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Summary:
This report is a summary of the SISVI workshop, “Bærekraftaspekter i innovasjonsprosesser”.
The seminar was held in Norwegian, in Ålesund.
The theme for the workshop was how sustainability aspects can be implemented in different
innovation processes. This topic was discussed by research- and industry partners.
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Program (Norwegian)
11.30 – 12.15 Lunch
12.15 – 12.30 Velkommen og SISVI-presentasjon
Kort presentasjon om SISVI’s hovedaktiviteter ved halvgått løp, ved Annik
Magerholm Fet
12.30 – 13.15 Nettverksbedrifter og utfordringer
ÅKP, Wonderland og MKP presenterer kort seg selv og sine
aktiviteter/utfordringer rundt SISVI-aktuelle temaer.
13.15 - 14.00 Hva kjennetegner god innovasjon?
Erfaringer fra arbeidspakke 2, innledning til diskusjon ved Alf Steinar Sætre,
innspill fra de regionale nettverkene ÅKP og MKP
14.00 – 14.15 Pause
14.15 – 15.45 Bærekraftaspektene – kort innledning ved Annik og Luitzen de Boer
Diskusjon og gruppearbeid:
 Hva er bærekraftaspekter ved innovasjoner - i prosessene, men også i produkt- og
service-innovasjon
 Hvordan bør verktøykassen utvikles for å ta hensyn til bærekraftperspektivet, og
hvordan implementere disse
 Diskusjon vedr. aktuelle aktiviteter for høsten 2016
15.45 – 16.00 Oppsummering

Seminar summary (Norwegian)
Lunsj


Workshopen ble startet med lunsj i kantina hos NMK’s lokaler i Ålesund.

Annik Magerholm Fet – Velkommen og SISVI-presentasjon




Annik ønsker velkommen til workshop.
Presentasjonsrunde av alle deltagerne på workshopen.
Per Erik Dalen forteller litt om kort om ÅKP og NMK, og bygget vi for anledningen bruker.





SISVI er halvveis i prosjektperioden
Prosjektet er i rute. Mye godt kartleggingsarbeid og datainnsamling gjort.
Andre halvdel vil i større grad handle om å utnytte denne kunnskapen, og omsette den til
praktiske hjelpemidler for bedriftene.
Forskningsrådets strategi fra 2015.
Viktigste leveranser per arbeidspakke.
SISVI har hvert semester en betydelig gruppe studenter involvert i prosjektet, med både
prosjektoppgaver og masteroppgaver.
SISVI-PhD. kandidat Sigurd Sagen Vildåsen med nylig vellykket avholdt midtveisseminar.
Marit Moe Bjørnbet inn som ny PhD. kandidat i SISVI.
Videre planer for SISVI i 2016








Per Erik Dalen - Ålesund KunnskapsPark








Økt miljøfokus gjennom Blue Maritime. Fokus på bruken av restråstoff.
Meget liten interesse for å betale ekstra for miljøtenkning innen industrien.
Norsk økonomi nede i en bølgedal, miljøhensyn havner litt i andre rekke.
Viktig å bevisstgjøre bedriftene på hvordan en kan oppnå balanse mellom de ulike verdiene.
En viss risiko for at bedrifter går for langt når de blir utsatt for miljøpress
(konkurransekraften svekkes).
Mangler insentivordninger for maritim sektor (jfr Tesla og el-bil-fordeler), selv om det her
finns et kjempepotensial.
Geiranger – vanskelig diskusjon med mange meninger som mangler forankring i fakta.

Finn Amundsen – Molde KunnskapsPark









Har mange aktiviteter det er svært interessant å koble opp mot mer bærekraft-satsning.
Protomore – «Norges første prototypelab».
o Rapid prototyping.
o Nye bedrifter, produkter og forretningsmodeller.
Industrielt internett – Etterutdanningskurs i samarbeid med Høyskolen i Molde.
o Samarbeider med Berkeley og Stanford.
o Arrangerer tur til Silicon Valley.
o Den 4. industrielle revulosjon – og mulighetene dette bringer.
Kursing i LEAN produksjon.
iKuben – Industriklynge med 35 bedrifter fra forskjellige bransjer. Læring på tvers som styrke.
Nytt bæringsliv må ta bærekraft inn over seg.

Jon Daniel Nesje – Wonderland AS








Bærekraftig forretningsdrift: fokus på økonomi eller miljø?
Har en utfordring i sine multimateriale produkter.
Ofte langreiste materialer i produktene.
Bruk av EPD’er på vei opp i bransjen.
Fokus på sourcing og supply chain.
Sirkularitet: konstruksjon for dekonstruksjon og verdikjeder for gjenbruk og resirkulering.
Tror at involveringen i SISVI vil lønne seg på lengre sikt.

Runar Stenerud – Plasto AS





Fokuserer på å være i forkant for og med kunden.
Sirkulærtankegang rundt produkter.
Interessert i verktøy for beslutningsstøtte.
Kobles på Circular Ocean/Circular Economy-seminar i Ålesund i september.

Alf Steinar Sætre – Hva kjennetegner god innovasjon?










