
Bærekraft i praksis



Gunn Kristine Notland

Business consultant i Qualisoft

Tidligere Bærekrafts Coach 

Master i samfunn, energi og miljø 



Grete Jevnaker 
Thomassen

• HR, Culture and Innovation
Manager i Qualisoft

• 8 år - lederutvikling/coach for 
arbeidssøkende

• 20 år i reiseliv



Mine erfaringer som bærekrafts coach,
så langt: 

Bærekraft - fra visjon til bærekrafts aktiviteter i praksis

Det jobbes ofte med bærekraft på sidelinjen,
og ikke som en helhetlig del av virksomheten 

Det er viktig at vi både kommunisere og
dokumentere hva vi gjør

Systemer som ikke snakker sammen eller
viser et helhetlig bilde. Det skaper siloer







*Hentet fra Mills sin bærekraftrapport for 2018



Stavanger  

Kristiansand

Oslo 

Etablert i 1994 i Stavanger

Vi leverer QualiWare programvare og konsulenttjenester  

• Prosessforbedring og LEAN

• Virksomhetsarkitektur (EA)

• GDPR/ISO/Bærekraft

• E-learning

Ca 41 konsulenter i Norge

170 kunder i Norge og Europa 

Om Qualisoft



Bærekraft i Qualisoft – Hvorfor

Samfunnsansvar

Miljø Økonomi

Bærekraftig 
verdiskaping

• Samfunnsansvar –Vi skal jobbe for noe som er 
større enn oss selv:
• Bidra til at flere av våre kunder får fokus på 

bærekraft
• Påvirke medarbeidere til å ta sosialt ansvar 

i nærmiljøet
• Attraktiv arbeidsgiver

• Miljø – Vi skal ha fokus på miljø i alle våre 
aktiviteter internt og eksternt: 
• Valg av leverandører
• Påvirke medarbeidere til å bidra for bedre 

miljø
• Støtte aktuelle organisasjoner i miljøarbeid

• Økonomi – Vi må jobbe fornuftig og tjene 
penger sånn at vi har råd til å ta riktige valg: 
• Investorer har fokus på bærekraft
• Mulighet til å velge bærekraftige 

leverandører
• Økonomisk støtte til hjelpeorganisasjonerBærekraftig verdiskaping

“licence to operate”



Hvordan

• Vi tar utgangspunkt i et regulativ, 
f.eks FN’s 17 bærekrafts mål.

• Hvordan treffer disse oss? 
• Er noen krav mer aktuelle for oss 

enn andre?
• Hva må vi gjøre for å være i 

samsvar med alle kravene?











Samfunnet rundt oss



Har dere en 
bærekraftsprofil i 
dag?

Hvordan kan vi bli 
bedre sammen? 


