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Sammendrag 
Det norske næringslivets behov for og nytte av ISO 26000 Guidance on Social Responsibility 

vil bli undersøkt ved hjelp av evalueringsforskning. Problemstillingen er å vurdere 

standardens innvirkning på det norske næringslivet og hvordan små, mellomstore og store 

bedrifter kan forholde seg til den. Kvalitativ intervju ble brukt som metodikk. 

Bedriftens samfunnsansvar (CSR), bærekraftig utvikling, den triple bunnlinjen, CSR-

pyramiden, interessenter og strategisk filantropi utgjør den utvalgte teorien fra fagfeltet. Det 

blir gitt en detaljert beskrivelse av innholdet i og utviklingen av ISO 26000 samt en vurdering 

av globaliseringens påvirkning på bærekraftighet, norsk arbeids- og næringsliv og samfunnets 

kontroll over virksomheter. 

Det internasjonale samfunnet har identifisert et behov for en standard for samfunnsansvar. 

Dette har resultert i ISO 26000. Utviklingsprosessen består av en multi-interessent tilnærming 

som krever global konsensus blant aktørene og blir ledet av International Standardization 

Organization (ISO). I skrivende stund blir standarden omgjort til Final Draft International 

Standard, og går inn i en to måneders høringsrunde fra august til oktober 2010. ISO 26000 vil 

bli publisert i medio desember 2010. 

ISO 26000 består av definisjoner og begrep, sju prinsipper og kjerneområder, veiledning og 

råd om hvordan organisasjoner kan integrere samfunnsansvar i sin virksomhet. De sju 

kjerneområdene i ISO 26000 er: organizational governance, human rights, labour practices, 

the environment, fair operating practices, consumer issues og community involvement and 

development. Standarden skal være frivillig, ikke-sertifiserbar, og den gjelder for alle typer 

organisasjoner.  

Empiri ble sammensatt av innsamlet data fra de kvalitative intervjuene og møtevirksomhet i 

Den norske speilkomiteen for ISO 26000. De intervjuede representerte selskaper som Bama, 

DNV, Gartnerhallen, Grieg Shipping Group, NHO, NorgesGruppen, Statoil og Wilh. 

Wilhelmsen. Ti intervju ble utført med utgangspunkt i en semi-strukturert intervjuguide. 

Empirien ble kategorisert i tre områder: samfunnsansvar, ISO 26000 Guidance on Social 

Responsibility og norsk næringsliv og bedrifter. 

Begrepet samfunnsansvar og kildenes oppfatning av det ble analysert. Organisasjonene 

oppfattet samfunnsansvar som et frivillig arbeid utover det lovpålagte. De intervjuede mente 

at for en vellykket integrering bør samfunnsansvaret tilpasses den enkelte bedriftens 

kjerneaktiviteter. Vanlige utfordringer var blant annet miljø, etikk og korrupsjon og 

manglende oversikt over leverandørkjeden(e). Et norsk engasjement i Næringslivets 

samfunnsansvar i en global økonomi (St.meld.nr. 10 2008-2009) har satt samfunnsansvar på 

den politiske agendaen. De intervjuede mente at god forankring i ledelsen, kunnskap om og 

gode holdninger til samfunnsansvar var påkrevd for gunstige resultater. 

De intervjuede hadde varierende kunnskap om ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, 

men alle var interesserte i utviklingen. En styrke med standarden er at den kan fungere som et 

referansedokument som skaper en felles forståelse og plattform for verdenssamfunnet. Noen 

av svakhetene var knyttet til et uklart begreps- og definisjonsapparat, omfang og manglende 



Norsk næringsliv og lanseringen av ISO 26000 Guidance on Social Responsibility 

 

iv    

råd og praktisk veiledning. Nytten av standarden vil avhenge av virksomhetenes tolkninger. 

Under intervjuene kom det fram at ISO 26000 ble betraktet som et verdifullt og nyttig 

fremtidig verktøy. 

Det norske næringslivet og de norske bedriftene har ikke et eksplisitt behov for en 

samfunnsansvarsstandard, men ISO 26000 ble betraktet som et positivt bidrag. Flere av de 

intervjuede mente at de store norske bedriftene og myndighetene burde være pådrivere i 

arbeidet med å integrere ISO 26000. Standarden vil ikke motarbeide eksisterende lover og 

reguleringer ifølge de intervjuede, men kan til en viss grad svekke den norske 

arbeidslivsmodellen. Økonomiske gevinster prioriteres fortsatt  i håndteringen av 

samfunnsansvarsarbeidet. Per i dag er utformingen av ISO 26000 utilstrekkelig for små og 

mellomstore bedrifter.  

Rapportens resultat er en sjekkliste for integreringen av ISO 26000 og samfunnsansvar. 

Hovedtanken bak sjekklistens 11 punkter var å fremme retningslinjer som ga en økt forståelse 

for og kunnskap om samfunnsansvar og bidra til å gi en oversikt over organisasjonens 

holdninger til, arbeid med og engasjement i samfunnsansvar. Listen fremhevet blant annet å 

lete etter vinn-vinn-situasjoner, å innarbeide gode forbedrings- og oppfølgingsrutiner og å 

være kontinuerlig oppdatert på samfunnsansvarsområdet.  

I diskusjonen ble blant annet behovet for og nytten av ISO 26000 vurdert, styrker og 

svakheter ble påpekt, implikasjonene ved lansering ble trukket frem og kommende 

utfordringer ble belyst. Konklusjonen ble inndelt i to argumenter. Først vil lanseringen av ISO 

26000 være et verktøy som kan bidra til å gjøre organisasjoner og bedrifters 

samfunnsansvarsarbeid bedre. For det andre vil standarden kunne ivareta, passe inn og 

fungere godt i organisasjonens kjerneaktiviteter, men også i samfunnet generelt.  

Fremtidige forskningsmuligheter bør undersøke hvor godt standarden fungerer etter 

publisering og om dens intensjoner og formål blir ivaretatt. Et annet behov er å vurdere om 

sammenhengen mellom høyere grad av sosial kontroll i samfunnet og bredere 

ansvarliggjøring av organisasjoner faktisk gir bedre samfunnsansvar. Videre er det et behov 

for å finne gode prestasjonsmålinger og benchmarking.   
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1. Innledning 
Mange bedrifter har fått økt interesse for bedriftens samfunnsansvar (CSR). Konsekvensene 

av daglige aktiviteter og dårlig forretningsetikk er blitt vanskeligere å skjule som følge av 

globaliseringen. I tillegg blir virksomhetenes aktiviteter i stadig større grad kritisert av 

frivillige organisasjoner (NGOer). Det har gitt et økt behov for gode verktøy som standarder 

og initiativ for å hjelpe virksomhetene med å håndtere den nye problematikken. Et ønske bak 

implementering av disse verktøyene er at de skal bidra til verdiskaping og minimere de 

negative konsekvensene av bedriftens kjerneaktiviteter.  

1.1 Bakgrunn for studien 

BPs oljeutblåsning nylig med kollapsen av oljeplattformen Deepwater Horizon i 

Mexicogulfen, Statoils oljesandvirksomhet i Alberta i Canada og Hydros oppkjøp av det 

brasilianske gruveselskapet Vales er tilfeller som har fått sterk kritikk fra ulike frivillige 

organisasjoner som Greenpeace, Bellona og Norwatch. Manglende rutiner og beredskap for 

håndteringen av storulykker, negative miljøpåvirkninger som følge av virksomhetens 

aktiviteter og mangelfulle arbeidsforhold er blant beskyldningene (Meyer 2010, NHST Media 

Group 2010 og Vargel 2010). Andre internasjonale hendelser som har kraftig påvirket 

organisasjoners omdømme på grunn av manglende oversikt og forståelse for deres 

samfunnsansvar er blant annet Telenors virksomhet i Bangladesh, Rio Tintos 

gruvedriftvirksomhet i Ny-Guinea og Nikes sweatshops i Asia. Dette er bare et knippe av 

hendelser blant verdens store internasjonale bedrifter. 

Det er ikke bare de store internasjonale bedriftene som føler presset fra samfunnet. Offentlige 

institusjoner og myndigheter har i større grad innsett at de også har et sosialt ansvar. De 

norske myndighetene har utviklet St.meld. nr. 10 Næringslivets samfunnsansvar i en global 

økonomi (Utenriksdepartementet 2008-2009) i et forsøk på å sette samfunnsansvar på den 

politiske dagsordenen og understreke statens engasjement i temaet. Kritikk kan også rettes 

mot hvordan myndighetene håndterer samfunnsansvar. I et tilfelle har Norwatch rettet blikket 

mot Oljefondets investeringer i utlandet.  

Regjeringen fraråder norsk næringsliv å investere i to land i hele verden: 

militærdiktaturet Burma og okkuperte Vest-Sahara. Likevel har Oljefondet (Statens 

Pensjonsfond – Utland) ingen problemer med å investere norske pensjonspenger i 

selskaper som opererer i de to landene og bidrar til å opprettholde status quo (Gaarder & 

Hagen 2010). 

Samfunnet har en synkende tillit til virksomheters praksis og aktiviteter. Den offentlige 

bevisstheten rundt kritiske miljømessige og sosiale temaer vokser raskt (Bernhart 2009), og 

kravet er høyt for en åpen redegjørelse av organisasjonenes praksis. Samfunnet skiller i 

mindre grad mellom bedrifter og myndigheternoe som har ført til at alle slags virksomheter er 

blitt nødt til å ta hensyn til deres samfunnsansvar. Bedriftenes negative innvirkning på 

samfunnet blir i økende grad ansett som en følge av dårlig ledelse eller governance 

(UNESCAP 2010).  
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1.2 CSR og ISO 26000 Guidance on Social Responsibility 

Utarbeidelsen av initiativer og standarder med hensyn til samfunnsansvar har økt betraktelig 

de siste 10-20 årene. Verden har akseptert ILOs menneskerettighetskonvensjoner som 

beskytter enkeltindividet, sikter mot å fjerne barnearbeid og sikre gode arbeidsforhold og 

arbeidsmiljø. Konvensjonene er til for å gi retningslinjer som fremmer gode etiske og 

moralske verdier. AccountAbility 1000, FNs Global Compact, FNs Millennium Development 

Goals, Global Reporting Initiative og Social Accountability 8000 er alle initiativer eller 

standarder som prøver å opplyse og veilede organisasjoner om hvordan de skal ta 

samfunnsansvar (AccountAbility 2007, Stichting Global Reporting Initiative 2007, Social 

Accountability International 2010, UN 2010, UN Global Compact 2010). 

Veiledningsstandarden ISO 26000 Guidance on Social Responsibility er et forsøk på å 

sammenfatte et innhold for samfunnsansvar, og i regi av International Standardization 

Organization (ISO) er den fortsatt under utvikling. Etter planen vil publiseringen av 

standarden komme i slutten av 2010. Standarden har som mål å skape en felles forståelse for 

samfunnsansvar, og være et opplysningsdokument (ISO 2009). Arbeidet har ikke vært 

problemfritt og standarden er blitt kritisert på flere punkter. European Office of Crafts, Trades 

and Small and Medium-sized Enterprises for Standardisation (NORMAPME) har kritisert 

standarden for å ikke tilstrekkelig representere interessene hos små og mellomstore bedrifter 

(Gourtsoyannis 2010), mens J. Ruggie (2009), FNs spesialrepresentant for næringsliv og 

menneskerettigheter, mener standarden er for upresis i defineringen av begrepet ”sphere of 

influence”.  

1.3 Problemstilling og begrensninger 

Hensikten med studien er å utforske behovet for, nytten av og eventuelt måten norske 

bedrifter med internasjonal virksomhet kan ta i bruk ISO 26000 Guidance on Social 

Responsibility. Ut fra den opprinnelige problemstillingen er følgende spørsmål formulert.  

1. Har norske bedrifter og organisasjoner – særlig de med internasjonal virksomhet, 

behov for og nytte av den kommende ISO 26000-standarden? 

2. Hvordan vil ISO 26000 påvirke norsk nærings- og arbeidsliv i deres håndteringen av 

samfunnsansvar? 

3. Hvordan skal små, mellomstore og store bedrifter forholde seg til ISO 26000?  

Siden majoriteten av norsk næringsliv består av små og mellomstore bedrifter er det 

interessant å undersøke nærmere mulighetene disse organisasjonene har ved publiseringen av 

ISO 26000. Det ble tildels trukket fram i studien selv om formålet er primært rettet mot store 

norske bedrifter med internasjonal virksomhet ettersom standarden vil i første omgang være 

mer gjeldende for disse organisasjonene.  

Innsamlet informasjon er basert på kvalitative intervju med  nøkkelpersoner som representerer 

store norske bedrifter eller organisasjoner. Dette danner grunnlaget for analysen og 

påfølgende resultater. Sluttresultatet er et forslag til en sjekkliste for integrering av ISO 26000 

i norske organisasjoner. 
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Da det foreløpig ikke foreligger offisielle oversettelser fra Standard Norge er de engelske 

definisjonene og begrepene brukt for å ivareta den originale intensjonen koblet til ordene.  

1.4 Oppbygning av rapporten 

Den metodiske tilnærmingen består av evaluering, kvalitativ intervju og SWOT-analyse.   

Evalueringsforskning ble brukt for å besvare studiens formål.  

Kapittel 1 introduserer studiens problemstilling med tilhørende begrensninger. Det blir 

gitt en kort innledning og bakgrunn for gjennomførelsen av studien. 

