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Med prosjektet «Bedrifter i front» ønsker vi å vise at næringslivet ofte er de som 
går foran når det gjelder å løse viktige utfordringer. 

Edvard Kunzendorf, Caroline Hoff, Martin Virkesdal Jonsterhaug og Linn Skyum, 
fra de fire ikke-sosialistiske ungdomspartiene, har intervjuet bedrifter som går 
foran for å løse viktige utfordringer på områdene klima, inkludering og omstilling.

Eksemplene vi har med i denne rapporten er kun et lite utvalg, men alle historiene 
viser det samme: Verden endres ikke til det bedre av seg selv, og næringslivet har 
et ansvar for å ta aktive og modige valg. Heldigvis har vi bedrifter som går i front.
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Innledning 
Vi er inne i en tid der kravene til omstilling er store. Næringslivet går ofte foran når det gjelder  
å løse viktige utfordringer, som klima og inkludering. En velfungerende markedsøkonomi,  
basert på ønsket om å skape verdier, er sentralt.

Det offentlige kan legge til rette for omstilling, men jobben gjøres av mange små og store 
bedrifter Norge rundt, hver dag. Vi hører ofte om det grønne skiftet, om hull i CV-en og, ikke 
minst, utfordringene for mange bedrifter, nå under koronapandemien. For mange bedrifter har 
koronakrisen medført permitteringer og statlige krisepakker. For andre har det vært en unik 
mulighet til å omstille sin virksomhet til nye områder, og dermed nye inntekter og arbeids-
plasser. Selv om mye i skrivende stund dreier seg om korona, blir klimaomstilling og inkludering 
om mulig enda viktigere fremover. I prosjektet #bedrifterifront er målet å gjøre kunnskapen  
om gode eksempler bedre kjent, særlig blant unge mennesker. 

Vi er opptatt av hva som gjøres, ikke bare av hva som sies. Hva er det som gjør at noen bedrifter 
tør å ta sats og gå i front? Hvorfor er de så opptatt av omstilling, og tjener de egentlig noe på å 
ta et samfunnsansvar og for eksempel kutte egne klimagassutslipp? 

Prosjektet «Bedrifter i front» er gjennomført i regi av Civita. Vi fire som skriver denne  
rapporten, kommer fra hvert vårt politiske ungdomsparti, Unge Høyre, Unge Venstre, KrFU og 
FpU. De siste månedene har vi intervjuet representanter for en rekke bedrifter, og spurt dem  
om hvordan de løser utfordringene med omstilling. Vi har selv plukket ut bedrifter som er 
aktuelle innenfor tre ulike områder: 

•	 Bedrifter som har gjennomført tiltak som reduserer bedriftens karbonavtrykk.

•	 Bedrifter som har gjennomført tiltak for økt inkludering.

•	 Bedrifter som har sett nye muligheter på grunn av en tvungen omstillingsfase i forbindelse 
med korona.

Vi har lagt følgende føringer på de intervjuene vi har gjennomført: Vi har villet finne ut hvorfor 
bedriftene har gjennomført tiltaket, hva de opplever som viktig med tiltaket, historien bak, hvilke 
resultater de har fått og hvilken risiko de har tatt. Fordeler og ulemper har vi også forsøkt å  
få svar på, herunder også om noe har gått galt underveis. Bedriftene er også spurt om å vurdere 
langsiktige konsekvenser. 

Eksemplene vi har med i denne rapporten er bare et lite utvalg, men alle historiene viser det 
samme: Verden endres ikke til det bedre av seg selv, og næringslivet har et ansvar for å ta aktive 
og modige valg. Heldigvis har vi bedrifter som går i front.
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Klimaomstilling
Bedriftene som er med i denne delen av rapporten, er:

•	 Asko (NorgesGruppen)
•	 Elkem
•	 Jernia
•	 Ikea
•	 Storebrand
•	 Clas Ohlson
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ASKO – miljøvennlig varetransport i Norge
Som Norges største distributør av varer har ASKO et stort energibehov. Ikke bare må de fleste 
varene holdes kalde, de må også fraktes over store avstander med lastebil. Regjeringen kan 
legge til rette for omstilling til klimavennlig drift, men for at dette skal skje i transportsektoren, 
må også bedriftene tørre å gå foran. Vi har intervjuet arbeidende styreleder Torbjørn Johannson 
i ASKO om hvordan de skal klare å kutte store klimautslipp samtidig som den økonomiske siden 
av bedriften ivaretas. 

Hva er ASKO?
ASKO er for mange kjent som NorgesGruppens distribusjons- og logistikkvirksomhet. Utover 
NorgesGruppens butikker, distribuerer ASKO også varer til storhusholdninger, som hoteller og 
kantiner. Dette gjør at de, med sine 3 500 ansatte, 70 milliarder i omsetning og 700 lastebiler  
på veien hver dag, er Norges største grossist. Det er en stor omstilling som skal til for å nå  
målet om å drive klimanøytralt.

Lastebiler på bioetanol, elektrisitet og hydrogen
ASKO har mange jern i ilden for å få bukt med utfordringene knyttet til klima. Målet om 
å bli klimanøytral er en viktig ledesnor. For ASKOs del handler det å bli klimanøytral om å 
kompensere for utslipp med investering i utslippsfrie tiltak. En av hovedsatsningene for å få  
til dette, er utslippsfrie lastebiler. Målet er at alle lastebilene skal kjøre på fornybar energi innen 
2026. Markedet for utslippsfrie lastebiler er foreløpig lite, og satsningen krever derfor en del 
nybrottsarbeid. For ASKO innebar dette blant annet å lansere verdens første lastebil på bio-
etanol i 2009. Nå kjører rundt 40 av lastebilene på bioetanol.
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Videre var ASKOs ambisjon at det kuttes mer i utgiftene knyttet til varetransporten. Neste 
skritt dreide seg om å prøve å elektrifisere lastebilflåten. Det viste seg imidlertid raskt at 
det var vanskelig å få tak i el-lastebiler, og at markedet foreløpig var lite. Etter en del lobby- 
virksomhet fikk ASKO levert Norges første el-lastebil. Dette var et stort skritt i retning utslippsfri 
transport, men med en rekkevidde på rundt 150 km har el-lastebilen naturlig nok en utfordring 
ved større avstander. 
 
For å bøte på el-lastebilens korte rekkevidde ble det satt i gang et prosjekt for å få verdens første 
hydrogendrevne lastebil. De fire første hydrogendrevne lastebilene ble levert til Trondheim i 
2019. Ettersom det da ikke var noe sted å tanke hydrogen i Trondheim, ble det bygd ut et eget 
anlegg som produserer med strøm fra lagerlokalets solcellepanel. Dette har foreløpig vært et 
pilotprosjekt, som igjen har gitt store merkostnader, men prosjektet har likevel allerede vært 
lønnsomt. 

Solcellepaneler driver lagrene
En annen utfordring ASKO sto overfor, var det store energibehovet som kjøleanleggene på 
varelagrene førte med seg. Eksempelvis er hovedlageret på Vestby en av Norges aller største 
bygninger, som krever store mengder strøm. For at ASKO skulle drive klimanøytralt ble det derfor 
viktig at det også her ble gjennomført større tiltak. Løsningen ble å bygge solcellepaneler. Til 
sammen ble takene til alle de norske varelagrene ca. 100 000 kvadratmeter med solcellepanel, 
slik at lagrene i størst mulig grad skulle være selvforsynt med fornybar energi.

Selvkjørende el-ferger
Etter planen skal hele lastebilflåten kjøre på fornybar energi innen 2026. Det er imidlertid ikke 
bare på bilveien ASKO har planer for fremtiden. Det neste store prosjektet er å sette i gang 
drift av ASKOs to nye selvkjørende el-ferger mellom Horten og Moss. Tanken er at disse fergene 
skal redusere utslippene fra transporten til og fra det nye automatiske sentrallageret i Sande i 
Vestfold. Fergene nærmer seg nå ferdigstillelse i India. Som styreleder Torbjørn Johannson sier: 
«I disse klimainvesteringene er det noen ganger to skritt frem og et skritt tilbake, men likevel er 
det verdt det i lengden.» 
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Elkem – grønne batterimaterialer og biokarbon 
Elkem er et globalt selskap med 6 800 ansatte verden over, hvorav om lag 1 300 jobber i Norge. 
De driver med silisium- og silikonproduksjon, og har en omsetning på omtrent 25 milliarder i 
året. Vi har snakket med dem om to nye storsatsinger, grønne batterimaterialer og biokarbon, 
og hva de tenker om fremtidens industri i Norge.

