
– en kokebok med 
ingrediensene du trenger

Bærekraft 
for ideelle 
organisasjoner

BÆREKRAFT I 
IDEELL SEKTOR
ET PROSPERA-PROSJEKT



Hvordan vi forholder oss til 
miljø, menneskerettigheter og 
samarbeid med andre frivillige 
og offentlige enheter.”“

Deltaker i spørreundersøkelse

Hva er bærekraft?



Innledning Fra Prospera- og Gjensidigestiftelsen fikk vi i oppgave å utarbeide 
en bærekraftsveileder som ideelle organisasjoner kan bruke i 
sitt daglige arbeid. Hvordan vi jobbet med oppgaven forklares 
utfyllende her.

Veilederen bidrar med forslag til enkle tiltak for å komme i gang, 
men også mer omfattende tiltak for dere som ønsker gjøre mer 
- sånn at ideelle organisasjoner kan gjøre en forskjell både for 
seg selv og andre. 

Vi håper du liker den!



Ingredienser for en bedre verden

Bærekraft kan sammenlignes med en buffet. Den 
inkluderer flere ulike retter som er laget av mange 
ulike ingredienser. Natur og miljø, fysisk og psykisk 
helse, arbeidsforhold, likestilling og økonomi. 
Bærekraft er også en helt nødvendig ingrediens for å 
skape en bedre verden. 

Ideelle organisasjoner er allerede pådrivere for viktig 
bærekraftsarbeid i Norge. Tanken er at dere ved å 
bruke denne veilederen kan bidra med enda mer og 
være rollemodeller for andre.

Derfor har vi laget en veileder for økt bærekraft 
i ideelle organisasjoner. Vi tenker på den som en 
slags kokebok. Målet er å inspirere til å øke graden 
av bærekraft i organisasjonene. Veilederen er ingen 
uttømmende liste, men en oversikt over temaene 
og tiltakene vi håper og tror kan være nyttige for de 
fleste organisasjoner å ta tak i. 

Husk at dere ikke trenger å starte med alle temaer 
samtidig: gjør en kartlegging for å se hvor deres 
organisasjon har størst potensial for å påvirke, og 
utforske mulighetsrommet som finnes i ditt område.

Lykke til!



Slik leser du kokeboken

Veilederen er delt opp i henhold til rammeverket 
ESG – Environmental (Miljø), Social (Mennesker), og 
Governance (Styring og ledelse).

Hver av disse grupperingene har en rekke 
undertemaer. Hvert undertema byr på en 
problembeskrivelse og tiltak på to nivåer – en liste 
med tiltak for dere som vil komme i gang, og en for 
dere som har holdt på en stund og vil gjøre enda mer. 

Slik er grupperingene delt opp:

Miljø (E)
Her kan leseren velge mellom temaene klimaendringer, 
plast, sirkulærøkonomi og matsvinn. 

Mennesker (S)
Her finner leseren tiltak for bedret fysisk og psykisk 
helse, og tiltak for inkludering, mangfold og 
likestilling. 

Styring og ledelse (G)
Her kan leseren få veiledning i å få på plass policy 
og retningslinjer for bærekrafts arbeidet, lære om 
samarbeid med organisasjoner og ansvarlig og 
bærekraftig innkjøp.

Undertemaene er valgt basert på hvilke tiltak som vil 
være mulig å gjennomføre for organisasjoner som  



opplever mangel på tid og ressurser til å jobbe med 
bærekraft. Start med å velge kategoriene du finner 
mest relevante og nyttige for din organisasjon, og 
tiltak som passer for fremdriften i din organisasjon.

Navigasjon i kokeboken
Denne boken har en del interaktive elementer som 
skal hjelpe deg å bruke den. Lenker internt i boken 
er markert med understreking, og lenker til eksterne 
steder er markert med understreking og et symbol .

Når du gjennomfører tiltakene beskrevet i kapittelene i 
kokeboken, bidrar du til ett eller fler av FNs bærekrafts-
mål. Symbolene for bærekrafts målene er plassert på 
starten av hvert kapittel. Klikk på ikonet for å lese mer 
om målet og undermålene. 

https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
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Klimaendringer
Utfordring

Se løsningene

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Menneskelig 
aktivitet har bidratt til at global oppvarming går raskere enn før 
og konsekvensene er store. Ekstrem tørke, skogbranner, store 
nedbørsmengder, havforsuring, issmelting og økte havnivåer er 
konsekvenser av klimaendringene – og de er ventet å øke i omfang. 

Da FNs klimapanel i 2021 la frem sin nyeste rapport , varslet FNs 
generalsekretær «kode rød for menneskeheten». Rapporten viste at 
klimaendringene går raskere, blir mer intense og at noen av trendene 
nå er irreversible. Dersom temperaturen på kloden ikke skal stige mer 
enn to grader før århundret er over, er vi er nødt til å kutte utslipp i en 
raskere takt enn før og styrke den globale innsatsen.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fns-klimapanel-ipcc/dette-sier-fns-klimapanel/sjette-hovedrapport-forste-delrapport/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fns-klimapanel-ipcc/dette-sier-fns-klimapanel/sjette-hovedrapport-forste-delrapport/
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene
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Klimaendringer

Løsning

Selv om klimaendringene øker er det fortsatt håp om å holde 
temperaturøkningen innenfor to grader og helst under en og en halv grad. 
Det vil imidlertid kreve stor global innsats, der myndigheter, næringsliv, 
organisasjoner og enkeltpersoner bidrar. 

Klimagassutslippene må reduseres til netto null, som innebærer at man 
enten stopper alle utslipp eller at gjenværende utslipp oppveies ved 
eksempelvis karbonbinding. Fossil energi må fases ut til fordel for fornybar 
energi. Ressursbruken må bli mer bærekraftig. Avskogning må avta og 
naturen styrkes for å kunne binde mer karbon. Maten vi spiser har også stor 
betydning. Matsektoren står ifølge FN for over en tredjedel av de globale 
klimagassutslippene . I den anerkjente EAT Lancet-rapporten   hevdes det 
at et kosthold der vi spiser mindre kjøtt og mer frukt, grønnsaker, korn og 
belgfrukter er et viktig tiltak for å redusere klimabelastningen i dag og i en 
framtid der flere munner skal mettes.

Se eksempler på tiltak
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https://www.fao.org/news/story/en/item/1379373/icode/
https://www.fao.org/news/story/en/item/1379373/icode/
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
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For deg som vil komme i gang

• Ta kontakt med strømleverandøren deres for 
å se om dere kan øke andelen fornybar energi, 
eller vurder å kjøpe elsertifikater for fornybar 
energi. Les mer her .

• Ta også en titt på strømforbruket og hvorvidt 
dette kan effektiviseres. Noen gode tips til å bli 
mer energieffektiv finner du her . 

