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1. Innledning 
 

1.1. Bakgrunn 
 

Møreforsking har på oppdrag av iKuben utført en kartlegging av ulike verktøy og rammeverk som skal 

hjelpe bedrifter med å bli mer miljømessig bærekraftige – med spesielt fokus på klimafotavtrykk. 

Foruten at vi har en klode og et samfunn vi skal ta vare på, er noen av de viktigste grunnene til å 

jobbe med å forbedre miljøfotavtrykket til egen organisasjon: 

 Øke fortjeneste og konkurransekraft  

 Ligge i forkant av/ oppfylle regelverk 

 Heve innovasjonsgrad 

 Styrke tillit og kredibilitet hos investorer og kunder 

Det er et faktum at det finnes en myriade av ulike hjelpemidler tilgjengelig for bedrifter som ønsker å 

sette i gang og jobbe med dette. En del hjelpemidler tilbys av mer eller mindre seriøse 

konsulentvirksomheter, og en hel del ligger åpent og tilgjengelig for alle. Denne kartleggingen 

presenterer i hovedsak åpne tilgjengelige hjelpemidler som alle kan benytte seg av. Det er korte og 

enkle presentasjoner av de ulike hjelpemidlene, som oftest med link til videre informasjon for de 

konkrete verktøyene.  

Hjelpemidlene og verktøyene som er presentert i denne oversikten representerer et godt 

utgangspunkt for iKubens medlemmer i arbeidet med å forbedre sine miljøfotavtrykk. 

 

 

 

1.2. Struktur 
 

Denne oversikten er lagt opp etter følgende struktur: 

 Først presenteres verktøyet livssyklusanalyse som er et grunnleggende verktøy for å 

analysere miljøfotavtrykk, som mange andre verktøy bygger på. 

 Klimaregnskap – et veldig viktig verktøy for å systematisk forbedre en organisasjon sitt 

klimafotavtrykk.  

 Dokumentasjon/Sertifisering – Et annet viktig hjelpemiddel for å jobbe med forbedring. De 

viktigste konkrete verktøyene kort presentert. 

 Andre verktøy – Flere meget gode ressurser for å arbeide med både miljø- og 

klimafotavtrykk. 

 

 

 

 



2. Livssyklusanalyse – LCA 
 

For hvem? For organisasjoner som har lyst til å jobbe grundig og systematisk med 

miljøfotavtrykket sitt, og bruke analysen til systematisk forbedring. 

 

Stikkord:  Helhetlig, systematisk, alle miljøeffekter 

 

Livssyklusanalyse (Life Cycle Assessment – LCA) er en metode for å vurdere den totale 

miljøpåvirkningen fra hele verdikjeden til et produkt/produksjonssystem. LCA-metodologi utgjør 

grunnlaget for flere ulike typer miljøanalyser og miljødokumentasjon, og anvendelse av dette 

verktøyet sprer seg raskt til mange ulike typer industri. 

 

 

Gode grunner til å benytte seg av LCA: 

 Anerkjent og akseptert metode for å kommunisere miljøpåvirkning 

 Livsløpsanalyse viser den totale miljøbelastningen 

 Forhindrer at miljøproblemene forskyves 

 Godt grunnlag for å utvikle et klimaregnskap 

 Viktig å ha kjennskap til metodologien for å kunne forholde seg kritisk til ulike typer 

miljødokumenter og påstander man blir presentert for 

 Kan brukes til å forbedre produkter/tjenester. Identifiserer hvor i produksjonsprosessen 

miljøproblemene er, slik at man kan utføre forbedringer i form av f.eks. materialvalg, 

prosessvalg, og valg av energibærere. 

 Kan brukes til å utvikle miljødokumentasjon som reklamerer for produkt ved å fremheve 

konkurransefortrinn, og sammenligne med konkurrerende produkt 

 

Utførelsen av en LCA er beskrevet i ISO standard 14040 (rammeverk og prinsipper) og ISO 14044 

(krav og retningslinjer), og består i grove trekk av: 

Figur 1: De ulike livsløpsfasene i en LCA 



 

 

1. Hensikt og omfang 

 Studiens hensikt klargjøres. Skal den brukes internt/eksternt?  

 Omfanget av studien bestemmes.  

– Funksjonell enhet – Produkt og tjenester analyseres ved å se på hvilke(n) funksjon 

som oppfylles. 