Mobilelektronikk fra Bremanger og batterimaterialer fra Porsgrunn
Vi har snakket med teknologidirektør Håvard Moe og kommunikasjonsdirektør Fredrik Norman. 
Elkem arbeider mye med avanserte silisium- og silikonløsninger til alt fra elbiler og fornybar 
energi til forbruksvarer. For eksempel har de en del leveranser til elektronikkprodusenter – 
faktisk inneholder hver eneste iPhone noen gram silisium fra Bremanger! «Batterimarkedet 
kommer til å vokse noe vanvittig, og det er noe av det vi satser på fremover. Vi utvikler avanserte 
batterimaterialer basert på grafitt med pilotproduksjon i Kristiansand, potensiell storskala 
produksjon i Porsgrunn, samt silisiumbasert teknologi med innhold fra Bremanger og Salten», 
forteller Moe og Norman. 

Klimainnsats i stor skala
I Elkem jobber de med klimatiltak i alle ledd i verdikjeden – fra innhenting av råmaterialer til 
gjenvinningsmuligheter for ferdige produkter. Hoveddelen av utslippene kommer fra egen 
produksjon, der de alene står for tre prosent av Norges klimagassutslipp. Derfor har Elkem også 
et enormt potensial for å kunne gjøre endringer som har stor betydning for at Norge skal nå sine 
klimamål. Elkems produkter kan også bidra til globale klimaløsninger, som grønnere elbiler – via 
sitt nye datterselskap Vianode, som er spesialisert på grønne batterimaterialer.
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«Det er flott å kjøpe elbil, men det er også forskjell på hvor grønn den elbilen er. Vi tror at vi 
kan bidra til at en elbil er så grønn som absolutt mulig. Ikke bare går den på fornybar strøm, 
men også alt av batterier, silikoner og så videre bør være produsert på en så bærekraftig måte 
som mulig. Selv kjører jeg elbil, og det bidrar jo til klimareduksjon sammenliknet med en fossil 
bil. Samtidig er det inspirerende å tenke på at de tiltakene jeg jobber med innenfor biokarbon i 
industrien har effekter som er potensielt 10 000 ganger større», forteller Håvard.

Mange tror at Elkems store klimautslipp kommer fra oppvarming av de store smelteovnene,  
men det er faktisk selve produksjonen av silisium som er «synderen». Man er avhengig av  
karbon i produksjonen, og tradisjonelt har dette blitt brukt i form av kull fra gruver. Nå har bedriften 
endelig forsket frem et alternativ: «Vi har utviklet en teknologi der vi kan bruke sagbruksavfall 
som råmateriale. Da slipper vi å bruke fossilt kull og vi trenger heller ikke hugge ned trær, og vi 
kan rett og slett bruke avfall. Slik blir den totale klimapåvirkningen mindre, og det blir faktisk 
også billigere for oss. Vi har selvfølgelig også en grunnleggende klimafordel i forhold til andre 
land ved at strømmen vi bruker til oppvarming i Norge er hentet fra norske vannkraftverk. Det er 
et viktig premiss for all norsk industri», forteller Moe og Norman.

Takket være en kjempeinvestering på 1,6 milliarder kroner i sitt anlegg på Salten, har Elkem  
klart å redusere både strømforbruk og luftforurensing, og samtidig legge grunnlaget for arbeids-
plasser og verdiskaping de neste 20–30 årene.

Håvard Moe forklarer: «Når vi lager silisium, får vi også et støv som vi kaller microsilica. Dette 
holder mellom 300 og 400 grader. Om vi klarer å øke dette til 500–700 grader, kan vi gjenvinne 
mye av varmen. I stedet for å kjøle ned, øker vi altså temperaturen og tar så varmen ut som 
damp. Den dampen går gjennom en turbin som er koblet på en generator, og lager da strøm. 
På den måten klarer vi å gjenvinne mellom 20 og 25 prosent av den energien vi putter inn. 
Energi-gjenvinningen tilsvarer forbruket til 15 000 husstander og NOx-utslipp tilsvarende 400 
000 dieselbiler.» 

Norge må bli mer ambisiøs
Moe og Norman uttrykker begge bekymring for at Norge ikke henger med på den internasjonale 
satsingen på klimavennlig industri. En ting de begge savner, er større engasjement fra det 
offentlige.

«Det har vært en del kritisk fokus på at Norge skal subsidiere det grønne skiftet, men realiteten 
er at andre regioner gjør det i mye større grad enn i Norge – alle fra EU til Biden-administrasjonen 
i USA og Kina. Alle disse kappes nå om å tiltrekke seg batteriindustri og andre fremtidsrettede 
næringer. For Norge bør det i mindre grad være en innenrikspolitisk debatt for eller mot 
støtte, og mer en debatt om hvordan vi stiller oss sammenliknet med andre land. Vi er midt i 
en internasjonal konkurransesituasjon som vi opplever at norske politikere kanskje ikke er så  
kjent med. Hvis industribedrifter for eksempel kan få støtte til ⅔ av et prosjekt i Canada og 
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ingenting i Norge, blir det dessverre en veldig enkel beslutning å ta for et internasjonalt selskap. 
Da havner kanskje både teknologiutviklingen og industribyggingen helt andre steder, mens 
Norge står igjen uten grønne vekstmotorer», mener Moe og Norman.

De forteller videre om hvor avhengige vi er av markedet i Europa, og understreker hvor viktig  
det er at Norge forstår de europeiske behovene. EU har satt mer ambisiøse klimamål enn 
Norge og viser en høy gjennomføringskraft. EU satser mot 55 prosent kutt i 2030 og tilnærmet 
nullutslipp, 95 prosent, innen 2050. «Dette kommer til å ha en omfattende effekt på alt vi kjøper 
og hvordan vi lever. Elbiler er bare starten – dette kommer til å påvirke hvordan vi bygger hus, 
transport, luftfart og så videre. Hele samfunnet er nødt til å legges om for å nå klimamålene i 
2050».

«Når det er sånne store endringer i verden, er det kjempemuligheter for de som vil og tør 
 satse. Vi i Elkem og andre aktører i industrien skal gjøre vårt. Men om vi skal skape kompetanse- 
arbeidsplasser med muligheter for utvikling i Norge, må det også finnes myndigheter som tør å 
satse for å gripe disse mulighetene»

Ønsker seg flere unge
Hvordan kan Elkem være så sikre på at grønne batterimaterialer og biokarbon er fremtiden, og at 
deres produkter kommer til å være en del av dette? Klarer de å snu seg raskt nok rundt?

«Elkem er 116 år. Det selskapet vi jobber i i dag, har blitt snudd på hodet 15–20 ganger i løpet 
av den perioden. Vi må alltid tenke nytt, for det vi implementerer i dag, hjelper oss bare i de 
neste ti årene. Derfor ønsker vi oss også mange unge inn i selskapet vårt og industrien vi er en 
del av – de har ikke historikken i bedriften og klarer derfor å tenke mer nyskapende enn de som 
er formet av mange erfaringer. Industrien er en ypperlig arbeidsplass for de som ønsker å gjøre 
en reell forskjell i det grønne skiftet», avslutter Moe.



B e d r i f t e r  i  f r o n t  –  2 0 2 1

14

Jernia – Når klimatiltak lønner seg
For mange er Jernia stedet man går for å kjøpe alt fra maling til kjøkkenutstyr, men visste du 
at du også kan pante den gamle stekepannen din der, eller leie en sirkelsag i en dag eller to? Vi 
har intervjuet bærekraftsansvarlig i Jernia, Maria Borge Andreassen, om hvordan de ønsker å ta 
ansvar for varehandelens klimautfordringer – fra produsent til forbruker.

Bruk og kast-samfunnet har mye av ansvaret for klimakrisen vi står i. Ikke bare overproduseres 
varer i alle bransjer, men disse skal også ofte sendes verden rundt i miljøfiendtlig emballasje. 
Med over 130 butikker er Jernia en stor aktør i norsk varehandel – og med det følger et ansvar 
for å begrense eget klimaavtrykk.

«I Jernia er bærekraft en del av den kommersielle delen av driften, i stedet for å være en greie 
«på siden». Da sørger vi for at bærekraft er en del av alle beslutninger, i stedet for å være noe 
som bare tas hensyn til på papiret», forteller Andreassen.