• Involver de ansatte i en klimakonkurranse for 
organisasjonen deres. Bruk verktøy som Finn 
ditt klimaavtrykk   for å finne hver enkelts 
klimaavtrykk, og konkurrer om å redusere 
avtrykket mest mulig.

• Bli med på Sykle til jobben-konkurransen . 

• Når dere skal reise, forsøk alltid å velge det mest 
klimavennlige transportmiddelet. Les mer her . 

• Når dere skal bestille mat, forsøk alltid å velge 
klimavennlig (se gjerne anerkjente anbefalinger 
i EAT Lancet-rapporten ). 

• Der det er mulig, tilrettelegg, eller be om 
tilrettelegging for digitale møter i stedet for å 
reise langt.

• Hold arrangementer og jobbreiser til områder 
som er tilgjengelige med tog, så langt det er 
mulig.

• Se på de største utslippskildene til organisasjonen 
og vurder hvor dere kan gjøre endringer. 
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Vil du gjøre mer?

https://energifaktanorge.no/regulering-av-energisektoren/elsertifikater/
https://xn--strm-ira.no/12-tips-til-str%C3%B8msparing
https://app.ducky.eco/ eller https://www.enova.no/privat/inspirasjon/finn-ditt-klimaavtrykk
https://app.ducky.eco/ eller https://www.enova.no/privat/inspirasjon/finn-ditt-klimaavtrykk
https://www.sykletiljobben.no/
https://www.framtiden.no/gronne-tips/reise-og-transport/klimagassutslippet-fra-ulike-reisemater.html
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
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For deg som er i gang – og vil mer

• Etabler et klimaregnskap som gir deg oversikt 
over hva organisasjonen slipper ut i dag. 
Klimapartnere har en god oversikt for å komme 
i gang. Les mer her .

• For mange virksomheter og organisasjoner 
er de største utslippene knyttet til det man 
kjøper inn av varer og tjenester. Se over det 
organisasjonen kjøper inn og vurder om dere 
kan gjøre justeringer eller stille krav som 
ivaretar klima. Se også kapittel om innkjøp. 

• Vær nysgjerrig på lokale produsenter/
leverandører til innkjøp av gaver, premier, mat til 
eventer o.l., og kjøp lokalt så langt det er mulig 
for organisasjonen.

• Erstatt gaver til samarbeidspartnere og ansatte 
med bidrag til et sosialt formål gjennom for 
eksempel «Gi Gaven Videre» .

• Enorme datasentre lagrer e-postene, bildene og 
filene i digitale skyløsninger. Disse serverparkene 
er enormt strømkrevende, og fordi vi fortsatt 
får strøm fra fossile kilder, innebærer det 
klimagassutslipp. Derfor er også det å slette 
filer fra «skyen» et klimatiltak! Arranger digitale 
ryddemøter og rydd i 
-  e-post-kontoer 
-  spamfiltre 
-  servere med dokumenter/filer som ikke lenger  
 er i bruk 
-  skytjenester (som Google Photos, Dropbox,  
 SharePoint) 
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https://klimapartnere.no/metode-for-klimaregnskap/
https://www.gigavenvidere.no
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Sirkulærøkonomi
Utfordring

Se eksempler på tiltak

Norsk økonomi er kun 2,4 prosent sirkulær . Med andre 
ord går hele 97,6 prosent av materialene vi forbruker 
i Norge hvert år ut av kretsløpet og ender som avfall. 
Vi taper ressurser, fordi vi ender opp med å kaste noe 
som kunne vært nyttig for oss. Vi taper ren luft, fordi 
avfall som kunne vært gjenbrukt istedet blir brent, 
og avfallsbrenningen slipper ut klimagasser. Vi taper 
naturmangfold, fordi jo mer avfall vi produserer, jo mer 
av naturens ressurser må vi utvinne for å dekke behovet 
for produkter med ny produksjon. Og jo mer vi avfall vi 
produserer, jo høyere er risikoen for at avfallet havner på 
avveie og skaper utfordringer for natur og dyreliv. 

Løsning

Vi må beholde tingene våre og 
materialer i kretsløpet lenger. Vi må 
kjøpe ting og varer av kvalitet og 
reparere tingene når det er mulig. 
Vi må kildesortere flere typer avfall 
og etterspørre produkter laget 
av gjenvunnet materiale. Vi må 
kjøpe varer av bedrifter som jobber 
aktivt sirkulært, og benytte oss 
av delingsøkonomien der det gir 
mening og verdi. 
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https://www.circularnorway.no/gap-report-norway
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-paa-land
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-i-havet
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon
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Sirkulærøkonomi

For deg som vil komme i gang

• Start alltid med å sjekke om varen kan repareres 
før den eventuelt kastes. Sjekk for eksempel 
denne siden   for å finne reparatører nær deg, 
eller denne siden   for å finne reservedeler.

• Lei maskiner, utstyr og annet hvis mulig, 
istedenfor å kjøpe. Det finnes mange aktører 
som tilbyr leie, det er bare å gjøre et kjapt 
nettsøk. Inkluder temaet Leie og reparasjon i 
en bærekraftspolicy for organisasjonen, der 
dere formaliserer at mulighet for å leie alltid skal 
undersøkes før kjøp, og at reparasjon alltid skal 
forsøkes før produktet erstattes. Om mulig bør 
organisasjonen dekke denne kostnaden, slik at 
terskelen for reparasjon blir så lav som mulig.

• Sørg for kildesortering av så mange 
avfallskategorier som mulig på arbeidsplassen. 
Kontakt din lokale avfallshåndterer og 
undersøk hvilke løsninger for kildesortering og 
avfallshåndtering som er mulig å få på plass hos 
din organisasjon. Les mer her. 

• Kjøp produkter fra leverandører som fronter 
gjenbruk og reparasjon når dere trenger nye ting 
til virksomheten. Se for eksempel denne listen   
over aktører som reparerer.  
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Vil du gjøre mer?

https://tavarepadetduhar.no/
https://www.reservedel.no/
https://www.grontpunkt.no/kampanje/min-kildesortering/
https://www.framtiden.no/gronne-tips/klar/syv-merker-som-tilbyr-reparasjon.html
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Sirkulærøkonomi

For deg som er i gang – og vil mer

• Still krav til leverandører om å inkludere en reparasjonsklausul 
i kontrakter, slik at leverandøren må bistå med reparasjon av 
produktet om det skulle trenge reparasjon innen et rimelig 
antall år.

