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Holdingskampanje

• Målsetting

• Målsettingen er å få folk til å fortsette å handle hvitt. Dette i form av takk til deg som 
handler hvitt. Selv om en krise rammer mange økonomisk, så er det viktig å fortsette å 
handle hvitt. Vi må støtte seriøse bedrifter, støtte opp om de seriøse arbeidsplassene 
og ikke minst velferdsstaten vår som vi er en del av. 

• Budskap: 

• Visste du at det sikkerhetsnettet Norge bruker til å håndtere koronakrisen, ikke kunne 
vært mulig uten velferdsstaten? Det er viktig at vi alle fortsetter å handle hvitt. 

• Heldigvis er det slik at de aller fleste i Norge bidrar til fellesskapet.

• Takk til deg og alle som handler hvitt. 

• Fokusere på det positive flertallet, fellesskap, velferdsstaten

• Spleiselaget for voksne

• Påminne forbrukeren om å fortsette å handle hvitt- ikke endre holdninger!



Publisert innlegg



Publisert innlegg



Krysspubliserte innlegg

Publiserings 
dato:    Budskap   

Lenke til 
handlehvitt.no 

Dato 
for 
deling Krysspublisering Lagt inn på facebook 

27.mai 

Hva vil du stryke fra regninga? 
Skatter og avgifter er den 
største inntekten til 
velferdsstaten, og uten den 
hadde vi ikke hatt det 
sikkerhetsnettet vi bruker på 
koronakrisen i Norge.  Hvorfor Pristilbudet    27.mai 

Deles av 
partene  2873342282734256 

18.mai 

Heldigvis er det slik at de aller 
fleste i Norge bidrar til 
fellesskapet. Takk til deg og alle 
som handler hvitt.  Hvorfor Foreldremøte  

huskeliste-nar-du-
skal-kjope-
tjenester/ 18.mai 

Deles av 
partene  2873333919401759 

14.mai 

Fordi du og de aller fleste 
handler hvitt, har vi denne 
fellespotten. Det at felleskapet 
fortsetter å ta gode valg er 
viktig for Norge. Hvorfor Fellespotten  www.handlehvitt.no 14.mai 

Deles av 
partene 2837751752959976 

06.mai 

Hvilke bedrifter og 
arbeidsplasser ønsker du vi skal 
ha igjen etter koronakrisen? 
Takk for at du handler hvitt Hvorfor 

Video 
mekanikerfilmen 

huskeliste-nar-du-
skal-kjope-
tjenester/ 06.mai 

Deles av 
partene 2852958654772619 

 



• Følg handlehvitt på 
www.facebook.com/samarbeidmotsvar
tokonomi og del gjerne

http://www.facebook.com/samarbeidmotsvartokonomi
http://www.facebook.com/samarbeidmotsvartokonomi


Synlighetskampanje

Som en del av synlighetskampanjen til Skatteetaten (mai-juni) har 

vi frontet veiledningsinformasjon til forbrukere via nettstedet 

handlehvitt.no.

Handlehvitt blir godt promotert og synlig i denne perioden. Lenker 

har gått rett inn på nettsiden. 

Ved å gi forbrukere veiledningsinformasjon vil de læres opp til å ta 

gode valg som igjen vil krympe handlingsrommet til de kriminelle 

– forbrukerne blir våre medspillere.



Brosjyrer til forbrukere

• Skattepatruljen deler ut over 80 000 
brosjyrer i postkasser landet rundt

• Brosjyren ligger digital på 
handlehvitt.no

• https://www.handlehvitt.no/wp-
content/uploads/2020/05/Synlighetskam
panjen-brosjyre.pdf

• Veiledning på handlehvitt.no:

• https://www.handlehvitt.no/handverker/

https://www.handlehvitt.no/wp-content/uploads/2020/05/Synlighetskampanjen-brosjyre.pdf
https://www.handlehvitt.no/handverker/




Informasjon til sameier

• Brev i Altinn sendes til over 2500 styrer 
av boligsameier

• Versjon av brosjyren med lenker ligger 
også her. 

• https://www.handlehvitt.no/wp-
content/uploads/2020/06/Informasjon-til-
sameier.pdf

• Artikkelen på handlehvitt.no er da 
oppdatert.

• https://www.handlehvitt.no/boligsameier/

https://www.handlehvitt.no/wp-content/uploads/2020/06/Informasjon-til-sameier.pdf
https://www.handlehvitt.no/boligsameier/


NHO/BNL veileder B2B

• Den er laget for rene business-to-business innkjøp

• Denne vil gå ut til så mange bedrifter som mulig, med anbefaling fra partene i 
SMSØ om å ta den i bruk.

• Etter kampanjen vil det bli en oppfølging der vi ser på hvor mange som bruker 
verktøyet, og så langt som mulig hvilken effekt det har hatt. 

• Byggenæringen har en egen veileder som er spisset inn mot den egne risikoen 
man har i disse bedriftene. 

• Sammen blir dette en kraftpakke for å redusere handlingsrommet for de 
kriminelle.

https://learn.didac.no/nho/Public/ViewWebCourseAnonymously?id=4ce79128-7ea6-4e7e-8e05-bb3874678e4a&start=3a11b955-0d38-4cd6-a371-23613de07c66




Mine/våre kunder handler hvitt



Hensikt

• Er å gi forbrukerne innsikt i det positive som skjer når de handler av seriøse , 
både for dem selv og de som utfører jobben

• Er å få folk til å fortsette å handle hvitt og seriøst

• Er å mobilisere seriøse håndverkere på å fronte hvitt arbeid gjennom "Mine 
kunder handler hvitt" og "Våre kunder handler hvitt". 

• Bedre omdømme til bransjen. Seriøse håndverkere skal fremsnakke yrket sitt 
gjennom å snakke om erfaring, yrkesstolthet, gode rettigheter og arbeidsforhold

• I kommunikasjonen viser vi også til nettstedet handlehvitt.no hvor forbruker kan 
finne informasjon om hvordan. På handlehvitt.no finnes en rekke sjekklister til 
når man skal kjøpe tjenester. 

http://www.handlehvitt.no/


Kampanjen

• Les mer om kampanjen her:

• https://www.handlehvitt.no/varekunderhandlerhvitt/

• Bedrifter fra BNL. Fått liste over bedrifter, samt at det legges ut på nettsidene til BNL

• Bestilling av  gratis pakke (Bannere, kopper og klistremerker) her: 
www.handlehvitt.no/bestilling/
• Henge opp banneret på bygg

• Ta bilder (valgfritt)

• Legge ut innlegg på sosiale medier (valgfritt)
• Det er opprettet en kampanjeside:www.handlehvitt.no/kampanjeside/ (passord:handlehvitt)

• Legge ut innhold på egne hjemmesider (valgfritt)

https://www.handlehvitt.no/varekunderhandlerhvitt/
http://www.handlehvitt.no/bestilling/
http://www.handlehvitt.no/kampanjeside/


Pakken

I standardpakke inneholder:

5 stykk bannere, 5 krus og 1 rull klistremerker.




