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◦ Løfte frem og støtte

bærekraftige prosjekter
i næringslivet

◦ Prioritere de mest
bærekraftige prosjektene
som bidrar til økt norsk

verdiskapning

◦ Legge til rette for at norsk
næringsliv skal lykkes med

å være konkurransedyktig

Innovasjon Norges rolle



Ansvarlig næringsliv Bærekraft

• Unngå å skade

• Korrupsjon

• Krenkelse av 
menneskerettigheter

• Dårlige arbeidsforhold

• Skadevirkninger for forbrukere,
lokalsamfunn og miljø

• Ansvarlig tilnærming

• Aktsomhetsvurderinger 

• Interessentanalyser

• Beste praksis for sin sektor

Bedrift Prosjekt

Miljøeffekter
Vannbehandling

Produksjon av fornybar energi
Reduksjon i utslipp av klimagasser

Bedre utnyttelse av biologiske ressurser
Reduksjon og håndtering av avfall

Energieffektivisering

Økonomiske effekter
Verdiskaping i Norge

Bedriftens gjennomføringsevne  
Bedrifts- og samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet
Eiernes avkastningskrav

Risikovurderinger

Samfunnseffekter
Bedre folkehelse

Et tryggere samfunn
Arbeidsplasser i distriktskommuner

Utvikling av lokalsamfunnet
Mangfold i næringslivet

Lærlingeplasser
Økt dyrevelferd



Foto: Atea.com

Bærekraft gir konkurransekraft!

Foto: What is Sustainability and why is it so 
Important? - TWI (twi-global.com)

https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-sustainability


…bærekraft vil være en kritisk suksessfaktor!

Toppledere UN Global Compact Accenture



Er modellen tilpasset 
trender og regulatoriske 
endringer i samfunnet?
- Teknologiske trender
- Regulatoriske trender
- Sosiale og kulturelle trender
- Sosioøkonomiske trender

Hvordan takler modellen 
endringer i 
kundebehov?
- Markedsspørsmål
- Markedssegment
- Behov og krav
- Byttekostnader
- Attraktiv inntekt

Hvordan takler modellen  
makroøkonomiske 
endringer?
- Globale markedsforhold
- Kapitalmarkedet
- Råvarer og andre ressurser
- Økonomisk infrastruktur

Hvilke bransjekrefter 
påvirker modellen?
- Konkurrenter
- Nye deltagere (opprørere)
- Alternative produkter
- Aksjonærer
- Leverandører/ aktører i 

verdikjeden

Bærekraft påvirker egen 
forretningsmodell



• Vurdering av bærekraftsrisiko –
aktsomhetsvurdering (OECD/UNGP)

• Innfri ett av to:
• Salgsinntekt: over 70 mill NOK
• Balansesum: over 35 mill NOK
• Gj.snittlig ant. Årsverk I regnskapsåret: over 50

• Iverksatt fra 1. juli 2022
• Alle som er omfattet av regnskapsloven § 1-2.

• Veiledning og tilskyn: Forbrukertilsynet bistår
ingen forskrifter knyttet til dette

Åpenhetsloven

Lovforslaget St.prop. 150 L

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold (åpenhetsloven) - Lovdata

Aktsomhetsvurderingene skal dekke egen 
virksomhet, leverandørkjeden og 
forretningspartnere.

1.Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer
2.Kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade ut fra egen 
virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser
3.Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/skade
4.Overvåke gjennomføring og resultater
5.Kommunisere med direkte interessenter og rettighetshavere om 
hvordan påvirkningen er håndtert
6.Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting der det er påkrevd

Åpenhetsloven -
Forbrukertilsynet

https://lovdata.no/static/PROP/prop-202021-150.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99
https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven












FNs 17 
Bærekraftmål
2015

European 
Green Deal
2019

Hvordan vil taksonomien påvirke norske 
bedrifter? 

EU Complience,
FNs Global 
Compact og 
OECD prinsipper 
for 
menneske-
rettigheter 2011

EUs Næringsplan 
fram mot 2050

Regulatorisk 
instrument 
for banker og 
finansiering 
som definerer 
bærekraftig 
aktivitet.

Lovpålagt 
rapportering

MÅLET: 
Sikre 
bærekraftig 
utvikling mot 
2050







Hva kan bedriftene gjøre?
Grønn strategi-trappen: En metode for å gripe muligheter.

effekt

Utvendig

Husrengjøring

Leverandørkrav

Driftsomlegging

Produktportefølje

Forretningsmodell

indre

kompleksitet

ytre organisering

Kilde: Per Espen Stoknes, BI



‘utvikling som imøtekommer dagens

behov uten å ødelegge fremtidige

generasjoners muligheter til å 
imøtekomme sine behov’.

