
Innovation, 

circular

economy and

sustainability



Folk flest jobber i tjenestenæringen
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Fra liten til 

hyperstor



Bruk og kast



1970 I dag 2050



Tjenestekonsumet vokser raskere enn varekonsumet 
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Kilde: SSB, Nasjonalregnskapet, konsum i husholdninger, utgift, statistikkvariabel og år. Løpende priser



Fra moral til 

forretningsstrategi

Faksimile: Kapital  7. juni 2019
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Nye og økte krav til bærekraft utgjør en mulighet fremover en risiko for min 
virksomhet de neste 3-5 årene

Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Vet ikke

Kilde: Virke/Opinion 2019

}55%

En mulighet for virksomhetene
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Hvor sannsynlig er det at din virksomhet de neste 3-5 årene vil utvikle 
bærekraftige og miljøvennlige produkter og/eller tjenester?

Svært sannsynlig Ganske sannsynlig Litt sannsynlig Ikke sannsynlig Vet ikke

Kilde: Virke/Opinion 2019

}50%

Halvparten vil utvikle bærekraftige produkter eller tjenester



Produkter som 
tjeneste

Delingsplattform

Produktlivs-
forlengelse

Gjenvinning og

resirkulering

Sirkulære

forsyningskjeder



Sirkulærøkonomi
Bare 9 % kommer tilbake i verdikjeden



av amerikanske forbrukere er villig til å forandre sitt handlemønster for å redusere klimaavtrykket. 

Kilde: «Meet the 2020 consumers driving change» IBM 2020





Reaktiv

Oppfyller lover og regler



Proaktiv

Miljøtiltak i egen drift og krav til leverandører

Strategisk tilnærming 

Nye tjenester og forretningsmodeller

• 100 % fornybart drivstoff : Bioetanol, 

biodiesel, biogass, el og hydrogen

• Miljøfond for ansatte

• Reduksjon av energiforbruket

• Bærekraftsvurderinger ved investeringer



Omstilling gjør vondt, men 

hva er alternativet?

Fra bensinstasjon til energistasjon



Hva kjennetegner de som lykkes med bærekraft?

• Visjon og konkrete mål som forankres i ledelsen og styret

• Kommunikasjonsstrategi

• Forankring

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

• Ambassadører

• Ansvarliggjøring

• Dialog med interessenter



Historien om et

rømmebeger



Zalando + Nike Starbucks AR og digitale bilder 5G



Virkes rolle

Pådriver og politisk påvirker Kurs og nettverk Arbeidsgiverstøtte



«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»

Granavolden-plattformen



Kontakt meg, og følg med!

ihk@virke.no

ivar.horneland.kristensen

@ivarhk

Ivar H. Kristensen


