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Forord 
Forståelse av omverden, og de muligheter 

og begrensninger fremtiden bringer med 

seg, er til enhver tid viktig for alle selskaper. 

Ikke minst har dette vist seg relevant 

gjennom en pandemi som på svært kort tid 

har utfordret vår levemåte, vårt tankesett 

og hvordan vi ser, tror og håper at verden vil 

utvikle seg i tiden som kommer.  

Ledelse og virksomhetsstyring har 

blitt, og blir, utfordret i tiden vi er inne i. 

Virksomheter har sett seg nødt til å tilpasse 

seg en helt ny hverdag med store endringer 

i løpet av kort tid. Vi i KPMG ønsker å forstå 

hvordan ledere i Stavanger-regionen har 

svart på de nye utfordringene, og hvordan 

de forventer at den «nye» normalen vil se 

ut. 

I løpet av året så har vi gjennomført 

samtaler med 20 lokale ledere i regionen 

for å høre hvordan de ser på vekstbildet 

fremover, hvordan pandemien har påvirket 

deres fokus og prioriteringer, hvordan 

lederne oppfatter trusselbildet, og ikke 

minst hvilke muligheter man ser for 

fremtiden. Vi har gått dypere inn i spørsmål 

knyttet til utvalgte forretningskritiske 

områder og risikoer for å forstå hvordan 

dette påvirker ledernes agenda.  

Gjennom våre samtaler har vi fått en 

dypere forståelse for den endringsviljen og 

-kraften som finnes blant lokale ledere, og i

denne rapporten vil vi gjerne få dele 

perspektivene til noen av regionens 

fremste ledere med deg som leser. 

Vi vil takke alle dere ledere som har 

vært villige til å bidra inn med deres 

synspunkter, og håper at dere opplever vår 

sammenstilling fra samtalene som nyttig i 

deres ledervirke. 
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Ja takk, begge 
deler 
Et og et halvt år er gått siden samfunnet en 

marsdag i 2020 nesten stoppet helt opp, 

med store konsekvenser for handel, 

sysselsetting, drift, forbruk, råvarepriser, 

logistikk og arbeidsliv. Mange erfaringer har 

blitt høstet gjennom denne perioden hvor 

mye ble veldig annerledes på kort tid. Vi i 

KPMG Stavanger har hatt personlige 

samtaler med en rekke toppledere på Nord-

Jæren det siste året. Samtalene har dreid 

seg om de utfordringer de har stått og står 

overfor, samt hvordan de opplever 

framtidsutsiktene. 

Rogaland som region hadde akkurat 

ristet av seg den siste oljekrisen i det 

pandemien traff oss. Selv om en god del av 

selskapene innen olje- og gassindustrien 

hadde ordrereserver de kunne tære på, så 

opplevde de aller fleste likevel situasjonen 

som dramatisk. Mange virksomheter som 

ikke hadde opparbeidet seg ordrereserver 

opplevde bråstopp og høy beredskap fra 

første dag. Regionen har en sterk kultur for 

kriseberedskap og veletablerte kommando-

linjer, noe som mange så verdien av i møtet 

med pandemien. 

Perioden vi har vært gjennom har vært 

en stresstest for regionens ledere og deres 

virksomheter. Langsiktige planer og 

strategier har måttet vike vei for kortsiktig 

fokus på å opprettholde løpende drift og sikre 

arbeidsplasser. Ledere ble tvunget til å fatte 

vanskelige, men ofte nødvendige 

beslutninger i en kaotisk periode, og andelen 

arbeidsledige og permitterte steg til 

urovekkende nivåer.  

Samtidig bidro treffsikre forsikrings- og 

støtteordninger etablert av myndighetene til 

å skape trygghet for mange virksomheter og 

deres ansatte i vår region. Den aller største 

annerkjennelsen gir imidlertid de lokale 

lederne til sin organisasjon, sine 

lederkollegaer og sine ansatte for måten 

man sto sammen når det stod på som verst. 

En sterk organisasjonskultur, samt god og 

åpen kommunikasjon har vært helt 

avgjørende for å skape innsikt i, og forståelse 

for situasjonen lederne og virksomhetene 

befant seg i. 

Vår undersøkelse viser at det er store 

variasjoner i hvordan krisen påvirket de ulike 

virksomhetene. Selskaper som har vært 

avhengige av fysisk samhandling mellom 

kunder og kollegaer opplevde umiddelbare 

og dramatiske konsekvenser av 
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nedstengningen. Samtidig hører vi at 

teknologi for digital samhandling ble en 

redning for mange. Flere av virksomhetene 

hadde allerede før pandemien foretatt store 

investeringer i slik teknologi, for andre ble 

det gjennomført en digital transformasjon på 

rekordtid. De nye digitale flatene har vist seg 

å være en «game changer» for mange.  

Når som støvet er i ferd med å legge 

seg, så forteller flere av lederne at krisen ikke 

ble så dyp og omfattende som man først 

antok. Flere forteller om en periode med 

svært høy effektivitet og omsetningsvekst, 

med økte ordrereserver og positive 

vekstbilder for fremtiden. Den digitale 

transformasjonen som mange har vært 

gjennom gir også en rekke nye muligheter 

med større fleksibilitet for de ansatte, 

reduserte reisekostnader og effektiv 

oppgaveløsning. 

Perioden har ført til at ansatte har 

tilpasset seg en ny måte å jobbe på med 

langt større frihet. Selv om flere nå ser frem 

til mer fysisk samhandling, så sier flere av 

lederne at arbeidsstokken nå forventer større 

frihet til å velge hvor og når de jobber. Den 

digitale arbeidshverdagen har også en 

bakside, og flere ledere peker på risikoen for 

at mindre fysisk interaksjon vil kunne ha 

negative konsekvenser for innovasjon og 

utvikling. Man ser derfor på ulike løsninger 

som gir økt fleksibilitet og samtidig 

tilrettelegger for et dynamisk og skapende 

miljø – balansen mellom det fysiske og det 

digitale.  