Foto:Building A Better Planet: Toward a Sustainable Post-COVID-19 Society - The BUSINESS of SOCIETY (bos-cbscsr.dk)

https://www.ktchnrebel.com/study-hotel-future/
http://www.bos-cbscsr.dk/2020/05/27/building-a-better-planet-post-covid-19-society/


Foto: What is Success? - Kenzie Academy

Bedre profil/
omdømme

Nye forretnings-
muligheter

Økt salg &
markedsandel 

Økt interesse 
fra investorer

Attraktiv 
arbeidsplass & 

motiverte 
medarbeidere

https://www.kenzie.academy/blog/what-is-success/


Hva bistår Innovasjon 
Norge med?



Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe din bedrift?

Profilering Kompetanse Rådgivning Nettverk Finansiering



www.theexplorer.no

Profilering: The Explorer



Profilering: Green Travel



Digitalt kompetansesenter - Innsikt og kompetanse som kan hjelpe din bedrift til å lykkes

med omstilling, vekst og eksport. Kompetansesenteret oppdateres kontinuerlig. 

Kursoversikt (innovasjonnorge.no)
Her finnes komplett

https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/collections?category=courses


Edit text here• Regionale virkemidler
• Miljøteknologi
• Bioøkonomioordningen
• Grønt vekstlån
• Grønt investeringstilskudd i distrikt
• Grønn Plattform
• Pilot E 2022

• Økt fleksibilitet i energisystemet
• Fossilfri høytemperatur varme i industrien

Finansieringsordninger for 
bærekraftige innovasjonsprosjekter

Foto: GettyImages

Ny 
2022

Ny 
2022

Ny 
2022

Ny 
2022



Tilskudd til miljøteknologi (innovasjonnorge.no)

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/tilskudd-til-miljoteknologiprosjekter/




• GRI

• Growth Wheel     

• Future Fit

• Flourishing Business Canvas   

• Kearney Imp3rove    

• Nordic Circular Playbook

• Restart – Jørgensen & Pedersen

Utallige kompetansetilbud, rapporter,  
analyseverktøy og sertifiseringsordninger: 



• Ønsker din bedrift å ha et større fokus på klima, miljø og
samfunnsansvar i tillegg til profitt i 
forretningsmodellen? 

• Gjennomføres på bedrifts- eller prosjektnivå

• Målgruppe: Produksjonsbedrifter, 5 mkr i omsetning, min 
3 ansatte. Grønne vekstambisjoner.

• 4 - 5 timer

• Minimum to fra ledelse/operasjonell drift bør stille for å 
få best utnyttelse av arbeidet. 

• Digitalt verktøy: Mural og Teams

• Forretningsmessig verktøy: 
Flourishing Business Canvas/trippel bunnlinje

Workshop forretningsmodellering



Grønne BMC-filter



• SWOT-analyser får ofte bedre
effekt når man fokuserer på noe

Evaluere forretningsmodeller: GRØNN-SWOT-analyse

W TS O



• BulleText

Hvordan skaper du 
verdier på 

bærekraftige måter?

KundesegmentKunderelasjon

Kanaler

VerdiløfteNøkkelaktiviteter

Nøkkelressurser

Nøkkelpartnere

Kostnader Inntekter

Løser du problemer 
verdt å løse for dine 

kundesegment?

Hva slags verdi skaper 
din bærekraftige løsning 
for kunder? 

Hvordan kan du 
oppnå bærekraft ved 

kostreduksjon?

Hvilke partnere kan du bruke for å øke din 
bærekraft? Kan vi samarbeide opp og ned 
på tvers av verdikjedene for å maksimere 

sirk.øk?

Bruker du bærekraftige 
ressurser i din produksjon? 
Kan vi dele ressurser med 

noen?

Hvordan kan du opprettholde 
en bærekraftig kunderelasjon 

som varer over tid? 

Har du bærekraftige 
distribusjons-

kanaler?

Kan du kapre andre 
verdier enn 
finansielle?

Business Model Canvas – designed by Business Model Fondry AG. Licensed under  the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Skaper du verdi for 
andre enn dine 

betalende kunder? 

Hvordan kan din forretningsmodell bli enda mer bærekraftig?..noen sentrale spørsmål



Bærekraft integrert i forretningsmodellen – enkel bunnlinje

ProfitPeople Planet



Bærekraft integrert i forretningsmodellen – perspektivene er i endring

Profit

People

Planet



http://www.stockholmresilience.org/images/18.36c25848153d54bdba33ec9b/1465905797608/sdgs-food-azote.jpg


•

Hvordan identifisere bærekraftstiltak som kan styrke 
framtidig posisjon og lønnsomhet?

For å drive lønnsomt, være konkurransedyktige, 
og for å fremdeles bli valgt, må alle bedrifter bli 
grønnere, smartere og mer nyskapende.

Nye krav til små og mellomstore bedrifter vil påvirke 
alt fra prisingen av selskapet, tilgang på kapital, pris 
på lån og forsikringspremier. Det vil også bli nye 
leverandørkrav fra både store virksomheter og 
offentlig sektor.