– Systemgrensene for studien bestemmes. Viktig at disse er identiske med andre 

studier man tenker å sammenligne resultater med. 

– Allokering. Hvordan miljøeffektene fordeles på ulike produkter. 

– Cut-off kriterier. Hvor setter man grensen for hvor detaljert man går til verks? Når bli 

en material- og/eller en energistrøm for liten til å modelleres? 

2. Miljøregnskap 

 Alle strømmer til og fra naturen kalkuleres 

– Alle materialer og energiressurser anvendt i løpet av produktets livstid 

– Alle utslipp og avfallsstrømmer gjennom produktets livstid. 

3. Effektvurdering 

 Basert på data fra livsløpsregnskap brukes effektvurderingsmetoder for å estimere 

negative miljøeffekter 

 Velge effektvurderingskategorier 

– Sørge for kompletthet (alle relevante miljøproblemer må inkluderes) 

– Praktikalitet og relevans 

4. Tolkning 

 Evaluering av studien mtp. Kompletthet, konsistens og sensivitet. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: De viktigste fasene av en LCA som følger ISO 14040/14044 



Tabell 1: Fordeler og ulemper noen hovedtrekk for LCA 

LCA kjennetegn Fordeler Ulemper 

Krav til mye data • Gir et helhetlig bilde av 

effektene fra alle 

prosesser og strømmer 

gjennom hele livsløpet 

• Grunnlag for å unngå 

suboptimering i 

beslutninger 

• Tids- og ressurskrevende 

• Mye usikkerhet i data pga 

liten tilgang til primærdata 

(estimater, annen litteratur, 

eldre data pga mangel på ny 

osv). Gjelder spesielt systemer 

med lang og variabel 

driftstid/operasjonelt livsløp. 

Kompleksitet i 

effektvurderinger 

• Tar “alle” effekter I 
vurdering (ikke bare 
global oppvarming) 

• Ekstensive krav til 

metodekunnskap, bade mhp 

industri 

(prosesser/modellering), LCA-

metode og LCA software og 

data 

Strømlinjeformet 

og akseptert 

metode 

• “Trygt” grunnlag for 

beslutninger 

(EPD/innkjøp, 

designvalg), ekstern 

kommunikasjon 

• Kan brukes som 

miljøstyringsverktøy 

• Kan likevel gjøres «feil» og da 

få ufortjent mye tillitt i 

beslutningsprosesser (f.eks 

LCA som tilsynelatende er bra 

men egentlig er basert på 

gamle/gale data og således er 

helt ubrukelig). 

 

Selv om dette kan oppfattes som et i overkant omfattende verktøy, er det et verktøy som det er 

verdt å gjøre seg kjent med. Metodologien fra livssyklusanalyse kan man finne igjen i en rekke andre 

verktøy som bygger på LCA.  

For mer informasjon, og et åpent og gratis verktøy for LCA, se  

 

3. Klimaregnskap 
 

Klimaregnskap er en fellesbetegnelse på analyser som beregner klimafotavtrykk fra virksomheter 

sine produkter eller aktiviteter.  Klimafotatrykket kan være knyttet til både direkte og indirekte 

utslipp av klimagasser. Det eksisterer hovedsakelig to ulike perspektiver når et klimaregnskap 

utarbeides: produsentperspektivet og forbrukerperspektivet. I produsentperspektivet inkluderes kun 

direkteutslipp som en organisasjon forårsaker, mens i forbrukerperspektivet inkluderes både direkte 

og indirekte utslipp tilknyttet organisasjonens forbruk av varer, tjenester og aktiviteter. 

Kombinasjonen av direkte- og indirekte utslipp fra vare- og tjenestekjøp blir ofte kalt et 

klimafotavtrykk (Stensgård 2015). 

http://www.openlca.org/


Klimaregnskap er blitt et nyttig verktøy for både å imøtekomme lovfestede krav og innfri 

forbrukernes forventinger. Å utvikle et klimaregnskap gir organisasjoner oversikt over deres totale 

utslipp, avdekker hvilke deler av organisasjonen som står for størst utslipp, og kan indikere hvilke 

tiltak som bør gjennomføres. Klimaregnskap har også blitt et viktig middel i markedsføringen for 

enkelte organisasjoner, og har blitt en sentral del av omdømmebyggingen (Pelletier et al. 2013). 

