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Risk Management



SpareBank 1 SMN har forpliktet seg til 
FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift 



F O R T R O L I G

Det kommer an på hvem du spør…



99% 44% 47%

99% av norske bedrifter
er SMB

44% av verdiskapingen fra norske 
bedrifter kommer

fra SMB

47% av antall ansatte i næringslivet er 
ansatt
i SMB

Kilde: NHO

SMB < 100 ansatte



«Næringslivet nøler, mens kundene er klare?»

Sp areBank 1 SMNs

Bærekraftsbarometer 2021
for Trønd elag  og  Møre og  Romsd al

Foto: Nils Aas Kunstverksted , Bauta (1996) Kilde: Sent io Research Norge

• 600 bedriftsledere
• 40 kommunedirektører/næringssjefer
• Undersøkelse gjennomført i oktober 2021

• 1001 innbyggere
• Holdninger, handlinger og barrierer
• Undersøkelse gjennomført i februar 2022

SpareBank 1 SMNs kunnskapsgrunnlag



F O R T R O L I G

Det er få holdepunkter i undersøkelsen for 
at den grønne omstillingen er i gang blant 
bedrifter og kommuner 

Men, Midt-Norge har alle forutsetninger som skal til for å lykkes!

Bærekraftsbarometeret høsten 2021 viser at klimakrisen er større enn 
kriseforståelsen blant bedrifter og kommuner flest i Midt-Norge 

En viktig forklaring er at markedet i liten 
grad etterspør produkter og tjenester 
med grønn profil 
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Bærekraftindeks – 5 tema;
1. Strategi
2. Innovasjon
3. Kunder og marked
4. Vekst og lønnsomhet
5. Kompetanse
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VET IKKE

7 av 10 bedrifter svarer (fortsatt) at bærekraft ikke 
representerer en finansiell risiko



F O R T R O L I G

Befolkningsundersøkelsen viser en markant 
holdningsendring  - flere har gjort seg opp en mening

2 av 3 oppgir at de tenker mer på bærekraft og klima nå 
enn for to år siden



F O R T R O L I G

Klima-og miljøspørsmål er høyt oppe i folks bevissthet

87 %Jeg har selv et ansvar for å redusere klimaavtrykket mitt

79 %Jeg er bekymret for konsekvensene av klimaendringene

Helt/delvis enig

Helt/delvis enig

72 %Klimaendringer er den største utfordringen i samfunnet i dag Helt/delvis enig

67 %Mitt eget forbruk har ingen betydning for klimaendringene Helt/delvis uenig

74 %Klimaendringene er i liten grad skapt av mennesker Helt/delvis uenig



F O R T R O L I G

Utydelig produktmerking, pris og dårlig utvalg oppgis 
som typiske barrierer for å velge bærekraftig

8 av 10 mener det er vanskelig å finne ut om varer og tjenester er produsert på en 

bærekraftig måte.

6 av 10 mener det er for dyrt å velge varer og tjenester som er bærekraftige

Halvparten av respondentene mener at de ikke har tid til å sjekke om varer og tjenester 

de kjøper er bærekraftige

7 av 10 sier de ville tatt mer bærekraftige valg enn i dag, hvis utvalget av bærekraftige 

varer og tjenester var bedre.



F O R T R O L I G

Det er foreløpig liten grad av involvering av ansatte i 
bedriftenes bærekraftsarbeid

Av yrkesaktive, oppgir 32 % at de er involvert i arbeid 
med bærekraft på sin arbeidsplass

32 %

20% har deltatt i kurs/opplæring20 %



Tenk nytt om 
verdiskaping

Forstå risiko – og 
muligheter

Utfordre 
forretnings-

modellen

Skap endring og 
åpenhet  i 

verdikjeden
Realisèr vekst

Bygge tillit…

Vinne kunder…



Sammen får vi ting til å skje!
- Les mer om konsernets arbeid med bærekraft på smn.no/om oss/bærekraft 