Eksempler rundt shared value creation – Nestle
Må gå fra det generelle til det spesifikke – men hvordan foregår denne prosessen?
Press på ESG-resultater kommer fra kunder og lovgivning.
Bør ha en portefølje av innovasjonsprosjekter med ulik tidshorisont.
Insentivstrukturer i bedrifter trekker mot det kortsiktige.
«Shareholder Value» er ikke en strategi, men et resultat.
God innovasjon handler om å finne balansen mellom det kortsiktige og det langsiktige, samt
stakeholders i governance.
SMB’s i Norge leverer på det kortsiktige – men for liten fokus på det langsiktige.
Eierskap og krav til avkastning har mye å si for langsiktig fokus.

Annik Magerholm Fet & Luitzen de Boer – Bærekraftaspektene







SDG’s, Agenda 2030 og Paris-avtalen.
SDG9 – Innovasjon.
Bærekraftaspekter innen maritim transport.
Livssyklus- og systemtenkning.
Multikriterie-beslutningsstøtte som verktøy.
Viktig med en helhetstankegang.



McKinsey’s globale undersøkelse – stort potensiale i å forstå og utnytte seg av muligheter
innen bærekraft (økonomisk).
Insentiver og hindringer for bærekraft i supply chains og nettverk.
Lovendringer – «innovasjon under tvang» kan lede til fremskritt hvor det finnes mye
motstand.




Diskusjonspunkter















MKP: Interesse for studenter inn mot Prototypelaben og inn mot bedrifter.
iKuben: Bør utvikles noen konkrete verktøy, så man får noe mer handfast. Fremme
forståelsen for at bærekraft er viktig, og ikke bare kostbart. Hvordan skal bærekraft
implementeres som konsept. Innovasjon og bærekraft som kurspakker på et tidlig tidspunkt.
Wonderland: Viktig å ta riktige beslutninger mtp materialer. Feilskjær kan få store
konsekvenser. Viktig at miljøgrepene skaper konkurransefortrinn. Få studenter/phdkandidater inn i workshop-prosesser. Viktig å vite hva man må vite/spørre om i forhold til nye
leverandørvalg. Finne metoder for å kommunisere miljøprestasjon (ref kaloriinnhold i mat)
Plasto: har et fokus på å være i forkant i en industri der det antagelig vil komme enda
strengere reguleringer.
ÅKP: Linker mellom bærekraft og innovasjon i industrien og ellers i samfunnet.
Tre nivåer av innovasjon: - Produkter (materialer/konstruksjon)
- Verdikjede (Sirkulærtankegang)
- Lokalsamfunn (Systemnivå)
Wonderland: opptatt av å være en slank organisasjon: ikke mye ekstra ressurser til å ta tak i
videre bærekraftarbeid. Begrenset kompetanse. Trenger noen utenfra til å observere og
analysere. Fint med samarbeid med studenter, hvis man klarer å definere gode oppgaver.
Wonderland og Protomore har et samarbeid hvor det er viktig å bringe inn ekstern
kompetanse på bærekraft.
Bærekraft inn i etterutdanningsbiten også. (MKP)
Datoer for samlinger i etterutdanningskurset til MKP er satt, så kan man sjekke om det kan
passe inn med innspill fra NTNU.
Plasto mulig foredragsholder 2. september.
Wonderland som mulig casebedrift i flere av masterfagene på NTNU

Videre fokus
Oppgaver vi vil ha fokus på i tiden fremover:
1. Bidra inn mot Protomore, og samarbeidet mellom MKP og Wonderland. Utvikle
«bærekraftsworkshop». Denne vil også muligens kunne benyttes inn mot
etterutdanningsprogrammet MKP har i samarbeid med Høyskolen i Molde.
2. Utvikle metode- og beslutningsstøtteverktøy i samarbeid med MKP og iKuben.
3. Bruke bedriftene som casebedrifter for flere av våre fag (Innovasjonsfag, miljøledelsesfag,
fordypnings- og masteroppgaver).

Appendix 1 – Seminar presentations

Sustainable Innovation and Shared Value
Creation in Norwegian Industry
Annik Magerholm Fet, NTNU
Ålesund, 18.05.16
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SISVI-modellen – the five I’s

Industri- og forskningsseminar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilot 2
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WP1: Internasjonalisering
•

Litteraturen diskuterer i hovedsak 5 forhold:
1.
2.
3.
4.
5.

Kvalitative studier
– 5 case-studier av et variert utvalg av norske og internasjonale foretak ift hvordan de bruker
sosialt ansvar og delt verdiskaping i sin internasjonaliseringsstrategi
– Designet har vært eksplorativt for å avdekke strategisk motivasjon og ønsket utkomme

•

Kvantitative studier:
–
–
–

•

drivere for sosialt ansvar i internasjonal handel,
ledelse av sosiale programmer,
vektlegging av lokale vs globale forhold,
forskjeller mellom store og små foretak,
eksempler på best praksis

•

Lederverktøy – “Green Planet Strategy” (GPS):
– Basert på funnene fra de kvalitative undersøkelsene har vi utarbeidet et
strategisk verktøy for ledere som ønsker å bygge konkurransekraft
basert på sosialt ansvar
– Verktøyet baserer seg på “Blue Ocean Strategy” – et strategisk
perspektiv som er utbredt i internasjonalt næringsliv og som har klare
paralleller til tankegangen i de norske bedriftene som har fått det til
– “GPS” hjelper ledere å identifisere hvilke ansvarlige strategiske grep
som har potensiale til å bygge internasjonal konkurransekraft og
hvordan en slik strategi bør gjennomføres

