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Historisk har bærekraft og samfunnsansvar blitt

sett på som en sideaktivitet med hovedfokus på
rapportering og reduksjon av omdømmerisiko. Vi
har nå beveget oss inn i en ny normal der
bærekraft representerer stor risiko, men også
store forretningsmuligheter, for organisasjoner og
virksomheter. Ved å vektlegge bærekraft, kan
selskaper skape ny vekst, redusere kostnader og
risiko, og samtidig oppnå høyere lojalitet hos sine
kunder og ansatte.

Vår tids store utfordringer trenger at individet og
myndigheter tar et ansvar, men dette ansvaret
deles også av små, mellomstore og store
virksomheter. Foruten at det å ta et samfunns-
ansvar er det riktige å gjøre, og at det vil kunne
straffe seg å la være, blir det stadig mer lønnsomt
å posisjonere seg som en troverdig og genuin
aktør innen bærekraft. Investeringer innenfor
ESG-paraplyen anslås å utgjøre oppimot en
tredjedel av alle aktive investeringer innen 2025
(Bloomberg Intelligence). Dette beløper seg til
~$53.000 MRD av en total på $140.000 MRD. EU
setter samtidig av €1.000 MRD til bærekraftige
prosjekter de neste årene. Dette utgjorde
nærmere 6 % av EUs totale BNP i 2020.

Bærekraftsbegrepet inneholder tre perspektiver,
betegnet som den triple bunnlinjen; sosiale
forhold, miljø og klima og økonomi. Et viktig
prinsipp for å kalle noe bærekraftig, er at du må
ha positiv påvirkning på ett av disse
elementene uten å ha negativ påvirkning på noen
av de andre. I en ikke-fjern fortid har mange
næringslivsledere sett på bærekraftinitiativer som
en kostnad verdt å bære, men likevel en kostnad.
I dag fremstår det i stadig større grad som en
differensierende faktor, såfremt bedriften er
transparent, ærlig og ekte i sitt arbeid på området.
Vår påstand, er at det i nær fremtid vil være like
naturlig for en virksomhet å ha en
gjennomarbeidet bærekraftstrategi som å ha en
overordnet strategi. Dette vil også være
forventningen fra forbrukerne, og et manglende
fokus på klima og sosiale forhold vil da ikke bare
medføre en lavere oppside, men en negativ
innvirkning på bunnlinjen.
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Introduksjon



Skiftet

Har

Kommet

På bakgrunn av en forståelse om at endring er nødvendig innenfor alle tre perspektiver,

har en rekke land forpliktet seg til endring. Samtidig er det et økende press fra samfunnet
som helhet, forbrukere, investorer og regulatoriske instanser. Innen 2030 skal Norge ha
kuttet klimagassutslipp med 50-55 %. Innen 2050 skal vi kunne kalle oss et
lavutslippssamfunn. I juni 2021 vedtok EU en europeisk klimalov, som fastsetter målet
om å nå netto null klimagassutslipp (GHG) i EU innen 2050. Loven setter et mellommål
om å redusere GHG med minst 55 % innen 2030 sammenlignet med 1990 nivåer. For å
oppnå målet har Europakommisjonen lansert strategien Green Deal. Som en del av denne
grønne avtalen har de implementert en taksonomi som ansvarliggjør alle bedrifter over en
viss størrelse til å rapportere på bærekraft på lik linje med et årsregnskap. Kravene gjelder
allerede i dag…

Det finnes ingen standardisert måte å jobbe med disse kravene, men det finnes flere knagger å hekte seg
på. For å bistå bedrifter med å oppnå sine strategiske mål innenfor bærekraft skisserer vi over de neste
sidene vårt veikart og adresserer hovedutfordringene som må løses for å lykkes.
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People | Planet | Profit
Det lønner seg å ha orden i eget hus



Rammebetingelsene for næringslivet endrer seg raskt. Det blir stadig viktigere å ha en bevisst
holdning til egen påvirkning på samfunn og miljø, både for å opprettholde konkurransekraft og for
å unngå å stille uforberedt i møte med strengere krav fra forbrukere, forretning og regulatoriske
myndigheter.