• Gå sammen med andre organisasjoner om å stille krav til 
leverandører om  
a) resirkulering  
b) bruk av resirkulert materiale 
c) reparasjon

• Samle opp ting som kan repareres og dra på fiksefest! 
Restarters Norway er et eksempel på en organisasjon som 
arrangerer fiksefest, om dere ikke vil invitere til en selv.  
Les mer her .
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https://restartersnorway.no/aktiviteter/
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Plast 
Utfordring Løsning

Se eksempler på tiltak

På verdensbasis bruker vi over 400 millioner 
tonn plast, hvert år. Nordmenn er blant de 
som drar opp snittet. Hvert år kaster hver 
nordmann i snitt 101 kg plast – det tilsvarer 
hele 540 000 tonn i året  . I tillegg er mye 
plast fortsatt i bruk, blant annet i ledninger, 
i dekk, kjøretøy og i tunneler. Tradisjonell 
plast er laget av olje og gass, og bidrar til 
store klimagassutslipp og stor skade på 
natur og dyreliv.

Plastproblemet kan løses med flere 
tiltak. En del av løsningen er å velge bort 
plast til fordel for nedbrytbare materialer 
ved innkjøp. En annen er å stille krav til 
produsenter om å ta i bruk resirkulert plast 
i sine produkter og kjøpe plastgjenstander 
laget av resirkulert plast. Løsningen 
innebærer også å slutte å benytte 
engangsprodukter i plast, og sørge for å 
kildesortere plasten vi bruker, slik at den 
kan tas i bruk i nye plastprodukter.
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https://handelensmiljofond.no/fakta-og-kunnskap-om-plast
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-paa-land
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-i-havet
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon
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Plast 

For deg som vil komme i gang For deg som er i gang – og vil mer

• Sørg for kildesortering på arbeidsplassen. 
Kontakt din lokale avfallshåndterer som 
håndterer plast (se etter EPS, folie, pp-sekk, 
rundballfolie og fiberduk. Det er stikkord 
som indikerer at leverandøren kan 
håndtere plast) og hør hva de kan løse for 
deg. Les mer her .

• Bytt ut engangsprodukter med 
flergangsprodukter, som gjenbrukskaffekopp 
til alle ansatte og påfyllbar såpedispenser.

• Inkluder plast som tema i en 
bærekraftspolicy, der dere presiserer at 
et alternativ til plast alltid skal velges, om 
mulig, uten urimelig kostnadsøkning.

• Bruk organisasjonens forbrukermakt! Ved for 
eksempel innkjøp av nye møbler til kontoret, 
kan dere kjøpe brukte kontormøbler eller 
møbler laget av resirkulert plast. 

• Mindre organisasjoner som er samlokalisert 
med andre kan spare unødvendig 
plastemballasje ved å gjøre innkjøp i større 
kvanta sammen.

• Legg til rette for gjenbruksalternativer av 
servise og bestikk ved møteaktivitet og 
eventer. Kopper, bestikk og vannflasker er 
eksempler på ting som enkelt kan rengjøres i 
oppvaskmaskin. 

• Må du bruke engangsartikler, dropp plast! 
Bruk heller kopper, bestikk og fat i bambus 
og trevirke.
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https://www.grontpunkt.no/kampanje/min-kildesortering/
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Matsvinn
Utfordring Løsning

Se eksempler på tiltak

I Norge kaster vi mer enn 417 000 tonn 
mat som kunne vært spist fra matindustri, 
dagligvarehandel, i serveringsbransjen og hos 
forbrukerne . Den vanligste oppgitte årsaken 
er at vi glemmer den . Matsvinn er ikke 
bare en enorm sløsing med ressurser, men 
innebærer også store klimagassutslipp .  
Faktisk står matsvinn for hele 10% av våre 
årlige klimagassutslipp .

Mange reflekterer ikke over mengden mat 
de kaster som kunne vært spist. 

Andre mangler kunnskapen om hva rester 
kan benyttes til, mens noen er redde for at 
maten har blitt fordervet. Skal vi redusere 
problemene knyttet til matsvinn er 
bevisstgjøring og kunnskap viktig. 
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https://www.matvett.no/bransje/om-matsvinn
https://www.matvett.no/aktuelt/vi-glemmer-bort-flere-tusen-tonn-mat-hvert-ar
https://toogoodtogo.org/en
https://www.spisoppmaten.no/
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon
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Matsvinn

For deg som vil komme i gang For deg som er i gang – og vil mer

• Inviter kantinen til å bli en Beste praksis-
kantine. Les mer her .

• Be kantinen lage mer vegetarmat. Vegetar-
ingredienser har ofte lengre holdbarhet og 
vil bidra til å redusere matsvinn.

• Dropp personalkjøleskap. Erfaringsmessig 
er det et enkelt sted å glemme matvarer. 

• Dersom dere har fruktkurv, ansvarliggjør 
de ansatte til å ta hånd om frukten. Hva 
med å foreslå én fruktfadder i uka som 
tar med seg overskuddsfrukt hjem ved 
ukeslutt, og som ved det påfølgende 
mandagsmøtet forteller hva frukten har 
blitt benyttet til i løpet av helgen? 

• Et alternativ til tradisjonell buffet ved 
møter eller arrangementer er å foreslå 
retter som de ansatte kan velge mellom. 
Under buffetforbudet i koronaåret 2020 
opplevde mange hoteller å halvere 
matsvinnet, deriblant Lovund hotell som 
klargjorde frokosten til hotellgjestene: Les 
mer her .

• Be kantinen finne oppskrifter hvor de kan 
bruke restene i morgendagens retter. 
Inspirasjon kan de blant annet finne her . 
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https://www.matvett.no/uploads/documents/Beste-praksis-kantine-modell.pdf
https://www.nrk.no/nordland/lovund-hotell-kuttet-buffe-til-frokost-_-kuttet-kraftig-i-matsvinn-1.15151340
https://www.matvett.no/brukopp-leksikon
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Elsertifikater 

Sykle til jobben-konkurransen  

Sammen gjør vi idretten 
plastsmart 

Gi Gaven Videre 

Fin reparatører nær deg: 
Ta vare på det du har 
Framtiden i våre hender    

Finn reservedeler 

Gap rapport 

Din lokale avfallshåndterer: 
Kildesortering 
 
Restarters Norway: fiksefest 

Mer om plast 
 
Mer om matsvinn
Generelt 
Glemt mat 
Too good to go 
Spis opp maten 
Hotell-eksempel   