Kapittel 2  gir en gjennomgang av teorien som ble ansett som mest relevant for å svare på 

studiens formål. En forklaring av hva som ligger i begrepet samfunnsansvar 

blir gitt med påfølgende argumenter for og mot fenomenet. Det blir sett 

nærmere på bærekraftig utvikling og hva ulike land legger i begrepet. Det er 

trukket fram teori som den triple bunnlinjen, pyramiden for samfunnsansvar og 

strategisk filantropi. Videre blir ISO 26000 studert, og det blir sett på 

globaliseringens innvirkning på næringslivet, norsk nærings- og arbeidsliv og 

samfunnets kontroll over virksomheter.  

Kapittel 3 utdyper hvilken forskningsdesign og metode som er brukt. Studien er basert på 

evalueringsforskning og metoden utgjør kvalitative intervju med utgangspunkt 

i en semi-strukturert intervjuguide. De ulike trinnene i intervjuprosessen blir 

gjennomgått. Avslutningsvis reflekterer det over undersøkelsens validitet og 

troverdighet.  

Kapittel 4 oppsummerer empirien og datainnsamlingen. Datainnsamlingen er todelt. Den 

første delen gir en kort beskrivelse av de utvalgte organisasjonenes størrelse og 

holdninger rundt samfunnsansvar. Den andre delen er en oppsummering av de 

utførte kvalitative intervjuene. Informasjonen fra intervjuene ble kategorisert i 

tre områder; samfunnsansvar, ISO 26000 og norsk næringsliv og bedrifter.  

Kapittel 5 inneholder en analyse av den innsamlede empirien. Analysen baseres i de tre 

områdene identifisert i empirien og knyttes til teorien der det er relevant.  

Kapittel 6 presenterer et forslag til en sjekkliste for hvordan virksomheter kan integrere 

ISO 26000 (og samfunnsansvar) inn i sin organisasjon, og baserer seg på 

informasjonen funnet i empiri og analyse. Kapittelet inneholder rapportens 

resultater.  

Kapittel 7 er en diskusjon rundt behovet for og nytten av ISO 26000 i norsk nærings- og 

arbeidsliv, styrker og svakheter med standarden,  implikasjonene ved 

standardens publikasjon og mulighetene og risikoene som følge av økt 

globalisering. Den støtter opp om resultatene i kapittel 6. 

Kapittel 8 omfatter studiens konklusjon og diskuterer videre forskningsmuligheter 

vedrørende temaet samfunnsansvar og ISO 26000.
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2. Teori 
Fagfeltet bedrifters samfunnsansvar er omfattende. Presentert teorien er bare et lite utvalg fra 

dette området. Utvalgt teori er brukt til å underbygge og skape større forståelse for hva som 

ligger til grunn for ISO 26000 og samfunnsansvar generelt. Det er likevel interessant å trekke 

fram viktige bidragsytere til utformingen av CSR-konseptet selv om de ikke vil bli diskutert 

videre i denne rapporten.  

Bedrifters samfunnsansvar (CSR) kan tolkes ut fra blant annet etikk, politikk eller økonomi. 

Direkte knyttet til forståelsen av samfunnsansvarsbegrepet har Dahlsrud (2008) presentert en 

utvidet modell av den triple bunnlinjen, mens blant annet Garriga og Melé (2004) har forsøkt 

å gi en kartlegging av CSR-området. Sethi (2010, 2003) utforsker mulighetene rundt CSR ved 

å se på samspillet mellom frivillige organisasjoner og bedrifter og har studert multinasjonale 

organisasjoners (MNC) praksis knyttet til codes of conduct. Videre har Reed (2009) fokusert 

på samfunnsansvar fra et verdikjedeperspektiv, mens Cruz & Wakolbinger (2008) analyserer 

effekten av CSR på supply chains. Samfunnsansvar kan også knyttes opp mot små og 

mellomstore bedrifter, forskjellene i industri og utviklingsland og allerede etablerte standarder 

og initiativer. 

I dette kapittelet er teori som forklarer innholdet og meningen bak samfunnsansvar fremhevet. 

Det gis et kort historisk tilbakeblikk der det presenteres argumenter for og mot CSR og 

opprinnelsen til begrepet bærekraftig utvikling. Den triple bunnlinjen, pyramiden for CSR, 

interessentteori og strategisk filantropi blir trukket fram, og en detaljert beskrivelse av ISO 

26000 blir gitt. Bærekraftighet og norsk arbeids- og næringsliv opp mot globalisering blir 

undersøkt. Og til slutt sees det på innvirkningen av sosial kontroll og samfunnets innflytelse 

på virksomheters aktiviteter og daglige gjøremål.   

2.1 Bedriftens samfunnsansvar 

CSR er et begrep som har fått økt oppmerksomhet de siste 10-20 årene i forretningslivet. 

Variasjonen er betydelig når CSR defineres. Tydelige skiller i definisjonen er å finne mellom 

USA, Europa og til og med Norge (Trygstad & Lismoen 2008). I USA fikk fenomenet CSR 

akademisk fotfeste på 1950-tallet da den enkelte forretningsmannen stod sentralt, og ifølge 

Bowen (1953) skulle forretningsmannen ta hensyn til både sosiale og økonomiske faktorer i 

sine forretningsbeslutninger. 

Under the pressure of public opinion, businessmen can be persuaded to accept new duties and 

obligations which today they do not accept simply because the public does not expect them to 

be accepted. This means of achieving higher morality in business behavior is to create public 

attitudes which enlarge the moral responsibilities of business. (Bowen 1953:68) 

Bowen påpeker at det er et gjensidig forhold mellom virksomheten og samfunnet den opererer 

i. Begge kan stille krav til hverandre. Samfunnet har likevel i større grad et ansvar for å 

fremme moralske krav som bedriftene bør rette seg etter. Senere ble CSR definert til å være 

det arbeidet virksomhetene påtar seg utover det lovpålagt ansvaret (Carroll & Buchholtz 

2006). Den amerikanske tilnærmingen er i større grad preget av prinsippet for frivillighet og 

bedriftenes selvbestemmelse og målbar lønnsomhet.  
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I Europa inngår CSR ofte i landenes offentlige politikk (Trygstad & Lismoen 2008). Mot 

slutten av 80-tallet var Europa preget av høy arbeidsledighet, industrinedleggelser og økende 

konkurranse, og dette ble avgjørende for fremdriften av det europeiske CSR-arbeidet. Interne 

utfordringer ble håndtert og samfunnsansvarsbegrepet ble i større grad lovfestet og regulert på 

dette kontinentet i motsetning til USA. CSR er i mindre grad institusjonalisert i USA og 

dermed i større grad eksplisitt studert (ibid).  

Matten og Moon (2004) definerte et skille mellom eksplisitt og implisitt CSR. Eksplisitt viser 

til virksomhetenes retningslinjer for å påta seg et ansvar av interesse for samfunnet – en 

vanlig strategi i USA. Implisitt viser til et lands formelle og uformelle institusjoner som 

tildeler virksomheter og organisasjoner en andel av ansvaret for å ivareta samfunnets 

interesser, og det er i større grad vanligere i Europa.  

En av de mest aksepterte og brukte definisjonen av CSR per i dag ble formulert av The World 

Business Council of Sustainable Development (WBCSD).  

”Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave 

ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the 

workforce and their families as well as of the local community and society at large.” 

(WBCSD 1999:3) 

Samfunnsansvar er definert på mange ulike måter og variasjonen er stor. Bedriftene velger 

selv hvilken definisjon de ønsker å bruke. Dette kan ofte føre til misforståelser som følge av 

ulik kunnskap om og bruk av begrepet når virksomhetene kommuniserer om CSR. Det 

gjenstår også å gjøre definisjonen mer funksjonell og operativ (Carroll & Buchholtz 2006).  

Å inkludere en strategi for CSR-arbeid i bedriftens aktiviteter er en mulighet, men Chandler 

(2000) stiller seg kritisk til en slik tilnærming. Han begrunner kritikken med at CSR skal være 

en integrert del av bedriftens ryggmarg og skal bestå av gode moralske holdninger og 

kjerneverdier (ibid). En CSR-strategi vil være overflødig dersom dette blir praktisert. Så en av 

de største utfordingene man står ovenfor er å gjøre perspektivet til en naturlig og integrert del 

av virksomhetens kjerneaktiviteter – og ikke som et tillegg (Robberstad & Lunheim 2000). 

2.1.1 Bærekraftig utvikling  

En avgjørende faktor for relevansen av samfunnsansvar kom med Brundtlandskommisjonen. 

The World Commission on Environment and Development (WCED) ble opprettet i 1983. 

Kommisjonen leverte rapporten Our Common Future i 1987 og identifiserte fremtidige miljø- 

og utviklingsproblemer. En nytt begrep ble lansert – bærekraftig utvikling. 

”Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge 

fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov” (etter The World 

Commission on Environment and Development 1987:43).  

To nøkkelkonsepter er knyttet til denne definisjonen. Den første prioriterer å ivareta behovene 

til verdens fattige. Det andre handler om begrensningene på miljøets evne til å tilfredsstille 

fremtidige behov forårsaket av teknologien og sosiale organisasjoner (WCED 1987). For å 
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oppnå bærekraftighet må man altså ta både sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter i 

betraktning for å nå sine mål.  

Bærekraftighet og bedriftens samfunnsansvar må sees i sammenheng, men det er likevel klare 

skiller mellom begrepene. CSR er knyttet til den enkelte virksomhetens evne til å jobbe for en 

bærekraftig fremtid. Bærekraftighet tar en bredere tilnærming. Fullstendig bærekraftighet 

oppnås bare ved at summen av virksomhetene klarer å ivareta fremtidige behov. Det betyr at 

samspillet mellom organisasjonene ikke skal utnytte eller overeksponere miljøet, men finne 

det optimale nivået som samfunnet de opererer i klarer å håndtere.  

Rio-konferansen som ble holdt i 1992 i regi av FNs Conference on Environment and 

Development (UNCED) drev arbeidet med bærekraftig utvikling videre. Konferansen 

resulterte i fem dokumenter – Agenda 21, Rio-deklarasjonen om miljø og utvikling, 

Prinsipper for bærekraftig forvaltning av skog, Klimakonvensjonen og 

Biodiversitetskonvensjonen
1
. Disse ble godtatt av mer enn 178 land (United Nations 2009). I 

Lokal Agenda 21 (kap. 28 i Agenda 21) blir myndighetene og innbyggerne i lokalsamfunnet 

oppfordret til samarbeid for å fremme en bærekraftig utvikling. Andre viktige momenter i 

Lokal Agenda 21 var den økte interessen for helhetstankegangen, deltagelse på alle nivå og 

internasjonalt samarbeid (Nord-Sør). FNs Global Compact med sine ti prinsipper ble lansert i 

2000. Og i 2002 ble prinsippene og dokumentene fra Rio fulgt opp med Johannesburg-

konferansen. En plan for implementering ble utarbeidet og iverksatt.  

2.1.2 Argumenter mot CSR 

Ikke alle støtter opp om CSR-utviklingen. Et velkjent argument mot CSR går ut på at 

bedriftens hovedoppgave er å maksimere profitten til sine eiere og aksjonærer (Friedman 

1970). I følge Friedman så vil en inkorporasjon av CSR medføre økte utgifter for bedriften. 

Tid og ressurser som fortrinnsvis burde brukes på kjerneaktivitetene for å øke profitten.  

Carroll og Buchholtz (2006) har sammenfattet fire andre argumenter mot CSR.  

1. Forretninger er ikke i tilstrekkelig stand til å håndtere sosiale aktiviteter.  

2. Ved å inkludere samfunnsansvar i forretningsstrategien mister man fokus på sin 

kjernevirksomhet.  

3. Bedriftene har allerede nok makt i samfunnet. Hvis de i tillegg skal ha ansvar og 

innflytelse på sosiale aktiviteter, mener noen at enkelte virksomheter vil få en større 

rolle i samfunnet enn hva enkelte stater og regjeringer har per i dag.  

4. Global konkurranse har medført at bedrifter må internalisere kostnader som staten og 

regjeringen før hadde ansvaret for – avfall, resirkulering og så videre. Siden bedrifter 

skal ta sosiale hensyn fører disse endringene til økt pris på utgående produkter.  

2.1.3 Argumenter for CSR 

Carroll og Buchholtz (2009) har oppsummert seks argumenter som støtter opp om at 

bedriftene kan og bør ta samfunnsansvar. 

                                                
1 Agenda 21, the Rio Declaration on Environment and Development , Statement of principles for the Sustainable 

Management of Forests, United Nations Framework Convention on Climate Change & Convention on 

Biological Diversity 
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1. Det er i bedriftens langsiktige egeninteresse å ta samfunnsansvar. Bedriftene har også 

vært med på å forårsake dagens problemer og bør derfor hjelpe til å løse dem. 

2. Skal bedriften overleve og ha langtidsprospekter er det nødvendig å ta hensyn til 

samfunnsansvar.  

3. Proaktiv jobbing med samfunnsansvar kan bidra til å minimere eller hindre fremtidige 

reguleringer og lovverk som kan virke negativt på bedriftens virksomhet.  

4. Bedriften har ressursene så la bedriftene prøve.  

5. Proaktivt arbeid er bedre enn reaktivt arbeid. Å arbeide med å identifisere potensielle 

problemområder og løsninger før en negativ hendelse er mer praktisk og 

kostnadseffektivt enn å gjøre endringer i ettertid. Miljøforurensning og miljørensing 

fra fabrikker illustrerer dette godt.  