Strenge produsentkrav 
Andreassen forteller at Jernia ønsker å redusere varenes klimaavtrykk i hele livsløpet – altså 
ønsker de ikke bare å se på eget klimaavtrykk, men også utslipp i forbindelse med produksjon av 
varen og i hvor stor grad den er resirkulerbar når den en dag er oppbrukt. Det innebærer blant 
annet å sette svært strenge krav til produsentene.

«Vi ønsker for eksempel at all emballasje skal være resirkulerbar og være av resirkulert  
materiale. Dersom ikke produsentene kan innfri slike krav umiddelbart, ber vi dem om å lage en 
tiltaksplan slik at de kan levere innen kort tid – og på den måten bidrar vi også til at produsentene 
endrer sine mønstre.»
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Reparere – ikke kaste
I tillegg til krav på produsentsiden er de også opptatt av hvordan kundene bruker varene de 
har kjøpt. Derfor har de blant annet lagerlagt de viktigste reservedelene til de mest populære 
varene, slik at det skal være lett å få tak i dem på kort varsel.

«For oss er det viktig at det skal være lett for kundene å leve miljøvennlig. Vi ønsker at det å 
reparere skal være enkelt og billigere enn å kjøpe nytt, og derfor sørger vi for at varene vi selger, 
er av en slik type at det er lett å få tak i reservedeler. Om du trenger en ny grillrist til grillen i  
mai, og det tar fire måneder å få den levert, er det mange som heller velger å kjøpe ny grill. 
Sånne situasjoner må vi unngå, hvis vi skal få ned forbruket.»

Må ikke eie – pante og leie
Jernia har også lansert en rekke andre ordninger. Blant annet kan man pante stekepanner og 
drikkeglass, og man kan leie diverse utstyr som drill, sirkelsag eller grill på dagsbasis i stedet for 
å kjøpe egen. Til tross for at det gir gode klimaresultater, er ikke dette den eneste grunnen til  
at de har disse løsningene, forklarer Andreassen.

«Panteordningene handler også om reelle kundeproblemer – det er for eksempel veldig få som 
vet hvor de skal kaste en stekepanne. Med utleieordningene var vi redde for at folk skulle synes 
at det var et unødvendig hinder å booke og så videre, men det har så langt vært en stor suksess. 
Det viktigste er å gjøre de gode ideene om til praktisk enkle løsninger for folk, og det synes jeg 
vi har fått til her.» 

Ting som varer lenge, skal lønne seg i det lange løp
Det er kanskje litt lite intuitivt at en bedrift som lever av å selge varer, ønsker å selge mindre, 
men Andreassen forklarer at de har tro på at det vil lønne seg i det lange løp, både for dem og 
kundene.

«Vi er opptatt av å selge ting som varer lenge, og som skal være lette å reparere. Mer varige ting 
er kanskje litt dyrere der og da, men i det lange løp skal det lønne seg for både lommeboken og 
miljøet.»

«Mange tenker at jo mer man selger, dess mer tjener man, men vi tror at vi som bedrift også i 
det lange løp vil tjene på den driften vi legger opp til nå, med reparasjon, utleie av verktøy og 
innbytteordninger. Det gjør oss godt posisjonert for fremtiden og de miljøkravene som kommer 
– holdningsendringene vil bare tjene oss, sammenliknet med bedrifter som driver mindre 
bærekraftig», forteller Andreassen.
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Jo flere, dess bedre
På spørsmål om hun er redd for konkurranse fra andre bedrifter, svarer Andreassen at tvert 
imot – Jernia ønsker faktisk at enda flere skal gjøre liknende tiltak og utfordre hverandre. Hun 
forteller også at det kunne vært enda mer lønnsomt for alle dersom konkurrentene var åpne 
med hverandre om hvilke tiltak de gjør.

«Det holder ikke at én bedrift stiller krav til produsentene hvis vi ønsker skikkelig endring. For 
eksempel oppfordrer vi alle til å kvitte seg med isopor i innpakning, for det hjelper ikke så mye at 
det bare er vi som ber våre produsenter om å kutte det ut. Det vil både være bra for miljøet og 
gjøre det enklere for oss å få innfridd sånne krav hvis flere stiller disse kravene.»

Avslutningsvis spør vi Andreassen om hun kan oppsummere hvorfor Jernia har satset så mye på 
klima – også på tiltak de har vært usikre på utfallet av. 

«Vi gjør alt dette fordi vi er en del av problemet, og da må vi også være en del av løsningen. Det 
er først og fremst et samvittighetsspørsmål, men også en måte å overleve på som bedrift. Vi 
må alltid tenke på hvordan vi skal beholde kunder i fremtiden, hvordan vi skal møte nye krav og 
fortsatt være en attraktiv bedrift som ligger foran», avslutter Andreassen.
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IKEA – bærekraft inn i hjemmet 
Enten det er snakk om å frakte sofaer hjem til folk med elbiler i stedet for bensinbiler, eller å kutte 
all engangsplast, står IKEA på for å nå målet om å bli 100 prosent sirkulære og klimapositive 
innen 2030. Vi har intervjuet Siri Norhagen, som er bærekraftsansvarlig for IKEA Norge, om 
målene IKEA har satt seg, prosjekter de har innen bærekraft og hvordan de jobber for å skape en 
bedre hverdag for folk hjemme. 

Hva er IKEA?
IKEA er en svensk hjemmeinnredningskjede som har vært i drift i over 75 år. IKEA har vært i 
Norge nesten helt siden starten. I dag har IKEA syv varehus i Norge, rundt 3 100 ansatte og i 2019 
hadde de over 10 millioner besøkende i varehusene sine. Globalt er IKEA til stede i 37 land og 
har over 400 varehus. 

Bærekraft krever endring i mange ledd
IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for menneskene, og de møter kundene sine både 
i varehusene eller digitalt. Og en bedre hverdag ser mer og mer bærekraftig ut. «Selskaper 
kan kanskje henge med noen år til uten å tenke på bærekraft, men om ikke lenge blir det en 
forutsetning», sier Norhagen. IKEA jobber med å være i forkant, og har derfor bestemt seg for å 
bli 100 sirkulære og klimapositive innen 2030. Dette krever endringer i mange ledd, og det har 
skjedd spesielt mye de siste tre til fire årene. Engangsplasten er borte, alt trevirke er sertifisert, 
hvert ledd i verdikjeden analyseres for fotavtrykket det avgir, og selv kjøttet i de berømte 
kjøttbollene er byttet ut med grønnsaker. 
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For IKEA er det også viktig å se på bærekraft i et større perspektiv. Derfor er bærekraft- 
strategien deres delt inn i tre deler: den ene delen handler om en sunn og bærekraftig livsstil,  
den andre delen handler om at IKEA skal bli sirkulære og klimapositive, og den tredje delen 
handler om å ha en positiv sosial innvirkning på alle i IKEAs verdikjede. Innenfor det siste jobber 
de med alt fra likestilling og inkludering på arbeidsplassen, samarbeid med ideelle organisasjoner, 
sosiale entreprenører og større program sammen med NAV om integrering av flyktninger i 
arbeidslivet. «Vi ønsker å jobbe med bærekraftsmålene på flere måter enn det som knyttes til 
de fysiske produktene våre», forklarer Norhagen, og fortsetter: «FNs bærekraftsmål handler 
også om å utjevne forskjeller. IKEA har en veldig stor rekkevidde, både som arbeidsgiver og  
aktør i lokalsamfunnet, og med størrelsen kommer også ansvar. Jeg tror bedrifter som skal  
gå foran må ta det ansvaret på alvor». 

IKEA kjøper tilbake
Et nytt prosjekt de har startet er «IKEA kjøper tilbake». Konseptet er at folk som har kjøpt  
møbler fra IKEA tidligere, skal kunne selge dem tilbake til IKEA. IKEA setter møblene i stand og 
selger dem på nytt gjennom sin Gjenbruksbutikk. Møblene kan for eksempel være en gammel 
bokhylle eller et nattbord som ikke brukes lenger. Tanken er å forlenge møblenes levetid og å 
resirkulere gjennom å reparere. Millioner av bruktmøbler blir nemlig kastet hvert år, og IKEA  
vil være en del av løsningen. Foreløpig prøves dette ut i liten skala i Norge, men gode ideer  
vokser raskt. IKEA har jevnlig globale piloter som de tester ut i forskjellige markeder for å se 
hvordan de fungerer. «Hovedspørsmålet vi stiller oss er: kan dette ha effekt for mange?», forteller 
Norhagen. «Vi sjekker alltid om løsningen er bra for de mange menneskene som potensielt  
skal kjøpe det, og om det er bra for planeten». 