I dag finnes det flere metoder, standarder og veiledere for hvordan klimaregnskap for organisasjoner 

bør utarbeides. De tre vanligste er GHG Protokollen, ISO 14064 og OEF Guiden, og disse varierer både 

i forhold til omfang, krav og fremgangsmåte m.m. (Pelletier et al. 2014). For en grundig gjennomgang 

av forskjellene mellom disse tre rammeverkene anbefales  fra Østfoldforsking. 

Her presenterer vi grovt GHG Protokollen og et forenklet verktøy for klimaregnskap fra Fjordkraft. 

 

 

3.1. GHG Protocol 
 

For hvem? For organisasjoner som vil opprette et grundig klimaregnskap som følger et 

internasjonalt anerkjent system 

 

Stikkord:   Helhetlig, systematisk, komplett, internasjonalt anerkjent 

 
GHG Protokollen er i dag det mest kjente og anerkjente verktøyet for utarbeiding av klimaregnskap 

for organisasjoner. Protokollen er utviklet av World Resources Institute (WRI) og World Business 

Council on Sustainable Development (WBCSD). GHG Protokollen benyttes i dag av mange ulike 

organisasjoner, både offentlige og private (Ranganathan et al. 2004).  

For å dele inn utslippene man regner med i et klimaregnskap i forskjellige kategorier, bruker man 

ofte GHG-protokollen sin inndeling i forskjellige omfang, eller scope: 

Scope 1: Direkte utslipp, typisk forbrenning av fyringsolje og drivstoff 

Scope 2: Indirekte utslipp, hovedsakelig fra innkjøpt energi som strøm og fjernvarme 

Scope 3: Indirekte utslipp fra innkjøpte varer og tjenester. Dette inkluderer alle utslipp langs 

verdikjeden til innkjøpte varer og tjenester, for eksempel utstyr og flyreiser 

GHG Protokollen tilbyr en rekke ressurser for å kalkulere utslippene i de ulike scopene. 

En viktig del av prosessen med å opprette et klimaregnskap, er å utarbeide en årlig rapport. 

Rapporten basert på GHG Protokollen skal inneholde:  

1. Beskrivelse av organisasjon og avgrensninger (systemgrenser) 

2. Hvilke aktiviteter og scope som er inkludert 

3. Rapporteringsperiode 

4. Utslippsinformasjon 

a. Totale utslipp  

b. Utslipp fra ulike scope (kun scope 1 og 2)  

c. Utslipp fra hver enkelt klimagass 

5. Basisår med forutsetninger og justeringer 

https://www.ostfoldforskning.no/no/publikasjoner/Publication/?id=1267
https://ghgprotocol.org/calculation-tools#cross_sector_tools_id


6. Eventuelle utslipp fra bioenergi 

7. Kalkuleringsmetode og referanser 

8. Cut-offs (hva er utelatt) 

Utfyllende veiledning og rapporteringsmal er tilgjengelig på GHG Protokollens .  

GHG Protokollen har ingen direkte krav til verifisering av rapporten, men krever at organisasjonen 

skal etablere og vedlikeholde prosedyrer for dokumentering som tilrettelegger for verifisering av 

klimaregnskapet. 

The Corporate Value Chain (Scope 3) er ikke påkrevd å inkludere i «standard-rapporten», men kan 

suppleres i tillegg. The Corporate Value Chain tar for seg indirekte utslipp oppstrøms og nedstrøms 

for selve organisasjonen og hvordan disse skal beregnes. Det anbefales som et minimum å utarbeide 

regnskap for oppstrøms scope 3-utslipp. Veiledning til The Corporate Value Chain (Scope 3) finner du 

her. 

 

3.2. Fjordkraft forenklet klimaregnskap 
 

For hvem? For organisasjoner som vil komme i gang med å sette opp et klimaregnskap 

for egen organisasjon 

 

Stikkord:   Lav terskel, enkel start 

 

Fjordkraft har satt i gang et initiativ – et klimaløfte – som de kaller Klimanjaro. Dette går i korte trekk 

ut på at de krever at alle sine faste leverandører er klimanøytrale. Leverandørene må årlig rapportere 

sitt klimaregnskap, redusere fotavtrykket sitt, og kompensere for eventuelle rest-utslipp med å kjøpe 

klimakvoter.  