6. Offentligheten og samfunnet er for CSR. 

Om bedriftens samfunnsansvar er en trend eller ikke i forretningsverden er vanskelig å vite, 

men den økte oppmerksomheten viser at samfunnsansvar har fått betydeligere større 

innvirkning på bedriftenes strategiske beslutninger. Innholdet i hva som utgjør CSR vil være i 

stadig endring, men ideen om samfunnsansvar vil fortsatt være der. Bærekraftig utvikling og 

den triple bunnlinjen er konkrete begrep som beskriver hva samfunnsansvar innebærer. 

2.2 ”Triple Bottom Line” 

Et velkjent begrep som forklarer hensikten med samfunnsansvar er triple bottom line eller den 

triple bunnlinjen (TBL). Den består i å skape økonomisk fremgang, miljømessig kvalitet og 

sosial rettferdighet. Elkington (1998) forklarer at en virksomhets bærekraftighet blir avgjort 

av samspillet mellom de økonomiske, miljømessige og sosiale aspektene som utgjør 

bunnlinjen. Et minimumsnivå må oppfylles i hver av de enkelte områdene hvis bedriften skal 

betraktes som bærekraftig. De tre områdene blir forklart i tabell 1. 

De tre P’ene (people, planet & profit) er den praktiske videreutviklingen av TBL. People tar 

for seg å skape velvære både internt og eksternt i organisasjonen. Planet ser på det å oppnå 

økologisk kvalitet, mens profit ønsker å maksimere inntektene.  Alle disse tre områdene har 

som hensikt å skape verdi til organisasjonen enten i direkte pengeverdi eller i en mer abstrakt 

funksjon som good-will og forretningsomdømme (Cramer 2006). 

 

Tabell 1: De ulike mål i den triple bunnlinjen (etter Elkington 1998) 

Økonomisk fremgang (Profit) Miljømessig kvalitet (Planet) Sosial rettferdighet (People) 
 

Å skape fremtidig verdi og 

forbli konkurransedyktig i et 

langtidsperspektiv. 

 

Å operere på en måte som 

inkluderer miljøet. Å streve 

etter en kontinuerlig forbedring 
av miljøprestasjonene. 

Å ta hensyn til og omfatte 

verdiene i samfunnet. Å gjøre 
tilstrekkelige og riktige endringer 

til sosiale, kulturelle og politiske 

spørsmål som er relevant for 

kjernevirksomheten. 
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2.3 Pyramiden for bedriftens samfunnsansvar (CSR) 

Pyramiden for bedriftens samfunnsansvar deler CSR inn i fire komponenter (se figur 1).  Det 

er stilt forskjellige krav og forventninger til de ulike nivåene i pyramiden, og den har et 

oppadgående hierarki (Carroll 1991, Carroll & Buchholtz 2006). Samfunnet forventer og 

krever av bedriftene å oppfylle et økonomisk og lovpålagt ansvar. Deretter er det forventet at 

bedriften skal drive etisk drift og følge moralske retningslinjer. På toppen av pyramiden er det 

et ønske om at bedriften skal drive filantropi i lokalsamfunnet, men dette kan først skje 

såfremt de tre nivåene under er tatt hensyn til. De fire komponentene er koblet opp mot ulike 

interessenter for virksomheten og å finne den riktige balansen vil være vanskelig ettersom 

bedrifter opererer i en verden under konstant endring. Modellen bærer preg av den 

amerikanske tilnærmingen til CSR og er en form for eksplisitt CSR.  

 

 

Figur 1: Pyramiden for CSR (etter Carroll 1991: 42) 

 

Økonomisk ansvar - lønnsomhet 

Lønnsomhet står sentralt i det økonomiske ansvaret som danner fundamentet for pyramiden. 

Hvis bedriften ikke er lønnsom vil det være vanskelig å oppfylle de andre komponentene. Det 

handler om å ta gode strategiske beslutninger, minimere kostnadene og fokusere på 

langsiktige prestasjoner.  

Lovbestemt ansvar – adlyd loven 

Her skal bedriften overholde alle lover og reguleringer som gjelder for sin virksomhet og i 

tillegg være oppdatert på kommende reguleringer innen for eksempel miljøet, forbrukere eller 

sine egne ansatte. Carroll og Buchholtz (2006) påpeker mangler ved det lovbestemte ansvaret 

ettersom det ikke klarer å omfatte samfunnets forventninger til bedriften. Lovverket er også 

utilstrekkelig på tre områder. For det første er det umulig for lovverket å håndtere alle 

utfordringene en virksomhet møter. For det andre henger lovgivningen ofte etter de 

dagsaktuelle problemstillingene. Til slutt er det ikke til å unngå at lover blir utformet på 

grunnlag av politiske og personlige interesser og overser hva som er riktig.  

Etisk ansvar – moralsk forpliktelse 

Bedriften har også et etisk ansvar å ta hensyn til i sine aktiviteter og forretninger. Det etiske 

ansvaret utfyller de manglende retningslinjene innen det lovbestemt ansvaret og reflekterer 

Filantropisk 
ansvar

Etisk ansvar

Lovbestemt ansvar

Økonomisk ansvar
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hva de ulike interessentene forventer av bedriftens daglige drift og praksis. For virksomheten 

betyr det å gjøre det som er moralsk riktig og unngå unødig skade på og konsekvenser for 

lokalsamfunnet. 

Filantropisk ansvar – bidra til økt livskvalitet 

Et filantropisk ansvar er det ansvaret som bedriften føler den har ovenfor samfunnet og går 

utover de tre foregående komponentene. Det filantropiske ansvaret er med på å øke 

livskvaliteten og bidrar til å føre ressurser tilbake til samfunnet. Dette kan være alt fra 

veldedige gjøremål, donasjoner eller etablerte programmer som støtter samfunnet. 

Grunntanken er å oppfylle et behov i samfunnet og ikke i bedriften.  

2.4 ISO 26000 Guidance on Social Responsibility 

ISO 26000 Guidance on Social Responsibility er en kommende veiledningsstandard om 

samfunnsansvar, og ISO er organisasjonen som muliggjør publikasjonen. ISOs Committee on 

Consumer Policy (COPOLCO) identifiserte i 2001 behovet for en standard for 

samfunnsansvar (SR) (Frost 2009). På oppfordring av ISOs Technical Management Board 

etablerte ISO en Ad Hoc-gruppe som i 2003 presenterte en omfattende oversikt av SR-

initiativ og temaer i verden. I 2004 holdt ISO en internasjonal, multi-interessent konferanse 

for å finne ut av om organisasjonen burde begynne å arbeid med SR eller ikke. Positive 

tilbakemeldinger førte til opprettelsen av ISOs Working Group on Social Responsibility 

(ISO/WG SR) i slutten av 2004 med den hensikt å utvikle den kommende ISO 26000-

standarden (ibid). 

ISO WG/SR består av eksperter fra tilhørende medlemsland og samarbeidsorganisasjoner. 

Hvert medlemsland kan stille med maks 6 eksperter. ISO har klassifisert seks 

interessentgrupper: industri, arbeidstakerorganisasjoner, myndigheter, forbrukere, NGOer og 

forskning, tjenesteytende næringer og annet (Frost 2009). Samarbeidsorganisasjonene kan 

stille med maks to eksperter. Per i dag består denne gruppen av totalt 436 aktive eksperter og 

195 observatører fra 94 medlemsland og 42 aktive samarbeidsorganisasjoner (2010a). 

Hvert deltagerland er blitt oppfordret til å etablere en egen speilkomité. En norsk speilkomité 

ble opprettet for å følge opp og kommentere arbeidet med ISO 26000. Per i dag ledes 

komiteen av Einar Flydal i samarbeid med Standard Norge (et medlem av ISO). Anne 

Kristoffersen fra Standard Norge er per i dag fungerende sekretær for speilkomiteen. 

2.4.1 ISO 26000 per i dag 

ISO 26000 er fortsatt under utvikling. Høringsrunden ble avsluttet i februar 2010 og 

totredjedeler av medlemmene stemte ja til standarden (Standard Norge 2010b). Et ”ja-flertall” 

medfører en videreføring i prosessen. Arbeidsgruppen må allikevel ta flere kommentarer til 

etterrretning. I mars 2010 ble komiteen enig om å begynne prosessen med å endre standarden 

til Final Draft International Standard (FDIS) (ISO 2010a & ISO 2010b).  

Resultatet fra København-møtet 16.-21. mai 2010 er et revidert dokument – FDIS. 

Dokumentet skal inn i en to-måneders avstemning (fra 1.august til 1.oktober) og vil bli 

publisert i medio desember 2010 (ISO 2010a & Standard Norge 2010a). På møtet ble det 

fastslått at ekspertene skulle fokusere på å oppnå enighet om endringene i teksten slik at 
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landene som stemte nei på DIS-forslaget ville endre sin stemmegivning. Store deler av 

arbeidet på møtet bestod av å behandle og gjennomgå 2650 kommentarer fra stemmerunden i 

februar (ISO 2010a). Fra nyopprettet blogg i regi av Standard Norge (2010a) kom det fram at 

temaer som skapte heftig diskusjon var: sphere of influence, philantrophy, sexual orientation, 

stakeholder, due diligence, precautionary approach, common but differentiated 

responsibilities. Aktørene på møtet forhandlet fram til siste dag og ble tilslutt enige. 

2.4.2 Målet med ISO 26000 

Formuleringen av begrepet bærekraftig utvikling (sustainable development) i 1987, Rio-

konferansen i 1992 og Johannesburg-konferansen i 2002 viser en økende interesse for 

samfunnsansvar. Et behov er blitt identifisert, og næringslivet begynner å bli ansvaret bevisst. 

10 år etter lanseringen av FNs Global Compact kommer det en veiledningsstandard på 

samfunnsansvar. Formålet med ISO 26000 er (ISO 2009): 

 Å gi en felles forståelse for samfunnsansvar gjennom global konsensus og fler-

interessent samarbeid.  

 Å være en veiledende standard med en holistisk tilnærming mot samfunnsansvar. 

 Å være frivillig og gjelde for alle slags organisasjoner. 

 Å komplementere allerede eksisterende verktøy og strategier uten å etterstatte dem og 

undergrave regjeringenes autoritet.  

2.4.3 Dokumentets innhold 

ISO 26000  er en styringssystemstandard hvor meningen er å sikre at kunnskap, ressurser og 

metoder er tilgjengelige i organisasjonen. Dette betyr en standard som gir bakgrunn, felles 

terminologi, og veiledning om organisasjoners samfunnsansvar (Flydal et.al 2007, Flydal 

2010). ISO 26000 baserer seg på sju prinsipper. De er henholdsvis accountability, 

transparency, etisk oppførsel, respekt for interessentenes interesser, respekt for lovverket, 

respekt for internasjonale normer og respekt for menneskerettighetene (ISO 2009). Disse 

prinsippene skal tas hensyn til i samfunnsansvarsarbeidets ulike stadier (se figur 2). Det 

sentrale poenget med de sju prinsippene, kjerneområdene og organisasjonens integrering av 

samfunnsansvaret er at alt skal fremme bærekraftig utvikling. Dokumentet definerer 

samfunnsansvar som følger (Flydal (2010) etter ISO 2009:3-4): 

 

Ansvar en organisasjon har for virkningene som dens beslutninger og handlinger har på 

samfunnet og omgivelsene, (og som skal utøves) gjennom gjennomsiktig og etisk adferd som 

bidrar til opprettholdbar utvikling, herunder helse og samfunnets velfungerende; tar hensyn til 

behov til dem som berøres; er i overrensstemmelse med relevante lover og i samsvar med 

internasjonale adferdsnormer; og er integrert gjennom hele organisasjonen og praktisert i dens 

forbindelser. 

 

NOTE 1: Aktiviteter omfatter produkter, tjenester og prosesser 

NOTE 2: Forbindelser viser til organisasjonens aktiviteter innen dens innflytelsessfære  



Norsk næringsliv og lanseringen av ISO 26000 Guidance on Social Responsibility 

 

12   

 
Figur 2: Skjematisk oversikt av ISO 26000 (ISO 2009: ix) 

 

Det mest grunnleggende er å anerkjenne at man har et samfunnsansvar og videre kunne 

identifisere og engasjere sine relevante interessenter. ISO 26000 har kommet fram til sju 

kjerneområder. Disse brukes som et utgangspunkt for organisasjonen for å gjennomgå og 

trekke ut det som er mest relevant for dens virksomhet. En oversikt over de sju 

kjerneområdene og tilhørende temaene er gitt i tabell 2. 

