Forskningsspørsmål
Bærekraftsmålene og bærekraftige forretningsmodeller
- En casestudie av Slettvoll AS

Hvordan kan et selskap bruke SDG –ene i overgangen til en
mer bærekraftig praksis? Og hvordan vil dette påvirke deres
forretningsmodell?
Hvilke viktige resultatindikatorer (KPI) kan brukes for å spore
fremgang?
Hvordan kan SDG – ene operasjonaliseres i selskapets
forretningsmodell for å føre til mer ansvarlig produksjon og
forbruk?
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Case study – Slettvoll AS

Verktøy, rammeverk og modeller

▪ Om Slettvoll

• SDG compass

▪ Slettvoll og deres bærekraft arbeid

• CapSEM Modellen

▪ Bærekraftsmål i fokus:

• Osterwalder Business model canvas
• RESTART rammeverket
• Sirkulere forretningsmodeller
• SDG Action Manager

RESTART – rammeverket

Resultater

Recognize your
business model

Slettvolls RESTART

Nåværende forretningsmodell
Positive og
negative
eksternaliteter
Bedriftens lys og skygge
side.

Sirkulasjon

Rethink your business
model- START

Tjenestelogikk
▪ Har vi produkter som kan gjøres om til tjenester?
▪ Hvordan kan endrede forbruksformer redusere fotavtrykket av
produktene våre?
▪ Kan vi utføre tilleggstjenester som reduserer fotavtrykket av
produktene våre?

▪ Generer forretningsmodellen vår
avfall eller overskuddsressurser som
kan reduseres eller elimineres?
▪ Hvordan kan vi redesigne
produktene og tjenestene våre, for å
forhindre negative eksternaliteter?
▪ Hvordan kan vil legge til rette for
forbruksformer som utnytter
overskuddskapasitet i eksisternede
produkter og tjenester?

Allianser
▪ Hvilke samarbeidspartnere
og allianser kan hjelpe oss å
nå målsettingene våre?
▪ Har vi eksisterende
samarbeidspartnere hvor det
er potensial for symbiose?
▪ Kan nye
samarbeidskonstellasjoner
sette oss i stand til å løse
nye problemer, eller til å
redusere fotavtrykket vårt?

Resultat
▪ Hvordan kan vi gjøre de rette
tingene?
▪ Hvordan prioritere de mest
vesentlige bærekrafts
forholdene?
▪ Hvordan kommunisere
bærekrafts presentasjonene
våre til interessentene våre?

Tredimensjonalitet
▪ Hvordan rigge organisasjonen vår for å fremme og følge opp bærekrafts
prestasjoner?
▪ Hvordan kan vi måle og kommunisere prestasjonene internt og
eksternt?
▪ Klarer vi å fange opp de forretningsrelaterte konsekvensene av
bærekrafts forbedringene våre?

Eksperimentering
▪ Hvilke egenskaper ved forretningsmodellen vår, kan vi
eksperimentere med?

Reinvent your business
model - RE

▪ Hvordan kan vi gjennomføre piloter for å gjøre
forretningsmodellen vår mer bærekraftig?
▪ Hvordan kan vi ta betalt på andre måter?

Den nye bærekraftige forretningsmodellen
Redesign
▪ Hvordan kan vi integrere bærekrafts hensyn i verdiløftet vårt?
▪ Hvordan kan vi levere verdiløftet på mer bærekraftige måter?
▪ Hvordan kan vi ta betalt på andre måter?

▪ Implementering av den nye
forretningsmodellen

Reorganize your
business model

▪ Fordeling av myndighet, og
utvikling av KPI-er, og utvikling av
insentiver
▪ Klargjøring av virksomheten for
en ny RESTART.
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