en del av
obligatorisk pensum siden tidlig på nittitallet. Siviløkonom Joakim Sveli har satt teori ut i praksis.
Våren 2007 avsluttet Joakim Sveli sin mastegradsutdanning
i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bodø (HHB),
der han spesialiserte seg i økologisk økonomi. I dag jobber
28-åringen som rådgiver i Ernst & Young innenfor temaene gransking og forebygging av økonomiske misligheter,
miljø, samfunnsansvar og klima.
Siden 1993 har HHB, i tillegg til å tilby spesialisering i
økologisk økonomi, hatt 10 obligatoriske studiepoeng i
filosofi, etikk og miljø. Sveli betegner faget som essensielt.
− Verdibaserte fag er helt nødvendig for at fremtidens økonomer skal kunne foreta helhetlige analyser innenfor eget
fagfelt. De må kunne se faget i lys av det siste århundrets
hendelser i forhold til hvordan teorien er ment å fungere
i praksis. En slik bakgrunn er helt nødvendig for å kunne
vurdere om dagens modeller er tilstrekkelige i forhold til
alle de utfordringer som måtte komme vår vei, både på
mikro- og makronivå.
Økonomisk holisme
Fundamentale problemer i forhold til forurensning, klimapåvirkning og fattigdom er sterke tegn på at dagens økonomiske system ikke er optimal.
− Økonomer kan ikke utelukkende utdannes i hvordan de
skal markedsføre, bokføre og analysere leverandørkjeder
eller spore kostnader, og til sist læres at hele systemet vil

12 | ARENA HØSTEN 2008

fungere optimalt så lenge de og deres bedrift tjener mest
mulig penger. Ved å være kritisk til sitt eget fag evner man
lettere å kunne ta til seg andres innspill, faglige bakgrunn
og innfallsvinkler, forteller økonomen og fortsetter:
− Uansett om jeg har jobbet med regnskapsanalyse,
utarbeiding av miljøstyringssystem, risikostyring eller
prosessforbedring, har jeg brukt en helhetlig analyse og
vurderingsgrunnlaget fra økologisk økonomi.
Innenfor dagens globale økonomi – med alle sine komplekse utfordringer – er etterspørselen stadig økende for
økonomer med alternativ kompetanse. Dette er økonomer
som kan se utover kortsiktig inntjening og operere i skjæringsfeltet mellom økonomi, miljø og samfunn. En bakgrunn med økologisk økonomi er derfor stadig mer attraktiv. For Sveli er en slik bakgrunn viktig for hans praksis.
– Start med miljøkompetanse
Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø mener det er essensielt at miljøaspektet
integreres i fremtidens økonomiske systemer. Derfor har
de utviklet Kretsløpsmodellen, som fokuserer på problemstillinger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur. Landets første professor i økologisk økonomi, Ove
Jakobsen, forteller at det er et tankekors at deres tverr-

Av Malin Johansen og Kari Nystad

faglige modell er mer akseptert innenfor
næringsliv enn innenfor mange økonomiske akademiske fagmiljø. Senteret
holder kontakten med andre universitet
og handelshøgskoler i inn- og utland,
slik at de aktivt kan operere innenfor
forskjellige nettverk. Senteret skaffer
seg ferske impulser til kontinuerlig
faglig utvikling også gjennom tett
samhandling med næringslivet.
Denne kontakten gir anledning til
å jobbe med helt reelle problemstillinger som berører bedrifters
miljø- og samfunnsansvar.
– Hvis vi lykkes med å utvikle
begreper, teorier og modeller
som åpner for en ny økonomisk
praksis, så vil vi kunne bidra til
å utvikle et samfunn basert på en
fortsatt høy livskvalitet, avslutter professor Ove Jakobsen, Stig
Ingebrigtsen og Øystein Nystad ved
Handelshøgskolen.

Joakim Sveli. Foto Ida O. Weydahl
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Av Stig Ingebrigtsen, Ove Jakobsen og Øystein Nystad