Spørreundersøkelse som går ut til ca 7000 norske bedrifter med internasjonal eksponering
Designet søker å finne relasjonen mellom sosialt ansvar, internasjonalisering, innovasjon,
konkurranseevne og lederskap
Undersøkelsen går ut i puljer etter næringskoder og vil være komplett innen utgangen av januar
2016
Kunnskap for en bedre verden
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WP1: Internasjonalisering

Litteraturstudier på forholdet mellom internasjonalisering og sosialt ansvar
–

Trondheim, 17. september 2014 (industri/forskningsseminar)
Trondheim, 26. september 2014 (forskning)
Raufoss, 28. november 2014 (industri)
Trondheim, 19. mars 2015 (forskning)
Trondheim, 21. mai 2015 (forskning)
Åndalsnes, 28.-29. september 2015 (industri/forskning)
Trondheim, 14. desember 2015 (forskning)
Ålesund, 18. mai 2016 (industri/forskningsseminar)

7
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WP1: Internasjonalisering
•

SISVI WP1 har utviklet et nært samarbeid med Center for International Manufacturing
(CIM) ved Institute of Manufacturing, Cambridge University rundt temaet bærekraftig
produksjon. Samarbeidet er sterkt støttet opp av direktør ved CIM; Dr. Jagit Srai, og WPleder Arild Aspelund vil tilbringe 2016 i Cambridge for utvikle dette samarbeidet videre, som
en del av sitt sabbatsår.

•

Samarbeidet ble innledet i forbindelse med det årlige International Manufacturing
Symposium ved Cambridge University arrangert av CIM og Dr. Srai. Den følgende SISVIrapporten ble presentert ved konferansen, og danner grunnlaget for samarbeidet:

Dagens Næringsliv,
lørdag 07. mai 2016

Aspelund, A., S.E. Rødland and Lise Fjell, (2015) “Green Planet Strategy- How Social
Responsible Multinational Manufacturers Can Create Shared Value Strategies”,
Cambridge International Manufacturing Symposium, Cambridge, UK, September 2015

Kunnskap for en bedre verden
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WP2:Innovasjon

WP2:Innovasjon

Omfattende kartlegging / intervju vedrørende innovasjonskultur og
innovasjonsevne:

Alf Steinar Sætre, Julie Dahl Benum, Ingeborg Gjærum
(2016)
«Innovation and shared value creation – Balancing
the tensions between short term exploitaition and longterm sustainability»

•

De 3 kjernebedriftene og 1 av nettverksbedriftene intervjuet,
svarprosent i snitt 70%

Rapportert blant annet i:

•

•

•
•
•

•

Sætre, A.S. (2015, November). Report to Forsvarsbygg Futura: How innovative
is Forsvarsbygg Futuras culture? Unpublished SISVI Report (Confidential), IØT,
NTNU
Benum, J.D. & Gjærum, I. (2015, December). Exploring problem setting
methods as enablers for shared value creation. Project report, IØT, NTNU
Kunnskap for en bedre verden
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Belyser sentrale temaer for forholdet mellom samfunnet og industri – gir
en historisk oversikt.
Ubalanse mellom kortsiktige og langsiktige interesser hos bedriftene
Intensiver for å vektlegge kortsiktig vinning framfor bærekraft
Shared Value Creation er løsningen for å generere profitt, samtidig som
man takler økende miljø- og samfunnsmessige krav.
Kunnskap for en bedre verden
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WP 3: Bedriftsrelasjoner, interaksjon og
bærekraft –hvordan henger det sammen?
•

•

Triple bottom line: ta hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige
aspekter – setter bedriften/organisasjonen i en større kontekst!
For bedriften bør dette være integrert i:
- Forretningsmodellen - hvilken idé bygger vår virksomhet på?
- Strategien - hva er planen for å gjennomføre denne idéen?
- Praksis - hvordan vi faktisk gjør det i den daglige virksomheten!
For bedriftsnettverket bør dette være en integrert praksis i hele
nettverket:
- Hva gjør de andre (kunnskap)?
- Hvem interagerer vi med (aktører)?
Kunnskap
for en
bedre verden vi med dem (type interaksjon)?
- På hvilken
måte
interagerer

WP 3: Bedriftsrelasjoner, interaksjon og
bærekraft –hvordan henger det sammen?
Malena Ingemansson Havenvid (2015) – «Drivers and Hinders
of Sustainability in Supply Networks»
• Litteraturgjennomgang
• Interaksjonsprosesser mellom bedrifter (kunder, leverandører,
konkurrenter etc.) og andre aktører (NGOs, myndigheter etc.)
• Hvilke aktører og hvilke krefter virker som drivere og
hindringer for bærekraftige interaksjoner?