Gjenvinning og sirkulær forretningsmodell
Hvis det er noe IKEA i Norge savner, er det et felles nasjonalt system for gjenvinning. «Vi som  
har varehus i flere kommuner og fylker, må forholde oss til de ulike reglene hver kommune 
og hvert fylke har. Vi ønsker oss jo et nasjonalt regelverk, det ville effektivisere håndteringen 
vesentlig», mener Norhagen.  

Som en stor aktør, både i Norge og internasjonalt, er IKEA bevisste på ansvaret de har. «Vår 
fremtidige forretningsmodell er sirkulær», sier Norhagen. IKEA Norge er allerede godt på vei. 
Selskapet har mål om å ha bare elektrisk varetransport i Oslo innen 2023, og har i dag nådd  
en andel på 20%. Videre jobber de med å øke kundenes kunnskap om hvordan deres eget hjem 
kan bli mer bærekraftig.

IKEA har en unik posisjon til å gjøre bærekraftige løsninger tilgjengelige for «folk flest». Der 
det kan være utfordrende for hver enkelt å ta stilling til store klimaplaner og internasjonal 
klimapolitikk, gir IKEA folk muligheten til å ta gode valg. Siri Norhagen oppsummerer det godt: 
«Når alle kan gjøre litt, vil endringen få en stor betydning.»
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Storebrand – Investert i en bedre fremtid 
Storebrand fikk sin første bærekraftanalytiker allerede på 1990-tallet. Nå er de rangert som et 
av verdens mest bærekraftige selskaper i Global 100 og Dow Jones Sustainability Index. Vi har 
intervjuet Storebrands nordiske bærekraftsjef Marcus Bruns om bærekraftarbeidet Storebrand 
har drevet med gjennom 25 år, og hvordan bærekraftige valg lønner seg. 

Hva er Storebrand
Storebrand er Norges største private kapitalforvalter, med over 980 milliarder kroner investert 
i selskaper verden over. Storebrand er en stor pensjonsleverandør, og tilbyr også produkter  
innen sparing, forsikring og bankvirksomhet. 

Bærekraftige investeringer og bærekraftige innkjøp
Når Marcus Bruns skal beskrive bærekraftarbeidet i Storebrand, er det ett ord som går igjen, 
nemlig «systematisk». Fra å begynne med én enkelt bærekraftanalytiker på 1990-tallet, har 
Storebrand nå en egen klimaekspert, et team med bærekraftanalytikere, bærekraftstrategier, 
klimarisikorapporteringer og bærekraftscore på investeringer. Målet er å gi informasjon til 
kundene om hvordan man kan gjøre mer bærekraftige valg. «Vi tror både det er det riktige  
å gjøre og noe som lønner seg», sier Bruns. «Kundene våre skal få en god pensjon i en verden 
det er fint å ha pensjon i». 

Bruns opplever at klimavennlige investeringer etterspørres i større og større grad fra kundene, 
og at det er noe de mener er lurt å satse på. Selskapet har store planer fremover. «Vi forvalter 
veldig mye penger, og med de pengene kan man påvirke», sier Bruns. I 2019 var Storebrand en  
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av grunnleggerne av investorinitiativet Net Zero Asset Owner Alliance, hvor de forpliktet seg til 
å tilpasse investeringene sine til Parisavtalen, noe som innebærer at de samlede investeringene 
må være karbonnøytrale senest innen 2050. Et av delmålene frem mot 2025 er å redusere 
karbonavtrykket i Storebrands aksje-, obligasjons-, og eiendomsinvesteringer med minst 32 %, 
med 2018 som nullpunkt. I tillegg har Storebrand som mål at 15% av den totale forvaltede kapital 
skal være investert i det de definerer som bærekraftige løsninger. 

I 2020 lanserte Storebrand blant annet en ny, helhetlig klimapolicy for Storebrands investeringer. 
I tillegg til målet om klimanøytralitet besluttet de blant annet å ikke investere i selskaper som 
driver bevisst og systematisk lobbyvirksomhet for å motarbeide målene i Paris-avtalen. 

I tillegg er det viktig for Storebrand at selskapets innkjøp er bærekraftige. Bruns forteller at 
Storebrand har satt tre målsettinger for sine leverandører og forretningspartnere: 

1) alle leverandører skal ha satt mål for utslippskutt på kort og lang sikt innen 2025, 
2) alle leverandørene skal være klimanøytrale innen 2025, og 
3) hele verdikjeden skal bli klimanøytral innen 2030. 

Lærer av feil og følger opp
For å forsterke de gode prosessene tar Storebrand hele tiden lærdom av det konkrete arbeidet 
som gjøres. Blant annet har de oppfølgingssystemer for leverandørene på plass, og de følger 
godt med for at leverandørene skal kunne nå klimamålsettingene. Fremover skal leverandørene 
rapportere årlig om fremdriften de har på klima- og bærekraftsarbeidet sitt. Bruns mener det er 
viktig for å sikre en god forankring, for å følge opp på en effektiv måte og for å skape forståelse 
av prosessene.

For Storebrand er det også viktig å påvirke andre selskaper til å satse på klima og miljø.  Bruns 
har gjennom initiativet Nordic CEOs for a Sustainable Future ledet et arbeid for å øke andre 
bedrifters kunnskapsnivå om klimarisikorapportering, og mener at Storebrand har muligheten 
til å påvirke gjennom å være en stor aktør i Norden. Guiden de lanserte i mai 2021, fikk støtte 
av blant annet anerkjente Mark Carney og Mike Bloomberg. I tillegg førte denne prosessen til 
at den norske regjeringen og Oslo Børs formaliserte støtten sin til klimarisikorammeverket “Task 
Force on Climate Related Financial Disclosures”.

Vil tiltrekke seg flere som er opptatt av klima og miljø
Bruns mener Storebrand er et attraktivt sted å være for unge som ønsker å jobbe med klima og 
miljø. Han trekker frem at Storebrand har mange kompetente mennesker. «Om jeg lurer på noe 
om klima, kan jeg ringe klimaeksperten vår», sier Bruns og fortsetter, «vi har jobbet med dette  
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så lenge at vi har tiltrukket oss folk som er opptatt av klima og bærekraft i lang tid». Bruns peker 
også på at bærekraftsatsingen både er noe som kommer fra de ansatte og fra konsernledelsen. 
«Mange ønsker å bidra på sin måte, enten de er utviklere eller driver med forsikringsoppgjør. 
Samtidig tror konsernledelsen på satsingen og alle konserndirektørene har egne målsettinger 
innenfor bærekraft.» 

«Alle» er opptatt av bærekraft nå, men for Bruns er det en forskjell i det å snakke om bærekraft 
og det å faktisk gjøre noe. «Alle bedrifter har et valg. Om bærekraft er noe de snakker om eller 
noe som er skikkelig integrert og noe man faktisk satser på. Storebrand satser», sier han.
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Clas Ohlson – Sirkulære forretningsmodeller 

I 1918 startet Clas Ohlson, entreprenør med en stor lidenskap for teknikk og nytenking, sitt eget 
postordreselskap. I løpet av årene har bedriften utviklet seg, og den har nå et vareutvalg på 15 
000 artikler, deriblant verktøy, elektronikk og hjelpemidler for hus, hjem og teknisk hobby. I dag, 
over 100 år etter oppstart, lever Clas’ ønske om nytenking videre i bedriften. Vi har snakket med 
tidligere administrerende direktør, Stine Trygg-Hauger (som har fått ny jobb siden intervjuet ble 
gjennomført), og bærekraftansvarlig, Anna Strindberg, om Clas Ohlsons utvikling av sirkulære 
forretningsområder. 

Sirkulære forretningsområder 
Ambisjonene i Clas Ohlson er skyhøye. De ønsker å ta samfunnsansvar, og har derfor satt seg 
som mål å bli klimanøytrale og sikre full gjenvinning innen 2045. Et av delmålene for å oppnå 
dette er at egne Co2-utslipp skal reduseres med 50 prosent i forhold til omsetningen innen 2030. 
Som en bedrift som lever av å selge varer er de derfor helt avhengige av å ta grep for å oppnå 
egne mål.