Hvor står
din bedrift?
Bedriftenes samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR) er det ansvar bedriftene
har for å bidra til bærekraftig utvikling i vid betydning. Praksisen av CSR avhenger av hvilket
perspektiv det settes inn i. Hvis vi skiller mellom tre ulike tilnærminger; negativt, positivt og kritisk
syn – hvor står så din bedrift?
Milton Friedmann mente i ”Det negative synet”, at etikk
og økonomi ikke må blandes sammen. Denne tesen fra
1970 begrenser bedriftens samfunnsansvar til kun å trekke inn økonomiske verdier; det vil si å tjene mest mulig
penger slik at samfunnskaken blir størst mulig. Markedsmekanismene i kombinasjon med myndighetenes markedsreguleringer sørger for at etiske verdier blir ivaretatt.
En leveregel for ”Det positive synet”, ble tjue år senere
presentert ved Michael Porter og kalkulerer med at etikk
gir bedre lønnsomhet. Bedriftene bør derfor trekke inn
etiske verdier i planlegging og gjennomføring av sine markedsstrategier, fordi det bidrar til å øke lønnsomheten.
Bedrifter som har en tydelig etisk profil vil slik oppnå en
styrket konkurransekraft på markedet, samtidig som den
vil rekruttere bedre kvalifiserte ansatte.
I 2001 presenterte Richard Welford ”Det kritiske synet”,
hvor det fokuseres på at etisk refleksjon er viktig, men at et
kritisk blikk også kan komme i konflikt med økonomiske
effektivitets- og lønnsomhetsmål. Bedriftens samfunnsansvar tilsier at det finnes en rekke ulike verdier som bør
ivaretas. Ofte vil det her være sammenfall mellom etisk
ansvarlighet og lønnsomhet, men verdidilemmaer kan
innebære at økonomisk lønnsomhet må ofres for å innfri
andre og mer grunnleggende verdier. Et dilemma kan ligge
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i å gi riktig informasjon, samtidig som dette vil svekke
omsetningen av bestemte produkter. Å ta miljøhensyn kan
dermed føre til at lønnsomme prosjekter skrinlegges.
Virkelighetsoppfatning i endring
Før vi som aktører kan ta stilling til hvilke normer og
verdier som bør legges til grunn for bedriftens samfunnsansvar, må vi tenke gjennom hvordan virkeligheten er bygd
opp og fungerer. Virkelighetsoppfatningen forteller hvilke
relasjoner som gjelder og hvilke metoder som er relevante
for å skaffe informasjon.
Moderne markedsøkonomi, som vitenskap og praksis, forutsetter at naturen, samfunnet og markedene fungerer som
avanserte mekanismer, hvor delene griper inn i hverandre
som i tannhjul. Et viktig poeng i den mekanistiske måten
å forholde seg til omverden på, er at alle skader kan repareres gjennom økt kunnskap og forbedret teknologi. Både
det negative og det positive synet på CSR er basert på en
mekanistisk virkelighetsforståelse.
Alle har vi et ansvar – fra mekanisk til organisk!
”Den verden vi har formet med vår måte å tenke på har
alvorlige problemer, som ikke kan løses ved å fortsette å
tenke på samme måte”. Slik skal Albert Einstein ha sagt

det. Han fremsa dermed at den mekanistiske måten å tenke
på må erstattes med en ny forståelse. Og at en slik forståelse
bygger på at natur og samfunn blir oppfattet som levende,
selvutviklende systemer, preget av frihet, kreativitet, hensikt og
subjektivitet.
Dette innebærer at alle aktørene har innflytelse og er medansvarlige for utviklingen. Med utgangspunkt i dette perspektivet oppdager vi at alle aktørene i markedet er medansvarlige i å
oppnå felles mål om bærekraftig utvikling. Bedriftens miljø- og
samfunnsansvar blir da en ufravikelig kjensgjerning. Løsningen
blir å utvikle nettverksløsninger som sikrer at det utviklingspotensialet som ligger i samspillet mellom samfunn, natur og
økonomi blir aktivert. Ut fra et organisk perspektiv innebærer
CSR at bedriften er medansvarlig for å bidra til en utvikling der
medarbeidere, kunder, leverandører, lokalsamfunn og naturen
får mulighet til å utvikle sitt iboende potensial optimalt. Det vi
si at ”det kritiske synet” på CSR, der ulike verdier balanseres
opp mot hverandre, harmonerer med den organiske virkelighetsoppfatningen.

Økonomi i et organisk perspektiv

Økonomi i et mekanisk perspektiv

Samfunnet utgjør mer enn summen av delene. Samfunn, bedrifter og organisasjoner er selvutviklende, meningsbærende
systemer i stadig endring. Samspillet
bygger på kreativitet og ansvar for
individuelle og felles verdier og mål.