Gjennom en praktisk workshop skal vi skape en 
forståelse for hva som kan gjøres i bedriften, og 
inspirere til grønn omstilling. Vi vil oppdage nye 
vinklinger, utfordringer og muligheter.

Workshop i bærekraftig utvikling

Målgruppe
• Bedrifter med over 10 mill.  i omsetning
• Industri, vareproduserende
• Klare ambisjoner og vilje til å investere tid og 

ressurser i å jobbe med bærekraftstiltak

Verdi for bedriften
• 3-timers digital eller fysisk workshop.
• Bevisstgjøring og et første steg mot bærekraftig 

omstilling.
• Analyse fra råvarer til avhending; aktiviteter, 

ressurser, utnyttelse av sidestrømmer og sirkulære 
muligheter.

• Minst tre tiltak, med verktøy for å sortere opp mot 
effekt.



Introduksjon og
forventninger

INTRO
Øvelse på et velkjent tema
som introduserer deltakerne

for verktøyet

ANALYSE-ØVELSE ARBEIDSVERKTØY
• Kompetanse

• Kapital

• Henvisning til andre

TILTAK

…

TEORI

Ideer/Tiltak legges inn I 
effektmatrise for å enkelt og 
raskt kunne vurdere hvor
trykket bør legges.

EFFEKTMATRISE

Workshop 
Steg for steg

7 nøkkelprinsipper

Produksjons-/produktreisen

https://de312f73-4ba4-4a83-b0e6-01dc20f54c34.filesusr.com/ugd/8853d3_10c82f55af6945859552f6674ee0a5bc.pdf


•

PRODUKSJONS- / PRODUKTREISEN
Verktøy

Oransje = 
Negativt 
avtrykk

Grønn = 
Positivt 
avtrykk



•

Praktisk workshop der vi ser på virksomhetens materialstrømmer, og hvordan små eller store 
endringer kan øke sirkulariteten og bidra til ny verdiskaping.

Seks steg i en kreativ arbeidsprosess;

1. Ressurskartlegging

2. Lag ressursreise

3. Definere utfordringer/forbedringer

4. Få de raske ideene

5. Ny ressursreise

6. Gevinstkart

Fra lineær til sirkulær - workshop



Tenketank 9R

- strategier for sirkularitet



Prioritetsrekkefølge for sirkularitetsstrategier i produktkjeden

Kilde: Rli , 2015; adaptation by PBL

R0 Unngå (Refuse)

R1 Revurdere (Rethink)

R2 Redusere (Reduce)

R3 Dele og gjenbruke (Reuse)

R4 Bevare og reparere (Repair)

R5
Renovere og oppgradere
(Refurbish)

R6
Reprodusere
(Remanucature)

R7
Reprodusere til nytt
produkt (Repurpose)

R8 Resirkulere (Recycle)

R9 Energigjenvinne (Recover)

Lineær økonomi

Sirkulær økonomi

Økende
sirkularitet

Økende
sirkularitet

Tommelfingerregel:
Mer sirkularitet =

færre naturbaserte
ressurser og
mindre miljø
under press

Tommelfingerregel:
Mer sirkularitet =

færre naturbaserte
ressurser og
mindre miljø
under press

Skape og bruke
produkter på
en smartere

måte

Forlenge
levetiden for
produkter og

deler

Nyttig bruk av
materialer

Gjøre et produkt overflødig, eller erstatte det
med et annet produkt.

Intensiverende produktbruk (f.eks. via produktdeling eller
multifunksjonelle produkter).

Mer effektiv bruk og / eller produksjon
av produkter gjennom bruk av færre
naturressurser og materialer.

Gjenbruk av kassert, men fortsatt brukbart produkt, ti l
samme formål, av en annen bruker.

Reparasjon og vedlikehold av ødelagte produkter eller de
med funksjonsfeil, for å gjøre det mulig å fortsette å bruke
produktet til sin opprinnelige funksjon.

Renovering og/eller modernisering av et eldre
produkt, slik at den forbedrede versjonen kan
brukes til produktets opprinnelige funksjon.

Bruke deler av et kassert produkt i et nytt
produkt med samme funksjon.

Bruke kasserte produkter eller deler av dem i
nye produkter med en annen funksjon.

Bearbeiding og gjenvinning av materialer til så
høy materialkvalitet som mulig, for å kunne
bruke materiale på nytt.

Forbrenning av materialer, gjennvinne energi.

pb
l.n

l

Strategier

Tommelfingerregel:
Mer sirkulatitet = færre
naturbaserte ressurser og
mindre press på klima



Oppgave: 9R Hvilke sirkularitetsstrategier

kan du bruke for å øke 

sirkularitet rundt dine produkter 

og tjenester?



Foto: Unsplash

Takk for meg!

Irene.siljan@innovasjonnorge.no
tlf 95231706

mailto:Irene.siljan@innovasjonnorge.no
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