•

Malena Ingemansson Havenvid, Elsebeth Holmen, Luitzen
de Boer, Michael M. Jenssen & Sigurd Sagen Vildåsen
(2016) – «Identification of drivers and challenges in relation
to shared value creation in supply chains and networks»

Kunnskap for en bedre verden
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WP 4: Integrasjon og implementering

WP 3: Bedriftsrelasjoner, interaksjon og
bærekraft –hvordan henger det sammen?

Main drivers found:
1. Customer demands
2. Governmental authorities and policy makers
3. NGO’s and non‐business actors
4. Competitors
5. Top management
6. Transparency

Kunnskap for en bedre verden
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•
•

Main challenges found:
1. Added complexity
2. Costs
3. Lack of commitment from others
4. Small and medium‐sized suppliers
5. Legitimacy issues
15

Praktiske løsninger i
verdikjeden
Verktøykassen for
beslutningsstøtte
Styringsmodeller for
implementering

Kunnskap for en bedre verden
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Forskning Bærekraft og konkurransekraft
Strategi

Samfunnsmessig driver

Strategisk grep

Konkurranse‐fordel

Forsknings‐status

Prosess‐
forbedring

Minimere utslipp og
svinn fra produksjonen

Kontinuerlig
forbedring og
ressurs‐effektivitet

Lavere kostander

Tydelige empiriske
sammenhenger

Produkt‐
forbedring

Minimere
miljøbelastning over
livsløpet

Integrere
interessenter i
produktutvikling og
innovasjon

Økt betalings‐
villighet gjennom
bedret omdømme og
differensiering

Økende mengde
forskning, men
behov for empirisk
validering

Eksempel: LCA for Hexagon Ragasco's
composite LPG cylinder

Minimere sosiale og
Bærekraft
Overordnet visjon
Framtidig
Lite forskning per i
miljømessige
integrert i
forankret i bærekraft konkurranse‐posisjon dag
belastninger over
forretnings‐
Ref: Hart and Dowell (2011) «A Natural-Resource-Based View of the Firm: Fifteen Years After» Journal of
modellen
Management livsløpet
Kunnskap for en bedre verden

Analyser 2015 for Hexagon Ragasco:
Foreløpige LCA-studier:
• Resultater som viser karbon-fotavtrykk (målt i CO2- ekvivalenter) basert på analyse av
energi- og materialstrømmer fra råmaterial-uttak, transport og tilvirkning i alle stegene
frem til produktet forlater porten på Raufoss (vugge til port).
• Slutthåndtering av LPG sylinder modellert basert på antagelser om transport,
avfallshåndtering og resirkulering.
Plan for 2016 casestudie Ragasco
• Inkludere flere miljøkategorier i analysen
• Inkludere analyse av stålkomponentene i beholderen
• Modellere bruksfasen av gassbeholderen
• Videreføre arbeidet med avhendingen
• Knytte kostnadsdata til miljø-livsløpsdataene
Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden
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Faktablad for stålforbundet:
Stål som miljøvennlig
byggemateriale
•
•
•

Viktig å se på materialer og byggeprosesser i
et livssyklusperspektiv.
Stål er et material som kan gjenbrukes uten
å degraderes.
Høyfast stål kan være et godt alternativ til
konvensjonelt stål. Siden det er sterkere kan
volum og vekt spares, noe som igjen fører til sparte
utslipp under transport, fundamentering og
sammenføyning.
Kunnskap for en bedre verden
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Student projects 2014

WP2: Internasjonalt seminar 22.02.16:

WP1:
–
–

• Robert Eccles, Professor of Management
Practice, Harvard Business School

Lise Fjell & Silje Rødland – CSR in international business.
Marie Rustad & Line Skar – Motivation and competitiveness in the context of Corporate Social
Responsibility: An exploratory study.
Esther Borgen & Myrth Andersen – How can Norwegian companies act as a driver for anti-corruption
efforts?

–
WP2:

•
•

–

Verdensledende ekspert på integrert rapportering og på hvordan
bedrifter og investorer kan legge bærekraftige strategier.
Grunnleggende styreformann i Sustainability Accounting Standards
Board (SASB) og én av grunnleggerne av International Integrated
Reporting Council (IIRC).

Øyvind Enger & Emil Tømmervik – Cultures for innovation and ambidextrous organizations: A literature
review.
Silje Grønning & Lasse Martinsen – The soft stuff is the hard stuff: Psychological safety as a driver of
innovation.
Vebjørn Skeide, Thorvald Thorsnes & Magnus Buseth – Innovation processes and the performance
feedback from innovation success: A literature review based on the building blocks of innovation.

–
–
WP3:
–

Hilde Martinsen & Maria Tvedt – Using change management to implement life cycle tools: A literature review
of LCA and LCC.
Bishnu Chaudhary & Joost Kievitsbosch – Trust – in the Norwegian firms Supply Chains and Networks.