Virksomheter som tar en tydelig posisjon i å bidra til å løse de store utfordringene verden står
overfor, vil styrke sin posisjon i markedet. Bedrifter må som et minimum ta grep for å redusere
negativ innvirkning på samfunn og miljø. En bærekraftstrategi vil bidra til dette.

Gjennom å ha en troverdig, transparent og gjennomarbeidet bærekraftstrategi – som er påkoblet
og integrert i overordnet strategi – gir bedriften et tydelig signal til egne ansatte og talenter i
markedet at man er bevisst eget ansvar og at man er villig til å gjøre en innsats for å bidra.

Gjennom å etterleve en ansvarlig drift, prioritere de viktigste mål og tydeliggjøre risikoområder,
kan risiko for sanksjoner, bøter og annen straff fra tilsynsmyndigheter begrenses. Likeledes kan
risikoer ved omstilling, for eksempel avgifter, teknologiske endringer og endringer i
forbrukernes etterspørsel og atferd påvises.

Investorer vrir stadig mer av porteføljen i retning av bærekraftige prosjekter. En bærekraftstrategi
tydeliggjør at bedriften er verdt å satse på.

Miljøeffekter er det mest kjente elementet, og får gjerne mest oppmerksomhet. Begrepet omfatter

blant annet reduksjon av karbonfotavtrykk, vannforbruk, ikke-nedbrytbar emballasje og sløsende

prosesser som en del av en forsyningskjede. Kontroll på prosesser innenfor området medfører

typisk en positiv påvirkning på miljømessig bærekraft.

Samfunnseffekter handler om å behandle ansatte rettferdig og å sikre ansvarlig, etisk og

bærekraftig behandling av ansatte, interessenter og samfunnet der en virksomhet opererer.

Begrepet omfatter eksempelvis bedre folkehelse, bidrag til et tryggere samfunn, utvikling av

lokalsamfunnet, mangfold i næringslivet, trygge arbeidsplasser og lik lønn for likt arbeid

Økonomiske effekter er trolig den enkleste formen for bærekraft. For å være økonomisk

bærekraftig, må en virksomhet være lønnsom og generere nok inntekter til å kunne opprettholde

driften. Utfordringen med denne formen for bærekraft er å oppnå en likevekt. I stedet for å tjene

penger for enhver pris, bør selskaper forsøke å generere profitt i samsvar med andre elementer av

bærekraft. Det blir stadig vanskeligere å opprettholde en profitabel drift uten å ta hensyn til miljø-

og samfunnseffekter. Denne utviklingen forsterkes av samspillet mellom kravene fremsatt av

forbrukere, forretning og reguleringer.

Å fokusere på sosial og miljømessig bærekraft i tillegg til økonomisk ytelse, er en tilnærming som

ofte refereres til som den tredoble bunnlinjen.

Konseptet bærekraft er sammensatt av tre deler: Samfunnseffekter, klimaeffekter 

og økonomiske effekter – også kjent som People – Planet – Profit

Gevinster ved å ha kontroll på egen bærekraftstrategi
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Krav Om Endring 
Press Fra Tre Kanter
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Forbrukere: Forbrukerne blir stadig mer bevisste, og de handler i økende grad

deretter. Ifølge The Global Sustainability Study 2021 er mer enn en tredel

av forbrukere villige til å betale mer for bærekraft. Undersøkelsen Balancing

Sustainability and Profitability Survey indikerer at 61% av forbrukerne forventer

at merkene de kjøper har en tydelig bærekraftpraksis. Trendene tiltar også i

styrke år for år, og stadig flere etterspør mer og bedre informasjon om

bedrifters bærekraftstiltak. Dette betyr at selskap som tar et ekte og bevisst

ansvar kan forvente en mer positiv innstilling fra forbrukerne.

Reguleringer: For å nå bærekraftmålene for 2050 har Europakommisjonen

utviklet en omfattende politisk agenda for bærekraftig finans. I sin enkleste form

er taksonomiforordningen et klassifiseringsverktøy for å avgjøre om en

økonomisk aktivitet er miljømessig bærekraftig. For at en aktivitet kan

klassifiseres som bærekraftig må den bidra vesentlig til oppfyllelse av minst ett

av seks delmål, og ikke være til skade på noen av de andre: 1. Bidra vesentlig til

minst ett av seks miljømål 2.Begrensning av klimaendringer 3. Klimatilpasning

4. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser 5. Omstilling til en

sirkulærøkonomi 6. Forebygging og bekjempelse av forurensing. Norge

forplikter seg til ordningen.