I forbindelse med dette initiativet har de gjort tilgjengelig et par hjelpedokumenter – blant annet et 

Excel-ark som kan benyttes til å regne ut et forenklet klimaregnskap. Regnearket følger GHG 

Protokollens 3 scope, og er veldig selvforklarende.  

Du kan finne Fjordkrafts hjelpedokumenter  

 

4. Dokumentasjon/miljøledelsessystemer/sertifiserting 
 

4.1. ISO Standarder 
 

ISO Standarder finnes for mange ulike styrings-, dokumentasjons-, og sertifiseringssystemer. Dette er 

internasjonalt gjeldende og anerkjente dokumenter, som også har en hel serie innen miljøseksjonen. 

Her er de viktigste ISO Standardene innen 14000-serien (Miljøstyring) listet opp: 

 ISO 14001 Miljøledelse – Krav, med veiledning for bruk 

 ISO 14004 Miljøledelse – Retningslinjer for implementering 

https://ghgprotocol.org/corporate-standard
https://ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
https://www.fjordkraft.no/klima/klimanjaro/maler-og-dokumenter/


 ISO 14020-serien av standarder definerer ulike typer miljømerking og miljødeklarasjoner.  

o Type I er miljømerker av typen Svanen, Miljøblomsten og liknende (ISO 14024). Her 

skal spesifikke krav oppfylles for å oppnå miljømerkingen. 

o Type II er egendeklarerte miljøutsagn (ISO 14021). 

o Type III er basert på en livsløpsanalyse av produktet (ISO 14025).  

 ISO 14031 Miljøstyring - Evaluering av miljøprestasjon – Retningslinjer 

 ISO 14040 Livsløpsvurdering. Prinsipper og rammeverk 

 ISO 14044 Livsløpsvurdering. Krav og retningslinjer 

 ISO 14064 Klimagasser - Del 1: Spesifikasjon med veiledning på organisasjonsnivå for 
kvantifisering og rapportering av utslipp og fjerning av klimagasser 

 ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer 

 

 

4.2. Environmental Product Declaration - EPD 
 

For hvem? For bedrifter som trenger nøyaktig og fullstendig dokumentasjon av 

miljøprofilen til et produkt. 

 

Stikkord:   Uavhengig tredjeparts verifisert, standardisert dokumentasjon 

 

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet uavhengig tredjeparts verifisert og 

registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon 

gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid 

basert på internasjonale standarder. Kravene til hvordan EPD’en skal lages er spesifisert i ISO-

standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III. 

En EPD produseres på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044, og dokumenterer 

ressursforbruk og miljøpåvirkninger gjennom hele produktets livsløp (råvareuttak, produksjon, 

bruksfase og avhending). De standardiserte Produktkategorireglene (Product Category Rules – 

PCR) sikrer at produkter innen samme produktkategori lar seg sammenlikne, uavhengig av region 

eller land. Til forskjell fra miljømerker inneholder ikke en EPD en rekke krav som skal være oppfylt. 

Dette betyr at både leverandøren med god og mindre god miljøprestasjon i markedet kan ha en EPD. 

Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert 

på miljødeklarasjonen. 

Se EPD-Norges nettsider eller deres veiledning for å komme i gang med EPD. 

https://www.epd-norge.no/?lang=no_NO
https://www.epd-norge.no/getfile.php/134741-1575466571/Dokumenter/DM-%23367992-v2-Veileder_for_EPD.pdf


 

 

 

4.3. Eco-Management and Audit Scheme – EMAS 
 

For hvem? For bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats, og skaffe seg en 

internasjonal sertifisering 

 

Stikkord:  Ytre miljø, sertifisering, miljøledelsessystem, kontinuerlig forbedring 

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) er en frivillig ordning for miljøregistrering av 

virksomheter. Ordningen gjelder hovedsaklig for virksomheter innen EU, men norske virksomheter 

har også tilgang til ordningen gjennom EØS-avtalen. Virksomheter som blir EMAS-sertifisert viser at 

de gjør mer i sitt arbeid for ytre miljø enn det som er minimumskravet i henhold til lovgivningen. 