«Talentrisiko» har vært et 

gjennomgående tema blant lederne vi har 

snakket med. Flere av lederne ser et økende 

behov for å ansette flere spesialister, og 

særlig dem med både teknologikompetanse 

og bransjeerfaring. Det pågående grønne 

skiftet driver også rekrutteringen, og kampen 

om talentene skjerpes når mange aktører 

søker etter denne typen kompetanse. Vi 

hører også om en trend i at spesielt yngre 

arbeidstakere trekkes mot virksomheter som 

evner å vise at de er en del av løsningen på 

bærekraftutfordringene gjennom samfunns-

engasjement og grønne produkter og 

tjenester. 

Å identifisere, rekruttere og beholde 

kompetanse anses av mange av lederne som 

en av deres største utfordringer fremover. 

For å lykkes med dette fokuserer lokale 

ledere på å tilrettelegge for kompetanse-

utvikling, tilby mer varierte arbeidsoppgaver, 

øke innovasjonstakten, samt å synliggjøre 

sitt samfunnsengasjement og sin rolle i en 

grønnere fremtid overfor sine ansatte.  

En tid preget av skifter krever 

nytenking. Vi hører nå at flere av lederne er 

fokusert på hvordan de i fremtiden kan 
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operere som en del av et større økosystem 

som bidrar til høyere innovasjonstakt og 

gjennomføringsevne. Områder som lederne 

trekker frem som viktige elementer i et slik 

økosystem er samarbeidspartnere og 

institusjoner som kan bidra til: 

✓ Re-design og videreutvikling av 

kundereisen 

✓ Økt grad av automatisering 

✓ Datadrevne løsninger og prosesser 

✓ Bruk av kunstig intelligens 

✓ Utkontraktering av ikke-kritiske 

funksjoner 

✓ Økt fleksibilitet i verdikjeden  

Etter å ha vært gjennom en tøff periode 

hvor mange har måttet redusere kostnader 

og øke eller opprettholde effektivitet, er 

lederne nå opptatt av å komme operasjonelt 

og konkurransemessig styrket ut av krisen. 

Flere snakker om å opprettholde effekten av 

kostnadsreduserende tiltak som har blitt 

gjennomført for å gjøre virksomhetene sine 

mer smidige, lettbeinte og kostnads-

effektive, og vil unngå at kostnadsnivået 

«eser ut» nå som samfunnet normaliseres. 

Flere sier at deres konkurranseevne 

har økt gjennom økt automatisering, mer 

effektive arbeidsprosesser og økt 

teknologibruk. Samtidig ser lederne behovet 

for økte investeringer for å støtte opp under 

innovasjonstakt, digitalisering og et grønt 

skifte. Lederne vi har snakket med sier altså 

«ja takk begge deler» – de har evne og vilje 

til å gjøre investeringer og posisjonere seg 

inn i det de oppfatter som et positivt 

fremtidsbilde, samtidig som de ønsker å 

høste av alle de effektiviseringstiltak som 

pandemien har fremtvunget.  
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Utvikle vs 
avvikle 
I stadig mer dynamiske markeder må 

virksomhetene vise vilje til å endre seg langt 

raskere enn tidligere. Å ligge i forkant av 

utviklingen gir relevans og konkurranse-

dyktighet. Omfattende transformasjoner 

medfører ofe betydelige endringer i måten 

selskaper går til markedet. 

Endrede arbeidsoppgaver og nye 

forretningsmodeller stiller andre krav til 

sammensetning og utvikling av kompetanse. 

Alt dette blir katalysert gjennom økt 

innovasjonstakt, mer forskning og utvikling, 

samt økt bruk av allianse- og samarbeids-

partnere. Å bygge ned siloer og være ett 

selskap blir for mange helt essensielt. 

Strategi og transformasjons-

prosessene varierer i kompleksitet og 

størrelsesgrad mellom selskapene, men 

hovedtemaene er noenlunde de samme. 

Temaer som: 

✓ Sette de rette finansielle ambisjonene og 

nivåer for investeringer 

✓ Vurdere sin egne konkurranseevne og se 

på konkurransesituasjonen 

✓ Identifisere leveranser og verdiforslag til 

ulike kundesegmenter 

✓ Forstå kundens behov, identifisere 

markedsmuligheter og adressere nye 

vekstområder 

✓ Analysere om kjerneprosesser støtter 

opp under egen forretningsmodell 

✓ Optimalisere infrastruktur og 

effektivisere leveransesystemer 

✓ Sørge for raske beslutningsprosesser og 

bedret samspill i organisasjonen 

✓ Etablere riktig lederskap, ferdigheter og 

evner til å gjennomføre 

✓ Fastsette prestasjonsmål som motiverer 

de ansatte 

I en slik utvikling blir strategi og retning 

avgjørende for design, planlegging og 

implementering av omforente og helhetlige 

transformasjonsplaner. Flere virksomhets-

ledere bekrefter at det ikke dreier seg om en 

gradvis videreutvikling, men om mer 

fundamentale skift. Gjennom våre intervjuer 

med lederne observerer vi at flere sentrale 

selskapsforhold sees på med nye øyne, som: 

✓ Hvordan kan vi fornye og endre strategi 

for å konkurrere i et langt mer dynamisk 

marked? 

✓ Hvordan kan vi forbedre internt og 

eksternt omdømme, og hvordan kan vi 
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samkjøre ambisjon, operasjon og 

forretningsmodeller? 