Pris- og markedsmekanismene er å
betrakte som kausale lovmessigheter,
som gir
(verdinøytrale) optimale
løsninger. Markedet blir betraktet som
en maskin, der alle delene i prinsippet er
utskiftbare. Ulønnsomme deler kan skiftes ut, uten negative konsekvenser for
helheten.
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Av Mariann Meby

Sikre din
miljøposisjon
Utfordringen med å ta tak i miljøstrategier er at du står selv fritt til å velge. Det finnes ingen rød
dør som forteller deg alt om miljømerker og miljøprosesser. Derfor må du gjøre egne vurderinger,
undersøke mulighetene og finne ut hva som passer best for din bedrift. Nedenfor gir vi deg en
oversikt over noen, ulike sertifiseringsordninger.
Man skiller på miljøstyringssystemer og miljøsertifiseringer/-merker. Miljøstyringssystemer er verktøy som
dokumenterer miljøbelastning og setter opp mål for
eget miljøarbeid, som ISO 14001 og EMAS. Miljøsertifiseringer/-merker gjelder en bedrifts produkt, eksempelvis
Svanen og Ø-merket.

for Miljøfyrtårnsertifisering. Kommunen er sertifiseringsmyndighet, men kan velge å sette bort det praktiske arbeidet til eksterne virksomheter. Miljøfyrtårn bistås av nasjonalt godkjente konsulenter, som kun kan legge til rette og
bistå i denne prosessen.
www.miljofyrtarn.no

Virksomhetene i listen til høyre er teknisk akkreditert av
Norsk Akkreditering til å bistå bedrifter i sine sertifiseringsprosesser innenfor EMAS og ISO 14001.

Svanen er en nordisk merkeordning og i Norge forvalter
Stiftelsen Miljømerking det praktiske arbeidet med å utarbeide miljøkrav, gjennomføre kontroller og tildele lisenser.
Stiftelsen Miljømerking oppfyller kravene for internasjonal
standard for miljømerkingssystemer - ISO 14024. Stiftelsen Miljømerking er et ansvarlig organ med myndighet til
å forvalte de offisielle merkeordningene Svanen og Blomsten. Svanen er den offisielle, nordiske miljømerkeordningen, og Blomsten er EUs tilsvarende merke. Bedriftene søker lisens direkte til Stiftelsen Miljømerking.
Stiftelsen Miljømerking skjerper kravene cirka hvert fjerde
år. Ved revisjon av kravene må alle foretak med Svanelisens omprøves og dokumentere at de oppfyller de nye

Verken Svanen eller Miljøfyrtårn er norske akkrediteringssystem. De to består av to ulike stiftelser, som hver ivaretar
sine prosesser. Fairtrade-merket forteller deg at råvarene
er tatt ut under rettferdige betingelser for produsentene og
Ø-merket brukes på dokumentert økologisk produserte
råvarer.
For å sertifiseres som Miljøfyrtårn, må din kommune først
kjøpe lisens. Lisensen forplikter kommunen å legge til rette
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LEDELSESSYSTEMSERTIFISERING
– Herunder NS-EN ISO 14001
www.iso.org
Care Certification
Private Limited
www.carecertification.com
Det Norske Veritas
Certification AS
www.dnv.com
Dovre Sertifisering A
www.dovresertifisering.no
Kontrollrådet for
betongprodukter
www.kontrollbetong.no
Kvalitet Veritas
Quality Assurance
www.kvqa.in
Moody International
Certification AS
www.moodyint.com
Nemko AS
www.nemko.com
ROLI Certification A
www.roli-certification.no
Teknologisk institutt

og strengere kravene før de får
beholde Svane-merket. For å få
lisens for Svane-merket, må
produktet tilhøre en av Svanens produktgrupper og deretter oppfylle alle krav som stilles
innenfor den aktuelle produktgruppen.
www.ecolabel.no
Andre webadresser:
www.debio.no
www.epd-norge.no
www.hhb.no/miljo
www.fairtrade.no

Sertifisering AS
www.teknologisk.no/
ti-sertifisering
EMAS - Environmentalt
Management Audit Scheme
www.brreg.no/registrene/emas
Det Norske Veritas
Certification AS
www.dnv.com
Dovre Sertifisering AS
www.dovresertifisering.no
Moody International
Certification AS
www.moodyint.com
Nemko AS
www.nemko.com
Teknologisk institutt
Sertifisering AS
www.teknologisk.no/
ti-sertifisering
Kilde:
www.akkreditert.no
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Av Kari Nystad