Standarden gir tips og råd om tilhørende handlinger og forventninger til de ulike temaene og 

kjerneområdene. Når man har fått oversikt over hva som er relevant for organisasjonen å ta 

hensyn til gir standarden veiledning om hvordan man skal integrere det sosiale ansvaret i 

organisasjonen. Arbeidet går ut på å knytte bedriftens karakteristikker opp mot SR, forstå og 

kommunisere om organisasjonens samfunnsansvar, forsterke virksomhetens troverdighet på 

området og utarbeide oppfølging og forbedringsrutiner med tanke på virksomhetens 

aktiviteter og praksis. Alle viktige elementer for en vellykket integrering.  
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Tabell 2: Oversikt av ISO 26000s sju kjerneområdene og tilhørende 46 temaer (ISO 2009) 

Kjerneområde Temaer 

Organizational 

Governance 

No defined issues 

Human Rights 1) Due diligence, 2) Human rights risk situations, 3) Avoidance of complicity, 
4) Resolving grievances, 5) Discrimination and vulnerable groups, 6) Civil and 

political rights, 7) Economic, social and cultural rights, 8) Fundamental rights 

at work 

Labour Practices 1) Employment and employment relationships, 2) Conditions of work and 
social protection, 3) Social dialogue, 4) Health and safety at work, 5) Human 

development and training in the workplace 

The Environment 1) Prevention of pollution, 2) Sustainable resource use, 3) Climate change 

mitigation and adaptation, 4) Protection and restoration of the natural 
environment 

Fair Operating 

Practices 

1) Anti-corruption, 2) Responsible political involvement, 3) Fair competition, 

4) Promoting social responsibility in the sphere of influence, 5) Respect for 
property rights 

Consumer Issues 1) Fair marketing, information and contractual practices, 2) Protecting 

consumers’ health and safety, 3) Sustainable consumption, 4) Consumer 

service, support and dispute resolution, 5) Consumer data protection and 
privacy, 6) Access to essential services, 7) Education and awareness 

Community 

Involvement and 

Development 

1) Community involvement, 2) Education and culture, 3) Employment creation 

and skills development, 4) Technology development, 5) Wealth and income 

creation, 6) Health, 7) Social investment 

 

2.4.4 Kritikk rettet mot ISO 26000 

Flere kritiske punkter er blitt rettet mot den kommende standarden for samfunnsansvar. Blant 

annet manglende forpliktelse og engasjement fra små og mellomstore bedrifter (SMBer) 

(Petera 2008). Som følge av SMBer mangel på ressurser og stort fokus på kjernevirksomheten 

er arbeidet med samfunnsansvar ofte overveldende. Det finnes per i dag ingen gode 

retningslinjer eller standarder som klarer å vise SMBer hvordan de kan håndtere 

samfunnsansvar på en god og effektiv måte. Dagens formulering av ISO 26000 blir kritisert 

for å være for lite praktisk rettet. Det kan derfor være vanskelig for SMBer å ta i bruk ISO 

26000. Det må allikevel argumenteres for at standarden – omfattende som den er – trekker 

frem temaer og belyser kjerneområder alle organisasjoner uansett størrelse kan dra nytte av.  

En annen kritikk er rettet mot ideen om den gyldne middel vei. Med så mange aktører med 

ulik bakgrunn, eksempelvis representanter for utviklings- eller industriland, 

interessentgrupper eller samarbeidsorganisasjoner, gjør at de ofte må møtes i midten for å bli 

enige. Teksten mister noe av slagkraften, og Schwartz og Tilling (2009) mener at denne 

tilnærmingen vil ikke gi det beste utfallet. Det må likevel poengteres at en global konsensus er 

viktig – selv om man må inngå forlik. Et utfall er bedre enn ingenting.  

En svakhet ved standarden er uklarheter vedrørende definisjoner og begreper. Dette skaper 

forbehold blant bedrifter, myndigheter og land som ønsker å benytte seg av den på grunn av 

tvetydighetene rundt rettslige implikasjoner og ansvarliggjøring. Ruggie (2009) argumenterer 

for at begrepet ’sphere of influence’ blir brukt for bredt når den ikke er knyttet til 

menneskerettighetene som med ’due diligence’.’Sphere of influence’ kan tolkes på to måter. 

Det finnes lovbestemte kriterier og et moralsk ståsted om større grad av ansvar i dagens 
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samfunn. Ut ifra det ISO 26000 ønsker å oppnå er det mer gunstig å bruke den siste 

tilnærmingen, men begrepet må formuleres bedre enn hittil gjort (Ruggie 2009, Henriques 

2010).  

2.4.5 ISO 26000 og akademisk forskning 

Som nevnt i kapittel 2.4 er arbeidet med ISO 26000 fortsatt i et tidlig stadium. Det er ikke 

gjort omfattende forskning på standarden, men den har fått økt oppmerksomhet de siste årene.  

Castka og Balzarova (2007, 2008a, 2008b) har gjennom ulike artikler analysert og koblet 

standarden opp mot 1) andre standarder, som ISO 9001, ISO 14000, SA 8000 og AA 1000, 2) 

å være en veiledningsstandard i motsetning til å være sertifiserbar og 3) leverandørkjeden og 

spredningen av samfunnsansvar. Brodhag og Talière (2006) har sett på standarden som et 

verktøy i policy sammenheng. Andre har vurdert standarden ut i fra et verdikjedeperspektiv 

eller de ulike håndteringene i små, mellomstore og multinasjonale organisasjoner og bedrifter. 

ISO 26000 er også blitt vurdert fra et kvalitetsperspektiv. Både Kulisek (2010) og Liebesman 

(2010) argumenterer at det er viktig å integrere og koble samfunnansvarstematikken til 

kvalitetsstyringen. Gjennom American Society for Quality (ASQ) er det blitt opprettet en ny 

internasjonal bevegelse The SRO* (*define the socially responsible organization). Formålet 

med The SRO* er å utdype de bedriftstilfeller som fremmer samfunnsansvar og rollen kvalitet 

spiller for å oppnå godt samfunnsansvar. Bevegelsen er åpen for forretningsfolk som jobber 

med CSR og enkeltindivid som er interessert i temaet (American Society of Quality 2009).  

2.5 Globalisering og bærekraftighet 

Elkington (1998) argumenterte for sju omveltninger i samfunnet som vil medføre en 

bærekraftig utvikling. Det er opp til bedriftene å ta innover seg disse hurtige endringene 

drevet av globaliseringen, og det vil i større grad være de omveltningene som driver 

verdenssamfunnets bærekraftighet fremover.  

Tabell 3 gir en oversikt over de områdene hvor endringene vil forekomme. 

Stikkordsforklaringen viser endringen fra gammel til ny tankegang. Disse endringene skjer 

som følge av at bedriftene skal kunne opptre mer bærekraftig i fremtiden. Ikke nok med at 

bedriftene må forstå hvorfor disse endringene er viktige – det krever også at endringene blir 

tatt inn og gjort til en del av bedriftens kjernevirksomhet dersom en bærekraftig fremtid skal 

være mulig.  

 

Tabell 3: Omveltningene i verdenssamfunnet  som vil gi bedre bærekraftighet (etter Elkington 1998:3) 

Endringenes fokusområde Gammel tanke Ny tanke 

Markedene Overholdelse/ Samtykke Konkurranse 

Verdier Hard Myk 

Åpenhet Lukket Åpen 

Livssyklusteknologi Produkt Gjøremål/plikter 
Partnerskap Omstyrtelse Symbiose 

Tid Bredt Langsiktig 

”Corporate Governance” Eksklusiv (utelukkende) Inklusiv (omfattende) 
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2.6 Norsk arbeids- og næringsliv i en globalisert verden 

Totredjedeler av norsk industri består av små eller mellomstore bedrifter med færre enn 200 

ansatte. Norske virksomheter har økt sin aktivitet i utlandet (Sand et.al 2005). Sysselsettingen 

og salg i utlandet har hatt jevn økning fra 1980 – 2000 og utgjorde i 2000 henholdsvis 59 % 

og 78 % til de periodevis 30 største industrikonsernene i Norge. En årsak til den jevne 

økningen er knyttet til økt internasjonalisering og globalisering (ibid). En forklaring på 

globalisering er som følger:  

”Den økonomiske globaliseringen omfatter varer, tjenester og kapital og innebærer at 

evnen til å konkurrere effektivt på internasjonale markeder blir avgjørende for bedrifters 

overlevelse og vekstmuligheter og dermed også for sysselsetting og bosettingsmønster.” 

(Sand et.al 2005: 44) 

Globalisering er med andre ord blitt en nødvendighet for en langsiktig overlevelse hos 

bedrifter – særlig store bedrifter. Nærings- og handelsdepartementet (2005) rapporterte at 

tross en stadig mer globalisert verden med store krav til kvalitet og nyskaping har norske 

bedrifter hevdet seg godt. I velferdssamfunnet Norge har gode lover og reguleringer medført 

høyere krav til forretningspraksis blant norske bedrifter, og spesielt i de store virksomhetene. I 

tillegg er det norske næringslivet bygd opp av lange tradisjoner med samspill mellom 

myndigheter, arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Norge er et land med et sterkt implisitt samfunnsansvar, der samfunnsansvaret er blitt 

institusjonalisert i lovverket og forankret i den norske arbeidslivsmodellen (Trygstad & 

Lismoen 2008). Den norske arbeidslivsmodellen er sosioteknisk basert. Det betyr at endringer 

og organisasjonsutvikling ser viktigheten i å integrere og se sammenhengen mellom sosiale 

og tekniske faktorer. Modellen tar utgangspunkt i og bygger på et trepartssamarbeid mellom 

arbeidsgivere, fagforeninger og staten. Dette trepartssamarbeidet har bidratt til et 

fundamentalt tillitsforhold mellom partene i arbeidslivet (Klev & Levin 2009). Ledelsen og de 

ansatte har gode relasjoner i de fleste bedrifter, og det er begrenset innslag av bedrag og svik 

mellom bedrifter. Sand et al. (2005) mener at ut fra gode tradisjoner og verdier leverer norske 

bedrifter det de lover. En kvalitet som settes pris på – spesielt internasjonalt. 

”Vi må verne om de norske kjerneverdiene, i arbeidslivet så vel som i velferdssamfunnet, 

og vi må bruke dem bevisst som konkurransefortrinn internasjonalt.” (ibid 2005: 193). 

Den tradisjonelle solidariteten mellom arbeidsgivere og arbeidstakere blir satt på prøve som 

følge av økt avhengighet når norske bedrifter integreres i internasjonale verdikjeder på tvers 

av fag, bedrifter og bransjer. Sand et al. (2005) påpeker at mens fellesskapet i organiserte 

fagbevegelser og bransjer får mindre betydning, blir fellesinteressene i økende grad styrt av 

de internasjonale verdikjedene. Bedriftene i store internasjonale verdikjeder er mer avhengig 

av sine leverandørers suksess i den internasjonale konkurransen. Trygstad & Lismoen (2008) 

diskuterer konsekvensene for fagbevegelsenes innflytelse og makt dersom ansvarsfokuset 

forflyttes til den enkelte virksomheten. I tillegg reduseres den offentlige  ansvarliggjøringen, 

og dette kan medføre at de enkelte virksomhetene får større handlingsfrihet når det gjelder 

arbeidsrettigheter og sikkerhet. En form for deinstitusjonalisering kan oppstå når 

virksomheten tilpasses de internasjonale forholdene.  
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Sand et.al (2005) mener at en nasjon har mye å hente på å tilpasse seg det internasjonale 

samfunnet. I norsk sammenheng betyr dette å innrette lover og regler med omverdenen. Dette 

som følge av globaliseringen. Gjennom internasjonale konvensjoner er det større 

sannsynlighet for å løse globale problemer, men prioriteringer og politiske vedtak i etterkant 

avgjør graden av suksess med tanke på oppfølgingen.  

Global oppvarming er et godt eksempel. I mange år har et av landene som bidro mest, nemlig 

USA, unnlatt å forplikte seg til Kyotoprotokollen, som har som formål å senke utslippet av 

drivhusgasser og dermed redusere den globale oppvarmingen. Likevel kan den industrielle 

aktiviteten bli begrenset som følge av disse internasjonale forpliktelsene. Prinsipielt er alle 

pålagt å følge de samme kravene, men etterlevelsen varierer sterkt i praksis, og det er stor 

forskjell i oppfølgingen fra lokale myndigheter (ibid).  

Næringslivet står ovenfor nye utfordringer relatert til ”myke” faktorer, som kunnskap, kultur 

og samfunnsansvar. Virksomhetene er under vesentlig press til å opptre ansvarlig og etisk 

korrekt, men det tar tid å bygge nye kompetanser – særlig hvis man ønsker å være ledende 

innenfor feltet (Sand et al. 2005). I tillegg vurderer og setter dagens høyt kvalifiserte 

arbeidstakere i større grad krav til hvordan bedriften arbeider og ivaretar samfunnet 

(Robberstad & Lunheim 2000). Et utgangspunkt i denne prosessen er å opprette en dialog 

med interessentene, deriblant de ansatte.  

2.7 Interessentteori 

En virksomhet består av både interne og eksterne interessenter. Freeman (1984: 53) definerte 

en interessent som ”en aktør som påvirker eller blir påvirket av bedriftens virksomhet”. 

Poenget med å identifisere virksomhetens interessenter er å kunne bruke dem som et verktøy 

for å bedre ledelsens strategiske beslutninger. Målet for ledelsen er å finne en balanse mellom 

de ulike aktørenes interesser. Det vil si å kartlegge, prioritere og ivareta disse interessentene. 

Alle viktige lederoppgaver. Videre har samfunnsansvarskonseptet vært en viktig del av 

utviklingen for å bedre organisasjonens strategiske beslutninger og ledelse (Freeman 1984).  

Mitchell et. al (1997) bygger videre på interessentbegrepet og grupperer dem ut ifra tre 

hovedattributter og en kombinasjon av disse: makt, legitimitet og nødvendighet
2
. Makt er å 

utøve innflytelse eller gjennomføre aktiviteter som virksomheten må ta hensyn til. Det kan 

gjennomføres i form av tvingende, utilitær eller normativ makt. Legitimitet er knyttet til det 

rettmessige grunnlaget aktørene har på sin side og bærer ofte et abstrakt og subjektivt preg. 