Løsningen til Clas Ohlson er å integrere miljø og sosiale aspekter i selskapets strategi og 
organisasjon. Det mest synlige eksempelet på dette ser vi i Clas Ohlsons nye forretningsområde 
«Clas Rental».

Clas Rental – Utleie av verktøy 
Clas Ohlson så at en drill i gjennomsnitt ble brukt 13 minutter i løpet av sin livstid, og stilte seg 
selv spørsmålet:

 «Hva kan vi gjør for å sikre bedre bruk av egne produkter?»



23

B e d r i f t e r  i  f r o n t  –  2 0 2 1

Løsningen ble et pilotprosjekt med utleie av egne produkter, som etter hvert har blitt etablert i 
samtlige av Clas Ohlsons butikker. Her får kunden mulighet til å leie alt fra drill til tapetfjerner for 
en langt rimeligere pris enn hva det koster å kjøpe verktøyet. 

Stine Trygg Hauger, er ikke bekymret for at utleie av egne produkter vil komme i konflikt med salg 
av de samme produktene. Snare tvert imot, tror hun at dette er en ny trend som vil bli en viktig 
del av Clas Ohlsons forretningsområde i fremtiden. Hun begrunner dette med at stadig flere 
bosetter seg i leiligheter som har mindre areal til oppbevaring av verktøy. Derfor er det kanskje 
ikke så rart at utleie av verktøy har slått særlig godt an hos den yngre delen av befolkningen, som 
ofte bor i mindre leiligheter.

Blikket rettet fremover
Clas Ohlson tror at det fremover blir et stort skifte i konsum og bærekraft. I fremtiden vil det 
bli utviklet nye forretningsområder der tjenester blir en større del av virksomheten. Videohjelp 
med Clas er et eksempel på en del av den nye tjenesteforretningsmodellen. Ved hjelp av video 
kan kundene få hjelp til alt i fra hvilke batterier de trenger, til å finne ut hvorfor noe ikke fungerer 
som planlagt. På denne måten håper Clas Ohlson å hjelpe kundene til å gi litt kjærlighet til 
produkter de allerede har, fremfor å alltid kjøpe nytt. Derfor tilbyr Clas Ohlson også et stort 
utvalg av reservedeler til de fleste varene de selger.

Sikrer bærekraft i hele verdikjeden 
Som en relativt stor innkjøper i norsk sammenheng, ønsker Clas Ohlson å ta mer ansvar for 
hele verdikjeden. De har derfor opprettet et eget kontor i Kina for å ha bedre kontroll over 
hvordan leverandørene jobber med bærekraft og rettigheter for ansatte. På hovedkontoret i 
Sverige kontrolleres alle produkter slik at de vet at produktene er bærekraftige. Troverdighet i 
bærekraftspørsmålet vil få større og større betydning i årene fremover, og for Clas Ohlson er det 
viktig å kunne garantere bærekraft overfor kundene. 

Å være i front
Clas Ohlson viser med sitt fokus på bærekraft at det er mulig å bruke bærekraft til å utvikle nye 
lønnsomme forretningsområder. Skal vi få et reelt grønt skifte er vi helt avhengige av at bedriftene 
finner løsninger som både er bærekraftige for miljøet, og for den finansielle situasjonen til 
selskapet. Det grønne skiftet er ikke bærekraftig uten lønnsomhet hos bedriftene som går i front. 
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Inkludering
Bedriftene som er med i denne delen av rapporten er:

•	 Møller Medvind
•	 ISS
•	 Salmar
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Møller Medvind – en arbeidsplass som inkluderer

Du har kanskje hørt om Møller Bil? I generasjoner har vi nordmenn kjøpt biler av Møller Bil, eid 
av Møller-familien. Familiens ønske om å gi noe tilbake endte opp hos NAV. Ikke for å «NAVe», 
men for å spørre hvor det største behovet var. Svaret var unge under 30 år med «hull i CV-en». 
Dette plantet ideen om Møller Medvind. Kapteinene på dette nyetablerte laget ble Møller-leder 
gjennom mange år, Bjørn Erik Tangen og eier og daglig leder i Møller Medvind Mari Førde. Vi 
har snakket med dem for å finne ut hvordan man kan gå fra en drøm om inkludering, til en 
suksessbedrift med inkludering som det sentrale målet.
 

Hva er Møller Medvind?
I det vi kom inn i lokalene til Møller Medvind ble vi møtt med et genuint varmt smil og en like 
varm kopp kaffe. Filosofien er enkel, men viktig. Her skal du ta vare på både kollega og bil, i den 
rekkefølgen. Da kaffen var drukket opp, ble vi geleidet videre inn i en gang som delte seg i to. Til 
venstre kommer man inn i selve arbeidshallen. Her jobber 49 unge mennesker med lakkforsegling 
og kosmetisk klargjøring av biler. Dette er selve kjernevirksomheten til Møller Medvind.

 
Hvorfor bilpleie som inkluderingsarena?
Møller Medvind har to samfunnsoppdrag. Det første er å gi unge som har vanskeligheter 
med å komme inn på arbeidsmarkedet, muligheten til å få en fast jobb i full stilling. Det 
andre er å ta et oppgjør med en nokså skitten bilpleiebransje. I dag driver rundt 80 prosent 
av bilpleieforretningene svart. Det finnes heller ingen formell utdanning eller fagbrev man 
kan ta for å drive med dette ennå. Tangen og Førde så et stort behov for klargjøring av Oslo- 
forhandlernes brukte biler, og de hadde fått med seg NAVs etterspørsel etter inkluderende  
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arbeidsplasser. Behovet var utkrystallisert, og ble til Møllers eget bilpleiefirma. Målet ble satt  
høyt. De ansatte i Møller Medvind skulle være Norges beste kollegaer og levere Norges fineste  
biler.

 
Faste fulle stillinger er det som teller
Tangen er rolig, men likevel tydelig når han sier at ingen noensinne egentlig ønsker å investere 
i midlertidighet. Dette gjelder både arbeidstakere og arbeidsgivere. Ønsket om å bygge tillit  
og kompetanse fordrer rammer som man kan stole på. Under jobbintervju er ikke Tangen 
interessert i hva man tidligere har gjort, men heller hvor motivert man er, hvor mye vedkommende 
virkelig ønsker å gå fra NAV til et arbeidsliv på egne ben.
 
Etter Tangen og Førdes syn er midlertidighet og deltid et av de største problemene i arbeids-
markedet. Hos Møller Medvind er målet en full, fast stilling. Og yter du en god innsats, har de 
fleste en fast ansettelse allerede etter et år. Målet er at man skal trives på jobb. Gratis lunsj- 
buffet hver dag bidrar til dette. Før korona var også trimrommet og bandrommet et hyppig 
møtested etter jobb. Men selv om mye klaffer, er det likevel ofte to steg frem og ett tilbake når 
man skal omstrukturere et liv. Forbrukslån og psykiske utfordringer er ofte en del av bagasjen  
som skal håndteres. Et av Tangen og Førdes største hjertesukk er de lange ventetidene på  
behandling. De snakker likevel ikke bedrøvet og lenge om problemene, men heller engasjert  
om hvordan en mer enhetlig pakke med helsetilbud og psykolog ville kunne utgjøre en stor 
forskjell på dette feltet.

NAV som rekrutteringsbyrå
Målet var å bøte på behovet for arbeidsplasser for unge under 30 med hull i CV-en. Men hvordan 
skulle man komme i kontakt med dem? NAV ble et naturlig bindeledd. Både NAV og Møller  
Medvind var motiverte, men med 15 forskjellige bydelskontorer og mange forskjellige kontakt-
personer krevde systemet en hel stilling hos Møller Medvind. Etter et møte med fylkesdirektøren  
i NAV, der drømmen og frustrasjonen ble delt, endte man så opp med en god løsning: Fra nå av 
ble det én NAV-kontakt. Dette gjorde at NAV-kontakten kjenner firmaet og kunne sørge for at de 
riktige folkene kom til Møller Medvind, samtidig som Møller Medvind kunne drive med det de 
egentlig skulle; lakkforsegling og kosmetisk klargjøring av biler på en inkluderende måte.