Forretning: Ettersom regulatoriske enheter og forbrukere blir tydeligere i sine

forventninger til dagens og morgendagens forretningsmodeller, blir

finansnæringen en katalysator for bærekraftig utvikling. Dette innebærer at det

blir vanskeligere å skaffe til veie kapital til prosjekter som defineres som ikke

bærekraftige. NBIM skal eksempelvis ikke investere i selskaper som bidrar til

brudd på grunnleggende etiske normer, fremstiller visse typer våpen, baserer

sin virksomhet på kull eller produserer tobakk. De krever nå også at alle

selskapene i porteføljen har en plan om nullutslipp innen 2050. Påtrykk fra

forbrukere og finansnæringen medfører dermed at investeringer kanaliseres

vekk fra «brune prosjekter» grunnet økt finansiell risiko.



Vanligste årsaker til at 

nordiske bedrifter 
fokuserer på bærekraft
Iflg. Nordea Business Insight Report

34%

etterspørsel fra kunder

33%

vil forbedre omdømmet

22%

juridiske krav

22%

inngår i bedriftsfilosofien

62%

av ledere anser en 

bærekraftsstrategi som 

nødvendig for å være 

konkurransedyktig i dag, og 

ytterligere 22 % tror det vil 

være det i fremtiden.
International Institute for Management 

Development

>80%

har en interesse for å vite 

mer om avtrykket fra deres 

investeringer.
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Våre Kunder Sier
De Vanligste Utfordringene

#1 – HVOR BØR VI STARTE?

Mange ledere finner det krevende å finne frem til hvilke mål og tiltak som passer for nettopp deres bedrift.
Opplevelsen er at bærekraftbegrepet er stort og innholdsrikt og at det er vanskelig å både finne riktig nivå
på målene og hvilke mål som skal prioriteres. Vanlige spørsmål er: Hvor skal vi begynne? Hvor mye gjør
vi? Hvor kan vi ha størst innvirkning på miljøet og virksomheten vår? Hvordan kan endrede rammevilkår
påvirke virksomheten vår?».

Som med alle strategiske valg er det slik at det alltid vil være flere gode ideer enn tilgjengelige ressurser.
Denne innsikten medfører at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Nøkkelen ligger i å finne de riktige
målene for egen bedrift. Et nyttig sted å begynne filtreringsjobben er å se på overordnet strategi og se den
opp mot FNs 17 bærekraftmål. Slik har man virksomhetens overordnede retning i bakhodet, i tillegg til en
gjennomarbeidet liste over bærekraftmål. Dette kan gjøre jobben med å identifisere de målene som gir mest
verdi enklere. Videre er det viktig å huske at prioritering er en dynamisk aktivitet. Markeder og verden for
øvrig endrer seg raskt. En revurdering av prioriteringer bør gjøres med jevne mellomrom, og ledere må ha
mot til å avslutte inaktive eller mislykkede initiativ. Når prioriteringer og innsatser ligger i dvale, still
spørsmål ved hvor strategiske de er.



Vi opplever at våre kunder har et sterkt ønske om å rette mer fokus på bærekraftarbeidet, men at de er
usikre på hvordan de skal organisere seg for å lykkes med innsatsen. Dermed ender man med å skyve
arbeidet foran seg. Fordi bærekraftinitiativer involverer hele organisasjonen, trenger bedrifter en god rigg
for å oppnå ønsket effekt og opprettholde resultater. Denne riggen krever involvering og sponsing fra
ledere, engasjement og eierskap fra medarbeidere, og en styringsstruktur som sikrer gjennomføringskraft.