Ordningen innebærer at organisasjonen innfører et miljøledelsessystem (gjerne ISO 14001), og at 

man kartlegger hvordan bedriften påvirker miljøet. Ved å bli EMAS-sertifisert lover bedriften å sette 

seg mål for miljøarbeidet og gjennomføre revisjoner for å sikre at miljøledelsessystemet virker. 

Organisasjonen binder seg også til å opptre mer transparent, og offentliggjøre en rapport for sin 

miljøprestasjon. 

Link til  for innføring av EMAS 

 

 

 

 

Figur 3: De ulike modulene og livsfasene som enten er obligatoriske (O) eller valgfrie (V) å inkludere 

for du ulike typene EPD som kan produseres. 

https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/guidance_tools/tools_en.htm


4.4. Miljøfyrtårn 
 

For hvem? For bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats, og skaffe seg en 

nasjonal sertifisering 

 

Stikkord:  Indre og ytre miljø, minimumskriterier, sertifisering 

 

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å 

dokumentere og heve sin miljøinnsats. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte 

bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn.  

For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må man oppfylle følgende kriterier: 

 grunnleggende felles kriterier 

 kriterier til byggeier eller leietaker 

 bransjekriterier 

Sertifiseringen gjelder per lokasjon, ikke nødvendigvis for hele organisasjonen. Ordningen krever en 

uavhengig konsulent ved sertifisering som gjelder for tre år av gangen. Status på miljøarbeidet skal 

dokumenteres i en årlig  som utarbeides ved hjelp av verktøy man får tilgang 

til når man er sertifisert.  

 

5. Andre verktøy  
 

5.1. Global Reporting Initiative -GRI 
 

For hvem? For bedrifter som vil rapportere sin miljøinnsats vha en internasjonal 

anerkjent ordning 

 

Stikkord:  Miljørapportering, internasjonalt anerkjent 

 

Hensikten med GRI-standardene er å skape et felles språk for virksomheter og virksomhetens 

interessegrupper, hvor de økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvensene av virksomhetenes 

drift kan kommuniseres og forstås. Standardene er utformet for å forbedre sammenlignbarhet over 

landegrenser og sikre kvaliteten på informasjon om de påvirkningene virksomhetene har på 

omgivelsene. Dette vil igjen muliggjøre større åpenhet og ansvarliggjøring for virksomheter. (Ellefsen 

2019) 

Informasjonen som blir gjort tilgjengelig gjennom bærekraftsrapporteringen gjør at interne og 

eksterne interessenter kan gjøre seg opp meninger og ta informerte beslutninger om en virksomhets 

bidrag til målet om en bærekraftig utvikling. 

 

 

https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/sertifisering/klima-og-miljorapport/


GRI-standardene er bygget opp hierarkisk med to hovedkomponenter: 

 Universelle standarder 

 Temaspesifikke standarder: 

– Økonomi  

– Miljø  

– Sosiale forhold  

Standardene inneholder krav, anbefalinger og veiledninger til dem som skal rapportere på sine 

forhold. Universelle standarder må overholdes, mens temaspesifikke standarder velges etter 

virksomhetens art og påvirkning. GRI anbefaler bruk av ekstern verifisering, men dette er ikke et 

krav. 

Se nærmere på GRI sine tilgjengelige hjelpemidler her. 

 

5.2. SDG Compass 
 

For hvem? For bedrifter som vil jobbe med å inkorporere bærekraftsmålene i sin 

strategi og daglige drift 

 

Stikkord: Strategi, FNs bærekraftsmål 

 

Hensikten med Sustainable Development Goals (SDG) Compass er å vise vei for hvordan 

organisasjoner kan tilpasse sine strategier, og administrere og måle hvordan de bidrar til å nå 

bærekraftsmålene. 

«Kompasset» består av fem steg som skal hjelpe organisasjoner til å maksimere sitt bidrag inn mot 

bærekraftsmålene. De fem stegene er: 

1. Forstå bærekraftsmålene. 

2. Definere prioriteringer – For å gripe de viktigste forretningsmulighetene - og redusere 

risiko - representert av bærekraftsmålene, skal det defineres prioriteringer basert på 

organisasjonens positive og negative, nåværende og potensielle miljøfotavtrykk over hele 

verdikjeden. 

3. Sette mål – Ved å tilpasse organisasjonens mål til bærekraftsmålene demonstreres 

forpliktelsen til å bidra til bærekraftig utvikling. 