✓ Hva blir de vidtrekkende fremtidige 

konsekvensene for den samlede 

virksomheten og de enkelte 

forretningsenhetene? 

✓ Hvor stor villighet eksisterer det i 

organisasjonen for å gjennomføre 

transformasjoner, og hvilke utfordringer 

vil oppstå på denne endringsreisen? 

Den strategiske agendaen har i seg 

langt flere temaer enn tidligere. Nå blir det 

strategisk viktig å forstå de muligheten som 

kan realiseres gjennom økt digitalisering og 

endret bruk av data – enten dette er ved bruk 

av dataanalyse, automatisering eller kunstig 

intelligens. 

«Digitalisering har gjort det 

mulig å ekspandere raskere i 

nye markedsområder» 

Inge Reinertsen 
Finansdirektør 

SpareBank 1 SR-Bank 

Ulike interessegrupper som eiere, 

ansatte, kunder, leverandører, långivere og 

myndigheter legger også økt press på 

selskapene. Og det blir blant annet 

avgjørende å forstå hvordan miljø og 

bærekraft samt tilgang på kompetanse 

påvirker vekstmuligheter, kostnadsutvikling, 

risiko og sårbarhet, samt langsiktig 

verdiutvikling.  

For ledere er det nå langt mer krevende 

å se utviklingen flere år frem i tid. Nye 

produkter baseres ofte på nye 

forretningsmodeller og i mange tilfeller 

kommer de fra helt nye konkurrenter. Å sette 

retning er derfor langt mer krevende siden 

det er knyttet større usikkerhet til veivalgene 

nå enn tidligere. 

Helt sentrale strategiske temaer blir 

vurderinger rundt hvordan fremtiden vil se ut 

for virksomhetene, om dagens produkter og 

tjenester møter morgendagens utfordringer, 

hvordan virksomhetsutøvelse forandres, og 

hvordan selskapene skal maksimere 

avkastning på alle investeringene som 

gjøres, spesielt innenfor ny teknologi. 

Implementering og operasjonalisering 

av endret selskapsstrategi krever vilje og 

kraft til endring.  Ledelse, entreprenørskap 

og kompetanseutvikling blir derfor viktige 

suksesskriterier i de transformasjons-

prosessene som gjennomføres.  Å lede an i 

utviklingen skaper nye mulighetsrom og 

fortrinn overfor konkurrenter som må 

investere tid og ressurser for å kunne 

kopiere. 
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Ettersom markedet, kunder, teknologi 

og rammebetingelser endres i takt med at 

kompleksiteten øker, vil selskapenes 

forretningsmodeller ha stadig kortere levetid. 

For ledere kan det være spørsmål om å være 

eller ikke være. Dette krever at 

virksomhetene må ha rask endringsvilje og 

tilpasse strategi med tanke på hvilke 

områder en skal utvikle vs. avvikle. 

Benjamin Franklin sa en gang «Godt 

gjort er bedre enn godt sagt». Enhver 

suksessfull transformasjon har i seg både 

innovasjon og handlekraft. En fremtidig 

posisjonering forutsetter gode løsninger på 

en rekke undertemaer. Samtalene våre med 

lederne dokumenterer bredden og dybden i 

de ulike transformasjonsprosessene, og det 

trekkes bla. frem: 

✓ Mer innsiktsdrevet utvikling av strategi 

og tilhørende handlingsplaner basert på 

dataanalyse for å forstå kundeadferd og 

egen kundereise. 

✓ Utarbeide ledende verdiforslag til kunder 

som grunnlag for lønnsom vekst, og 

innovere ved bruk av innsikt i kunders 

behov, prioritering og adferd. 

✓ Nye IT-investeringer og løsninger som 

har i seg ønsket funksjonalitet for kunder, 

ansatte og forretningspartnere.  

✓ IT-plattformer må gi rom for best mulig 

samhandling med forretningspartnere og 

allianser. Eierskap til data og kontroll på 

dataflyt blir viktigere. 

✓ Riktige leveransemodeller som setter 

kunden i sentrum, innehar fleksibilitet til 

å håndtere et marked i forandring, gir 

innsikt, skaper smidighet og er 

kostnadseffektive. 

Å bevege organisasjonen riktig og raskt 

er et overordnet mål for lederne. Da handler 

det om å få hele organisasjonen til å 

samhandle på en best mulig måte gjennom 

inspirasjon, entusiasme og engasjement. 

Ingen liten oppgave i en ny og krevende tid 

hvor mulighetene er mange, og fallhøyden er 

stor. 
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Det mulige og 
det umulige 
Turbulente tider gjør det vanskeligere å skape 

kontinuerlig vekst og tilhørende gode 

prestasjoner. Å være fremtidsrettet er 

viktigere enn noensinne. Den langsiktige 

verdiskapningen må ta hensyn til de raske 

teknologiske skiftene som skjer, endringer i 

kjøperadferd, den nye arbeidshverdagen, økt 

konkurranse, større digital sårbarhet, 

geopolitiske spenninger, samt åpenhet for å 

møte nye og krevende forventninger fra ulike 

interessegrupper. 

Et mer komplisert og sammensatt 

risikobilde skaper både nye muligheter og 

nye utfordringer. For mange risikofaktorer så 

finnes det lite erfaringer og kunnskap å 

basere vurderingene på. En risikofaktor 

henger ofte tett sammen med en annen, og 

det er derfor behov for å vurdere 

sammenhenger og hvordan risikofaktorer 

påvirker hverandre. Flere av lederne vi 

intervjuet snakket om viktigheten av denne 

mer helhetlige risikoforståelsen. 

