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Bærekraft = trippel bunnlinje
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1970 I dag 2050



Fire drivere for et bærekraftig næringsliv

Ressursmangel,
klimarisiko 

høyere råvarepriser

Flere lover og regler 
fra myndighetene

Økt etterspørsel & 
forventninger fra
offentligheten

1 2 3

Personlig 
overbevisning
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MÅ ENDRE VIL ENDRE







Nytt lovforslag: Lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og 

aktsomhetsvurderinger

• Kunnskaps- og informasjonsplikter i egen virksomhet og i leverandørkjeder

• Om grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid bygd på FN, OECD og ILO-normer

• Særlige områder 

• Tvangsarbeid og slaverilignende arbeid

• Barnearbeid

• Diskriminering

• Faglige rettigheter 

• Helse, miljø og sikkerhet









Hovedfunn fra EY undersøkelsen av 11 veikart – utslipp i fokus 



Alle må bidra, og alle kan bidra

OPPFYLLE LOVER OG REGLER

• Hvilke lover og regler gjelder din bedrift? 

MILJØTILTAK I EGEN DRIFT OG 

KRAV TIL LEVERANDØRER 

• Sertifiseringer som Miljøfyrtårn

• Produktsertifiseringer som Svanemerke

• Kildesortering av avfall for produksjon, 
butikk og kunder

• Tiltak knyttet til energibruk, avfall, 
innkjøp og transport

• Miljøvennlige innkjøp og krav til 
leverandører

• Påvirke forbrukere til bevisste valg

STRATEGISK TILNÆRMING 

OG NYE TJENESTER OG 

FORRETNINGSMODELLER

• Innovasjon

• Nye tjenester

• Produkter som kan leies ut, leases, 
repareres, oppgraderes

• Nye forretningsmodeller

• Sirkulær økonomi

Passiv

Aktiv

Opportunistisk



Regjeringen vil: 

«At Norge skal være et foregangsland 

i utviklingen av en grønn, sirkulær 

økonomi som utnytter ressursene 

bedre, og utarbeide en nasjonal 

strategi om sirkulærøkonomi»





Produkter som 

tjeneste

Delingsplattform

Produktlivs-

forlengelse

Gjenvinning og

resirkulering

Sirkulære

forsyningskjeder



Lineær økonomi Sirkulær økonomi 

•Forbruker 

•Verdikjeder

•Eie

•Produkt

•Avfall 

•Bruker 

•Verdisyklus

•Anvende

•Funksjon

•Ressurs 



Avfallspyramiden



HHVA OM…..

• Økende tørke, ekstremvær og knapphet på ressurser fører til økte råvarepriser?

•Vi får strengere regler på innhold i produkter, eller blir ansvarlig for hva som skjer med 

dem etter endt levetid?

• Forbrukerne boikotter produktene våre? 

•Vi nyttiggjorde oss av andres avfall, eller vårt avfall kan bli nyttiggjort av andre?

•Vi selger en tjeneste i stedet for et produkt?

•Vi trenger ny kompetanse? 

•Vi kan finne nye forretningsmodeller? 
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Nye forretningsmodeller i handelen 

• Hva er status på innovasjon i handelen?

• Hvordan ser nye forretningsmodeller i handelen ut?

• Hvordan implementere nye forretningsmodeller?

• Hvordan ser fremtiden til handelen ut?

«En høyaktuell og relevant bok som utfordrer, og skaper økt 

forståelse for hvordan vi i handelen kan utvikle bærekraftige 

forretningsmodeller for fremtiden. Boken er inspirerende og 

inneholder mange gode eksempler på innovasjon og nyskaping»   

Marius Varner 





Hva kjennetegner de som lykkes med bærekraft?

• Forankring

• Dialog med interessenter

• Sett en visjon og konkrete mål som forankres i ledelsen og styret

• Finn gode ambassadører

• Bred involvering av ansatte - Hva betyr det for akkurat min jobb? 

• Hvilke kanaler kan det bruke? Arenaer, faste møter, systemer

• Hvordan skal det kommuniseres utad?

• Systematisk organisering av arbeidet  - noen som er ansvarlig for oppfølging

• Prioriter det viktigste for akkurat din bedrift 



Miljøfyrtårn – Norges mest brukte miljøsertifikat





Virkes rolle

Pådriver og politisk påvirker Kurs og nettverk Arbeidsgiverstøtte
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