Nødvendighet viser til viktigheten i interessentens sak og er sterkt avhengig av 

tidsperspektivet.  

2.8 Strategisk filantropi 

Porter og Kramer (2003) argumenterte for konseptet strategisk filantropi, som er en måte å 

skape sosiale og økonomiske verdier. Det fokuserer på langsiktig engasjement og utvikling. 

Strategisk filantropi bygger på den amerikanske tilnærmingen til samfunnsansvar og fremmer 

gode og gyldige argumenter for samfunnsansvar. I den amerikanske betydningen er filantropi 

sponsing eller pengegaver til veldighetsprogrammer og -organisasjoner. I strategisk filantropi 

                                                
2 Power, legitimacy and urgency 
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rettes blikket mot omgivelsene hvor virksomheten opererer for å skape økonomiske og sosiale 

goder, som kan likestille og forbedre bedriftens langsiktige forretningsprospekter (ibid). Ved å 

kombinere nytten av sosiale og økonomiske fordeler oppnår man en konvergens av interesser 

der riktig samspill gir gode forutsetninger for verdiskapning.  

Det trengs fire prinsipper for å oppnå den beste sosiale og økonomiske verdiskapningen i 

følge Porter og Kramer (2003). Det er viktig å velge riktig prosjekt (program og/eller 

organisasjon) å investere i. Deretter signaliserer man dette til andre potensielle investorer som 

kan bidra med ressurser. Det er to årsaker til dette: det etablerer kompetanseklustere og 

reduserer risikoen for snyltere i prosjektet. Det skal også være et mål å forbedre prestasjonene 

til deltagerne og fremme kunnskap og praksis. Holme (2000) diskuterer hvor viktig det er å 

bygge lokal kompetanse og mener dette bidrar til bærekraftig utvikling. I tillegg skaper det 

tillit, lokale partnerskap og langsiktig engasjement – alle viktige faktorer for å tilrettelegge for 

et godt arbeid med samfunnsansvar.  

Kort oppsummert er målet å skape vinn-vinn-situasjoner med utgangspunkt i bedriftens 

kjernevirksomhet og forretningsmuligheter som bygger på bedriftens strategi og visjon 

samtidig som lokalsamfunnet ivaretas (Porter & Kramer 2003). Penger er som oftest det 

virkemidlet som tas i bruk når resultater skal måles. Chandler (2000) mener derimot at dette 

gir et dårlig bilde av virksomhetens formål.  

Figur 3 fremstiller tre ulike forståelser og formål med samfunnsansvar. Den første går på ren 

filantropi og gir liten effekt i virksomheten. Den andre forståelsen bruker CSR for å overholde 

lovverket og blir dermed en form for risikostyring. Den siste oppfatningen benytter seg av 

CSR for å oppnå verdiskapning, og det er her man kan trekke inn Porter og Kramers 

tilnærming om strategisk filantropi. Å skape bærekraftige bedriftsmodeller kan gi gunstige 

strategiske og operasjonelle effekter i bedriften (Utenriksdepartementet 2008-2009).  

Figur 3: Tre forståelser av samfunnsansvar (Utenriksdepartementet 2008-2009: 26) 
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2.9 Samfunnets kontroll over virksomheter 

Institusjonaliseringen av samfunnsansvar i norsk lovgivning har blant annet medført at norske 

bedrifter er blitt utsatt for en større sosial kontroll fra samfunnet sammenlignet med andre 

land. Norske bedrifter har fått større ansvar når det gjelder å ivareta arbeidstakernes 

rettigheter som følge av sterke fagbevegelser og sosiale pålegg (Trygstad & Lismoen 2008). 

Lovverk som Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven har bidratt til å minske gapet 

mellom staten og virksomhetene. Det har ført til at bedriftene er under større sosial kontroll i 

motsetning til tradisjonelle amerikanske bedrifter.  

Figur 4 viser graden av innflytelse og sosial kontroll samfunnet har på ulike typer selskap der 

sammenhengen mellom de to varierer i de ulike organisasjonene. På den konvensjonelle 

virksomheten utøves det liten sosial kontroll. I CSR har virksomhetene fortsatt stor frihet og 

selvbestemmelsesrett (Reed & Reed 2009). En tradisjonell norsk bedrift havner i større grad 

under corporate accountability ettersom den norske arbeidslivsmodellen krever at 

virksomheter ivaretar arbeidstakerens rettigheter, HMS og et godt arbeidsmiljø. 

Introduksjonen av ISO 26000 skaper debatt ettersom standarden er frivillig og kan medføre 

større handlingsfrihet for virksomhetene. Spørsmålet er om godt samfunnsansvar oppnås med 

høyere eller lavere samfunnskontroll? 

 

 

Conventional business 

 

Corporate social 

responsibility 

 

Corporate 

accountability 
 

 

Social economy 

 

Weak -------------------------------------- Social control ------------------------------------- Strong 
 

 
Figur 4: Sammenheng mellom samfunnets sosiale kontroll og ulike typer selskaper (utdrag fra Reed & Reed 2009: 28) 
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3. Metode 
Dette kapittelet ser på hvilken tilnærming som er blitt brukt for å besvare studien. Formativ 

evaluering er brukt som forskningsdesign der kvalitative intervju er brukt som metode. Det 

blir gitt en forklaring av de sju ulike stegene i en intervjuprosess og hva som inngår i en 

semistrukturert intervjuguide. En nærmere gjennomgang av datainnsamlingen, 

transkriberingen og analysen etterfølges av en evaluering av feilkilder i kvalitative intervju. 

Avslutningsvis poengteres forskningsdesignets validitet, troverdighet, generaliserbarhet og 

objektivitet.    

3.1 Metodisk tilnærming til studien 

Hensikten med studien er å undersøke om norsk næringsliv har behov for og nytte av den 

kommende standarden ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Som utgangspunkt er 

det interessant å undersøke hva næringslivet har av kunnskap på området, og hvordan de 

forholder seg til tematikken per i dag. Deretter er det naturlig å finne ut hva norske bedrifter 

og industrier vet om ISO 26000 og om de vil benytte seg av standarden i fremtiden. Bruken 

av kvalitative intervju medfører at datainnsamlingen tar utgangspunkt i de subjektive 

holdningene til de intervjuede og representerer nødvendigvis ikke standpunktet til 

organisasjonen de jobber for.  

Studien vil bli noe begrenset som følge av denne tilnærmingen. Den vil ikke gi konkrete råd 

om hvordan man skal benytte seg av eller bruke standarden i en organisasjons virksomhet. 

Undersøkelsen trekker fram standardens implikasjoner for norske organisasjoner og vil gi et 

innblikk i holdningene og kunnskapen knyttet til samfunnsansvarstematikken. Studien vil 

også beskrive forventingene og kritikken til standarden. 

3.2 Forskningsdesign og metode 

I en kvalitativ tilnærming argumenterer Bryman (2008) at det er viktigere å analysere 

meningen og betydningen av ord enn å analysere tall. Det ble valgt å benytte en kvalitativ 

tilnærming for å løse problemstillingen ettersom behov og nytte er ord og begreper som er 

vanskelige å forklare med statistiske oppsummeringer. Særlig i dette tilfellet hvor den omtalte 

standarden ikke blir offentlig publisert før slutten av 2010.  

Evalueringsforskning danner forskningsdesignet i denne oppgaven. Denne studien omfatter 

teori i kombinasjon med informasjon innsamlet fra intervjuer, seminarer og diskusjoner. 

Denne muntlige informasjonen danner grunnlaget for oppgavens empiri og basisen for 

oppgavens analyse, resultat og diskusjon. For å underbygge diskusjonen er en SWOT-analyse 

utført på ISO 26000. En SWOT-analyse vurderer produktets/prosessens interne styrker og 

svakheter, samt eksterne muligheter og risikoer (Porter 1980).  

3.2.1 Evalueringsforskning 

Clarke (1999: 3) definerer evaluering som å ”primært være opptatt med å fastslå fordelen, 

verdien eller betydningen av en etablert policy eller planlagt intervensjon” (egen 

oversettelse). Evalueringsforskning sikter å evaluere forekomster av sosial og organisatoriske 

programmer eller intervensjoner (Bryman 2008). I denne studien vil det bli foretatt en 

evaluering av hvilken verdi lanseringen av den planlagte ISO standarden vil ha for å bedre 
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organisasjoners håndtering av og arbeid med samfunnsansvar. Det undersøkes og vurderes 

også om standardens gjeldende form vil gi reelle utslag.  

Scriven (1967) skiller  mellom formativ og summativ evaluering (referet i Clarke 1999). Ved 

formativ evaluering blir problemets styrker og svakheter klargjort mens summativ evaluering 

vurderer problemets totale effekt eller innvirkning på omgivelsene. De fleste problemstillinger 

er en blanding av disse to, men en av sidene er likevel å foretrekke. En summativ tilnærming 

hadde egnet seg dersom man skulle vurdere effekten av standarden etter 3-5 år i bruk. Med 

ISO 26000 vil den formative tilnærmingen være mer verdifull ettersom det er ønskelig å 

undersøke hva hensikten med en kommende standard er. Det er observert flere tilfeller hvor 

ISO 26000 er referert til eller bedrifter er blitt ”ISO 26000-sertifisert” (Guertler 2010). Dette 

strider mot standardens interne kvaliteter og hovedformål, og påviser en svakhet i standarden 

som følge av feilaktig tolkning.  

Ved formativ evaluering er problemstillingen begrenset til en bestemt kontekst der 

hovedformålet er å forbedre et program, en policy eller et produkt. Et poeng som er verdt å 

merke seg ved dette forskningsdesignet er at den formative evalueringen ikke prøver å 

generalisere utover det den undersøker (Patton 1991). Patton argumenterer for at den 

formative evalueringen har et mer formelt design. Det vil si at forskeren påtar seg en mer 

ekstern og adskilt rolle ved datainnsamlingen og gjennomføringen av prosjektet i motsetning 

til aksjonsforskning som preges av mer informelle fremgangsmåter. En styrke med den 

formative evalueringen er at den hovedsaklig bygger på kvalitative metoder. 

Med andre ord er det i denne studien ønskelig å undersøke hva ISO 26000 har å tilby, og 

hvilken verdi den kan få ved implementering i norsk næringsliv. Standardens styrker og 

svakheter vil kunne gi en indikasjon på forbedringer, men disse kan ikke generaliseres til å 

gjelde andre nye standarder næringslivet kan bli introdusert for i fremtiden. Forbedringene vil 

kun gjelde for ISO 26000.  

3.2.2 Kvalitative intervju 

I en kvalitativ tilnærming er intervjuet en grunnleggende del av forskningen (Kvale 1997). 

Studien er basert på kvalitative intervju bygd opp rundt en semi-strukturert intervjuguide. Det 

er syv stadier i en intervjuundersøkelse: tematisering, planlegging, intervju, transkribering, 

analyse, verifikasjon og rapportering (ibid).  

Teamtisering skal svare på problemstillingens hva, hvorfor og hvordan. I denne studien 

knyttes samfunnsansvar og ISO 26000 opp mot norsk næringsliv og en undersøkelse av dette 

er nødvendig. Valg av intervju- og analyseteknikk er studiens hvordan (Kvale 1997), og det 

ble tatt utgangspunkt i en semi-strukturert intervjuguide. I følge Bryman (2008) inneholder en 

slik intervjuguide et sett med spørsmål, men det er mulig for intervjueren å variere 

rekkefølgen og komme med oppfølgingsspørsmål. Dette gir et kvalitativt preg og egner seg 

godt i den valgte forskningsdesignen. 

Planleggingstadiet kan deles inn i to. Det første stadiet omfatter selve planleggingen og 

gjennomføringen av hele intervjuundersøkelsen. I det andre blir informasjonen fra 
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tematiseringen benyttet for å utarbeide en god intervjuguide, til å fordele tiden, til å vurdere 

hvem man skal intervjue og til å fordele tilgjengelige ressurser (Kvale 1997).   

Den norske speilkomiteen for ISO 26000 ble brukt som utgangspunkt for å velge aktuelle 

intervjukandidater (person og/eller organisasjon). Et viktig kriterium var kjennskap til ISO 

26000 og utviklingsprosessen rundt veiledningsstandarden. I samtale med representanter fra 

speilkomiteen ble det gitt anbefalinger for aktuelle intervjukandidater som kunne bidra med 

en organisasjons perspektiv.  

Datainnsamlingen kan deles inn i to hovedgrupper: skriftlig og muntlig innsamling. I den 

skriftlige innsamlingen hentes informasjon fra bøker, artikler, nettsider og brosjyrer. Bibsys, 

GoogleScholar, ScienceDirect, SpringerLink og ProQuest var de mest brukte søkemotorene, 

men flere søkemotorer ble brukt for å gi studien en bredest mulig forankring. Et tidligere 

gjennomført prosjektarbeid på høsten 2009 ga et godt utgangspunkt for studien. De kvalitative 

intervjuene og møtevirksomheten utgjør den muntlige innsamlingen. Det ble gjennomført 

totalt ti intervju, hvorav to var telefonintervju, ett var en mailkorrespondanse og de resterende 

sju intervjuene ble gjennomført ansikt-til-ansikt. Et intervju bestod av to kandidater. Den 

gjennomsnittlige lengden på intervjuene lå på cirka 45 minutter. De ulike 

kommunikasjonskildene ble brukt på grunn av studiens omfang og tidsbegrensning.  