–
WP4:
Kunnskap for en bedre verden
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Kristina Braut Kyllingstad – Complementing and contradicting anti-corruption: a corporate perspective.
Kunnskap for en bedre verden
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Student projects 2015

Master theses 2015

WP1:

WP1:
– Lise Fjell & Silje Rødland – CSR in international business.
– Marie Rustad & Line Skar – Involvement of employees in Corporate Social Responsibility: An explorative case study
– Esther Borgen & Myrth Andersen – Anti-corruption practices in Norwegian MNCs
WP2:
– Øyvind Enger, Emil Tømmervik & Lasse Martinsen – How Ambidextrous Is Your Company’s Culture?
– Vebjørn Skeide, Thorvald Thorsnes & Magnus Buseth – Is all balance created equal? An Anaylsis of How Balance in
the Innovation Process Affects Innovation Success in Norwegian Industrial Firms
WP3:
– Hilde Martinsen & Maria Tvedt – Life Cycle Analysis of small and medium-sized enterprises (Closed)
– Joost Kievitsbosch – Building the Sustainable Supply Chain: Trust, Transparency, and Contracts as Building Blocks
– Bishnu Chaudhary – Sustainable Supply Chain Management & Its Integration Among the Norwegian Industries
WP4:
– Kristina Braut Kyllingstad – Managing anti-corruption – PDCA as an implementation model for business (Closed)

Kunnskap for en bedre verden

–

–

Ramanjit Kaur & Jenitha T – CSR and leadership – Leadership style best suited for CSR.

WP2:
–

Erlend Gjesdal, Simon E. Isaksen & Thomas Engstrøm – Strategy and innovation.

WP3:
–
–
–
–

Lene Erdal & Marianne Koch – Competetive Advantage and Sustainability in the Norwegian
Aquaculture Industry.
Synnøve Fagerhaug Dalen & Line Figenschou – Sustainable business models.
Maria Haga – Haakonsvern in Bergen – a Zero Energy Building.
Anders Bratt Sletfjerding – Can additive manufacturing create possibilities in the future value chain?

WP4:
–
–
–

23

Benedikte Wrålsen – Classification of three SMEs based on their Environmental Management
Performance.
Caroline Hauge – Comparative LCA of construction elements of steel and concrete.
Nina Heir & Ina Vikøren – Why sustainability is now the key driver for innovation.

Kunnskap for en bedre verden

24

Midtveisseminar for SISVI –PhD kandidat
Sigurd S. Vildåsen
Marit Moe Bjørnbet ny PhD
kandidat ankret i SISVI og
SFI Manufacturing

Kunnskap for en bedre verden
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Planer 2016

“knowledge for
change”

• Nye studentprosjekter for høst 2016 annonsert
• Seminar i Ålesund 1.-2. september. Circular Ocean og
Circular Economy.
• Mulig forskningsseminar i Cambridge i løpet av
september.
• Forskningsseminar i Trondheim i løpet av Q3.
• Industriseminar i løpet av Q4.
Kunnskap for en bedre verden
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www.ntnu.edu/sustainability

Nasjonalt senter for
bærekraftig design and
bedriftsmodeller
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Kunnskap for en bedre verden

Innovasjonssenter i egen etasje på Molde Campus

SISVI, WORKSHOP I ÅLESUND 18. MAI 2016

Molde Kunnskapspark

Bredde

NYT T NÆRINGSLIV

Surnadal

Molde

Inkubator

Vekst

Nytt Næringsliv

Lean Forum
Nordvest

FoU prosjekter

Innovasjonsledelse

Innovasjon

Etablert Næringsliv

LIFTMORE by iKuben

iKuben

Vertskap

Molde Kunnskapspark

Molde Kunnskapspark

LEAN FORUM NORDVEST

Surnadal

ETABLERT NÆRINGSLIV
IKUBEN

ETABLERT NÆRINGSLIV

Økt konkurransekraft gjennom FORENKLINGER!

Bredde

Molde

Inkubator

Vekst

Nytt Næringsliv

Molde Kunnskapspark

Våre samarbeidspartnere

En kompeta
kompetanseklynge –
felles faglige
fag
utfordringer

Bedriftssamarbeid i en ny industriell tidsalder

iKuben

• Denne koblingen gir muligheter til å
optimalisere produksjonsprosesser og
produsere en mengde nye varer og
tjenester – nye forretningsmodeller.

• Datamaskiner er i stand til å analysere
enorme datamengder - Big Data.

• Mennesker, ting og maskiner er i stadig
større grad koblet sammen via internett Internet of Things - Mobile enheter tillater
kontinuerlig kontakt.

Industrielt internett:

Ta en nasjonal posisjon på utvikling av nye muligheter innen det
industrielle internett

iKubens mål 2015-2017

Deltakerbedrifter

Satsing på innovasjonsevne

x Vi samarbeider med andre klynger i Norge, og
med toppmiljøer internasjonalt.

x Vi skal bidra til å føre Norge over i en ny
industriell tidsalder.

x Vi trekker verdiskaping ut av de teknologiske
omveltningene ved å skape nye
forretningsmodeller, produkter og tjenester.

x En tverr-industriell klynge som skaper verdier
av digital innsikt

iKuben – omstillingsmotor for industrien

Stein-Lier Hansen, Leder i Norsk
Industri

- ProtoMore viser veien vi må
gå
dersom
Norge
skal
overleve som en moderne
industrinasjon.

