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Det mener førsteamanuensis 
Beate Sjåfjell ved Universitetet i 
Oslo. Hun leder et forskningspro-
sjekt som skal fi nne ut hvordan 
lovgivningen kan endres slik at 
miljømessig bærekraft kan gjøres 
til en del av bedriftenes formål. 

Det er mulig å lage bestem-
melser som fastslår at profi tt skal 
søkes innenfor rammer hvor også 
bærekraft inngår, mener hun. 

Internasjonalt
Beate Sjåfjells prosjekt heter «Sus-
tainable Companies». Det skal i 
2012 komme med konkrete for-
slag til hvordan selskapslovgiv-
ningen kan endres i hele verden. 
Prosjektet har bred internasjonal 
deltakelse. 

– Best effekt vil jo denne type 
lovgivning ha dersom den virker 
likt over landegrensene, sier Sjå-
fjell.

– EUs «grunnlov» signaliserer 
en målsetting om at bærekraft 
skal implementeres på alle felter 
i samfunnet, og EUs traktater er 
tydeligere på dette enn hva den 
norske grunnloven er. Det er 
imidlertid et problem at heller 
ikke unionen har nedfelt dette i 

konkrete direktiver og forordnin-
ger, sier Sjåfjell. 

Concordia
EU-domstolen har imidlertid 
slått fast at bærekraft er et legalt 
kriterium i forbindelse med 
offentlige anskaffelser. Et grunn-
leggende eksempel er Concordia-
saken fra Finland. Et busselskap 
som ikke fi kk en kontrakt til 
tross for at det var billigste anby-
der, gikk til sak mot Helsingfors 
by for brudd på unionens kon-
kurranseregler. Kommunen 
hadde valgt en 
tilbyder med 
høyere pris – 
men med bedre 
miljøløsninger 
– og fi kk dom-
stolens aksept 
for at dette var 
tillatt. 

I dag går mye 
av samfunns-
ansvarsarbeidet 
ut på å snakke med næringslivet 
for å overbevise dem om frivillige 
tiltak. 

– Det er en fremgangsmåte jeg 
har liten tro på. Alle ser verdien 
av å fremstå som ansvarlige, men 
ikke alle ser verdien av faktisk å 
gjøre det. Erfaringen er at jo styg-

gere et selskap ser ut, jo mer res-
surser bruker det på sminke, sier 
Beate Sjåfjell.  

Markedets begrensning
Aktiviteter som er så skadelige 
at de på lang sikt vil virke under-
gravende, kan på kort sikt være 
så lønnsomme at de likevel blir 
praktisert. Typiske eksempler på 
dette er overfi ske av utsatte arter 
og nedhogging av regnskog. 

– Forbrukermakten blir frem-
hevet som et effektivt motmid-
del skadelig aktivitet, men for at 

forbrukerne skal 
kunne reagere, 
må de faktisk 
være klar over 
hva som foregår, 
påpeker Sjåfjell.

– Dessuten 
mener jeg det 
er en ansvars-
fraskrivelse fra 
myndighetenes 
side å overlate 

til enkeltmenneskene om vi skal 
ha et bærekraftig samfunn eller 
ikke. Ofte er det dessuten bil-
ligere å bryte etiske prinsipper 
enn å følge dem, og ansvarlige 
næringsdrivende risikerer å taper 
i konkurranse med de uansvarlige 
slik reglene er i dag.    

Bedriftens formål
Sjåfjell mener det bør være ned-
felt i en bedrifts formål at den 
skal drive innenfor bærekraftig 
utvikling, mener Sjåfjell. Da vil 
bærekraften komme inn som en 
styreoppgave på linje med lønn-
somheten. På en del områder vil 
virksomheten da få et gulv med 
verdier som det ikke skal være 
mulig å legge seg under. 

– For å få dette til, må vi ha 
lover som krever at styrene sør-
ger for at disse hensynene blir tatt, 
sier Sjåfjell. 

