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Det du ikke vet, 
har du ikke vondt av

?





Det du ikke vet, 
kan skade noen andre

Foto: Volkan Olmez





Kundene dine ønsker å vite

Forbrukere

Næringsliv
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3 av 4 forbrukere sier de ønsker å 
kjøpe varer som er miljøvennlige

• 6 av 10 mener det er 
vanskelig å finne 
matvarer som er klima-
og miljøvennlige

• 85% synes det er 
vanskelig å vite om 
klærne er miljøvennlige

• Enda mindre oversikt 
når det gjelder møbler 
og elektronikk

Kilde: Ipsos MMI  
Den store norske klima- og miljøundersøkelse 2014-15 



Kilde: 
TrendWatching



Et interessant segment 
i framvekst



Foto: Jonathan Simmons



Et ansvarlig næringsliv
• Leverandørkjede-fokus -

- økende krav til 
ansvarlige leverandører 

• Utelukke leverandører 
som ikke leverer i 
henhold til krav

• Stadig økte krav i bygg, 
tjenester, kantine, IT, 
møbler etc

Foto: Tamara Meniz



Offentlig sektor setter krav
• En enorm innkjøper:

– Kjøper inn for 460 mrd
pr år

– 420 kommuner 
– Ca 400 statlige 

virksomheter
• Offentlig innkjøp et 

politisk virkemiddel

Foto: Steven Spassov



Ny lov om offentlige innkjøp

Hva går det ut på?
• Ivareta 

menneskerettigheter i 
risikoanskaffelser

• Mulighet for avvisning
• Kontraktskrav

Når?
• Høring ferdig
• Til behandling i Stortinget 

i juni
• Antatt ikrafttredelse 

høsten 2016



Foto: Branene Collum

Departementet hevder at 50% av 
høringsuttalelsene fra næringslivet var positive



ISO 26000:

”Gjøre organisasjonens
bidrag størst mulig til
bærekraftig utvikling”



ISO 26000: 
kjerneområder for 
samfunnsansvar

Arbeidsmiljø

Menneske
rettigheter

Samfunns
engasjement
og involvering

Forbruker
forhold

Hederlig
virksomhet

Miljø

Organisasion

Fra ISO 26000,
En veiledning om samfunnsansvar





Takk for 
oppmerksomheten

kjersti@goodbusiness.as

Foto: McDobbie Hu
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