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Hvem er Virke?

• Hovedorganisasjonen for de norske 
tjenestenæringene

• Medlemmene er mer enn 21.000 virksomheter 
som sysselsetter om lag 230.000 personer

• Røtter tilbake til 1889 og Den Norske 
Handelsstands Fællesforening

• Som hovedorganisasjon deltar Virke i 
trepartssamarbeidet og andre nasjonale og 
internasjonale samarbeidsorganer

Kontinuerlig vekst i antall medlemmer
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Globalisering Digitalisering Bærekraft
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Det internasjonale markedet åpner seg

Indeksert utvikling i handelskanaler

Kilde: SSB, Virke Analyse, Norges Bank

Butikkhandel på kjøpesentre

Netthandel av varer i utlandet

Nordmenns grensehandel av mat i Sverige

Nordmenns varekonsum i utlandet

Netthandel av varer i Norge

Fysisk butikkhandel i Norge



Aftenposten 24. oktober 
2017:

«I beste fall forsvinner 
kjøpesentrene, mens 
byhandelen blomstrer. I 
verste fall dør alt.»



Alt er i endring! 
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Handelens
brennende
plattform

Digitalisering

Bærekraft

Endret
forbrukeradferd

Transparens

Tjenestefisering



Clare Rodgers:

Det skjer en transformasjon innen handel. Vi handler på 
nye måter og det utfordrer vår måte å tenke på.

Forretningsmodellen har vært lik i 55 år, men nå skjer 
det noe nytt hver dag. 

Nå utvikler vi konseptet vårt for å være like relevante 
uansett hvor du besøker oss. 

Kundene forventer et utvalg som gir individuelt 
særpreg. 

Når vi investerer, er det i et 30-årsperspektiv. Vi må 
forsikre oss om at kundeopplevelsen blir riktig. 
Forutsetningene forandrer seg hele tiden, og vi må 
prioritere ressursene slik at vi kommer nærmere 
kundene.





Butikk 2.0: Politikk bremser innovasjon



Tre drivere for et bærekraftig næringsliv

Ressursmangel og 
høyere råvarepriser 

Flere lover og regler 
fra myndighetene

Økte forventninger 
fra offentligheten

1 2 3
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EU som driver for sirkulær økonomi 

• Materialgjenvinning
• Strengere krav til design
• Produsentansvar
• Bedre forbruk
• Bedre merking av produkter

Men er norske bedrifter forberedt på flere lover og regler på 
miljøområdet? 







Visjon 2050 

• Norsk handel har null utslipp

• Ingen bruk av miljøgifter

• Vi bruker ressurser innen

naturens tålegrense

• Vi lever gode og anstendige liv

• En lonnsom handelsvirksomhet



Ulike ambisjonsnivåer

Strategisk tilnærming 
og Forretningsmodell 

Miljøtiltak i egen drift og krav til 
leverandører 

Oppfyll lover og regler 



Ny bok ute! 

• Hva er status på innovasjon i handelen?

• Hvordan ser nye forretningsmodeller i handelen ut?

• Hvordan implementere nye forretningsmodeller?

• Hvordan ser fremtiden til handelen ut?

«En høyaktuell og relevant bok som utfordrer, og skaper økt 
forståelse for hvordan vi i handelen kan utvikle bærekraftige 
forretningsmodeller for fremtiden. Boken er inspirerende og 
inneholder mange gode eksempler på innovasjon og nyskaping»   

Marius Varner 



Hva er en forretningsmodell? 

• Hvordan er bedrift skaper, leverer og kaprer verdi for seg selv og sine 
kunder

• Hvem er kundene dine?

• Hva vil de ha?  Hva tilbyr du? (verdiforslaget)

• Hvordan organiseres ressurser for å tilby verdiforslaget?  (verdilevering)

• Hvordan tjener du penger? (verdikapring) 



Hva er innovasjon i forretningsmodeller? 

• Rette seg mot nye markeder

• Tilby nye verdiforslag (nye produkter og tjenester)

• Kapre verdi på nye måter (verdikapring – betalingsmodeller – fra stykkpris til leie for eksempel)

• Nye måter å produsere og levere eksisterende eller nye varer og tjenester

En bærekraftig forretningsmodeller har bærekraftselementer 
integrert i hvordan bedrifter skaper, leverer eller kaprer verdi 









Avfallspyramiden 



5 veier til sirkulær økonomi 
• Bruk av fornybare materialer

• Ressurseffektivitet og resirkulering

• Forlengelse av produktenes levetid

• Delingsplattformer

• Produkt som en tjeneste





HHVA OM…..
• Råvarene vi er avhengig av ikke er tilgjengelig lenger eller prisene øker? 

• Vi får strengere regler på innhold i produkter, eller blir ansvarlig for hva som skjer med 
dem etter endt levetid?

• Vi selger en tjeneste i stedet for et produkt?

• Forbrukerne boikotter produktene våre? 

• Vi nyttiggjorde oss av andres avfall, eller vårt avfall kan bli nyttiggjort av andre?

• Vi trenger ny kompetanse? 

• Vi kan finne nye inntektsområder? 
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Vigga - dansk eksempel på sirkulært barnetøy 
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