Intervjuet er bygd opp rundt en semi-strukturert intervjuguide. Kvale (1997) påpeker 

viktigheten av god kvalitet på intervjuet siden dette danner råmaterialet for analysen, 

verifikasjonen og rapporteringen. Dette stilles derfor et krav til intervjueren å skape intervju 

med god kvalitet. God intervjuteknikk handler ikke bare om å stille spørsmål (Patton 1991). 

Ti kvalifikasjonskriterier som identifiserer en flink intervjuer er: kunnskapsrik, strukturert, 

tydelig, vennlig, følsom, åpen, styrende, kritisk, erindrende og tolkende (Kvale 1997). 

Bryman (2008) utvider listen med balansert og etisk sensitiv. Selve intervjustadiet ga en stor 

læringskurve for forfatteren, og det var tydelige forskjeller fra det første til det siste intervjuet.  

I sammenheng med transkriberingen ble lydbånd benyttet som hjelpemiddel under de fysiske 

intervjuene. Det ble opplyst om dette på forhånd og den intervjuede fikk velge om lydbånd 

kunne benyttes. Alle godtok at hjelpemiddelet ble brukt. Forfatteren fikk som følge av 

opptakene større frihet til å følge med på dialogen. Kvaliteten varierte ut ifra rommet og 

plasseringen av båndopptakeren. Utilstrekkelig lydkvalitet førte til at deler av intervjuene ikke 

ble transkribert skikkelig. Det ble skrevet korte oppsummeringer av telefonintervjuene. Dette 

for å gjøre arbeidet med analysen mer oversiktlig og strukturert. Studiens omfang og 

tidsramme var enda en årsak til ufullstendig transkribering og medførte en optimal balanse 

mellom fullstendig gjengivelse og delvis oppsummering. Det er verdt å merke seg at 

”transkripsjon er oversetting fra et muntlig språk, som har sine egne regler, til et skriftlig 

språk med helt andre regler” (Kvale 1997: 104). Det finnes derfor en risiko for å feiltolke 

utsagn.    

Analysen består av fem ulike teknikker: kategorisering, fortetting, narrativ strukturering, 

dypere tolkning og ad-hoc-taktikker for meningsgenerering (ibid). Alle har som formål å 

fremheve en mening, men bruker ulike metoder. Det kan blant annet være korte 

oppsummeringer av utsagn, inndelinger i grupper, utfyllende tolkninger eller en blanding av 
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metoder. Analysearbeidet er tolkninger og fortetninger av de intervjuedes uttalelser. Utsagn 

og sitat er blitt bekreftet og godkjent av den respektive uttaleren for å sikre at tolkningen 

stemmer overens med meningen. Slik ivaretar man intervjuobjektets integritet.   

3.2.3 Feilkilder i studien 

Ved bruk av kvalitative intervju er det flere feilkilder som kan påvirke resultatet. Som nevnt i 

delkapittel 3.2.2 stilles det høye krav til intervjuerens evne til å skape en god atmosfære og et 

godt intervju. Intervjuprosessen hadde en bratt læringskurve og teknikken fra start til slutt 

hadde tydelige forskjeller. Dette kan ha hatt innvirkning på resultatet med tanke på 

informasjonen som ble innhentet i løpet av intervjuet.  

Noen av de intervjuede fikk muligheten til å forberede seg som kan ha medført til forskjeller i 

intervjuene. Disse kandidatene fikk tilsendt intervjuguiden på forhånd. Men alle fikk en kort 

beskrivelse av formålet med intervjuet og en kort gjennomgang av opplegget. Selv tror ikke 

forfatteren at forberedelsene i stor grad påvirket tilbakemeldingene, men det er klart at de som 

fikk forberede seg hadde muligheten til å finpusse sine utsagn og hadde i større grad kontroll 

over samtalen.  

Under intervjuprosessen ble det tydelig at deler av den semi-strukturerte intervjuguiden var 

mindre relevant enn først antatt. Noen spørsmål burde vært endret, men den opprinnelige 

guiden ble brukt gjennom hele prosessen for å ivareta studiens troverdighet. Formålet med 

guiden, å belyse et bredt spekter av meninger, ble oppnådd.  

Det var forskjeller mellom telefonintervjuene og de personlige intervjuene. Det var 

vanskeligere å vie like stor oppmerksomhet til intervjuet over telefonen siden notater ble tatt 

underveis og ingenting ble tatt opp. Transkriberingen hadde også sine svakheter. De 

transkriberte intervjuene var en blanding av fullstendinge gjengivelser og oppsummeringer. 

Noe som til en viss grad farget dataen. Å hente direkte utsagn og sitat fra telefonintervjuene 

var problematisk ettersom intervjueren kun hadde sine egne notater og hukommelse å gå på.  

3.3 Forskningens validitet og troverdighet 

Gode resultater avhenger av at forskningens validitet og troverdighet blir ivaretatt. Viktige 

faktorer for validiteten og påliteligheten er forskerens integritet, sensitivitet og faglig 

kompetanse samt kvaliteten på den kvalitative dataen (Patton 1991). I tillegg må man vurdere 

studiens generaliserbarhet og objektivitet. 

3.3.1 Validitet 

Validiteten i kvalitative intervju er et mål på uttalelsenes sannhet og korrekthet (Kvale 1997). 

God validitet avhenger av intervjuerens evne til å ikke manipulere eller stille ledende 

spørsmål som kan påvirke den intervjuedes meninger og styre samtalen. Intern validitet er en 

indikator på at de riktige spørsmålene er stilt, og at man måler det man faktisk ønsker å måle. 

Bryman (2008) sammenligner den kvantitative interne validiteten med kvalitativ kredibilitet 

og påpeker at kredibiliteten øker dersom utsagn blir validert av kilden. Studiens kredibilitet er 

ivaretatt siden utsagnene er kontrollert. Triangulering er en metode som sikrer at man måler 

det man ønsker å måle. Dette kunne ha vært utført i større grad. Også de syv stadiene i 

intervjuundersøkelsen må valideres.  



Norsk næringsliv og lanseringen av ISO 26000 Guidance on Social Responsibility 

 

  23 

Det har vært både utfordrende og krevende å gjennomføre gode intervju. Det ble stilt både 

ledende spørsmål og forventninger til svarene, og forfatteren var ikke alltid kritisk nok i 

undersøkelsen. Dette som følge av et ønske om å være ærbødig ovenfor mennesker som har 

lang erfaring innenfor og stor autoritet på fagfeltet. 

3.3.2 Troverdighet 

Begrepene ekstern og intern pålitelighet blir ofte brukt for å diskutere egenskapene til en 

kvantitativ metode (Bryman 2008), men kan også brukes i kvalitative tilnærminger. 

Påliteligheten i en kvalitativ metode viser i større grad til troverdigheten i selve 

gjennomføringen av undersøkelsen og viktigheten av å ivareta den innsamlede informasjonen.  

Studiens eksterne troverdighet er svak. Det er vanskelig å skape en eksakt kopi av det 

opprinnelige arbeidet. En fremtidig studie av veiledningsstandarden vil gi andre resultater 

ettersom de intervjuede vil ha økt kunnskap om temaet som følge av forandringer i samfunnet 

og standardens egen utvikling. Den interne troverdigheten er derimot sterkere. 

Problemstillingen, intervjuguiden og transkripsjonene er bevart, noe som øker studiens 

troverdighet.  

3.3.3 Generaliserbarhet og objektivitet  

I delkapittel 3.2.1 ble det poengtert at studien har tatt utgangspunkt i en formativ 

evalueringstilnærming. Det vil si at målet er ikke å generalisere på et høyere plan, men å få 

kjennskap til dybden og bredden i meningene. Objektivitet viser til at intervjueren har oppført 

seg etisk korrekt og ikke latt seg påvirke av sine egne verdier og teoretisk tilbøyeliget (ibid).  

Begge disse aspektene medfører både positive og negative konsekvenser for studien. En av 

styrkene med forskningsdesignen er at den søker etter dybdekunnskap i den gitte 

problemstillingen. Designen klarer også å identifisere muligheter og utfordringer knyttet til 

lanseringen av ISO 26000. En generalisering vil ikke oppfylle målet med studien, resultatene 

vil kun være gyldige for ISO 26000. Den valgte metoden både bevarer og besvarer 

problemstillingen godt. Det er ikke mulig å være fullstendig objektiv. Forfatteren må 

etterstrebe å opptre så profesjonelt som mulig og holde en høy etisk standard. 
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4. Empiri 
Dette kapittelet gir en oppsummering av datainnsamlingen fra de kvalitative intervjuene. Først 

blir det gitt en kort oversikt over de representerte selskapenes standpunkt når det gjelder 

samfunnsansvar etterfulgt av en kort beskrivelse av hvordan dataen ble innsamlet. Deretter 

blir de mest gjennomgående argumentene belyst i en kort oppsummering. De er inndelt i de 

tre områdene formulert i den semi-strukturerte intervjuguiden; samfunnsansvar, ISO 26000 og 

norsk næringsliv og bedrifter.  

4.1 Innsamling av empiri 

Innsamlingen av empiri er inndelt i to. Første del går på generell informasjon forfatteren har 

funnet om de ulike holdningene til samfunnsansvar på selskapenes egne hjemmesider. Det blir 

også sett på hvilken bransje selskapet tilhører og størrelsen på organisasjonen. Den andre 

delen gir en kort oppsummering av de kvalitative intervjuene. 

4.1.1 Utvalg av organisasjoner 

De utvalgte selskapene er blant Norges 500 største bedrifter og organisasjoner. Unntaket er 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en ikke-statlig organisasjon (NGO). Denne 

organisasjonen representerer en mengde små og mellomstore bedrifter og var en relevant 

bidragsyter til datainnsamlingen. 

Tabell 4 gir en oversikt over de utvalgte bedriftene og deres posisjon når det gjelder 

samfunnsansvar. De representerte industriene er shipping, mat og ferskvarer (engros) og olje 

og gass, i tillegg til konsulentbransjen. Det er en overvekt av teknologi- og 

næringsmiddelindustri. Alle har i ulik grad en form for internasjonal virksomhet og er dermed 

relevante for undersøkelsen. Det bør nevnes at Gartnerhallen i stor grad er opptatt av nasjonal 

virksomhet, men som følge av benyttelsen av utenlandsk arbeidskraft er ISO 26000 også 

interessant for dette selskapet.  

4.1.2 Fremgangsmåte 

Empirien baserer seg på kvalitative intervju. Totalt ble ti personer intervjuet. To over 

telefonen, en via e-post og de sju siste i egen person. På grunn av travle hverdager og studiens 

tidsbegrensning var dette den mest optimale måten å få gjennomført alle intervjuene på.  

Den semi-strukturerte intervjuguiden ble inndelt i tre hovedtemaer: samfunnsansvar, ISO 

26000 Guidance on Social Responsibility og norsk næringsliv og bedrifter. En oversikt over 

spørsmålene brukt i den semi-strukturerte intervjuguiden er vedlagt (se vedlegg I).  

Påfølgende delkapitler gir en kort oppsummering av argumentene som gikk igjen og de 

meningene som skilte seg mest ut. Empirien er utgangspunktet for tolkningene i analysen og 

sammen utgjør de rapportens resultater. Diskusjonen underbygger resultatene. 
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Tabell 4: Representerte organisasjoner i de kvalitative intervjuene 
 

Organisasjon Bransje Størrelse* Samfunnsansvar 

BAMA Mat og 

ferskvarer 

Ca. 1700 

ansatte 

BAMA krever ærlighet, integritet og redelighet i 

alle forhold som angår vår 

forretningsvirksomhet. Vårt mål er å sørge for et 

ryddig og ordentlig forhold til våre ansatte, 

samarbeidspartnere, miljøet og samfunnet 

generelt. En sunn forretningsfilosofi innebærer 

samfunnsansvar.1 

Det Norske 

Veritas (DNV) 

Rådgivning / 

konsulent 

Ca. 8870 

ansatte 

1) I DNV er samfunnsansvar (CSR) en integrert 

del av vårt ledelsessystem og forretningskultur. 

Det betyr at vi ønsker å være i forkant innenfor 

alle aspekter som angår bærekraftig utvikling: 

økonomisk, miljømessig og sosialt.  

2) DNV har fokus på oppgaver hvor selskapsmål 

samsvarer med samfunnets behov. Vårt formål er 

sikring av liv, verdier og miljø, og vi er engasjert 

i våre kunders arbeid for utvikling av 

bærekraftige produkter og systemer.2 

Gartnerhallen Mat og 

ferskvare 

(produsent-

organisasjon) 

Ca. 1300 

medlemmer3 
Gartnerhallen har ingen klart definerte 

samfunnsansvarsutsagn. Holdninger til SR kan 

sees i organisasjons visjoner og verdier.3 

Grieg Shipping 

Group 

Shipping Ca. 640 

ansatte 

We aim to be a driving force within the field of 

corporate responsibility in the shipping industry, 

with full integration of environmental social and 

ethical concerns in our business strategies and 

daily operations. The Grieg Shipping Group 

supports the UN declaration of human rights, the 

ten principles of the UN Global Compact and the 

ISO 14001 certification. This commits us to high 

ethical and environmental standards in the way 

we conduct out business. ** 4 

Næringslivets 

Hoved-

organisasjon 

(NHO) 

NGO; Ikke-

statlig 

organisasjon 

Ca. 20 000 

medlemmer5 
Bedriftenes verdiskaping bidrar til velferd. 