Beste praksis-kantine 

Oppskrifter basert på rester 

Miljøfyrtårnsertifisert 
  

Relevante lenker

https://energifaktanorge.no/regulering-av-energisektoren/elsertifikater/  
https://www.sykletiljobben.no/
https://marintavfall.mepex.no/sammen-gjor-vi-idretten-plastsmart#289986
https://marintavfall.mepex.no/sammen-gjor-vi-idretten-plastsmart#289986
https://www.gigavenvidere.no
https://tavarepadetduhar.no/
https://www.framtiden.no/gronne-tips/klar/syv-merker-som-tilbyr-reparasjon.html
https://www.reservedel.no/
https://www.circularnorway.no/gap-report-norway
https://www.grontpunkt.no/kampanje/min-kildesortering/
https://restartersnorway.no/aktiviteter/
https://handelensmiljofond.no/fakta-og-kunnskap-om-plast
https://www.matvett.no/bransje/om-matsvinn
https://www.matvett.no/aktuelt/vi-glemmer-bort-flere-tusen-tonn-mat-hvert-ar
https://toogoodtogo.org/en
https://www.spisoppmaten.no/
https://www.nrk.no/nordland/lovund-hotell-kuttet-buffe-til-frokost-_-kuttet-kraftig-i-matsvinn-1.15151340
https://www.matvett.no/uploads/documents/Beste-praksis-kantine-modell.pdf
https://www.matvett.no/brukopp-leksikon
https://www.miljofyrtarn.no/
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Fysisk og psykisk helse
Utfordring

Befolkningens helse og livskvalitet påvirkes av 
mange forhold, som nærmiljø, oppvekst- og 
skoleforhold, tilgang til sunne arbeidsforhold, 
samt kosthold og fysisk aktivitet. 

Fysisk og psykisk helse må ses i sammenheng. 
Personer med alvorlig psykisk lidelse eller 
rusavhengighet har også høyere forekomst av 
somatiske sykdommer, og har betydelig kortere 
forventet levealder enn befolkningen for øvrig. 
Dårlig psykisk helse medfører at vi ofte beveger 
oss mindre, mange isolerer seg, har dårlig 
kosthold, sover dårligere og er ofte ensomme. 

Risikoen for å få fysiske kroppslige plager øker i 
takt med konsekvensene av blant annet angst, 
depresjon, psykose og spiseforstyrrelser. 

Utenforskap handler om å ikke ha tilknytning 
til resten av samfunnet og har en sterk 
sammenheng med sosiale forskjeller. Det kan 
være ulike årsaker til at noen faller utenfor resten 
av samfunnet, blant annet:

- manglende deltakelse i utdanning eller arbeid 
- språklige utfordringer 
- sykdom eller nedsatt fysisk og psykisk 

funksjonsevne
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Se løsningene

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/likestilling-mellom-kjoennene
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-helse-og-livskvalitet
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Fysisk og psykisk helse

Løsning

Med regelmessig fysisk aktivitet i hverdagen får 
vi blant annet mer energi, bedre humør og bedre 
søvn. 

Regelmessig fysisk aktivitet er anbefalt for absolutt 
alle, uansett livssituasjon eller alder. Det kan 
også være en kilde til glede og mestring, sosial 
tilhørighet, bedre selvbilde og selvtillit, og redusert 
angst og depresjon. Arbeidsplassen kan være en 
sterk bidragsyter til dette.

Mange av disse positive effektene gir utslag på vår 
psykiske helse. Vi trenger altså å være fysisk aktive 
for å bli sterkere, mer utholdende og for å øke 
livskvaliteten. 

S

Social

Mennesker

Bærekraft for 
ideelle 
organisasjoner

Se eksempler på tiltak
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Fysisk og psykisk helse

For deg som vil komme i gang

• Prioriter forebyggende arbeid gjennom aktuelle 
aktivitets- og mestringsgrupper i organisasjonen:

 – tilby de ansatte tilgang til treningsfasiliteter på 
kontorstedet, og/eller inngå samarbeid med 
en treningsaktør

 – gjennomfør «Kontorstrekk» i arbeidstiden (på 
kontoret eller digitalt)

 – gjennomfør «Walk-and-Talk»-samtaler mellom 
teammedlemmer 

• Samarbeid med Frisklivssentralen i  
kommunen/bydelen.

• Utarbeid policy og retningslinjer tilknyttet rus og 
avhengighet. Se eksempler her  eller her . 

• Tilrettelegg for bedre språkutvikling 
gjennom praktisk arbeid og samarbeid med 
utdanningsaktører. Les mer her .

Vil du gjøre mer?

https://avogtil.no/alkoholpolicy/
https://akan.no/rusmiddelpolicykjoreregler/
http://www.utdanning.no
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For deg som er i gang – og vil mer

• Tilrettelegg for aktuelle aktiviteter for de ulike 
målgruppene i lokalmiljøet som organisasjonen 
tilhører.

• Etabler samarbeid med sosiale nabolagsinkubatorer 
og sosiale entreprenører med lokal forankring.

Fysisk og psykisk helse
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Inkludering, mangfold og likestilling
Utfordring

I følge FN har veksten i verdensøkonomien 
bidratt til at flere land har blitt rikere, men det 
har også økt forskjellene . De økonomiske 
ulikhetene er store, og verdens ressurser er 
fordelt på et fåtall mennesker og land. Andelen 
mennesker som lever i ekstrem fattigdom er 
halvert siden 1990. Likevel går utviklingen i feil 
retning. Forskjellen mellom fattig og rik øker. De 
fattige blir fattigere, og de rike blir rikere.

Også forskjellene i arbeidslivet er store. Hele 
tre milliarder mennesker jobber under vilkår 
som ikke sikrer deres økonomiske og sosiale 
velferd . Mer enn 150 millioner barn lever som 
barnearbeider .

I følge SSB er 4,2 av arbeidsstyrken i Norge 
arbeidsledig . I aldersgruppen 15–29 år står 
11,2 prosent utenfor arbeid, utdanning og 
arbeidsrettede tiltak i 2020. Andelen uføre har 
vært relativt stabil de siste årene, men det er blitt 
færre eldre og flere unge som står utenfor .  
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https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/utrydde-fattigdom
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/menneskerettigheter/ny-struktur/arbeidstakerrettigheter/id2358130/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/menneskerettigheter/ny-struktur/arbeidstakerrettigheter/id2358130/
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-verden/barnearbeid/
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/arbeidskraftundersokelsen
https://www.nrk.no/nordland/unge-uten-jobb-og-skolegang-oker-i-norge-grunnet-pandemien-1.15620056
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Inkludering, mangfold og likestilling

I SSBs Livskvalitetsundersøkelse fra 2020 
svarer 47 prosent av norskfødte med 
innvandrerbakgrunn at de har opplevd 
diskriminering . Generelt er de under 40 år 
mer utsatt for diskriminering, og det vanligste 
er å oppleve diskriminering på grunn av alder, 
kjønn, sykdom eller skade. Kvinner opplever mer 
diskriminering enn menn, og 11 prosent sier de 
har opplevd kjønnsdiskriminering . Til tross 
for at Norge er et av de mest likestilte landene 
i verden, er det fortsatt økonomisk forskjeller. 
Kvinners andel av menns bruttoinntekt er 69 
prosent, og menn eier 80 prosent av private 
aksjeverdier på Oslo Børs .

Se løsningene

Fortsettelse fra forrige side.