Hun sier at dette lovverket 
også bør kunne kreve ansvar-
lighet bakover i kjeden, slik at 
en leverandør eksempelvis blir 
ansvarliggjort med hensyn til 
hvilke råvarer som blir benyttet 
og hvordan underleverandørene 
opptrer. Telenor ville i et slikt 
juridisk regime hatt et helt annet 
ansvar for forholdene hos leveran-
dørene til sitt datterselskap i Ban-
gladesh enn hva tilfellet var da 
dette ble en sak i offentligheten 
for et par år siden. 

Livsløp 
Livsløpstankegang i forbindelse 
med fysisk produksjon er en viktig 
faktor, Sjåfjell trekker fram. En del 
billige produkter vil kunne tape, og 
konkurransen vil kunne stå mel-
lom produkter som blir dyrere å 
anskaffe, men til gjengjeld mindre 
miljøbelastende og mer varige. 

Noen bedrifter vil kanskje ikke 
klarer å tilpasse seg nye krav, og vil 
forsvinne helt. 

Vil ha slutt på grønnvasking
Beate Sjåfjell har lite tro på å godsnakke med bedriftene for å gjøre dem samfunnsansvarlige. Hun mener at veien å gå er å endre lovverket – både i Norge 
og internasjonalt.
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«Profi tt skal 
søkes innenfor 
rammer hvor 
også bærekraft 
inngår.»

SAMFUNN, ETIKK & KULTUR

Du har sikkert 
fått med deg at 
mennesket og 
sjimpansen er 
ganske like genetisk 
sett. Men hvorfor er 
vi da så ulike likevel?
Forklaringen på det har Eivind 
Almaas. Han er professor i 
systembiologi ved NTNU. 
De store forskjellene mellom 
mennesker og sjimpanser 
skyldes at våre gener har lært 
seg å danne nettverk, forklarer 
han i ntnu.no/gemini.

97 prosent av menneskets 
genmateriale er identisk med 
sjimpansens. Forskjellen lig-
ger i hvordan genene arbei-
der og samhandler. Denne 
forskjellen er særlig tydelig i 
hjernen, der mange av men-
neskets gener er knyttet tettere 
sammen i nettverk enn sjim-
pansens. 

Dette har norske og ameri-
kanske forskere nylig funnet 
ut ved å studere bruken av et 
stort antall gener fra begge 
artene. Studien som fant sted 
ved University of Illinois.

Hvorfor ble vi 
mennesker?
– Vi ville fi nne ut mer om 
hvordan evolusjonen skjer i 
mennesker, forklarer Eivind 
Almaas til Gemini.no. 

– Én mulighet, forklarer 
han, er at tilfeldig valgte gen, ett 
her og ett der, får små mutasjo-
ner som skaper varige forand-
ringer i arten. Men denne type 
forandringer vil trolig ha bare 
små effekter. En annen mulig-
het er at utvalgte forandringer 
i noen helt spesielle gener – 
transkripsjonsfaktorene – set-
ter i gang modifi serte eller nye 
genetiske programmer i ulike 
deler av kroppen. Spørsmålet 
vårt var om denne siste mulig-
heten kan forklare forskjeller i 
menneske- og sjimpansehjer-
ner, sier Almaas.

Kroppens trafi kklys
Et gen har i seg selv ingen 
annen funksjon enn å være 
en arbeidstegning for viktige 
byggesteiner i cellene i en 
organisme. Organismen bru-
ker genet som oppskrift for å 
bygge et molekyl, som oftest 
et protein, og det er dette 
molekylet som utfører det vi 
vanligvis omtaler som genets 
funksjon. 

De ulike proteinene er nød-
vendige for oppbygning og 
vedlikehold av celler og mole-
kyler, og spiller viktige roller i 
alle kroppens funksjoner. 

I de genene som kalles 
transkripsjonsfaktorer, har 
proteinet imidlertid en spesi-
ell funksjon: Det sendes ute-
lukkende ut for å kontrollere 
andre gener – det vil si styre 
produksjonen av og funksjo-
nen til andre proteiner. 

Transkripsjonsfaktorene 

Derfor  er vi menneskerDerfor 

Samfunnsansvar får ingen plass i næringslivet hvis 
bedriftene på en enkel måte kan bløffe seg til et bedre 
omdømme gjennom klisjépreget grønnvasking. 