Åpning av ProtoMore 26. januar

industrielle internett:

nasjonale posisjoner i det

derfor allerede tatt

vi skal være i forkant. Vi har

endringene som nå skjer og

Tempoet er høyt i

iKuben i forkant

ETABLERT NÆRINGSLIV
PROTOMORE

Professor Martin Steinert, TrollLABS
ved NTNU

- ProtoMore er enestående i
Norge, og jeg tror den hevder
seg godt i verdensklasse.

Heidi Nakken

ET TER- OG VIDEREUTDANNINGSTILBUD

ETABLERT NÆRINGSLIV

Hycast
Hydro
El-Watch
Axbit
Lillebakk Engeneering
Alpa
SHM Solutions
Glamox
Svorka
Manufacturing Network 4.0
Innovasjon Norge i Møre og Romsdal
iKubens styre
Molde Kunnskapspark

Industrielt Internet

• Undervisning, kurs, samlinger

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Workshops
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• ProtoMore
• iKuben
• Etter- og videreutdanning – Industrielt Internett
• Nytt næringsliv

Utfordringer og Aktiviteter

19.05.2016
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Molde Kunnskapspark AS
www.mkp.no

unique people unique beds

Trustwothy
Inspiring
Professional

To create and deliver personalized bed
solutions with unique features and design

My bed – my Wonderland

 Turnover 2015: 286 MNOK
 Semi-automated production
 Modularized products

– 56 in production/warehouse
– 36 in admin/sales

 About 92 employees

Factory: 6 000 m²
Warehouse: 11 000 m²

 Located in Åndalsnes, Norway

NORSK
FJELLFESTIVAL

– Value chain for reuse and recirculation

– Construction for deconstruction/dismantling

• Circularity

Environmental footprint
Simplification
Substitution/new materials
Sourcing – supply chain

• Multi-material products

• Sponsoring local cultural and sports
arrangements
• Donating outgoing products to
humanitarian organizations
• Supporting cancer research
• Partner with Norwegian Football
Association in their Eat Move Sleep
initiative

–
–
–
–

Challenges related to Sustainability

• Eco-Lighthouse® certified
• Several local suppliers
• Engaged in industry initiative
to improve environmental and
quality performance, e.g.
through use of EPDs

textiles – OEKO-TEX®
foam – CertiPUR-US®
latex – OEKO-TEX®, RFA
A
wood – ISO
steel, plastics
challenging to decompose

Corporate Social Responsibility

2015 figures

• Benelux – 2 %
• Other markets (Germany) – 1 %

• Sova

• Sweden – 8 %

• IDEmøbler, Ilva, Sengespecialisten, free
retailers

• Denmark – 15 %

• Bohus, Møbelringen, Skeidar, free retailers

• Norway – 74 %

–
–
–
–
–
–

• Multi-material products

Environmental Issues

SISVI Workshop WP2 ‐ Ålesund

5/26/2016

Hva kjennetegner god

INNOVASJON?
Alf Steinar Sætre

Innover eller dø!

Foster, R. N., & Kaplan, S. (2001). Creative destruction: why companies that are built to last
underperform the market - and how to successfully transform them. New York: Currency.

Alf Steinar Sætre
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SISVI Workshop WP2 ‐ Ålesund

5/26/2016

www.nesta.org.uk

HVA ER INNOVASJON?

Alf Steinar Sætre

2

SISVI Workshop WP2 ‐ Ålesund

5/26/2016

Andy Van de Ven om Innovasjon
Mens oppfinnelse er etableringen
av en ny idé, er innovasjon mer
omfattende og inkluderer
prosessen med å utvikle og
implementere en ny idé.
Ideen kan være en rekombinasjon
av gamle ideer, en ordning som
utfordrer dagens orden, en formel
eller en unik tilnærming.
Van de Ven, A., Polley, D. E., Garud, R., & Venkataraman, S. (2008). The innovation journey. Oxford:
Oxford University Press.

Andy Van de Ven om innovasjon
Innovasjonsreisen er en ikkelineær syklus av divergerende
og konvergerende aktiviteter
som kan gjentas over tid ….

X
C

Alf Steinar Sætre

Sætre & Brun, 2012

1990

3

SISVI Workshop WP2 ‐ Ålesund

5/26/2016

Hva er god innovasjon?

Thomas Midgley Jr.

Alf Steinar Sætre
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SISVI Workshop WP2 ‐ Ålesund

5/26/2016

Key Strategic Tensions
Long‐Term
Sustainability &
Lasting Impact

Current
Operations

Focus on the
Present
(the urgent)

Organize
Strategy
Culture

Focus on the
Future
(the important)

Innovation

Short‐Term
Profits

The urgent crowds out the important
(Sætre, 2013)

Innovating for Shared Value:
Redefinere Formål

Tilpasset fra Mark Kramer

Alf Steinar Sætre
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SISVI Workshop WP2 ‐ Ålesund

5/26/2016

Innovating for Shared Value:
Forstå behov
Shared Value initiativs utviklingsprosess
Definer
problemet