Involverte ledere – Lederne må være omforente og engasjerte for at bedriften skal lykkes med å legge til
rette for ny atferd. I mange bedrifter står bærekraft høyt på agendaen, men bevisstheten deles ikke
nødvendigvis av mellomledere som står ansvarlige for egne mål og resultater. Bevisstgjøring rundt
virksomhetens overordnede mål og kobling av disse med operasjonelle mål og KPIer, kan bidra til at
bærekraft blir et verdsatt og prioritert arbeid på tvers av alle ledelsesnivåer.

Engasjerte ansatte – I sentrum for en hver endring står mennesker. Bærekraftstrategien må forstås og eies
av alle ansatte for at initiativet skal kunne lykkes. Dette stiller krav til kommunikasjon av lederne, men det
viktigste tiltaket er å gi ansatte eierskap i den overordnede strategien gjennom å bearbeide målene inn i
egen avdeling og egne oppgaver.

Styringsstruktur – Gitt at bærekraftinitiativer gjerne er tverrfunksjonelle og at det dermed blir vanskeligere å
koordinere innsatsen og også å måle effekt, kreves gode styringsstrukturer for å holde trykket oppe på
innsatsen over tid. Dette innebærer å kartlegge hvilke ansatte og avdelinger som må samarbeide for å
komme i havn med de enkelte delmålene, å sette rutiner og å måle resultater.

Vår erfaring er at mange ledere vegrer seg for å snakke om bærekraft, ikke fordi de ikke bryr seg, men fordi
de er redde for å trå feil. En nøkkel i all selskapskommunikasjon er at den må være transparent, ærlig og
redelig. Dette innebærer å være åpen om hva bedriften gjør innenfor bærekraft, men det kan også innebære
å være åpen og kommunikativ om hva den ikke gjør.

Dersom bedriften ikke er etterrettelig, gjennomskues det enkelt av forbrukeren eller brukeren, og da er
veien til grønnvaskingstempelet kort. Det er bedre å vise at bedriften er klar over et problem enn å prøve å
skjule det. Det samme gjelder i den interne kommunikasjonen overfor medarbeiderne, noe flere kan
oppleve som enda vanskeligere.

#2 – HVORDAN BØR VI RIGGE OSS?

#3 – HVORDAN BØR VI KOMMUNISERE?
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Naviger Deg Til Din

Bærekraftstrategi

Steg 1
Forstå
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For å navigere må man vite hvor man står. Det første

steget handler om å forstå egen virksomhet, hvor man står

i terrenget og hvordan landskapet rundt ser ut. Gjennom

en åpen inngang til å utforske og forstå virksomhetens

verdiforslag, dannes et grunnlag for å identifisere hvordan

bedriften kan ta et verdifullt standpunkt innenfor bærekraft.

• Hvilken verdi tilbyr virksomheten sine kunder i dag?

• I hvilken grad ivaretar dagens strategi 

bærekraftperspektivet?

• Hvordan påvirker virksomheten omgivelsene?

• Hvilke tiltak er iverksatt?

• Hvilke ressurser inngår i verdikjeden?

• Hvem er virksomhetens interessenter og hvordan

leverer vi verdi til disse?



Steg 2
Strategisk retning

Steg 3
Organisasjons-
utvikling

Steg 4
Måle og justere

Steg 5
Rapportere og 
kommunisere

Når nåsituasjon er definert kan potensiell verdi oversettes til en konkret strategisk

retning. Dette betyr å sette den ambisjonen med tilhørende mål som virksomheten

ønsker å nå. Det er derfor viktig å velge og å velge bort.

• Hva er virksomhetens ambisjoner?

• Hvilke bærekraftmål skal velges bort og hvilke skal prioriteres?

• Hvilke nøkkelresultater skal tilordnes de overordnede bærekraftmålene?

Den overordnede bærekraftstrategien må implementeres i organisasjonen for å gi

verdi. Mange virksomheter feiler på dette punktet, med den konsekvens at

strategien ikke blir levende operasjonelt. Dette krever forankring ved at

virksomhetens avdelinger og ansatte får ta eierskap i ambisjon og mål gjennom å

bearbeide disse til egen arbeidshverdag.

• Hvordan kan vi kommunisere bærekraftstrategien på en hensiktsmessig måte i

organisasjonen?

• Hvilke nøkkelresultater og KPI-er skal utarbeides på avdelingsnivå for å nå den

overordnede ambisjonen?