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/livskvalitet-i-norge-2020
https://bufdir.no/aktuelt/4_av_10_unge_og_innvandrere_har_opplevd_diskriminering/
https://www.dnb.no/dnbnyheter/no/din-okonomi/kvinner-har-mindre-enn-menn-og-da-ma-vi-spare-enda-smartere
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/mindre-ulikhet
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/likestilling-mellom-kjoennene
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Inkludering, mangfold og likestilling

Løsning

For å bekjempe ulikheter og fattigdom, må den 
økonomiske veksten være inkluderende og fordeles 
jevnt blant land og befolkning. I tillegg må det 
skapes bærekraftige jobber som gir like muligheter 
til alle. Vesten må bidra til å skape løsninger 
som reduserer ulikhet og skaper muligheter for 
mennesker i andre deler av verden. 

Mangfold er ikke bare etnisitet og kjønn. Det 
er seksuell orientering og funksjonsvariasjon, 
kultur og klasse, utdanning og erfaring, religion 
og politisk ståsted, hvor man har vokst opp, hvor 
man bor, alder og personlighet, identitet, verdier 
og holdninger – nær sagt alt som kan beskrive et 
menneske.

I arbeidslivet skjer mangfoldsledelse over tid. Det er 
en langsiktig investering.

Mangfoldsledelse og inkludering er et 
topplederansvar, fordi det handler om 
organisasjonsutvikling, kulturbygging og 
implementering av strategiske tiltak i hele 
organisasjonen. 
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Se eksempler på tiltak
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Inkludering, mangfold og likestilling

For deg som vil komme i gang

• Vurder hvordan dere kan styrke inkludering, 
mangfold og likestilling i egen organisasjon. 

• Sett konkrete mål for et større mangfold i 
rekruttering.

• Sørg for kjønnsnøytrale tekster til 
stillingsutlysninger.

• Bruk kjønnsnøytrale ord i tekster om 
organisasjonen. Les mer her .

• Samarbeid med NAV eller andre 
arbeidsorganisasjoner kan være en fin inngang 
til å gi muligheter for mennesker som har falt 
utenfor. Sjekk for eksempel Sammen om jobben  
og NAV .  

• Vær bevisst på hvilke oppgaver som skal løses og 
hvilken kompetanse som må til for å få til dette, 
og vurder om det faktisk er nødvendig med for 
eksempel høyere utdanning for å kunne mestre 
oppgavene. 

• Anonymisér navn og kjønn på søkere til nye 
jobber, slik at kandidater velges på basis av 
kompetanse og ikke uvesentlige faktorer.

Vil du gjøre mer?

https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Kjoenn/
https://www.sammenomenjobb.no/
https://arbeidsgiver.nav.no/veiviserarbeidsgiver/tema/hvordan-gar-du-frem-for-a-inkludere
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Inkludering, mangfold og likestilling

For deg som er i gang – og vil mer

• Sett offensive mål for å styrke inkludering, mangfold 
og likestilling i egen organisasjon. Formaliser det i en 
bærekraftspolicy.

• Sørg for at lokalene er universelt tilpasset.

• Sørg for universell utforming av nettside og 
informasjonsmateriell.

• Vurder også hvordan organisasjonen kan bidra til å bekjempe 
ulikhet globalt. Kan dere eksempelvis se på innkjøp av 
varer og stille krav til leverandørene? Se mer i kapittelet om 
innkjøpspraksis.
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Rus og avhengighet:
Av og til 
Akan 

Bedre språkutvikling gjennom 
praktisk arbeid 

Bruk kjønnsnøytrale ord i 
tekster om organisasjonen 

LinkedIn: Likestilt arbeidsliv 

Inkluderingsplakaten: ressurs 
innen sosial bærekraft/
inkludering 

Bidra til bedre integrering og 
mer mangfoldig arbeidsliv 

Relevante lenker

https://avogtil.no/alkoholpolicy/
https://akan.no/rusmiddelpolicykjoreregler/
http://www.utdanning.no
http://www.utdanning.no
https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Kjoenn/
https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Kjoenn/
https://www.linkedin.com/company/likestilt-arbeidsliv/
https://inkluderingskoden.no/mangfoldsplakaten
https://inkluderingskoden.no/mangfoldsplakaten
https://inkluderingskoden.no/mangfoldsplakaten
http://www.sammenomenjobb.no/
http://www.sammenomenjobb.no/
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Policy og retningslinjer 
Utfordring

Det er flere utfordringer som truer planetens 
fremtid. Det blir stadig mer klimagasser, 
og stadig mindre natur. Vi blir stadig flere 
mennesker, og ulikhetene er fortsatt store. 
Økonomien vår er basert på bruk og kast, og 
det globale forbruket øker. Vi har utfordringer 
på flere områder og er avhengig av at den 
fremtidige utviklingen holder seg innenfor 
planetens tålegrenser, samtidig som ulikhet 
reduseres og livskvaliteten øker for alle 
mennesker på jorden. For å få til reell endring 
må alle bidra ved å gjøre det de kan for å dra 
utviklingen i en bærekraftig retning.  

For organisasjoner betyr det blant annet å sikre 
at policyer og retningslinjer støtter oppunder en 
bærekraftig utvikling. Videre må ledelse og drift 
dra i en bærekraftig retning, og man må skape 
engasjement for endring hos alle ansatte. 

Bærekraft er også konkurransekraft. Det driver 
tilgang på kapital og råvarer, og det påvirker også 
omdømmet. Aktuelle interessenter har økte 
forventninger og krav til hvordan selskap og 
organisasjoner arbeider med bærekraft. I tillegg 
er også bærekraft blitt sentralt for arbeidsgivere 
i kampen om å tiltrekke seg fremtidige talenter.   
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Se løsningene



G

Governance

Styring  
og ledelse

Bærekraft for 
ideelle 
organisasjoner

Policy og retningslinjer 

Løsning

Det kan oppleves som om det er mye prat og 
lite handling i arbeidet med bærekraft. Mange 
snakker mye om bærekraft uten at de i realiteten 
bidrar eller tar reelle grep, kjennetegnet som 
grønnvasking. Utfordringene kan virke å være 
knyttet til at arbeidet ikke er forankret i den 
overordnede strategien, og derav ikke innlemmet 
i kjernevirksomheten. I mindre organisasjoner 
kan også arbeidet i stor grad være avhengig av  av 
enkeltpersoners interesse og drivkraft.

En bærekraftpolicy der retningslinjer for hvordan 
bærekraft integreres, styres og etterleves i 
organisasjonen, er et godt verktøy for ledelsen av 
bærekraftsarbeidet. Enkle dokumenter kan fungere 
vel så godt som mer utfyllende og kompliserte. 

Det viktigste er at man definerer hva bærekraft 
betyr for organisasjonen, hva som er de mest 
vesentlig temaene å jobbe med, og at man 
utarbeider policyer og retningslinjer som 
understøtter den bærekraftige utviklingen man 
ønsker. 