Samfunnsansvar handler om hvordan verdier 

skapes, og hvordan næringslivet påvirker 

mennesker, miljø og samfunn. I dagens 

globaliserte verden øker kravet til at bedrifter 

utviser samfunnsansvar. Dette innebærer å 

integrere samfunns- og miljømessige hensyn i 

strategi og daglig drift. Samfunnsansvar kan 

styrke bedrifters omdømme og  skape 

konkurransefortrinn.5 

NorgesGruppen Mat og 

ferskvarer 

Ca. 7550 

ansatte 

Samfunnsansvar handler om å ta ansvar for 

kvalitet, miljø og etiske verdier, så vel som å 

være en samfunnsmessig bidragsyter. For å 

oppnå dette stiller NorgesGruppens en rekke 

krav, både til seg selv og til sine leverandører.6 
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Statoil ASA 

Hovedkontor 

Olje og gass Ca. 28740 

ansatte 

Vi bidrar til bærekraftig utvikling med 

utgangspunkt i vår kjernevirksomhet i de landene 

vi arbeider i. Vi forplikter oss til å sikre åpenhet, 

antikorrupsjon og respekt for 

menneskerettigheter og arbeiderrettigheter. 

Dette gjelder både våre egne aktiviteter og de 

delene av verdikjeden som vi har betydelig 

innflytelse på.7 

Wilh. 

Wilhelmsen 

Group 

Shipping Ca. 12500 

ansatte 

WW is concerned to contribute to sustainable 

development, and pursues this in several areas - 

both with its partners and on its own. The 

group's social responsibility encompasses among 

other things environmental issues, involvement in 

local communities through collaboration 

agreements with voluntary organizations, ethics 

and business morals as well as employee and 

organizational development.8 

Tilleggsinformasjon: * ansatte registrert i 2009 - informasjon funnet på http://www.norgesstorstebedrifter.no;   

** funnet under Corporate Responsibility; 1 Bama (2010) , 2 DNV (2010), 3 Gartnerhallen (2010), 4 The Grieg 

Group (2010), 5 NHO (2010), 6 NorgesGruppen (2009), 7 Statoil (2010), 8 Wilh.Wilhelmsen Group (2010)   
 

4.2 Samfunnsansvar 

Intervjuene bekreftet at samfunnsansvar er et vidt begrep som ofte blir tolket svært forskjellig. 

En vanlig oppfatning var at den enkelte bedriften burde tilpasse sitt samfunnsansvar til 

virksomheten. Dette ble tolket som en styrke. Samfunnsansvar regnes som å gjelde utover det 

lovpålagte – noe organisasjonene frivillig tok til etterretning.  

For samtlige betydde samfunnsansvar å ta ansvar utover det økonomiske aspektet. Det gjaldt å 

ta hensyn til blant annet miljø, etikk og sosiale områder. Interessen for og prioriteringen av 

disse områdene avhenger av virksomhetens aktiviteter. Vanlige temaer som ble trukket fram 

var miljø, korrupsjon, etikk og at ansvar bør baseres på virksomhetens kjerneaktiviteter. Det 

var ikke ønskelig å kun drive med sponsing og filantropi. Mange argumenterte for at 

samfunnsansvar må stemme overens med og representere virksomhetens verdier. Verdiene 

bør gi uttrykk for organisasjonens holdninger til samfunnsansvar. Utførelsen må skje ut ifra et 

langsiktig perspektiv.  

Virksomhetene var ansvaret bevisst og følte i varierende grad å være ansvarliggjort av 

samfunnet. Dette var klart avhengig av organisasjonens posisjon i markedet. De mange og 

varierte motivasjonene inkluderte blant annet: et ønske om å bevare selskapets omdømme, et 

ønske om å gjøre det som er etisk og moralsk riktig, å være ledelsesstyrt og at det er et 

økonomisk gunstig alternativ. Alle gyldige utgangspunkt for å ta samfunnsansvar.  

Som tidligere nevnt er samfunnsansvar et svært omfattende, men også diffust begrep. Det 

ligger store utfordringer i fremtiden. De ikke-statlige organisasjonenes utfordring er å spre 

kunnskap om hva som skjer på samfunnsansvarsfronten, og om hvordan organisasjoner kan 

benytte seg av ISO 26000, samt å ivareta arbeidernes rettigheter. I de andre bransjene var de 

viktigste fremtidige utfordringene knyttet til: 
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- Helhetstankegangen  

- Fullstendig oversikt internt og eksternt i verdi- og leverandørkjeden 

- Miljø 

- Etikk & korrupsjon 

Andre områder av interesse var samspillet mellom virksomhet og samfunn og ledelsen og de 

ansattes kunnskap om, holdninger og evne til å jobbe aktivt med samfunnsansvar.  

4.3 ISO 26000 Guidance on Social Responsibility 

Selv med et nokså håndplukket utvalg av organisasjoner og bedrifter var det stor forskjell på 

kunnskapen om innholdet i ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Det var tydelig at 

noen av industriselskapene hadde mindre kunnskap om standarden sammenlignet med 

konsulentselskapet og NGOen, men det var økt interesse og nysgjerrighet blant alle de 

intervjuede.  

Den generelle holdningen til ISO 26000 var positiv – standarden har stort potensial. Kritiske 

oppfatninger til standarden var at den ikke ville tilføre noe nytt, strekke til eller skille seg ut 

fra andre, mer praktiske, standarder og initiativer på området.  

De fleste mente ISO 26000 stilte sterkt som referanse- og lærebok, og at den oppfordret til en 

felles forståelse. En annen styrke med standarden var dens dybde og vide forankring. 

Standardens lengde var en gjennomgående svakhet og barriere, i tillegg til at den ble oppfattet 

som altfor omfattende og abstrakt. Mange anså standarden som et viktig og nyttig bidrag til 

virksomhetens verktøykasse, men selve standarden ble ikke oppfattet som særlig operativ. 

Samtlige etterlyste mer praktisk rådgivning og konkrete anbefalinger enn det som var blitt 

utformet i draft-dokumentet (DIS).  

De intervjuede mente at omfattende arbeid måtte nedlegges for å få oversikt over og starte 

arbeidet med samfunnsansvar – dette gjaldt spesielt for små og mellomstore bedrifter. Store 

bedrifter med høy internasjonal virksomhet har allerede måttet ta stilling til problemstillinger 

knyttet til samfunnsansvar og har i større grad de nødvendige ressursene.  

For at ISO 26000 skal bli et viktig premiss for strategier og beslutninger i næringslivet er det 

viktig at den blir tatt i bruk ved publisering. De intervjuede kommenterte at det er opp til de 

store bedriftene å føre an når det gjelder å ta i bruk ISO 26000. I tillegg var det flere som 

ønsket at de norske myndighetene også er pådrivere. Dette gjelder spesielt aktiviteter i 

utlandet. Å spre kunnskap og kompetanse samt bedre organisasjoners holdninger ble ansett 

som viktig for å skape en bærekraftig utvikling.  

4.4 Norsk næringsliv og bedrifter 

Den generelle oppfatningen til utarbeidelsen av ISO 26000 var positiv, men de intervjuede 

følte det var litt sterkt å påstå at det var et behov. Standardens mottagelse og fremtidig bruk 

vil avgjøre om den kommer til å dekke et behov eller ikke. Standarden ville kunne bli et nyttig 

bidrag til samfunnsansvarsløsningen, men bør ikke tolkes som løsningen i seg selv. De 

intervjuede mente standarden kunne gi en felles forståelse og sammenfatte begreper og 
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definisjoner, men nytteverdien var avhengig av dens tolkning. Hvis bedriftene legger listen 

for lavt, kan det medføre at verdien av samfunnsansvarshåndteringen svekkes.  

Markedssituasjonen vil bestemme behovet for og nytten av standarden. Noen av de 

intervjuede poengterte at standarden kunne bli fordelaktig dersom den klarer å strukturere 

skogen av etablerte standarder og initiativer og dermed kunne gi et konkurransefortrinn. Det 

var flere som rettet blikket mot myndighetene og markedsmulighetene de kan skape dersom 

de tar større stilling og fremmer flere krav til virksomhetenes samfunnsansvarsarbeid.  

Det var delte meninger om standarden ville fungere i samsvar med eller motarbeide 

eksisterende lover og reguleringer. Dette vil avhenge av organisasjonens tolkning av 

standarden. Enkelte definisjoner og begrep kan komme i konflikt med eksisterende lovverk 

som for eksempel folkeretten. Dersom standardens formål ivaretas, mente flere av de 

intervjuede at ISO 26000 ville kunne fungere i samsvar med reguleringene.  

For små og mellomstore bedrifter ble ISO 26000 oppfattet som et godt utgangspunkt for SR-

arbeid.  Men standarden ble ansett som altfor tid- og ressurskrevende, omfattende og lite 

praktisk for SMBer. I første omgang mente flere av de intervjuede at de store internasjonale 

bedriftene burde være pådrivere og rollemodeller. Aktuelle SMBer ville da bli introdusert til 

ISO 26000 gjennom tilhørende verdi- og leverandørkjeder.  

Gode holdninger og verdier er viktige i håndteringen av samfunnsansvar. Flere av de 

intervjuede påpekte at etiske og moralske motiver er blitt stadig viktigere i 

samfunnsansvarsspørsmålet. Bedrifter domineres også av et ønske om å spare penger og 

unngå dårlig presse. De sistnevnte sitter dypt forankret i tankegangen til virksomheter og 

tilhørende ledelser.  
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5. Analyse 
I dette kapittelet blir empiri og teori knyttet sammen og viktige utsagn og holdninger blir 

tolket mer inngående. Inndelingen følger empirien og analyserer ut ifra samfunnsansvar, ISO 

26000 og norsk næringsliv og bedrifter. De ulike kategoriseringene henger sammen, men i 

den grad det er mulig å tolke ut fra ett område, er det gjort.   

5.1 Analyse ut ifra samfunnsansvar 

Kravet til samfunnsansvar har endret seg betydelig. Det er ikke tilstrekkelig å drive med kun 

filantropi og sponsing – virksomheter er nødt til tenke og handle mer helhetlig. Dette betyr 

ikke at sponsing og filantropi er sløsing av ressurser. De er snarere elementer organisasjonene 

må forholde seg til når de jobber med samfunnsansvar. Det er andre, viktigere områder som 

inngår i dette komplekse arbeidet med samfunnsansvar. Med utgangspunkt i moralske verdier 

ønkser virksomheter i Norge å strekke seg lengre på feltet og viser til endringer i hva 

næringslivet selv definerer som deres ansvarsomfang.  

”Bedriften er ansvarlig for det de driver med. Det gjelder også å ha kunnskap om og ta 

lærdom av sine konsekvenser og påvirkninger, og de må ta ansvar for den relasjonen de 

har til det omliggende samfunnet.” P.A Syrrist, deltager i Den norske speilkomiteen for 

ISO 26000 

Når virksomheter inkluderer samfunnsansvar i strategien deres, er det viktig å tilpasse 

samfunnsansvaret til bedriften. Dette er hensiktsmessig, men gir også en realistisk tilnærming 

til SR-området. I intervjuene ble det poengtert hvor viktig det er at virksomheter tar ansvar for 

sine aktiviteter, men at konsekvensene er begrenset til kjernevirksomheten. Denne 

tilnærmingen omfatter endringen ISO 26000 prøver å oppnå ved å gå fra CSR til 

samfunnsansvar, noe som blir tydelig poengtert i sitatet over. Bedriftene må bli flinkere til å 

se konsekvensene i et helhetlig perspektiv der det er viktig å inkludere det omliggende 

samfunnet i større grad enn tidligere.   

“Den triple bunnlinjen. Det vil si at en organisasjon har ansvar for mer enn den 

økonomiske bunnlinjen. En organisasjon må også ta ansvar for den påvirkningen den har 

på miljøet og den sosiale bunnlinjen. Det skal selvsagt fortsatt være lov å tjene penger, 

men ikke til enhver pris. Resultatene på de tre bunnlinjene må balanseres.” I. Gravlien, 

DNV 

Den triple bunnlinjen er en annen tilnærming til samfunnsansvar som ble trekt fram i 

intervjuene. Denne tankegangen er i større grad knyttet til bedrifters håndtering av SR enn 

organisasjoner generelt, men eksemplet tydeliggjør hvor viktig andre aspekter enn bare 

økonomi er for at bedriften skal bli bærekraftig. Likevel er det ikke til å unngå at økonomiske 

resultater er en viktig motivasjonsfaktor i arbeidet med SR.  

Samfunnsansvar handler ikke bare om å tjene penger, men å tjene dem på riktig måte. Flere 

av de intervjuede poengterte dette. Både pyramiden for CSR (jfr. figur 1) og forståelsen for 

samfunnsansvar (jfr. figur 3) underbygger denne tankegangen og opplyser om andre 

motivasjonsfaktorer for SR. Carroll (1991) argumenterer at økonomisk og lovpålagt ansvar 

ligger til grunn, og når disse kriteriene er oppfylt, gjelder det å strekke seg lengre og ta hensyn 
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til moralske motiver og behov i samfunnet. De to siste krever større forståelse for og aktiv 

deltagelse i samfunnet organisasjonen opererer i. 