For at bærekraftstrategien skal være levende over tid i organisasjonen må man

implementere et kontinuerlig forbedringsperspektiv og følge opp nøkkelresultater

og KPIer regelmessig. Måling er instrumentelt for å ha kontroll på - og oversikt

over – hvorvidt organisasjonen leverer på bærekraftstrategien.

• Har vi dataene og datakvaliteten som skal til for å vurdere om vi når målene

som er satt?

• Hvordan ligger vi an for å nå definerte mål?

• Skal ambisjon, mål, nøkkelresultater eller KPIer justeres eller endres?

Åpen og ærlig informasjon er en sentral del av bærekraftarbeidet. Det er viktig for å

kommunisere til forbrukere, investorer og samfunnet for øvrig at virksomheten tar

arbeidet på alvor, og det blir også stadig sterkere krav knyttet til rapportering fra

myndigheter og regulatoriske enheter. Format og mengde avhenger av

virksomhetens størrelse. For større virksomheter bør bærekraft være en integrert

del av årsrapporten. Det er også flere standarder som kan benyttes for

rapportering, avhengig av informasjonens natur. For mindre bedrifter er det

viktigste å være transparent, tydelig og underrette om hvilke tiltak som iverksettes

innenfor hvilke bærekraftmål.



Hva nå?
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Bærekraft, som en integrert del av hvordan en

virksomhet opererer, har kommet for å bli. Det er en

nødvendighet for samfunnet, og nå er det også en

nødvendighet for små, mellomstore og store

bedrifter. Trykket kommer fra tre sider, og dette

medfører at endringen akselererer hurtigere og

hurtigere. Forbrukerne blir stadig tydeligere i sine

forventninger til dagens og morgendagens bedrifter.

Og de er i økende grad villige til å sette handling bak

sine ord. Myndigheter og regulatoriske organer

setter tydeligere krav, og kravene følges opp av pisk

og gulrot. EU setter av 1.000 MRD EUR for støtte av

grønne investeringer gjennom sin Green Deal.

Samtidig innføres rapporteringskrav gjennom

taksonomien. Også forretningssiden reagerer i stadig

sterkere grad, og flyten av investeringer går i økende

grad mot bærekraftige prosjekter. Bloomberg anslår

eksempelvis at 1/3 av verdens investerte midler kan

være kanalisert inn i bærekraftige prosjekter innen

2025.

Vår inngang til utforming og implementering av

bærekraftstrategier ikke behøver å være så vanskelig

som mange næringslivsledere gjerne tror. Klarer

man å sette en strategi for et helt selskap, så klarer

man å jobbe ut en god bærekraftstrategi. Nøkkelen er

å gjøre prosessen tydelig, forståelig og håndterlig

med det formål å få på plass konkrete og

aksjonerbare tiltak. Alt rundt er støy. Ved hjelp av

noen få, men klare steg kan din bedrift få god

kontroll både med prosessen knyttet til å utforme en

strategi, sikre at man prioriterer de riktige

bærekraftstiltakene for egen virksomhet, får med seg

organisasjonen i implementeringen og sørger for at

man klarer å følge opp og kontinuerlig forbedre mål

underveis. Det viktige er at overordnet strategi og

bærekraft-strategien er koblet sammen. Alternativet

er ikke troverdig.







E-post: 

rune.strupstad.andreassen

@theac.no

Telefon: +47 996 16 653

Kontakt oss

Har du behov for bistand innenfor bærekrafts- eller strategiarbeid?

Rune Strupstad Andreassen leder bærekraftsatsningen i 

The Assessment Company AS. Han har erfaring med 

strategi- og organisasjonsutviklingsprosjekter i både 

private og offentlige virksomheter, og inngår i 

tjenesteområdet Strategi- og organisasjonsutvikling i 

selskapet.

Rune Strupstad Andreassen

Leder bærekraft



Om The Assessment Company

The Assessment Company sikrer at bærekraftsarbeidet

gjennomføres med gode prosesser og gjennomtenkte 

endringer. Fra strategi til implementering og 

kommunikasjon. 

*Dette magasinet er trykket på Edixion Offset. Papiret er svanemerket.