Pandemien er et eksempel på hvordan 

virksomheter kan bli rammet på flere 

områder samtidig. Mange snakket om stor 

usikkerhet som følge av fall i omsetningen. 

Karantene-bestemmelser for utenlandsk 

arbeidskraft og fallende energipriser gjorde 

også ting enda vanskeligere i regionen. 

«Den midlertidige endringen i 

petroleumsskatten bidro 

sterkt til å opprettholde 

aktiviteten på sokkel, og sikre 

stabilt tilfang av prosjekter til 

leverandørindustrien» 

Jonny Mæland 
Økonomidirektør 

Petoro 

Ikke overraskende er mange av lederne 

i regionen opptatt av at investeringer innen 

olje og gass ikke må stoppe opp. 

Tiltakspakkene myndighetene lanserte for å 

skjerme oljenæringen mot virkningene av 

pandemien har gitt nødvendig pusterom, og 

flere av lederne trekker frem at de har truffet 

bra og gitt trygghet i en utrygg tid. Lederne 

bekrefter at det er mer fokus på hva som 

skjer globalt og hvordan dette påvirker 

markedet hjemme. De geopolitiske 

endringen kan også få konsekvenser for oss 

i denne regionen.  



 

kpmg 

© 2021 KPMG Norway, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of 

independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. 
8 / 20 

  

Gjennom våre intervjuer drøftet vi 

hvordan lederne vurderte risikofaktorer for 

egen virksomhet. Faktorer som gikk igjen var 

ofte knyttet til:  

✓ Geopolitikk 

✓ Reguleringer 

✓ Teknologi og tilhørende transformasjoner 

✓ Endret arbeidshverdag 

✓ Cyberrisiko 

✓ Miljø, bærekraft og samfunnsansvar 

✓ Tilgang til talenter og kompetanse 

✓ Sårbarhet i verdikjeden 

Figuren nedenfor illustrerer hvordan 

disse risikofaktorene kan påvirke og blir 

påvirket av risikofaktorer. Bevegelse innenfor 

en av disse kan utløse en dominoeffekt, som 

får utslag helt andre steder i 

risikolandskapet. 
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Lederne snakket om sammenhenger 

som eksisterer mellom de ulike risiko-

faktorene, og hvordan det oppfattes som 

viktig for ledelse og styrer å spørre seg om: 

✓ Hvordan vil ulike risikofaktorer opptre, 

både hver for seg og samlet? 

✓ Hvordan vil megatrender, geopolitiske og 

regulatoriske forhold påvirke 

virksomheten? 

✓ Hvor raskt og i hvor stor grad vil 

konsekvensene materialisere seg når et 

risikoforhold inntreffer? 

Teknologi og bærekraft preger den 

strategiske agendaen og krever tilfang av ny 

kompetanse. Endringskraft skapes gjennom 

å samle mer tradisjonelle fag med ny 

teknologikompetanse. Flere snakker om at 

det er krevende å tiltrekke seg denne 

spesialiserte kompetansen, og behov for å 

løfte kompetansen hos eksisterende 

ansatte. Derfor blir det viktigere med 

samarbeidspartnere og allianser fremover.  

«Bærekraft er en del av det vi 

er og leverer» 

Thomas Vang 
CEO  

Norsea Logistics 

De virksomhetene som tar miljø, 

bærekraft og samfunnsansvar på alvor 

merket en forskjell i det å tiltrekke seg nye 

talenter og på å skaffe kapital til nye 

investeringer. Nye reguleringer og miljøkrav 

setter også et ekstra fokus på hvordan en må 

tenke bærekraft og miljøfokus gjennom hele 

verdikjeden. 

Mange av lederne i undersøkelsen 

snakket om hvordan de hadde sett 

nytteverdien av IT-investeringer gjort i 

forkant av COVID-krisen. Men sårbare 

digitale verdikjeder og cyberrisiko skaper 

også uro og bekymringer. Spesielt snakker 

lederne om den sårbarheten som ligger i å 

være slått ut over lengre tid. Den økte 

sammenkoblingen i verdikjedene gjør dette 

langt mer komplekst enn før. Den gamle 

verden hvor hvert selskap var en digital 

festning med en mur rundt eksisterer ikke 

lenger.  

Beslutninger er forbundet med både 

opp- og nedsiderisiko. Man må balansere 

faren for å gjøre noe man ikke burde gjort, 

med faren for å unnlate å gjøre noen man 

burde ha gjort. Det handler om å ta riktige 

investeringer til riktig tid, skape god 

lønnsomhet, og understøtte løpende drift og 

utvikling. På motsatt side handler det om å 

unngå fall i omsetning, stagge økning i 

kostnader og tap av verdier, og å begrense 

økte forpliktelser eller fallende langsiktig 

verdiutvikling. 
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Høy 
temperatur 
Nå begynner det virkelig å haste. I 

den nylig publiserte 

rapporten fra FNs 

klimapanel (IPCC), er 

forskere enige om at 

klimaendringene 

kommer raskere 

og sterkere enn 

tidligere antatt, og 

at vi har svært 

dårlig med tid til å 

handle. Det globale 

målet for 1,5 graders 

global temperatur-

stigning ventes å stå for 

fall allerede så tidlig som på 

2030-tallet. Å nå målet om 1,5 

grader vil kreve en halvering av utslippene 

frem mot 2030, og samtidig at verden er helt 

klimanøytral innen 2050. 

Selskapene merker et økt press fra 

sine interessegrupper og omgivelser. 

Investorer og banker ser en økt eksponering 

og tilhørende risiko når levetiden til produkter 

og tjenester forventes å være kortere enn 

antatt, eller at selskapsverdier kan stå i fare 

som følge av klimapåvirkninger eller 

miljøkatastrofer. 