Problemløsningsprosessen

Generell

Spesifikk

Verden
trenger bedre
ernæring

57% av
kvinner i India
er blodfattige

Bestem tilnærming
Ha mikroernæring i alle
produkter

Lag et
produkt som
vil bli brukt av
millioner av
kvinner på
landsbygda i
India

Invester i alle
merkevarer

Invester i en
spesifikk
løsning for en
spesifikk
kunde

Mål framdrift
Anta at det vil
hjelpe mange
mennesker

Forstå hvilket
bidrag det er
som løser
problemet

Mislykkes i å
etablere varig
verdi

Mål koblingen
mellom sosial
og økonomisk
verdi

Tilpasset fra Mark Kramer

Målet med å måle er å skape mer
Shared Value

Tilpasset fra Mark Kramer

Alf Steinar Sætre
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SISVI Workshop WP2 ‐ Ålesund

5/26/2016

The Performance Frontier

Innovation & Performance
SOURCE

Minor

Moderate

Major

Level of
Investment

Small

Medium

Large

Payback Period

< 2 years

2 – 5 years

> 5 years

Risk

Low

Medium

High

Adoption

Several companies in the
sector or related secors
have already adopted the
innovation

Company is not in
the first to adopt
innovation, but is an
early adopter

Company is the first in its sector
or related sector to have adopted
the innovation

Example

Energy efficiency
programs

Changing sourcing of
raw materials to
include
environmental and
social criteria

Reshaping governance,
production, marketing,
distribution processes, and
product attributes to aligh a
company‘s interests with societal
welfare

AUTHOR‘S ECONOMETRIC ANALYSIS OF MORE THAN 3,000 ORGANIZATIONS

Copyright 2012 © Professors Robert Eccles and George Serafeim
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“Three year managers, four-year plans”.
- Team manager in industrial firm

Given the rapid turnover of product and market
managers in international firms (often less than three
years), these persons tend to postpone radical
innovation projects.

Moenaert, R. K., Caeldries, F., Lievens, A., & Wauters, E. (2000). Communication flows in international product
innovation teams. Journal of Product Innovation Management, 17(5), 360‐377.

Alf Steinar Sætre
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SISVI Workshop WP2 ‐ Ålesund

5/26/2016

Time Horizon

• Integrating environmental and social policies in the business model and
operations requires a long-term perspective
• Incurring short-term costs while expecting long-term benefits
 Providing positive externalities and internalizing negative externalities
 Building good stakeholder relations as part of a corporation’s strategy takes
time to materialize, is idiosyncratic to each corporation, and depends on its
history; such relationships are based on mutual respect, trust, and
cooperation and such ties take time to develop (Choi and Wang, 2010)
Prediction 3: High Sustainability firms are more long-term oriented

HARVARD | BUSINESS | SCHOOL
Copyright 2015 © Professor Robert G. Eccles

Buy‐and‐hold Returns
• For High and Low Sustainability firms
• Value-weighted portfolios
• Stock returns
25.00

20.00

15.00
Low
High

10.00

5.00

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0.00

HARVARD | BUSINESS | SCHOOL
Copyright 2015 © Professor Robert G. Eccles

Alf Steinar Sætre
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SISVI Workshop WP2 ‐ Ålesund

5/26/2016

Corporate Governance

Sustainability
Low

Governance

Difference

High

p-value

Board
Formal Board Responsibility / Corporate Citizenship

21.6%

52.7%

<0.001

Sustainability Committee

14.7%

40.9%

<0.001
0.022

Compensation
Variable Compensation Metrics / Social Metrics

21.6%

35.1%

Variable Compensation Metrics / Environmental Metrics

8.1%

17.6%

0.011

Variable Compensation Metrics / External Perception Metrics

10.8%

32.4%

0.004

Source: SAM and ASSET4

HARVARD | BUSINESS | SCHOOL
Copyright 2015 © Professor Robert G. Eccles

Short‐Term Focus
“It is a dumb idea for executives to focus so heavily on
quarterly profits”
"On the face of it, shareholder value is the dumbest
idea in the world . . . Shareholder value is a result, not a
strategy . . . Your main constituencies are your
employees, your customers and your products.“

Alf Steinar Sætre
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SISVI Workshop WP2 ‐ Ålesund

5/26/2016

Shared Value Creation
"Nestlé's business objective and that of
management and employees at all levels is to
manufacture and market the company's products in
a such a way as to create value that can be
sustained over the long term for consumers,
shareholders, employees, business partners and the
large number of national economies in which Nestlé
operates.“
‐ Chairman Helmut Maucher and
CEO Peter Brabeck‐Letmathe, 1988.

Balancing Key Strategic Tensions
Long‐Term
Sustainability &
Lasting Impact

Current
Operations

Focus on the
Present
(the urgent)

Organize
Strategy
Culture

Focus on the
Future
(the important)

Innovation

Short‐Term
Profits

E

Environment
Society

S

Stakeholders
Social

G

Employees
Governance

The urgent & the important in balance
(Sætre, 2013)

Alf Steinar Sætre
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Research fundamentals in NTNU
Sustainability
knowledge for change

Sustainable aspects
SISVI 18.05.2016
Annik Magerholm Fet, professor
Director of NTNU Sustainability

Knowledge for a better world

Two important
happenings in 2015

Knowledge for a better world

Sustainability aspects marine transport
«Ship of tomorrow» should be more cost-effective,
socially and environmentally acceptable

Sustainable Development
Goals ‐ September 2015
Paris Agreement on
Climate Change ‐
December 2015
Knowledge for a better world

Knowledge for a better world

4

Life cycle orientation and systems
perspective

Environmental impacts
The total footprint depends on
the emissions and use of
resources along the entire life
cycle of the vessel
Regulations are often
considering the operation of the
vessel, often with a focus on a
few impact categories
System boundaries are
therefore central!