En tydelig retning, med klare policyer og 
retningslinjer kan skape fart både internt og 
eksternt. Internt for å sikre at man jobber med de 
rette temaene og tiltakene, og at alle drar i samme 
retning mot det overordnede målet. Eksternt 
for å sikre kontroll og bidra til at leverandører og 
samarbeidspartnere leverer produkter og tjenester 
på en mer bærekraftig måte. 

Se eksempler på tiltak
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Policy og retningslinjer 

For deg som vil komme i gang

• Kartlegg nå-situasjonen og utarbeid en bærekraftspolicy. Denne bør 
om mulig integreres i organisasjonens overordnede visjon og drift. 
Policyen kan inkludere 1) en oversikt over utfordringene dere ønsker 
å være med å løse, 2) en beskrivelse av tema som er relevante for 
deres organisasjon, og 3) ambisjoner og mål, gjerne knyttet til de 
av FNs bærekraftsmål som er relevante. Et godt eksempel på policy 
finner du her . 

• Sørg for å forankre policyen i hele virksomheten, også i styret. 

• Involver og engasjer de ansatte i bærekraftsarbeidet ved å etablere 
møteplasser og delingsarenaer internt i organisasjonen.

• Bruk kanaler for intern kommunikasjon til kunnskapsdeling og for å 
skape motivasjon rundt bærekraftsarbeidet. 

Vil du gjøre mer?

https://www.sparebank1.no/content/dam/SB1/bank/bv/OmOss/barekraft/styring-og-kontroll/bv-baerekraft-baerekraftspolicy-for-sparebank-1-bv.pdf
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Policy og retningslinjer 

For deg som er i gang – og vil mer

• Lag en enkel kravspesifikasjon til de viktigste leverandørene dere 
kjøper varer av. Se mer om hvordan du kan gå frem i kapittel om 
innkjøp. Ta gjerne inspirasjon fra tiltakene nevnt i de ulike kapitlene i 
denne veilederen når dere utformer kravspesifikasjonen. 

• Etabler et organisasjonskart for bærekraft i organisasjonen der 
styrets rolle og administrasjonens rolle når det gjelder bærekraft 
beskrives tydelig. Denne bør også inkluderes i bærekraftspolicyen. 

• Utarbeid en bærekraftsrapport for årlig måling av bærekraftsarbeidet. 
Denne kan inkluderes i årsrapporten, og for beste praksis kan den 
gjerne følge en av de mest anerkjente rapporteringsstandardene, 
GRI . 

https://www.globalreporting.org
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Samarbeid med organisasjoner
Utfordring Løsning

Utfordringene vi står ovenfor er store. 
Ingen klarer å snu en lite bærekraftig 
utvikling alene, og globalt, nasjonalt og 
lokalt samarbeid har aldri vært viktigere. 
I en tid der sosiale medier bygger kløfter 
mellom grupper, forskjellene øker, isolasjon 
og ensomhet slår rotfeste i samfunnet, og 
vi står overfor enorme globale utfordringer, 
er det helt nødvendig å finne sammen. 

For å lykkes med å oppnå en bærekraftig 
utvikling, er det helt nødvendig å 
samarbeide globalt over landegrensene 
og på tvers av ulike sektorer i samfunnet. 
Aktive partnerskap og dialog mellom 
relevante myndigheter, næringsliv, 
sivilsamfunnet og andre aktører må inngås 
for å oppnå en bærekraftig utvikling. 
Håndteringen av koronapandemien viser 
tydelig hvor viktig det er med globalt, 
nasjonalt og lokalt samarbeid. 
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Se eksempler på tiltak

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/samarbeid-for-aa-naa-maalene
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Samarbeid med organisasjoner

For deg som vil komme i gang For deg som er i gang – og vil mer
• Sitter dere i et kontorfellesskap med felles 

resepsjon eller kantine? Ta initiativ til felles 
tiltak som: 

 – øker grad av bærekraft i kantinen, for 
eksempel vegetarmandag og tiltak for 
å redusere matsvinn.

 – å få på plass kildesortering. 

 – å bli Miljøfyrtårnsertifisert.  
Les mer her .

• Vurder om dere kan gå sammen med 
andre organisasjoner om innkjøp til felles 
kontorfelleskap og aktiviteter.

• Del informasjon og erfaringer med andre 
organisasjoner. 

• Initier delingsarenaer som frokostmøter, 
dialogmøter eller andre møteplasser der 
organisasjoner, næringsliv, akademia 
og myndigheter kan lære av hverandres 
bærekraftsarbeid.

• Gå sammen om felles høringsuttalelser til 
politiske høringer for å øke sannsynligheten for 
gjennomslag. 

• Skriv kronikker i samarbeid med andre 
organisasjoner for å få større gjennomslagskraft 
om et tema dere vil ha på dagsordenen.

• Vurder om næringslivet kan være en aktuell 
partner for å nå organisasjonens mål.

https://www.miljofyrtarn.no/
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Ansvarlig og bærekraftig innkjøp
Utfordring

En stor del av bærekraftsutfordringene skyldes 
et stadig økende forbruk. 

Produksjon og forbruk av varer bidrar til et 
stort forbruk av ressurser, og gjenbruket av 
ressursene er for lavt. Mesteparten av varene 
som produseres i dag er ikke utviklet på en 
bærekraftig måte. Forbruket vårt er heller 
ikke bærekraftig nok, og spesielt vesten er 
verdensmestere i bruk og kast. 

I tillegg til den negative miljøpåvirkningen, 
er det også sosiale utfordringer knyttet til 
globale verdikjeder og produksjon av varer. 
Arbeidere lengst ned i verdikjeden bærer ofte 
den største kostnaden, og får minst betalt. Hele 
tre milliarder mennesker jobber under vilkår 
som ikke sikrer deres økonomiske og sosiale 
velferd. Rundt 40 millioner mennesker er ofre for 
moderne slaveri . Mer enn 150 millioner barn 
lever som barnearbeidere .
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Se løsningene

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/menneskerettigheter/ny-struktur/arbeidstakerrettigheter/id2358130/
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-verden/barnearbeid/
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-i-havet
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/mindre-ulikhet
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-paa-land
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Ansvarlig og bærekraftig innkjøp

Løsning

Å ha et bevisst forhold til ansvarlig og bærekraftig 
innkjøp av produkter og tjenester er første steg for å 
snu forbruket i en bedre retning. Dette gjelder både 
tjenester og produkter, og et godt virkemiddel er å 
etablere etiske retningslinjer for både miljømessige 
og menneskelige forhold. Disse kan utvikles i tråd 
med retningslinjer fra Etisk Handel Norge  og 
OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv . 