4. Integrasjon – Å integrere bærekraftsmålene inn i den daglige driften av organisasjonen 

er nøkkelen til å nå de satte målene.  

5. Rapportering og kommunikasjon – Bruk av standardiserte verktøy og 

rapporteringskanaler for å kommunisere status og fremdrift. 

«Kompasset» er utviklet hovedsakelig med fokus på store internasjonale organisasjoner, men små og 

mellomstore organisasjoner anbefales også til å bruke det til inspirasjon og å tilpasse som nødvendig. 

Link til SDG Compass her. 

Se SDG Compass sin oversikt over verktøy/ressurser for å hjelpe organisasjoner med å jobbe med de 

ulike bærekraftsmålene, som kan sorteres etter utvalgte fokusområder eller spesifikke 

bærekraftsmål her.  

https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center
https://www.unglobalcompact.org/library/3101
https://sdgcompass.org/business-tools/


5.3. Science Based Targets 
 

For hvem? For bedrifter som vil sette seg oppdaterte klimamål i tråd med 

klimaforskningen 

 

Stikkord:   Målsetting for klimafotavtrykk, proaktiv VS reaktiv 

 

Science Based Targets initiative (SBTi) er et felles initiativ som støttes/drives av fire velkjente 

organisasjoner; Carbon Disclosure Project (CDP), FNs Global Compact (UNGC), World Resource 

Institute (WRI) og World Wildlife Foundation (WWF). 

SBTi definerer og promoterer “best practice” innen forskningsbasert målsetting for bærekraftsarbeid 

for organisasjoner, og tilbyr ressurser og veiledning for å overvinne barrierer for å implementere 

disse målene. Man får hjelp til å utvikle konkrete mål for sin organisasjon, før de blir vurdert og 

eventuelt godkjent, hvoretter man får gode muligheter til å «showcase» sine godkjente mål. 

Mer om Science Based Targets her. 

 

5.4. Future-Fit Business Benchmark 
 

For hvem? For bedrifter som vil mer enn å oppfylle minstekrav, og vil posisjonere seg i 

front av utviklingen 

 

Stikkord:   Fremtidens krav, Samfunn rigget for fremtiden 

 

Future-Fit Business Benchmark (FFBM) tar sikte på å komplementere mange andre ressurser som 

veileder organisasjoner på områder som miljømessige og sosiale utfordringer (som f.eks. FNs 

bærekraftsmål).  

 

FFBM presenterer klare, vitenskapsbaserte mål å sikte mot – og hjelpemidler for å nå dem og måle 

fremdrift. I kjernen av FFBM finner vi 23 «Break-Even Goals» som markerer minimumsnivået som 

Figur 4: Hoveddelene i Future Fit Business Benchmark 

https://sciencebasedtargets.org/why-set-a-science-based-target/


organisasjoner må sørge for ligge på for å ikke føre til at samfunnets transformasjon mot future-

fitness går for sakte.  

Sammen med de 23 målene finner man også tilhørende indikatorer som hjelper organisasjoner med 

å administrere, måle og forklare sin progresjon mot hvert enkel mål. Mange organisasjoner streber 

etter å bidra mer enn å ikke gjøre skade, og da finnes det 24 «Positive Pursuits» som er måter en 

bedrift kan være med å akselerere samfunnets utvikling. 

Se nærmere på Future-Fit Business Benchmark sine ressurser og hjelpemidler her. 

 

5.5. Embedding Project 
 

For hvem? For bedrifter som vil ha hjelp til å lete opp hjelpemidler og ressurser for 

arbeid med ulike temaer knyttet til bærekraft 

 

Stikkord:   Hjelpemidler etter tema og bruksområde 

 

Embedding Project har laget et veldig oversiktlig verktøy for å navigere et bredt spekter av 

hjelpemidler og ressurser som drar i bærekraftig retning. Den interaktive tematiske oversikten (se 

figuren under) guider deg enkelt videre til relevante hjelpemidler etter valgt kategori. 

Se nærmere på Embedding Project sin oversikt over ressurser her.  

 

Figur 5: Embedding Project sin interaktive oversikt, hvor man finner 

hjelpemidler etter tematisk kategori 

https://futurefitbusiness.org/resources/
https://embeddingproject.org/resources
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