 
Døråpner – et steg på veien
Selv om faste, fulle stillinger står sentralt i bedriftsfilosofien, er målet at Møller Medvind  
heller skal være en døråpner enn et endelig stoppested. Etter rundt to og et halvt  år i Møller 
Medvind har mange fått på plass strukturen i livet og hverdagen, og en ny jobb venter.  
Ettersom det ikke bare er Møller Bil som ønsker å ta et oppgjør med den svarte bilpleiebransjen, 
blir kampen om gjengen fra Møller Medvind stor. Likevel er Tangen og Førde opptatt av at  
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overgangen skal være trygg, både for den ansatte og den nye bedriften. Derfor har begge 
parter en mulighet til å avslutte avtalen i løpet av de tre første månedene. Møller Medvind 
vil gladelig ta dem imot igjen. «Dette er ikke noe problem, for dette er jo de beste folka», sier 
Tangen med glimt i øyet. Ved å tørre å bruke eksisterende erfaring fra bilbransjen til å skape nye 
arbeidsplasser, uten å la seg stoppe av systemer som ikke alltid spiller på lag fra første stund, 
har Møller Medvind muligens knekt den viktigste koden; å investere fullt og fast i menneskene. 
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ISS – Norges viktigste integrasjonskanal

Tjeneste- og serviceselskapet ISS har rundt 10 000 medarbeidere og er med det en av Norges 
største private arbeidsgivere. Her jobber folk med alt fra renhold og kantine til drift av bygg. 
Med 126 nasjoner representert blant sine medarbeidere har ISS også som mål å være Norges 
viktigste integrasjons- og inkluderingskanal. Vi har snakket med HR-leder Marianne Gimsøen, 
HR-direktør Hege Aamotsmo og Leder for rekruttering og merkevarebygging, Per-Ole Torvund, 
om hvorfor ISS er godt egnet for integrering, og hvilke erfaringer de har gjort seg på veien mot 
det å bli «Norges viktigste integrasjonskanal».

 
Hva er ISS?
ISS er en del av et stort dansk børsnotert konsern med rundt 400 000 ansatte i 40 forskjellige 
land. I Norge er nok ISS mest kjent for renholdstjenester, men de tilbyr mange flere tjenester 
enn som så. Tanken er at ISS leaser og leier alt utenom menneskene som jobber der.  Videre 
er forretningsmodellen lagt opp slik at bedriftene skal kunne velge én leverandør for alle 
servicetjenestene de trenger, enten dette er kantine, renhold eller vaktmestertjenester.  
Dermed trenger bedriftene bare å forholde seg til én total leverandør, istedenfor mange små.
 
 
Hvorfor et serviceselskap som integreringskanal?
ISS har noen fordeler som gjør at de er godt egnet som integreringskanal. For det første er de  
et stort firma med mange forskjellige servicejobber. Dette gjør at ISS kan rekruttere mennesker  
i ulike livssituasjoner med ulik arbeidskapasitet og faglige ambisjoner. For det andre kommer 
man gjennom jobben inn i ulike norske bedrifter, slik at man lærer den norske kulturen å kjenne. 
For det tredje settes det å lære seg norsk høyt. Bare i løpet av 2020 tok rundt 250 ansatte  
språkkurs med støtte fra ISS. Det er nemlig en viktig verdi at man sammen skal snakke norsk.  
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I enkelte tilfeller har mange med samme morsmål jobbet på samme sted, og det har til en 
viss grad dannet seg grupperinger ut fra bakgrunn. Dette er en helt naturlig utvikling og det er  
fullt forståelig at det er mest behagelig å snakke på det språket man kan best. Likevel gir ikke 
dette den ønskede integreringseffekten, og ISS har derfor et fokus på å blande nasjonaliteter, 
slik at flest mulig skal lære seg norsk gjennom daglig bruk. Det er ikke alltid dette oppleves  
som den letteste løsningen der og da, men det har vist seg at dette enkle grepet har gitt stor 
effekt.

 
Konkrete prosjekter og samarbeid med NAV
Et prosjekt som har gitt inspirasjon til videre utvikling er «Fra nybosatt til nyansatt» i  
Trondheim. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, NAV og ISS. Målet var 
at 20 flyktninger skulle bli ansatt og ta fagbrev i ISS. En faktor som løftes frem som avgjørende  
for at prosjektet ble så vellykket, var at det ble ansatt en ekstra person til å følge opp de ny-
ansatte. Dette gjorde prosjektet mer langsiktig enn de alminnelige tiltaksplassene. Et annet felt 
det satses tungt på, er fagbrev. Siden 1995 har nesten 800 mennesker tatt fagbrev gjennom 
ISS. I hovedsak er dette fagbrev i renhold, kokkefag og byggdrift. Fra å starte i jobben uten 
å ha stålkontroll på norsk og uten formell utdanning, til etter noen år å få fagbrev og bedre 
norskkunnskaper, er en integreringsmodell ISS er stolte av.
 
 
Trenger vektlegging av mangfold

Etter ISS sitt syn har mange forstått betydningen av integrering og inkludering, men det er 
likevel ikke tilstrekkelig mange som gjør noe med det. Ett eksempel kommer frem i de mange 
anbudskonkurransene bedriftene utlyser til de ulike servicebedriftene. En gjenganger er at 
mangfold ikke så ofte er et prioritert kriterium i disse anbudene. ISS håper at mangfold kan 
bli et stadig viktigere tema for bedriftene, og at en større vektlegging av dette vil løfte frem 
mangfoldets viktighet på et strukturelt nivå.  
 

Mange må gå fra Nybosatt til Nyansatt
I planene for å utvikle selskapet som Norges største integreringskanal løfter lederne frem 
suksessen med å ha en egen koordinator hos NAV, slik det ble gjort i prosjektet fra «Nybosatt 
til Nyansatt» i Trondheim. En kontaktperson hos NAV, som kjenner selskapet godt, omtales  
som en «gamechanger». Utover dette drømmes det om at ISS kan gå foran ved å ansette  
flere med funksjonsnedsettelser. Synliggjøring av muligheter for denne gruppen, slik at de tør å 
søke, er et viktig satsningsområde i så måte. 
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SalMar – Å skape kultur gjennom ansettelser

SalMar har oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt en betydelig slakteri- og 
videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Vi har intervjuet Arthur 
Wisniewski, Dir. Human Resource Management (HRM) SalMar ASA og Marine Måsøval, HR-
konsulent i SalMar ASA, for å lære mer om hvordan de har gått frem for å inkludere flere unge 
i arbeidslivet. I snart tre år har SalMar fokusert på å rekruttere lokale ungdommer til bedriften. 
Så langt har det ført til at over 50 ungdommer har funnet veien til en av verdens største og mest 
effektive produsenter av laks.

Vi har arbeidskraft lokalt
Det hele startet med at det i SalMar over tid hadde bygget seg opp en arbeidsstyrke bestående  
primært av utenlandsk arbeidskraft. Det førte til at flere i bedriften begynte å stille seg selv 
følgende spørsmål: «Hvorfor skal vi ansette mennesker fra et annet land når vi har arbeids-
ledighet lokalt?»

Utfordringen til SalMar har vært at de trenger en bestemt type ansatte. Å jobbe på slakteri er 
ikke noe for alle, og de måtte være sikre på at ansettelsene var riktige, slik at nyansatte ikke ga 
seg så snart de forstod hva jobben innebar. I samarbeid med NAV, som startet et prosjekt om  
rekruttering til havbruk, begynte SalMar å lete etter unge voksne som kunne passe godt  
inn i bedriften. Ved å ha en egen kontaktperson hos NAV ble samarbeidet tettere i rekrutterings-
prosessen, og på denne måten ble avklaringer og forventninger underveis mye enklere. 
Samarbeidet med NAV har vært viktig for å sikre at bedriften fikk tilgang på lokal arbeidskraft 
som passet til SalMars forventninger.
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Utvikling av kulturen gjennom mangfold
I SalMar handler det å ansette lokalt om å bidra til å utvikle lokalsamfunnet. Vi ønsker at lokale 
ungdommer skal være stolte av å jobbe i SalMar, sier Wisniewski.

Men det er ikke det eneste SalMar ønsker å oppnå med prosjektet. De har et ønske om at det 
allerede store mangfoldet i bedriften skal utvikle seg i en litt annen retning. Før prosjektet  
startet bestod SalMars arbeidsstyrke primært av utenlandske arbeidere, og det gjorde at det 
utviklet seg en kultur som manglet noen av de verdiene vi er kjent med på norske arbeidsplasser, 
for eksempel trepartssamarbeidet. Det var også vanskelig å ta opp noe i bedriften, dersom man 
lurte på noe eller hadde et forslag til hvordan ting kunne gjøres. Ved å satse på lokal arbeidskraft  
fikk man et større mangfold i bedriften, der de ulike kulturene kunne lære av hverandre.  
Dette har vært positivt, men SalMar er ikke i mål med prosjektet ennå. De ønsker å fortsette 
rekrutteringen av lokal arbeidskraft i fremtiden. 