Lederne bekrefter at miljø, bærekraft 

og samfunnsansvar er av stor strategisk 

viktighet. Dette fordi både omsetning, 

kostnadsnivå, risiko og fremtidig 

verdi-utvikling vil kunne 

påvirkes dersom ikke 

riktige veivalg 

identifiseres og 

gjennomføres. Ikke-

finansielle KPIer blir 

en del av målbildet 

og blir samtidig en 

stadig viktigere del 

av hvordan lederne 

rapporterer til sine 

styrer, eiere og andre 

interessenter. 

Prisen på kapital 

påvirkes i økende grad av 

klimahensyn og tilhørende framtids-

utsikter – både gjennom økt risikopåslag og/ 

eller kortere tidshorisont for den kapital som 

hentes inn. Samtidig ser lederne at det 

dukker opp flere og flere «grønne» 

kapitalkilder og at det helt klart har skjedd en 

dreining i finansieringsfokuset. 
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Lederne for selskaper med 

bærekraftige produkter og tjenester 

bekrefter at de enklere enn tidligere klarer å 

tiltrekke og beholde kompetanse. Samtidig 

skapes det en stolthet internt som er med på 

å realisere målet om å være den foretrukne 

arbeidsgiveren. Vi hørte om viktigheten i å 

tenke nytt og teknologisk innovativt i 

utviklingen av nye produkter og tjenester, og 

da særlig innen fornybar energi eller med 

produkter som har et lavere CO2-fotavtrykk.  

Globalt ser vi en tilsvarende trend ved 

at ansatte ønsker å arbeide for selskaper 

som har et samfunnsengasjement eller som 

bidrar til å løse de klimautfordringer som 

verden står ovenfor. Selskaper med et slikt 

omdømme har de senere år økt sin 

attraktivitet i arbeidsmarkedet. Dette skaper 

også et økt press på alle selskaper om å 

fortelle om utvikling av nye produkter og 

løsninger som vil bidra til å være en del av 

løsningen. 

Både fra internasjonalt og nasjonalt 

hold stiller myndighetene nå høyere 

forventinger til en bærekraftig utvikling og til 

selskapers bidrag. De strammer inn gjennom 

endrede rammevilkår. Konsekvensene kan 

være dramatiske for enkeltforetak, og 

således ha en stor effekt på virksomhets-

utøvelse. Olje- og gassnæringen er spesielt 

rammet av dette globalt. En tilsvarende 

utviklinger ser vi også her hjemme gjennom 

den politiske debatten som nå pågår. De 

offentlige virksomhetene vi har snakket med 

bekrefter at de har fokus på å få de gode 

bærekraftige løsningene inn i varmen. 

«Vi må bruke kraften vi har 

som en stor innkjøper til å få 

utviklet gode miljøløsninger. 

Noen ganger kan det medføre 

en høyere pris» 

Gunn Claire Westad 
Assisterende kommunedirektør 

Stavanger kommune 

Lederne i denne regionen merker 

spesielt at det skapes usikkerhet og økt 

oppmerksomhet rundt at raske endringer 

kan være på vei. Fremtidstroen og viljen til å 

tenke nytt kjennetegner lederne vi har 

snakket med, og er basert på alle de 

erfaringer regionen har fra tidligere store og 

dype kriser. 

Finansministerne i landene som inngår 

i G20-samarbeidet etablerte for et par år 

tilbake Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures (TCFD). De fikk i 

oppgave å utvikle et metodeverk for krav til 

hvordan selskaper gjennom sin finansielle 

rapportering må informere om eget 
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klimaavtrykk innenfor produkter, produksjon, 

energikilder og verdikjeder. 

Mandatet til TCFD omfattet også 

hvordan selskaper kan bli negativt påvirket av 

nye reguleringer, teknologiske endringer, 

erstatninger og omdømme. I tillegg til 

hvordan miljøkatastrofer kan påvirke 

selskapers eiendeler og evne til å oppfylle 

sine forpliktelser. I tiden som kommer vil 

selskapene måtte innrette seg på en langt 

mer faktabasert rapportering innenfor dette 

området. 

Myndigheter og NHO flagget for en tid 

tilbake sine forventninger om at alle 

ansvarlige selskaper følger FNs 10 globale 

prinsipper som relaterer seg til menneske-

rettigheter, standarder for arbeidsliv, miljø og 

bekjempelse av korrupsjon. Investormiljøer 

har lenge hatt forventninger til at selskapene 

operer i tråd med prinsipper og viser 

gjennom egen ekstern rapportering av 

hvordan dette overholdes og utvikles. 

Faktabaserte måleparametere er her viktige, 

slik som: 

✓ Klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) 

✓ Vannforbruk (kubikkmeter) 

✓ Netto avfall – resirkulering (tonn) 

✓ Anstendig arbeid (fulltidsansatte) 

✓ Helse, velvære, arbeidsliv (skatt pr. land) 

Finanstilsynet gjennomførte for et år 

tilbake en gjennomgang av børsnoterte 

selskapers rapportering på miljø, bærekraft 

og samfunnsansvar. Undersøkelsen 

bekrefter at vi fortsatt har et stykke å gå før 

vi kan møte internasjonale krav. 

Av flere grunner er det derfor svært 

viktig for alle interessegrupper å forstå 

hvordan klima og bærekraft påvirker 

virksomhetene. Selskapene må ta inn over 

seg kommende krav om å være mer 

transparente i rapportering  og ståsted for 

virksomhetens klimaavtrykk, samt hvilke 

ambisjoner de har for egne bidrag for at 

verden når sine mål.  

