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To minutter med sidemannen
Én ting med sidemannen - du presenterer 
sidemannen til resten av oss
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Bærekraft – en global megatrend



Hva er bærekraft?

«Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket 
sine behov.»

Definisjonen er fra 1987, og stammer fra arbeidet med «Vår 
felles fremtid», som vår egen Gro var leder for. 

Gro Harlem Brundtland

Our Common Future, a report released by the World 
Commission on Environment and Development in 1987



Viktige milepæler – på veien til 
en ny tilnærming til utvikling



Meld. St. 40 (2020–2021) Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå 
bærekraftsmålene innen 2030. 
Meldingen gjennomgår de 17 bærekraftsmålene og de 169 delmålene, beskriver 
utfordringene for Norge og regjeringens politikk på disse områdene.



Fra «Mål med mening» 

«Bærekraftsmålene representerer en ny og 
helhetlig tilnærming til utvikling. De omfatter alle 
land og berører alle deler av samfunnet. 

De er et brudd med den tradisjonelle tankegangen 
om at å arbeide for global utvikling først og fremst 
er et spørsmål om bistand. 

Skal bærekraftsmålene nås, kreves det nasjonal 
innsats og et bredt tilfang av ressurser. 

Alle land må ta eierskap til sine utfordringer og 
prioritere sine ressurser.»



«Norges bærekrafts-
utfordringer er knyttet til 
temaer som overforbruk, 
psykisk helse, overvekt, og 
sikre rent drikkevann inn i 
fremtiden»

Hallgeir Aalbu – utredningsleder for Bærekraftsmeldingen, 
KMD

Fra DFØ-seminaret «Er staten en sinke i bærekraft?» 
onsdag 20.10.21



EUs taksonomi – hvilke krav stilles 
til en bærekraftig aktivitet?

1. Begrensning av klimaendringer
2. Klimatilpasning
3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
4. Omstilling til en sirkulærøkonomi
5. Forebygging og bekjempelse av forurensing
6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Alle større børsnoterte selskaper med flere enn 500 ansatte og omsetning over 
20 mill. Euro, er pålagt å rapportere på kravene. 
I 2022 skal de to første kravene rapporteres på.



Hva betyr det å integrere 
bærekraft inn i det strategiske 
rammeverket?

Kjernevirksomhet, ikke grønn «pynt»
Optimalisere alle tre grunnleggende gevinster i våre 
leveranser: sosialt, miljømessig, økonomisk



Hva er vårt fotavtrykk i verden?

Se på din virksomhets påvirkning i samfunnet

Hvordan kan vi genuint skape positiv påvirkning eller redusere vår negative påvirkning?

Gjør det til deres kjerneaktivitet

Eksempel: Schibsted gjør kunnskapsmangfold til sin USP



“The definition of insanity is doing 
the same thing over and over again, 
but expecting different results.”



Perspektivet er i endring 

1970s 2010s 2020s



         

I have a dream

• Digitalisering vil være et viktig 
verktøy for å nå bærekraftsmålene 

• Vi må forstå hvilken 
samfunnsmessig og digital 
transformasjon vi ønsker, og vår 
rolle i det

• Vi må være bevisste hvilken type 
fremtid vi er i ferd med å skape



Grønn vekst – strategitrappen



Er det godt nok 
å bare beregne 
de økonomiske 
gevinstene og 
kostnadene?

Mål

Kostnader Gevinster



Pause



Flourishing Business 
Canvas
Hjelper med den triple bunnlinjen (people, planet, 
profit)



Osterwalders 
Business Model 
Canvas

Profit
People

Planet



Ensidig avhengighet?

ProfitPeoplePlanet



Ensidig avhengighet?

ProfitPeoplePlanet



FBC gir oss tre kontekster

Miljø
Samfunn

Økonomi







Eksempel: Økologisk restaurant

Hvordan ser canvaset ut for en økologisk restaurant som vil:

- Bruke lokale råvarer
- Tilby enkel lunsj levert hjem til folk
- Bidra til karbonfangst-basert jordbruk
- Stimulere en heldigital verdikjede med minimalt 

energiforbruk



Future back casting

Se for deg hvordan du ønsker at virksomheten skal påvirke 
samfunnet rundt i fremtiden (2-10 år)

Sammenfaller med visjon og/eller mål



Velg de mest 
vesentlige 
ressursene for den 
aktuelle 
virksomheten





´

Ny måte å 
tenke 
forretning, 
verdi og 
suksess



Verdiforståelsen blir utvidet med FBC



´

For å skissere utfordringsbildet (AS IS 
- nåsituasjonen)
Start med med Hvem, Hva og 
Hvordan

For å designe bærekraftige 
virksomheter (TO BE - ønsket 
situasjon)
Start med Målene (Hvorfor gjør vi det 
- back casting)

Nåsituasjon eller 
fremtid

Hvem

Hva
Hvordan

Hvorfor



16 spørsmål

1. Hvorfor
1. Mål
2. Gevinster/resultat (Trippel bunnlinje)
3. Kostnader (Trippel bunnlinje)

2. Hvem (interessentene)
4. Relasjoner
5. Interessenter
6. Kanaler
7. Økosystemets aktører
8. Behov

3. Hva (verdi)
9. Verdi medskapere
10. Verdi med-destruktører

4. Hvordan (prosess)
11. Ressurser
12. Aktiviteter
13. Partnerskap
14. Styringsformer
15. Biofysiske ressurser
16. Økosystemets service funksjoner



Litt mye på en gang?

• Start gjerne med målene (for samfunn, miljø, økonomi)
• Vent med å introdusere canvaset



Gruppeoppgaver



Hvordan kan min virksomhet 
jobbe med bærekraft ved 
hjelp av Flourishing Business 
Canvas?

Lag din «elevator pitch»* som gjør dine kollegaer 
interessert i å lære mer om bærekraft, trippel 
bunnlinje og Flourishing Business Canvas

*En pitch er et kort, konsist, planlagt og innøvd budskap 
som skal kunne fremmes på den tiden det tar å stå i 
heisen

Gruppeoppgave 



Deling fra gruppeoppgaven



Bruk FBC for å utvikle en mer bærekraftig 
fremtid

ingunn.dahle@bouvet.no
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