Gjennom sitt prosjekt har SalMar vist at det er mulig å ansette norsk ungdom til fysisk krevende 
arbeid. Samspillet med NAV var viktig for at prosjektet skulle lykkes. 
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Koronaomstilling
Bedriftene som er med i denne delen av rapporten er:

•	 Det Norske Brenneri
•	 Wilhelmsen Chemicals
•	 Lava Oslo
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Det Norske Brenneri – fra akevitt til håndsprit 
Da Norge stengte som følge av koronapandemien, sto Det Norske Brenneri på kanten av 
en krise. Det Norske Brenneri bestemte seg for å bytte ut den tradisjonelle akevitten med 
håndspritproduksjon. 14 dager senere var produksjonen i gang. Vi har intervjuet daglig leder 
Odd Johan Nelvik om hvordan de snudde krise til suksess. 

Hva er Det Norske Brenneri
Det Norske Brenneri er et håndverksbryggeri som holder til i Grimstad. Det var det første  
norske brenneriet som startet opp etter at det 80 år lange produksjonsmonopolet på sprit 
ble oppløst. Det har vunnet både norske og internasjonale priser for blant annet akevitten  
Arvesølvet og ginen Harahorn. 

Mistet markedet over natten
Taxfree og eksport sto for nesten 50 prosent av omsetningen til Det Norske Brenneri før 
koronapandemien traff Norge. Nærmest over natten forsvant alt dette, da land etter land  
stengte våren 2020. Det Norske Brenneri så for seg permitteringer og stenging, men fikk  
plutselig en idé. De satt på et stort lager av drikkbar sprit, og som Nelvik sier: «Vi er veldig gode 
på å lage sprit som folk drikker. Hvor vanskelig kunne det være å lage håndsprit?». 

Møtte et godt byråkrati i omstillingen
Det Norske Brenneri kastet seg rundt, men det var flere hindre de måtte forsere. De var ikke 
godkjent som produsent av håndsprit, og det var strenge regler for å oppfylle kravene. Det 
ble ikke lettere av at alle de kontaktet for å få tillatelse, satt på hjemmekontor og ikke hadde 
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tilgang til de vanlige systemene. Til slutt fikk Nelvik tak i noen i departementene og i regjerings- 
apparatet som forsto problematikken, og de fikk klarsignal til å sette i gang. 14 dager etter at 
ideen først ble diskutert, startet produksjonen. 

Håndspriten ble en umiddelbar suksess. Da Det Norske Brenneri fikk ut sine første flasker, var 
det mangel på håndsprit i Norge. Mye av håndspriten som skulle importeres fra andre land, sto 
fast, og de vanlige leverandørene kunne ikke levere. Det Norske Brenneri fikk avtaler med alt  
fra nasjonale kjeder til lokale butikker i Grimstad og leverte nesten én million flasker i løpet av 
tre måneder. «Det var bare å produsere for full rulle og pakke det vi kunne», forteller Nelvik. 

Hva har vi lært?
Nelvik mener at noe av det viktigste man kan lære fra prosessen, er at det er viktig ha egen 
produksjon av kritiske produkter, blant annet av håndsprit. «Det vi håper på nå, er at staten 
skjønner at vi må ha en beredskap før neste pandemi», sier Nelvik. Han fortsetter: «Vi må lære. 
Beredskap, at noen er i startgropa og kan snu seg rundt rimelig raskt, blir viktig. Vi er klare!». 

Samtidig trekker han også frem den raske hjelpen han fikk fra byråkratiet, noe han mener viser 
at alt er mulig i Norge. «Jeg tror det finnes mange andre land hvor man ville strevet mye lengre 
med dette», sier han. 

Fremover vil Det Norske Brenneri fortsette å satse på håndspritproduksjon og flere hånd-
spritprodukter, i tillegg til den vanlige produksjonen av akevitt, gin og whisky. 

Det Norske Brenneri er et eksempel på hvordan ideer kan bli til løsninger på veldig kort tid, og at 
rask omstilling er mulig. 
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Wilhelmsen Chemicals

«Denne håndspriten skal på sykehus. Du kan havne der selv. Hva vil du da ha på hendene?» 
Dette var det administrerende direktør Thorstein Medhus i Wilhelmsen Chemicals tenkte på 
da bedriften satte i gang produksjon av desinfiseringsprodukter. Vi har intervjuet Thorstein om 
hvordan bedriften har stått sammen i det de ser på som et samfunnsoppdrag, hvordan de har 
satset på kvalitet i produksjonen og hva som har motivert dem i en krevende tid. 

Hva er Wilhelmsen Chemicals?
Wilhelmsen Chemicals er verdensledende innen produksjon og utvikling av marine kjemikalier.  
I tillegg er de en av svært få aktører som utvikler og produserer kjemiske produkter i Norge,  
bl.a. spylevæske, tennvæske, husvask og kraftvask. De er produsent av Blåtind-produktene, og 
holder til på Nøtterøy i Vestfold og Telemark. 

Heldig med timing
Wilhelmsen Chemicals hadde et ledermøte i februar 2020 for å snakke om vekstplanen for 
bedriften. De lurte på om det de så på nyhetene ville treffe Norge, og om at det kanskje kunne 
bli relevant med desinfeksjonsprodukter. De hadde noe på lager fra SARS-pandemien, og de 
diskuterte om det kunne være nyttig. Noe var i ferd med å skje, men de visste ikke helt hva. 

Et par uker senere stengte Norge, og inntektene falt. Wilhelmsen bestemte seg derfor for å 
starte full produksjon av håndsprit og overflatedesinfeksjon under navnet Blåtind. 

I begynnelsen var det vanskelig. Maskinene var ikke tilpasset produksjonen, de hadde ikke flasker 
til håndsprit, og det var vanskelig å få kjøpt utstyr. «Mange har fortalt meg at de liker Blåtind-
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antibacen med grønn kork bedre enn den med blå kork. Men det er jo det samme produktet. Vi 
fikk bare ikke tak i nok korker i én farge», humrer Medhus. 

De ansatte var med på planene
Når en bedrift skal omstilles, er det ekstremt viktig å få med seg de ansatte i omstillings-
prosessen. Hos Wilhelmsen Chemicals fikk de drahjelp fra norske myndigheter. For første gang 
i historien ble deres produkter fraktet med politieskorte! Yrkesstoltheten til de ansatte steg.  
En fast spøk som gikk igjen blant de ansatte var: «Gjør du ikke som Thorstein sier, så ringer 
Erna!». Norge var i en helt ny situasjon, og det var tydelig for alle at Wilhelmsen Chemicals  
var en del av det viktige arbeidet med å forhindre smitte. «Alle jobbet det de klarte, fra toppen 
og helt ned på gulvet», sier Medhus og fortsetter: «Det at det var et samfunnsoppdrag skapte  
et vanvittig engasjement». 

Innad i bedriften begynte de også med nyhetsbrev for å holde de ansatte oppdatert på hva  
som skjedde. Det er noe Wilhelmsen har fortsatt med selv etter at det største trykket la seg. 
Medhus mener god interninformasjon og det at alle ansatte vet hva som skjer, skaper et bedre 
samhold. 

Et nytt marked har åpnet seg
Utfordringene med å snu seg raskt rundt og etablere seg i et relativt nytt segment har vært  
store og den bedriftsøkonomiske avveiningen har ikke alltid vært like enkel. «Jeg har gått fra å  
tro at dette går over veldig fort, til å se at det kan vare lenger», sier Medhus. Wilhelmsen 
Chemicals har takket være koronakrisen blitt en etablert aktør innen desinfeksjon i Norge. 
Medhus forteller at nå som de har tatt investeringskostnaden, er de mer åpne for å drive med 
håndsprit og overflatedesinfeksjon videre, men at det fortsatt er usikkert. 

Historien til Wilhelmsen Chemicals viser hvor mye en bedrift kan få til på kort tid når alle 
ansatte står sammen, og hvor motiverende et felles mål kan være. Wilhelmsen Chemicals  
har blitt en bedrift «alle» nå kjenner til gjennom produktene i Blåtind-serien. Utviklingen videre 
blir spennende å følge med på.
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Lava Oslo: Nye løsninger i krisetid

Da pandemien traff våren 2020, måtte store deler av restaurantnæringen stenge umiddelbart. 
Lava Oslo er blant dem som nektet å la seg overvinne, og de la om driften nærmest på dagen 
for å nå et helt annerledes marked. Vi har intervjuet medeier Anders Braathen om hvordan de 
snudde konkursfare til suksess.