Fokuset blir også dreid bort fra 

«grønnvasking», som oppfattes å ha store 

negative konsekvenser. Det vil således være 

viktige å være ærlig på ståsted, og vise 

hvordan de klimamessige tiltakene skal 

realiseres gjennom tiltak og oppfølging. Flere 

av lederne i undersøkelsen forteller om en 

tilsvarende utvikling her hjemme. 

«Selskapene må bli flinkere til 

å vise frem de grønne 

initiativene som allerede er 

satt i gang» 

Kjell-Erik Endresen 
Senior Partner 

HitecVision 
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Nytt arbeidsliv 
En endret arbeidshverdag stiller 

større krav til ledelse. Ny 

teknologi endrer 

forholdet til både 

kunder og den 

operasjonelle 

driften. 

Selskapene 

har også jobbet 

med å endre 

sammensetningen 

av kompetanse for å 

kunne lykkes med  

pågående endrings-

prosesser – både gjennom 

utvikling og rekruttering av ny 

kompetanse.  

Å bygge en ledende kompetansekultur 

er viktig. Større fysisk avstand til de ansatte 

oppleves som en større risiko for å miste 

nøkkelpersoner. Samtidig sier lederne at det 

er vanskelig å tiltrekke seg og holde på 

spesialisert og teknisk kompetanse over tid. 

Innovasjon er avhengig av å sette 

sammen høy tradisjonell kompetanse med 

ny teknisk kompetanse. Derfor blir det 

avgjørende å bryte ned etablerte mønstre for 

hvordan en setter sammen ulik kompetanse 

og erfaring. 

Nye talenter krever i større grad enn 

tidligere at selskaper har en kultur hvor nye 

ideer blir prøvd ut. Derfor er det en 

forventning om at det er lov å 

feile, men samtidig at det 

skal læres av feil som 

gjøres. 

Lederne 

snakker om hvordan 

de opplever mindre 

nærhet til sine 

ansatte, og mange 

ønsker velkommen en 

tid hvor de ansatte 

arbeider mer sammen 

fysisk. Alt vil ikke bli som før 

og mange tror at nye 

arbeidsmetoder er kommet for å bli. 

Det å bygge kultur og innarbeide verdier 

oppleves som mer krevende uten fysisk 

tilstedeværelse og interaksjon. 

«En ny arbeidshverdag krever 

at lederne er tettere på 

organisasjonen» 

Trine K. Stangeland 
Administrerende direktør/CEO 

Sandnes Sparebank 
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Lederne er opptatt av å bygge 

attraktive kompetansemiljøer som 

videreutvikler ansatte, tiltrekker seg 

talentene og derigjennom realiserer ønsket 

kompetanseløft. Det fortelles videre at det er 

langt flere forutsetninger som gjelder nå for 

å skape et ledende kompetansemiljø. Nye 

faktorer blir viktigere, bla. det å vise et 

samfunnsengasjement. Å jobbe for en 

arbeidsgiver som har et viktig formål skaper 

økt attraktivitet. 

«Vi må lage et leirbål som alle 

ansatte har lyst til å sitte 

rundt» 

Eirik Børve Monsen 
Konserndirektør økonomi og finans 

Lyse AS 

Å kunne tilby en konkurransedyktig 

lønn er selvfølgelig fortsatt viktig, men det er 

bare et av flere forhold som vurderes for å 

starte opp i foretaket eller fortsette videre. 

Andre forhold som fremkommer i våre 

samtaler med lederne er: 

✓ Trivsel og variasjon 

✓ Riktig og tydelig ledelse 

✓ Utfordrende arbeidsoppgaver 

✓ Rask læring, og jobbe med de beste 

✓ Gode teknologiske løsninger 

✓ Anerkjennelse av gode prestasjoner 

Fremtidens ledere må tenke 

annerledes for å ivareta og bygge folkene 

sine. Det kan være direkte ødeleggende hvis 

den gamle kulturen står for sterkt, og blir et 

hinder ved at nye yngre ansatte indoktrineres 

i gamle og ikke optimale måter å tenke på. 
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Akseptere 
utfordringen 
Nå er det om å gjøre å henge med! 

Digital transformasjon har 

virkelig skutt fart i løpet av 

perioden som har gått. 

Vi hører om hvordan 

investeringer i ny 

teknologi som ble 

gjort før krisen har 

gitt gevinst under 

håndtering av 

pandemien, og om 

hvilken kraftig 

akselerasjon som nå 

skjer for å møte 

forventninger fra kunder, 

ansatte og samarbeids-

partnere. Det gjelder å ligge i 

forkant. Blir gapet til konkurrenter for stort 

kan det bli vanskelig å innhente.  

Innovasjon skapes i nært samarbeid 

med andre aktører, enten det er innad i 

industrien eller med andre 

samarbeidspartnere. Tilgang på teknisk 

kompetanse oppleves av mange som 

vanskelig. 

For noen har valget derfor vært å gå inn 

på eiersiden i teknologiselskaper for å sikre 

seg tilgang til viktig teknologisk kompetanse 

med bransjeerfaring. Andre ledere finner 

gode løsninger ved å sette sammen egen 

fagkompetanse med tekniske 

utviklingsmiljøer. 

IT-investeringer 

krever kapital og tid. 

Lederne forteller om 

viktigheten av å sikre 

at mål og hensikter nås 

gjennom vekst, 

rasjonalisering og 

realisering av 

effektivitetsgevinster i 

operasjonelle prosesser. 

Da blir det viktig å: 

✓ Synliggjøre verdier ved å 

gjøre de rette investeringene. 

✓ Hente ut effektivitetsgevinster fra 

nye måter å arbeide på. 

✓ Fullføre kompetanseløftet i 

organisasjonen. 

✓ Skalere gode løsninger for å hente ut 

merverdier. 