Et bevisst forhold til hvilke krav som stilles til varene 
man kjøper inn er viktig av flere grunner. Med et 
stadig økende forbruk, og en økende innkjøpskraft 
i Asia og Afrika, er vi avhengig av at varene vi kjøper 
inn produseres på en mer bærekraftig og ansvarlig 
måte. Overgang til en sirkulær økonomi er viktig
slik at ressursene som benyttes kan utnyttes, 
gjenvinnes og forvaltes på en bedre måte. 
Levetiden på produkter og materiale må øke og 
det må legges til rette for at ting kan leies, deles 
og repareres. I tillegg må produkter i større grad 
lages av bærekraftige råvarer og materialer. Her er 
sertifiseringsordninger en god pekepinn for å sikre 
mer bærekraftig innkjøp. 

Se eksempler på tiltak
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Serifisieringsordninger
Svanemerket 
EU Ecolabel 
FSC 

Fairtrade 
UTZ 

https://etiskhandel.no
https://www.responsiblebusiness.no/oecds-retningslinjer/
https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/etikk/miljomerket-svanen/
https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/helse/eu-ecolabel/
https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/miljo/fsc/
https://www.fairtrade.no/om-fairtrade/fairtrade-merket.html
https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/etikk/utz/


G

Governance

Styring  
og ledelse

Bærekraft for 
ideelle 
organisasjoner

For deg som vil komme i gang

• Kartlegg eksisterende sertifiseringsordninger, og 
finn ut hvilke dere vil prioritere høyest ved innkjøp. 
Les mer i merkeoversikten til Forbrukerrådet .

• Se over tjenester og produkter som utgjør den 
største delen av innkjøpene til organisasjonen. 
Er det mulig å øke andelen varer med 
sertifiseringsordninger? 

• Ta gjerne en titt på «10 prinsipper for grønt 
innkjøpsvett»   for inspirasjon. 

• Snakk med leverandørene, og spør om det er 
mulig å gjøre bærekraftige forbedringer på varene 
dere kjøper mye av i dag. 

• Bytt ut engangsprodukter med produkter som 
kan benyttes flere ganger.

• Velg produkter som ivaretar natur og biologisk 
mangfold, for eksempel varer uten palmeolje, og 
kortreiste og økologiske varer. 

• Reduser innkjøpet av ting ved å se hva som 
kan leies eller repareres. Kanskje kan dere også 
samarbeid med andre for å redusere menden ting 
dere kjøper?

• Vurder muligheten for å bli medlem av Etisk 
Handel .

• Sjekk ut Gi Gaven Videre   eller Ence   ved 
innkjøp av julegaver til ansatte og lignende.

Vil du gjøre mer?

Ansvarlig og bærekraftig innkjøp

https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/
https://www.gronneinnkjop.no
https://www.gronneinnkjop.no
 https://etiskhandel.no/bli-medlem/
 https://etiskhandel.no/bli-medlem/
https://www.gigavenvidere.no/en
https://ence.no
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For deg som er i gang – og vil mer

• Etablere etiske retningslinjer for innkjøp i tråd med 
anbefalinger fra Etisk Handel Norge   og OECDs 
retningslinjer for ansvarlig næringsliv . Legg dette med 
som vedlegg til alle leverandøravtaler og anbud. 

• Dersom mulig, still krav om at alle produkter som kjøpes 
inn skal være sertifiserte.  

• Gå sammen med andre organisasjoner for å se om dere 
kan samkjøre innkjøp for å skape mer påvirkning på 
leverandørene. Se mer i kapittel om samarbeid.

Ansvarlig og bærekraftig innkjøp

https://etiskhandel.no
https://www.responsiblebusiness.no/oecds-retningslinjer/
https://www.responsiblebusiness.no/oecds-retningslinjer/
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Norad: test hvilke bærekrafts-
mål som er viktigst for deg- 
verdens viktigste mål 

The guide for business action 
on the SDGs: Sustainable 
Development Goals 

For bærekrafts inspirasjon! 
Følg instagram kontoen 

Grønnvaskingsplakaten 

DN: Offentlige anbud 
stimulerer ikke til sosial 
bærekraft 

Klimapartnere: Etablere et 
klimaregnskap    

Etisk Handel Norge 
  
Bli medlem av Etisk Handel 

OECDs retningslinjer for 
ansvarlig næringsliv 
 
Bidra til å bekjempe ulikhet 
globalt: stille krav til 
leverandørene 

Svanemerket 
 

EU Ecolabel 
 
FSC 
 
Fairtrade 
 
UTZ 
 
Forbrukerrådets oversikt over 
merkeordninger 
 

Relevante lenker

https://www.verdensviktigstemaal.no/
https://www.verdensviktigstemaal.no/
https://www.verdensviktigstemaal.no/
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fdevelopment%2FSDGCompass.pdf
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fdevelopment%2FSDGCompass.pdf
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fdevelopment%2FSDGCompass.pdf
http://For bærekrafts-inspirasjon! Følg instagram-kontoen 
http://For bærekrafts-inspirasjon! Følg instagram-kontoen 
https://gronnvasking.no/
https://www.dn.no/innlegg/arbeidsliv/barekraft/esg/innlegg-offentlige-anbud-stimulerer-ikke-til-sosial-barekraft/2-1-1129475
https://www.dn.no/innlegg/arbeidsliv/barekraft/esg/innlegg-offentlige-anbud-stimulerer-ikke-til-sosial-barekraft/2-1-1129475
https://www.dn.no/innlegg/arbeidsliv/barekraft/esg/innlegg-offentlige-anbud-stimulerer-ikke-til-sosial-barekraft/2-1-1129475
https://klimapartnere.no/metode-for-klimaregnskap/
https://klimapartnere.no/metode-for-klimaregnskap/
https://etiskhandel.no/code-of-conduct/
https://etiskhandel.no/bli-medlem/
https://www.responsiblebusiness.no/oecds-retningslinjer/
https://www.responsiblebusiness.no/oecds-retningslinjer/
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/barekraft-og-etikk/barekraft-gir-konkurransekraft/barekraftstrategi--hvorfor-og-hvordan/
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/barekraft-og-etikk/barekraft-gir-konkurransekraft/barekraftstrategi--hvorfor-og-hvordan/
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/barekraft-og-etikk/barekraft-gir-konkurransekraft/barekraftstrategi--hvorfor-og-hvordan/
https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/etikk/miljomerket-svanen/
https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/helse/eu-ecolabel/
https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/miljo/fsc/
https://www.fairtrade.no/om-fairtrade/fairtrade-merket.html
https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/etikk/utz/
https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/
https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/


Om prosjektet

Prosjektteamet fikk i september 2021 i oppdrag fra 
Prospera- og Gjensidigestiftelsen å utarbeide en 
bærekraftsveileder rettet mot ideelle organisasjoner 
som jobber i Norge. Veilederen er ment å bistå ideelle 
organisasjoner som vil jobbe mer systematisk med 
bærekraft.