Iron ore, copper ore, sand, bauxite,
silicon, chlorine, kaolin, wood, water, By‐products,
By‐products,
air, peat, corn, gold, stone, soil, etc.
waste
waste



Raw material
extraction
Production

•
•

Knowledge for a better world

Technosphere

Emissions to air



Emissions to soil
Raw materials

Maintenance
/ repair



By‐products,
waste

Emissions to water


Calculate the elementary inputs
and outputs for all processes we
have in our system.

Fuel, steel,
chemicals



Fuel, nitrogen, arsenic, hydrogen chloride,
pesticides, oil, process water, hydrogen
truckschloride, etc.

Operation

Knowledge for a better world
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Environmental impact categories
Life Cycle Assessment
(LCA): Scientific
international standardized
method for evaluation of
the environmental
impacts
Examines several impact
categories along the life
cycle
Avoids the risk of
addressing only a few
impacts in parts of the life
cycle

Energy

Material resources

Scrapping /
recycling

Knowledge for a better world

•

CO2
SOx
NOx
CH4
benzene
HF
Technosphere
dust
etc.

Fuel
types:
Diesel,
Methane,
Methanol
Bengtsson (2014)

Bengtsson et al, 2014

7

Knowledge for a better world
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Category Global Warming Potential
(GWP)

Life cycle impacts from different fuels
Summary of life cycle
impacts,
Bengtsson et al (2014)

Livsløpseffekter forsuring,
Bengtsson et al (2014)

Knowledge for a better world

Category Acidification Potential (AP)

9

Knowledge for a better world

Additional sustainability aspects to
consider
Environment is important, BUT … other aspects are also
important when we take the holistic perspective
– Economy (investments, operation, maintenance…)
– Technical factors (speed, capacity, performance, noise, vibrations….)
– Risks and uncertainty (infrastructure, market development,
regulations…)

Environmental technologies represent challenges and
uncertainties, so – how should this be addressed?
Forsuringspotensiale over livsløp for ulike drivstoff, Bengtsson et al (2010)

Knowledge for a better world

Knowledge for a better world
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Summary

Multi-criteria decision analysis (MCDA)
•

The decision makers have to weigh the importance of the
different issues.

•

– Look at performance over the entire life cycle
– Look at the performance across different impact criteria

MCDA is
• an analytical tool to be used as decision support where
conflicting issues are to be considered
• an important tool where different solutions and technologies
have to be evaluated against each other
• of great importance for naval architects, ship owners, financial
institutions, governmental organisations and other decision
makers
Knowledge for a better world

•
•

Preferences of decision makers are important and should not
be neglected
Subjective decisions can be treated in a systematic and
quantitative way (e.g. to understand the consequences of risks and
potential barriers for investment by presenting the impacts of different
solutions)

13

Interesting links

Knowledge for a better world
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NTNU Sustainability

Sustainable development goals, look into goals for industry:
• https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
Sustainable development solution network
• http://www.unsdsn-ne.org
• Map out challenges and solutions, financial flows and what results that are
already there and what need to be found out.
• Guide industry and policymakers to navigate the inherent complexity of the
implementation of the SDG by science-based decisions.
• Facilitate existing networks, actors and initiatives to break down barriers, and
implement solutions for sustainable development at scale, at local, European
and global level.
Toolkit-example:
• http://futurefitbusiness.org/
Knowledge for a better world

The resulting sustainability impacts depends on the defined
system boundaries
Holistic analyses are important

www.ntnu.edu/sustainability

Takk for oppmerksomheten!
@annikmfet
15

Knowledge for a better world

SISVI – WP3
Pilot 2

J

18.05.2016
Luitzen de Boer
Industrial Economics and Technology Management (IØT)
deboer@iot.ntnu.no

Sustainable business model – key
elements (Boons and Ludeke-Freund, 2013)

McKinsey’s global survey (2011)

”Make no mistake, however: capturing sustainability’s full value
potential is complicated. In essence, a company must first
determine its baseline performance on sustainability issues and
then decide on a portfolio of initiatives to create value in those
areas. But while many companies understand the impact of their
own operations on issues from carbon emissions to human rights,
they often have little or no understanding of the impact of the entire
value chain” (p. 12)

Value proposition

Upstream supply chain

sustainability

Downstream customer
interface

3

Sharing of risks and gains

4

Sustainability initiatives in supply chains and networks
Drivers
‐
‐

‐

Customer demands
Government regulations
‐ NGOs
‐ Competitors
‐ Top management
‐ Transparency and
integration
Management systems &
LCA

Challenges
‐

Sustainability meter

Added complexity
‐ Costs
‐ Lack of commitment
elsewhere
‐ Small and medium sized
suppliers
‐ Legitimacy issues

(+)

(‐)
Importance of interaction:
1. Influencing important stakeholders – improving initial conditions
2. Reducing perceived uncertainty and risk
3. Stimulating knowledge creation and learning