Hvem er Lava Oslo?
Lava Oslo står bak driften av flere av Oslos kjente restauranter, som blant andre Smalhans, The 
Golden Chimp og Katla. Her deles erfaringer og kompetanse på tvers av serveringsstedene, og 
felles for alle prosjektene er fokuset på variasjon og bærekraft.

Stengt på dagen
I mars 2020 møtte vi brått en helt annen hverdag. Hjemmekontor, videomøter og avstandsregler 
var plutselig den nye normalen. Dette rammet restaurantbransjen hardt – ikke bare gjorde 
avstandsreglene det vanskelig for mange å holde åpent, men man så også en massiv nedgang  
i antall gjester. Selv sto Lava Oslo i fare for å måtte stenge tilnærmet all drift i sine restauranter 
og permittere 160 av 170 ansatte.

Samtidig som antall gjester sank for hver dag som gikk, så Lava Oslo en annen trend – etter-
spørselen etter de allerede etablerte take away-produktene deres økte kraftig. Smalhans’ 
faste take away-tilbud, «Dagens husmann», gikk fra å være et supplement til den daglige 
restaurantdriften til å plutselig bli utsolgt hver eneste dag: «Normalt har vi noen retter vi vet 
selger dårligere enn andre, men vi setter dem opp fordi de er morsomme å ha på menyen. I mars 
kunne vi laget hva som helst, og det var utsolgt på et par timer», forteller Braathen.
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Alternative konsepter – mat til hjemmekontoret
I løpet av pandemien har Lava Oslo utviklet de alternative konseptene videre. I tillegg til at  
flere restauranter tilbyr tradisjonell take away, har de også utviklet matkasser, der man får 
maten nesten ferdig tilberedt, slik at man enkelt kan fullføre matlagingen selv og nyte et  
skikkelig restaurantmåltid i eget hjem. Disse pakkene har de utviklet til de fleste ganer – fra  
en ærlig burger fra Smalhans, til hjemmelaget ramen fra Hrimnir, eller en syvretters tastingmeny 
fra Katla. Samtidig forteller han at det ikke alltid var like enkelt å holde alle baller i luften: 
«I starten var det kjempevanskelig å skulle gjøre alt selv. I tillegg til vanlig drift og take away 
skulle vi også forberede matkassene. Råvarene måtte vakuumeres, vi måtte filme instruksjons-
videoer og sørge for at leveringen ble riktig – det var rett og slett høl i huet», ler Braathen. 

Samtidig som man utviklet disse konseptene, kom en ny dagligvareleverandør, Amoi, på  
banen. Disse profilerer seg med slagordet «Oslos beste, levert til deg på dagen», og det viste 
seg å være en perfekt plattform å selge Lava Oslos produkter på. «Samarbeidet løste mange  
av de praktiske utfordringene vi hadde. Ikke bare ble leveringen mye enklere, men det at  
varene ble plukket opp før åpningstid, gjorde at vi kunne utvide driftstiden i restauranten og 
dermed ha høyere omsetning», forteller Braathen.

Se driften med nye øyne
Han forteller også at pandemien gjorde at de kunne se på driften med nye øyne. Der man 
tidligere hadde vært for opptatt med daglig drift til å satse på nye løsninger, var man nå helt 
avhengig av å prøve nye ting for å få økonomien til å gå rundt. At de var tidlig ute med disse 
løsningene, har også lønnet seg senere i pandemien: «Da vi gikk inn i en ny nedstenging før jul, 
relanserte vi matkassene, og det ble en kjempesuksess. Kundene husket produktene fra forrige 
runde, og vi hadde infrastrukturen til å kunne produsere kasser fra første sekund.»

Engasjement og pågangsmot videre
Til tross for suksessen legger ikke Braathen skjul på at pandemien har vært en vanskelig tid  
for ham og hans ansatte, men forteller at det er takket være engasjerte ansatte at de har klart 
å holde driften gående: «Det er veldig mye usikkerhet i bransjen nå, og det tærer definitivt på 
motivasjonen. Samtidig er vi heldige som har unge kjøkkensjefer som ønsker å teste ut nye ting 
– det gjør at vi kan holde hjulene i gang, heller enn å sende alle ut i permisjon.»

På spørsmål om hvorfor det er viktig å holde åpent på andre måter når de ikke kan ha gjester, 
svarer Braathen at det ikke bare handler om restaurantenes økonomiske sikkerhet, men også 
hva de bidrar til i byen som helhet: «Serveringsbransjen tilfører masse til en by, og jeg synes  
at det er rart at man ikke har verdsatt dette høyere. Bare tenk på hvordan konsertsteder,  
utesteder og restauranter har vært med på å utvikle Oslo de siste ti årene. Det er vanskelig å se 
viktigheten av en lokal kafé, restaurant eller scene når man alltid kun ser det store bildet – men 
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mister man dem, mister man samtidig mye av identiteten til byen. Det er vi nødt til å passe på 
at ikke skjer.»

Satse på det nye og ukjente
Historien til Anders Braathen og Lava Oslo viser at sjansen for suksess er stor, hvis man tør å 
satse på noe nytt og ukjent. Personlig tror Braathen at endringene de har gjort, kommer til å 
følge med dem i lang tid: «Matkassene og take away-løsningene fyller et bredere marked enn 
de vi har nådd med vanlig drift tidligere. En stor andel take away gjør at vi faktisk kan ha høyere 
omsetning enn vi ellers kunne hatt med gjester som kun spiser inne. Vi kommer til å fortsette 
med det så lenge kundene vil ha det – og det tror jeg de vil», avslutter Braathen.
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Avsluttende kommentarer om prosjektet Bedrifter i front
Prosjektet «Bedrifter i front» har bestått av de fire studentene Edvard Kunzendorf, Caroline 
Hoff, Martin Virkesdal Jonsterhaug og Linn Skyum, kommunikasjonsansvarlig i Civita, Therese 
Thomassen, film- og medieansvarlig i Civita og Minerva, Bjørn Skalpe Bjørnli og prosjektleder 
i Civita, Mathilde Fasting. Prosjektet har vært gjennomført under koronapandemien, og alt 
det praktiske med bedriftsbesøk, filming og intervjuer er blitt amputert. Noen få intervjuer er 
gjennomført fysisk, men de fleste er gjort via Zoom.

Mange av bedriftene i denne rapporten har også vært med i podcasten Liberal halvtime. Linkene 
til episodene finnes her: https://civita.no/okonomisk-frihet-og-utvikling/bedrifter-i-front

Flere av samtalene med bedriftene er også filmet. Linkene finnes her: 
https://www.youtube.com/c/tankesmiencivita

Informasjon om bedriftene og intervjuene finnes også på Civitas hjemmeside www.civita.no og 
på Civitas profil på Facebook og Instagram.

Prosjektet «Bedrifter i front» har fått støtte av stiftelsen Sat Sapienti, og vi ønsker å takke stiftelsen 
for at dette prosjektet har kunnet realiseres. 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning 
om liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på 
respekt for individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, 
interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for 
alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av 
andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette 
stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på mathilde@civita.no eller civita@civita.no.

http://www.civita.no
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Edvard Kunzendorf, Caroline Hoff, Martin Virkesdal Jonsterhaug,  
Linn Skyum og Mathilde Fasting

BEDRIFTER I FRONT 
Klimatiltak, inkludering og omstilling

Med prosjektet «Bedrifter i front» ønsker vi å vise at næringslivet ofte er de som 
går foran når det gjelder å løse viktige utfordringer. 

Edvard Kunzendorf, Caroline Hoff, Martin Virkesdal Jonsterhaug og Linn Skyum, 
fra de fire ikke-sosialistiske ungdomspartiene, har intervjuet bedrifter som går 
foran for å løse viktige utfordringer på områdene klima, inkludering og omstilling.

Eksemplene vi har med i denne rapporten er kun et lite utvalg, men alle historiene 
viser det samme: Verden endres ikke til det bedre av seg selv, og næringslivet har 
et ansvar for å ta aktive og modige valg. Heldigvis har vi bedrifter som går i front.
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