KPMG gjennomførte nylig en 

internasjonal undersøkelse. Den viser at 
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selskaper som oppfattes som digitale ledere 

oppnår store konkurransefordeler. Dette er 

selskaper som løpende har investert 

fornuftig i digitale teknologier som 

skytjenester, automasjon og kunstig 

intelligens. En utviklet digital strategi med 

tilhørende IT-investeringer gir målbare 

resultater som: 

✓ Høyere tillit i markedet. 

✓ Større tilfredshet blant kunder og 

ansatte. 

✓ Mer vekst og økt inntjening. 

✓ Gjennomføringskraft og smidighet ved 

introduksjon av nye produkter og 

tjenester. 

✓ Bedre operasjonell effektivitet. 

✓ Større verdiskapning gjennom skalering 

av løsninger. 

Den internasjonale undersøkelsen 

viser for øvrig at lederne i 2024 forventer at 

mer enn 50 % av IT-investeringene vil være 

knyttet til digitale transformasjoner. I 2018 

utgjorde denne typen investeringer 31%. 

Lederne i vår egen undersøkelse har 

kommet med flere tilsvarende 

tilbakemeldinger. De viser til selskaper som 

har blitt parkert av nye aktører med nye 

smarte løsninger. Å bygge nye tjenester og 

løsninger – gjerne i nært samarbeid med 

kunder, leverandører og andre samarbeids-

partnere – står derfor høyt på agendaen. 

Det er fortsatt mye ugjort, og 

digitalisering vil være en viktig del av den 

strategiske agendaen fremover. Samtidig har 

lederne blikket rettet mot å integrere 

teknologien på en riktig måte for å hente ut 

gevinster og synergieffekter.  

«Det ble gjort store 

kostnadskutt og 

effektiviseringer under forrige 

nedgangsperiode. Under 

pandemien har denne 

utviklingen fortsatt, sammen 

med digitale kvantesprang» 

Harald Minge 
Administrerende direktør 

Næringsforeningen i Stavanger-regionen 

Oppsummert så bekrefter lederne at 

den digitale transformasjonen berører hele 

den vitale selskapsagendaen. Et viktig 

spørsmål blir hvordan selskaper tilpasser seg 

de raske teknologiske forandringene på en 

best mulig måte.  
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Kompleksitet 
og sårbarhet 
Alt henger etter hvert sammen 

med alt. Digitalisering skaper 

fordeler som bedre bruk av 

data, nye produkter og 

tjenester, ansatte som 

kan jobbe fra ulike 

lokasjoner, enklere 

dataflyt mellom 

kunder og partnere. 

Kritisk infrastruktur 

er koblet sammen 

gjennom internett, og 

bruk av sky-tjenester 

gir økt fleksibilitet og mer 

skalering. Samtidig går den 

teknologiske utvikling raskere 

enn noensinne. Alt dette skaper 

større sårbarhet for cyberangrep i ulike 

former. 

Lederne er svært opptatt av cyberrisiko 

og tilhørende sårbarhet. De mange 

angrepene som har skjedd nasjonalt og i 

regionen har fått stor oppmerksomhet og 

tilhørende bekymring. Som en leder sa: «vi 

har måttet innse at det ikke er et spørsmål 

om hvis, men om når». Det handler ikke 

lenger bare om å beskytte egen virksomhet, 

men også å stille større krav til forretnings-

forbindelser. Lederne innser at økt 

kompleksitet i leverandørkjeder og nettverk 

gir økt sårbarhet og større mulighet for å bli 

utsatt for et cyberangrep.  

Lederne erkjenner at 

mange virksomheter har 

for liten kunnskap om 

trusselbildet og egen 

sårbarhet. I tillegg 

ser de behovet for å 

kartlegge hvilke 

eiendeler og 

sensitive data som 

kan være utsatt ved 

en cyberhendelse. 

Kundeinformasjon, 

patenter, avtaler, 

rettigheter og annen 

konfidensiell informasjon er 

viktig å beskytte for foretakene, og 

det ville vært alvorlig om denne type 

informasjon kommer i feil hender. 

Videre forteller lederne at de er opptatt 

av spesielt hvor raskt de kan få virksomheten 

opp i normal drift igjen etter et angrep og 

hvor stort omdømmetapet potensielt vil bli. 

De mange hendelsene nasjonalt har vist hvor 
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viktig det er å ha gode rutiner for 

sikkerhetskopiering, og verdien av å jevnlig 

teste og verifisere beredskaps- og 

gjenopprettingsplaner. Det er ikke lenger nok 

å kunne tilbakestille isolerte systemer fra 

sikkerhetskopier. Sofistikerte trusselaktører 

kan slå ut hele infrastrukturen, og da må 

rutiner og løsninger for sikkerhet 

imøtekomme dette. 

« Alt for ofte kommer 

bandittene ofrene i forkjøpet » 

Knut Nesse 
CEO/Konsernsjef 
AKVA Group ASA 

Det finnes mange måter å komme seg 

ubedt inn i virksomheter, operasjoner og 

systemer. Det stiller krav til mer kunnskap i 

ledelsen og i styrerommene. Trusselaktørene 

blir også stadig mer profesjonelle og 

sofistikerte i sine metoder. Lederne vi 

snakket med hadde ulike bekymringer, som 

støtter opp under den utviklingen vi ser både 

nasjonalt og globalt. De cybertruslene som 

de fleste lederne er mest bekymret for er 

ofte: 

✓ Løsepengeangrep – trusselaktør 

fremstiller krav om løsepenger som 

motytelse for å låse opp krypterte 

systemer eller for å la være å 

offentliggjøre sensitiv informasjon. 