Metode
En del av prosjektleveransen har vært et innsiktsarbeid 
for å kartlegge status på bærekraftsarbeidet i idelle 
organisasjoner. Teamet benyttet både kvalitativ 
og kvantitativ informasjonsinnhenting. Det ble 
gjennomført kvalitative intervjuer med totalt fem 
personer fra fem ulike ideelle organisasjoner fra ulike 
temaområder, alt fra idrett til matkultur og psykisk 
helse. Organisasjonene ble rekruttert fra Prosperas 
nettverk av prosjektmottakere fra perioden 2019–

2021. Videre gjennomførte teamet en kvantitativ 
undersøkelse blant ideelle organisasjoner i Prosperas 
nettverk, og vi fikk svar fra 65 ulike respondenter. 
Målet med innsiktsarbeidet var å kartlegge hvordan 
det jobbes med bærekraft i ideell sektor i dag, 
hvilken verdi arbeidet gir, hva som er motivasjonen, 
samt hvilke barrierer og utfordringer man opplever i 
organisasjonene. 

Innsikt fra forundersøkelsene
Den kvalitative og kvantitative kartleggingen 
tydeliggjorde at mer enn 60 prosent av 
organisasjonene jobber med bærekraft i dag, 
men at det var stor spredning i hvor mye de ulike 
organisasjonene gjorde, og hvor langt de hadde 
kommet i sitt bærekraftsarbeid. Mer enn 40 prosent 
oppga at de kun jobber med bærekraftsmål som  



er del av organisasjonens virke. Organisasjonene 
oppga også at engasjementet til ansatte, frivillige 
og brukere var en viktig grunn til at de jobbet med 
bærekraftstiltak i dag. De oppga videre at barrierer 
for bærekraftsarbeid i organisasjonen var tid, 
menneskelige og økonomiske ressurser.

Implikasjoner for arbeidet
Denne innsikten fortalte oss at potensialet for 
å styrke dette arbeidet er stort. Fordi status i 
organisasjonene varierte la vi opp til tiltakene på to 
nivåer: for dem som vil komme i gang og for dem 
som allerede er i gang. Videre prioriterte vi å utvikle 
veiledning på bærekraftsarbeid som kunne gjøres 
utover organisasjonens virke, og foreslå et nivå med 
tiltak som ville være enkle å ta i bruk med relevans for 
de fleste typer organisasjoner. Fordi organisasjonene 
opplevde manglende ressurser som en utfordring 
for bærekraftsarbeidet valgte vi å lage en lettfattelig 

veileder med lavterskel tiltak som gjør det enkelt for 
organisasjonene å sette i gang.

Avgrensninger 
Prosjektteamet fikk bredt mandat til å lage en 
veileder. Derfor har en viktig del av oppdraget vært 
å avgrense. Avgrensningene har skjedd iterativt 
gjennom prosjektperioden, ettersom vi underveis 
har fått bedre kunnskap om hvordan mange ideelle 
organisasjoner jobber, og hvilke hindre de står overfor 
i bærekraftsarbeidet. 

Teamets mandat var å utarbeide en bærekraftsveileder 
for ideelle organisasjoner som jobber i Norge. Følgelig 
er innholdet i veilederen foreslått basert på tiltak som 
er naturlig å gjennomføre under norske forhold.

Teamet vurderte det som viktigere å gi 
organisasjonene et verktøy for å styrke bredden og 



verdien av bærekraft i sitt virke enn å lære dem opp 
i det mer overordnede rammeverket som er FNs 
bærekraftsmål. 

Innsikten tydet på at få organisasjoner kjente behovet 
for eller relevansen av å få inngående kunnskap 
om FNs bærekraftsmål, og var mer opptatt av hva 
de kunne gjøre for en mer bærekraftig verden. Vi 
forholder oss derfor til bærekraftsbegrepet først, 
og har istedet brukt FNs bærekraftsmål til å henge 
tiltakene på de rette knaggene. Teamet har i stedet 
tatt i bruk ESG som rammeverk for å gjøre konseptet 
mer forståelig og håndgripelig, og har strukturert 
veilederen i henhold til ESG. Bærekraftsmålene er 
likevel inkludert i en overordnet kontekst for hver 
tema. Slik vil organisasjonene til enhver tid vite hvilke 
bærekraftsmål de er med på å oppfylle, gjennom 
å utføre listen av tiltak med lav terskel som er 
foreslått i denne veilederen.

Prosjektet ble avsluttet med et webinar avholdt 
fredag 4. februar 2022 der innsiktsarbeidet og 
veilederen ble presentert for ideelle organisasjoner 
og oppdragsgiver. 



Veien videre

To tiltak ble vurdert som svært relevante, men 
falt utenfor rammene og avgrensningene i dette 
oppdraget. 

Disse tiltakene kan følge innsikten fra prosjektet, 
om behovet lavterskel tiltak, økt samarbeid, og 
barrierene i mangel på tid og menneskelige ressurser. 

De to tiltakene var:
- Forum for erfaringsutveksling og læring mellom 

organisasjonene, fysisk eller på nettforum.
- Eksempler på ‘Best Practice’ hvor man kan lære av 

f.eks. større organisasjoner, som har mer tid og 
menneskelige ressurser tilgjengelig, og derfor kan 
ha et mer raffinert eller etablert arbeid på bærekraft. 

Prosjektteamet tror disse kan skape verdi for 
organisasjonene gitt de barrierene innsiktsarbeidet 
avdekket, og mulighetsrommet som ligger i å skape 
arenaer for felles læring og kompetanseoverføring.



Til slutt

Prosjektteamet vil avslutningsvis benytte anledningen til å takke 
Prosperastiftelsen for at vi fikk muligheten til å bidra med vår tid og 
kompetanse i arbeidet med bærekraftsveilederen. Vi håper at vi har 
utarbeidet en veileder som vil bli tatt i bruk og som kan bidra til å løfte 
bærekraft opp på agendaen rundt om i de ideelle organisasjonene i Norge.

Vi vil spesielt rette en stor takk til prosjektkoordinator, Martha S. D. 
Kristoffersen, og resten av Prospera-administrasjonen som bisto oss 
gjennom hele prosjektet. Videre vil vi takke representantene fra de fem 
ideelle organisasjonene som deltok og delte verdifull kunnskap i de 
kvalitative undersøkelsene som ble gjennomført i innsiktsarbeidet. Vi fikk 
også nyttig innsikt fra de mange organisasjonene som velvillig responderte 
på vår kvantitative undersøkelse som også ble gjennomført i innsiktsfasen. 
Vi er veldig takknemlig for all respons og engasjement som dere bidro med.

Lykke til med å ta bærekraftveilederen i bruk!



BÆREKRAFT I 
IDEELL SEKTOR
ET PROSPERA-PROSJEKT
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