Miljøarbeid i praksis
Toyota Nordvik AS
– Hele verdikjeden i Toyota er sertifisert (ISO 14001), forteller Halla Karadottir, som har vært ansvarlig for prosessen på leverandørleddet i Toyota Nordvik
i Nordland.
– Engasjement fra ledelsen har vært en forutsetning. Miljøgrupper på alle våre
10 forhandlersteder i Nordland har utviklet eierskap til arbeidet, og den største
endringen vi registrerer er positiv holdning hos de ansatte. Økt kjennskap og
bevissthet er nøkkelen, tror vi.
Toyota Nordvik i Nordland har løftet fram sitt miljøarbeid gjennom markedsføringen, hvor Prius blir sterkt fremhevet foran andre. Salget har økt markant,
med hele 24 prosent fra samme tid i fjor. Markedsandelen til Prius har økt tilsvarende 57 prosent i Nordland og 75 prosent på landsbasis. Kommunikasjonen
med kunden foregår nå i større grad elektronisk i stedet for på papir.
– Nå står flere hundre av våre gamle og nye leverandører for tur, hvor vi utfordrer dem på våre miljøkrav, avslutter Karadottir.
www.nordvik.no.

Tekstil Partner Nor AS
Tekstil Partner AS har 12 vaskerier på landsbasis. Nordens første Svanemerkede
vaskerikjede har redusert CO²-utslippet tilsvarende det årlige utslippet til nesten
4000 personbiler.
– Når vi først satte oss som mål å satse på miljø for to år siden, så gjorde vi det
skikkelig! Resultatet er at vi foretrekkes fremfor andre, sier styreleder i Tekstil
Partner Nor AS, Per-Ivar Andersen.
Det norske samfunn kan redusere vannforbruket med 400 millioner liter vann,
energiforbruket med 60 millioner KWh og redusere kjemikalieforbruket med 300
000 kg årlig. Dette forutsetter at alle innkjøpere foretrekker kjøp hos vaskerier
som driver miljøriktig. Fra 2006 har vaskerikjeden redusert energiforbruk med
18 prosent per kilo tøy. Forventet produksjon i 2008 er på 29 000 tonn. Samlet
sett gir det en reduksjon i energiforbruk på 8,66 GWh. Et av vaskeriene har
erstattet bruken av olje med fjernvarme basert på biobrensel, og tre av vaskeriene
har erstattet olje med propan.
www.tekstilpartner.no

Å kjøpe en halvøkologisk
gulrot fra ditt nærmiljø
er bedre enn å kjøpe en
heløkologisk gulrot fra
Belgia”.
Øystein Nystad, førstelektor
Handelshøgskolen i Bodø

Buktafestivalen
– For oss er det mer snakk om holdning. Miljø er viktig og dette skal vi gjøre.
Økonomi har i grunnen ikke vært styrende ved valget om miljøsertifisering. Konsekvensen har vært å iverksette grep som inngår i en langsiktig satsning. Miljøfyrtårn ble et godt verktøy for oss og representerer et smidig og godt system.
Hos oss har det hatt størst betydning for innkjøp og leverandørvalg. Vi vil ha
kortreiste produkter og leverandører. Samarbeid og synergi er dermed blitt
bonus. Vi har aktive partnere eksemplifisert med at i sommer hadde vi spesielt
fokus på kildesortering i nært samarbeid med Tromsø kommune og Remix i
spissen. Vi synes dette er verdifullt og bidrar til at flere tar eierskap til festivalen,
forteller produsent og markedsansvarlig Lasse Pettersen.
www.bukta.no
Bukta rydder opp etter seg.
Foto Johan Gustavsen
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100-årsmålene
Vi har det godt i Norge i dag – de aller
fleste av oss. Det er den beste tid
noensinne, i det beste land, noen gang.
Er vi virkelig blitt lykkeligere?
3 – 5 år er tidens makshorisont.
Når vi utvider perspektivet til
100 år endres hele bildet.
For eksempel har 3 prosent årlig vekst lenge
vært målet for vår samfunnsøkonomi.
Men i et hundreårsperspektiv betyr
det 19 ganger økning av alt!
19 ganger flere eller større biler
19 ganger flere eller større hytter
19 ganger så mange julepresanger
3 prosent fortsatt materiell vekst er
ikke bare en praktisk umulighet
– det er også en økologisk umulighet.
Er det det vi jobber mot?
Er det dit vi vil?
100-årsmålene
www.hundrearsmalene.no
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1.1: Nyttårsdag | 8.2: Morsdag | 22.2: Fastelavn | 5.4: Palmesøndag | 9.4: Skjærtorsdag | 10.4: Langfredag | 12.4: 1. Påskedag | 13.4:2. påskedag | 1.5: Off.høytidsdag
8.5: Frigjøringsdag | 17.5: Grunnlovsdag | 21.5: Kr. Himmelfartsdag | 31.5: 1. Pinsedag | 1.6: 2. Pinsedag | 8.11: Farsdag | 24.12: Julaften | 25.12: 1. Juledag | 26.12: 2. Juledag
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