✓ Sårbare ansatte – trusselaktører får 

tilgang til ansattes påloggings-

informasjon, enten gjennom sosial 

manipulering som phishing eller gjennom 

allerede lekkede passord. 

✓ Verdikjedeangrep – trusselaktør infiltrerer 

systemer lenger nede i leverandørkjeden, 

og bruker dette som brekkstang inn i 

andre organisasjoners infrastruktur. I en 

sammenkoblet verden gjør denne typen 

angrep virksomheten sårbar også utenfor 

egne serverrom. 

Mange av disse formene for angrep er sterkt 

økende, og dette gjør bekymringen enda 

større. Det oppfattes som helt essensielt å 

ikke undervurdere risikoen for å bli truffet av 

disse. Lederne forteller om økt 

beredskapsfokus gjennom planer, utvikling 

av alternative kanaler for kommunikasjon i 

krisetid, økt bemanning og tilgang på 

ekspertkompetanse, og økte krav til 

underleverandører. Det er flere som snakker 

om verdien i sektor- og bransjesamarbeid, og 

med organer som NSM. Vi hører også flere 

ledere snakke om behovet for forsikring 

innenfor cyberområdet for å begrense 

nedsiden dersom de blir truffet av et angrep. 
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Verdi i kjeden 
Å optimalisere verdikjeden og samtidig jobbe 

med de riktige leverandørene og 

samarbeidspartnerne er helt 

essensielt.  

Verdier skapes 

gjennom samarbeid 

og utvikling, samtidig 

som feiltrinn i 

verdikjeden kan gi 

store overskrifter og 

oppmerksomhet. 

Leverandørkjeder har 

derfor kommet i fokus 

som aldri før.  

Myndigheter, 

investorer og interessegrupper 

har forventninger til hvordan selskaper, 

deres leverandører samt forretningspartnere 

skal innrette sin virksomhet i forhold til miljø, 

bærekraft og samfunnsansvar. Dette setter 

igjen krav til hvordan virksomheter må sikre 

seg at de arbeider med de rette samarbeids-

partnere. 

Bortfall av leverandører og viktige 

samarbeidspartnere er en utfordring 

gjennom en pandemi. Forretningsgrunnlaget 

kan falle bort og virksomheter kan falle fra 

med alle de konsekvenser det har for de 

berørte. Flere ledere sier at de nå har fokus 

på å vurdere denne risiko og påfølgende 

konsekvenser enda mer nøye enn før. 

Det er helt avgjørende å sikre vitale 

leveranser gjennom eksisterende 

samarbeid samtidig som en 

har alternative planer ved 

uventete hendelser. 

En ny åpenhets-

lov ble vedtatt nå i 

sommer. Denne setter 

krav til selskapers 

aktsomhetsvurderinger 

for å undersøke og 

styre risiko for at 

menneskerettigheter og 

ansvarlige arbeidsforhold 

overholdes i egen virksomhet, 

leverandørkjeder og hos 

samarbeidspartnere. Formålet med 

lovforslaget er å fremme respekt for disse 

forholdene i regi av egne varer og tjenester. 

Mange større selskaper stiller allerede 

i dag omfattende krav til sine leverandører og 

samarbeidspartnere. Avtaler som er i 

samsvar med FNs Global Compact sine ti 

prinsipper om menneskerettigheter, miljø og 

antikorrupsjon i tillegg til selskapenes egne 

«Code of Conduct»-regler. 
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Åpenhetsloven vil også stille krav om 

årlig redegjørelse for aktsomhets-

vurderingene og resultatet av disse. 

Redegjørelsen skal underskrives av styret og 

daglig leder, og vil være offentlig. Innhold i 

redegjørelsen vil bla. omfatte forhold som: 

✓ En generell beskrivelse av selskapets 

organisering, retningslinjer og rutiner for 

å håndtere faktiske og potensielle 

negative konsekvenser mot 

grunnleggende menneskerettigheter og 

anstendige arbeidsforhold. 

✓ Faktiske og mulige konsekvenser som 

virksomheten har avdekket gjennom sine 

aktsomhetsvurderinger. 

✓ Opplysninger om tiltak som er iverksatt 

eller planlagt iverksatt for å stanse eller 

begrense vesentlig risiko for negative 

konsekvenser, og resultatet eller 

forventede resultater av tiltakene. 

Den nye åpenhetsloven forventes å tre 

i kraft i 2022, og vil omfatte veldig mange 

selskaper i egenskap av å berøre alle 

selskaper som oppfyller to av de tre følgende 

kriterier: 

✓ Salgsinntekter på 70 MNOK eller mer 

✓ Balansesum på 35 MNOK eller mer 

✓ Gjennomsnittlig antall ansatte i 

regnskapsåret på over 50 personer 

I et annet avsnitt i denne rapporten har 

vi redegjort for de klimamessige 

forventningene som stilles til selskapers 

operative drift. Dette har ikke bare betydning 

for egen produksjon, men for CO2-

fotavtrykket i hele leverandørkjeden. 

Lederne observerer en trend hvor selskaper 

søker seg til leverandører som har en 

«grønnere» produksjon for å redusere sitt 

eget fotavtrykk i den totale verdikjeden. De 

forventer at denne trenden vil forsterkes, og 

at det samtidig legges økt press på de som 

har en vei igjen å gå. 

«Vi ser at hele økosystemet er 

i stor forandring» 

Trond Rosnes 
CFO 

APPLY AS 

Gjennom mediene har vi sett hvordan 

geopolitiske beslutninger kan påvirke handel, 

og de konsekvensene det innebærer for 

selskaper som mangler vitale komponenter 

eller andre innsatsfaktorer. Lederne i 

undersøkelsen var ikke særlig berørt av slike 

forhold, men forholdet var absolutt på 

radaren. 