”Det er å prøve og treffe de riktige valgene innenfor businessen man opererer i, selv 

om de kan gå på bekostning av kortsiktig gevinst. Hvis du for eksempel opererer i 

utviklingsland hvor lovverket ikke er så sterkt så har du en etisk forpliktelse til å  

gjøre det riktige, selv om det kan innebære økte kostnader.” M. Trodal, Grieg Shipping 

Sitatet belyser at bedrifter ønsker å handle ut ifra et moralsk ansvar, noe som medfører at 

virksomheter klatrer lengre opp på CSR-pyramiden. En slik endring gir klare utfordringer, 

men i lengden vil det gi bedre håndtering av virksomheters samfunnsansvar ettersom 

holdninger og verdier blir lagt til grunn. Det er likevel en stor utfordring å få det til å fungere i 

praksis. 

Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi fremmer det å bruke samfunnsansvar til 

verdiskaping og mener det vil gi fundamentale strategiske og operasjonelle effekter for 

organisasjonen. Hvis interaksjonen med samfunnet baserer seg på en ren filantropisk 

tilnærming, gir det liten praktisk nytte i bedriften. I intervjuene ble det ofte påpekt at 

samfunnsansvar er noe organisasjonene gjør utover det lovpålagte. Et interessant spørsmål til 

virksomhetene er om disse handlingene er basert i det å skape verdi eller om de utføres fordi 

det forventes av dem? Ifølge en intervjukandidat er en viktig utfordring å definere hva som 

faktisk skal inngå i virksomheters ansvarområde. 

”Det er ingen forskjell på måten du jobber med kvalitet, miljø eller etikk. Alt går på 

holdninger. Utfordringen ligger mellom ørene.” J. Strøm, Bama  

Selv om organisasjonene føler at de har et ansvar ovenfor samfunnet, er det en stor utfordring 

å innfri det. En av de intervjuede påpekte at noen er ansvaret bevisst, mens andre ”tar på en 

front” for å fremstå som ansvarlige. Strøms utsagn synliggjør at mye av arbeidet med 

samfunnsansvar avhenger av holdningene og verdiene til menneskene i organisasjonen. 

Bedriftskulturen og holdningene til ledelsen og de ansatte er viktige årsaker til forskjellene 

som finnes i dagens virksomheter og den varierende graden av ansvarlighet.  

Et bevisst standpunkt fra ledelsen eller organisasjonen er en indikator på at dette er et område 

de prioriterer. I tillegg kan det utgjøre en viktig del av virksomhetens verdigrunnlag. Hvis 

ledelsen derimot ikke er interessert i samfunnsansvar, vil ikke tid og ressurser bli prioritert. 

Det er flere faktorer som spiller inn, men det gjelder å ha kontroll og oversikt internt og 

eksternt i organisasjonen. Spesielt når store bedrifter ekspanderer internasjonalt og setter i 

gang med aktiviteter i utviklingsland som er preget av manglende infrastruktur og svake 

myndigheter.  

Spørsmål om hvordan organisasjonen behandler sine ansatte, hvordan den håndterer 

korrupsjonsutfordringer i utviklingsland eller hvordan bedriftens kjerneaktiviteter påvirker 

miljøet vil alltid være aktuelle. Det gjelder å innarbeide gode arbeidsmetoder. ILOs 

menneskerettighetskonvensjoner, miljøstandarder (ISO 14001 og EMAS) og OECDs anti-

korrupsjonskonvensjon er tilgjengelige verktøy som kan brukes til å strukturere og behandle 

områdene. Det er likevel en utfordring å få det til å fungere.  
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En virksomhets utfordringer er individuelt preget, men noen hovedområdet som miljø, etikk 

og korrupsjon går igjen. Disse områdene må organisasjoner kontinuerlig ta stilling til, og det 

krever gode interne og eksterne arbeidsrutiner og –prosesser. Som tidligere nevnt, er mer 

konkrete standarder og initiativer allerede blitt utarbeidet på områdene. De fleste 

utfordringene som ble trukket fram avhenger hovedsaklig av virksomheters holdninger med 

tanke på fremtidig SR-håndtering.  

En av de intervjuede påpekte at arbeidet med samfunnsansvar enten er drevet av kundekrav 

eller idealistiske sjeler. Det blir oppfattet som et tillegg til bedriftens kjernevirksomhet, men 

ifølge Chandler (2000) bør arbeidet med samfunnsansvar være en integrert del av bedriftens 

aktiviteter og strategi. En helhetlig tilnærming vil derimot kunne gi økt forståelse for 

samfunnsansvar, men vil også medføre økte forventinger og krav fra virksomhetens 

interessenter. Resultatet er at organisasjonen blir stilt ovenfor et hittil ukjent ansvar enn det de 

er vant med. Dette betyr at virksomhetene i større grad vil opptre ut ifra et SR-perspektiv enn 

et CSR-perspektiv ettersom interessentene vil kunne ansvarliggjøre myndigheter og andre 

typer organisasjoner.  

Endring av perspektiv medfører at nye områder må vurderes hvis organisasjonen skal kunne 

drive bærekraftig. Det er rettet større oppmerksomhet til virksomhetens leverandør- og 

verdikjede(r). I leverandør- og verdikjeden(e) er det praktiske begrensninger på hvor langt 

nede virksomheten kan definere sitt ansvar. Det ble påpekt at for multi-nasjonale bedrifter er 

det viktigste steget å iverksette en prosess og holde den gående. Det ligger også på de store 

bedriftene å ta en ledende rolle og føre dette arbeidet videre. H. Hauer fra NorgesGruppen 

understrekte hvor viktig det er at store bedrifter driver arbeidet fremover. 

”Det jeg ser er at den ledende posisjonen som NorgesGruppen har i det norske markedet 

har medført en større erkjennelse av selskapets samfunnsansvar. Alle selskaper har et 

tilsvarende ansvar, men ansvaret bør kanskje hvile ekstra tungt på de som er størst” H. 

Hauer, NorgesGruppen 

Et gjentakende eksempel fra intervjuene var Telenors praksis og væremåte i Bangladesh. Som 

en intervjukandidat påpekte, er det slik at det bedrifter tar for gitt i Norge, vil ikke 

nødvendigvis fungere i Bangladesh. Et mer åpent samfunn har gjort det vanskeligere for 

næringslivet å gjøre feil, og det er mindre muligheter for etterpåklokskap. Selv om 

virksomhetene har skjønt at de har et større ansvar når det gjelder SR, mangler de fortsatt 

gode retningslinjer og verktøy som kan begrense risikoene. Her vil det bli stadig viktigere å 

fusjonere virksomhetens samfunnsansvar med daglige aktiviterer og fremtidige strategier, og 

det krever økt forståelse av brukerne. En tilnærming kan være vinn-vinn-situasjoner.  

”Hvis man gjennom strategien har fokus på å skape en bærekraftig leverandørkjede, 

og ser på hvor potensialet til å skape vinn-vinn-situasjoner ligger, er dette enn mer 

hensiktsmessig måte å jobbe med samfunnsansvar på enn for eksempel tradisjonell 

sponsing. Porter og Kramer gir en viktig pekepinn på hva en bedrift kan oppnå ved å 

tenke mer strategisk og fokusert på egen kjernevirksomhet.” M. Trodal, Grieg Shipping 
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Strategisk filantropi er et tankesett som klarer å integrere samfunnsansvar i organisasjonen, og 

den gir organisasjonen store konkurransemessige fortrinn hvis brukt riktig. Som sitatet over 

poengterer, er det viktig å ta utgangspunkt i organisasjonens kjerneaktiviteter. Dette vil styrke 

virksomhetens mulighet for en vellykket innføring og integrering av samfunnsansvar. En IT-

bedrift tjener lite på å sponse det lokale idrettslaget. Men hvis de oppretter eller bidrar med 

ressurser til et opplæringsprogram eller med kompetanseutvikling vil det gagne IT-

organisasjonen i langt større grad på sikt. Det vil i tillegg bidra med fremtidig arbeidskraft og 

muligens et nytt markedssegment. Å lete etter vinn-vinn-situasjoner er derfor viktig, men man 

skal ikke undervurdere bruken av andre hjelpemidler, som for eksempel standarder. Selv om 

standarder er tid- og ressurskrevende, gir de en uniform tilnærming og belyser områder som 

virksomheter lett kan overse hvis de bare leter etter vinn-vinn-situasjoner.  

5.2 Analyse ut ifra ISO 26000 Guidance on Social Responsibility 

Det var et varierende kunnskapsnivå om den kommende ISO standarden blant de 

representerte organisasjonene. Dette skillet var størst mellom NHO og DNV i motsetning til 

de rene industribedriftene. Dette henger klart sammen med hvor aktive de ulike 

virksomhetene har vært i utarbeidelsen av standarden. Forfatteren mener at dette skillet i 

kunnskapsnivået kan tilføye viktig informasjon for fremtidig arbeid. Men det ble observert en 

økende nysgjerrighet og interesse for ISO 26000.  

Holdningene var klart varierte, men det er ikke til å unngå at utarbeidelsen av ISO 26000 vil 

bidra til å øke SR-forståelsen. En generell oppfatning var at potensialet og arbeidet med ISO 

26000 vil være positivt. Standarden vil sammenfatte en felles forståelse for hva som ligger i 

selve begrepet social responsibility (samfunnsansvar). Ringvirkningene av et globalt akseptert 

begrepsapparat på SR-feltet kan bli betydningsfullt. Flere av de intervjuede tolket standarden 

som en slags kokebok, og som P.A Syrrist påpekte: ”Hvis du vet hva du driver med, trenger 

du ingen lærebok”. Samfunnsansvar er et område virksomheter og verden fortsatt har mye å 

lære om, og et slikt dokument kan derfor bli verdifullt.  

Mange av intervjukandidatene var usikre om hva som var ment med flere av standardens 

egenskaper. Noen av intervjukandidatene ville gjerne vite hva som menes når man sier at ISO 

26000 er frivillig, ikke-sertifiserbar og ikke kan brukes som en ledelsesstyringsstandard. Mye 

av kritikken viser til manglende kunnskap om og forståelse for standardens formål. Dette kom 

i hovedsak fra noen av industribedriftene. Det som derimot er bekymringsfullt, var misnøyen 

flere uttrykte for at ISO 26000 ikke lever opp til de høye forventningene som samfunnet har. 

Flere av de intervjuede var bekymret for at standarden ikke introduserer noe nytt eller prøver 

å strekke seg lengre i SR-feltet. Det at den baserer seg på en gylden middelvei anses som å 

svekke kvaliteten på standarden. Frykten er at lav gjennomslagskraft vil medføre at noe av 

standardens høye potensial vil bli redusert.  

”Standarden er normativ i og med at den gir råd om hva som skal gjøres. Det er mye hva 

og hvorfor, men lite om hvordan man faktisk skal få det til. Man kan da fort stille spørsmål 

om verdien av dette hvis den ikke oppfyller sitt eget mål?” H. Nordang, Statoil 

Samtlige av de intervjuede er enige om at dersom ISO 26000 skal oppfylle sitt potensial, bør 

den gi mer praktisk veiledning. Men folk er i varierende grad skeptiske til elementer i 
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standarden. Lundeby påpekte skepsisen mange følte innledningsvis med nok et initiativ. Det 

finnes allerede veletablerte standarder som Global Compact, Global Reporting Initiative 

(GRI), SA 8000 og AA 1000, som alle fungerer bra. Likevel blir ISO 26000 oppfattet som 

mer praktisk orientert i motsetning til for eksempel Global Compact, som baserer seg på 

intensjoner. Selv om ISO 26000 er prinsippbasert, er den fortsatt i det mer konseptuelle 

hjørnet.  

”Jeg syns ISO 14001 har mye for seg fordi den er et kvalitetstyringssystem som fokuserer 

på et definert område, nemlig miljø. Svakheten er at den ikke krever at man strekker seg 

med hensyn til å sette konkrete mål. Og det samme gjelder vel for ISO 26000 også, noe 

som fort kan bli litt tannløst.” M. Trodal, Grieg Shipping 

ISO 14001, et ledelsesstyringssystem, har vært et viktig bidrag for bedrifter i 

miljøhåndteringen, og forhåpentligvis vil ISO 26000 kunne få større betydning for fremtidig 

SR-håndtering. Derfor bør ikke arbeidet med ISO 26000 undervurderes. Det er imponerende 

at de har fått igang en så omfattende prosess som utviklingen av veiledningsstandarden. 

Verdifull kunnskap er blitt samlet inn i prosessen. Mange temaer er blitt tatt opp til debatt og 

bearbeidet i denne standarden. En av intervjukandidatene understrekte hvor viktig dette 

referansedokumentet er siden det åpner for et metaspråk og fungerer som et 

kommunikasjonsverktøy.  

”Det er litt som en kokebok som gir en fremgangsmåte for hvordan man kan jobbe med 

samfunnsansvar. Man må bare sette seg ned og finne det som er relevant og mulig å gjøre 

i den enkelte bedrift.” V. Midgaard, Gartnerhallen 

Skepsis og usikkerhet er blitt knyttet til at standarden vil være frivillig, veiledende og ikke-

sertifiserbar. NHO støtter opp om standarden som veiledende og frivillig slik at den kan 

komme til nytte også i land som ikke er kommet like langt med sitt SR-arbeid. Det er heller 

ikke til å unngå at politiske innflytelser og temaer vil variere over tid, og den friheten 

standarden får av å være veiledende, gjør den bedre rustet til å henge med og tilpasse seg 

disse endringene. Enkelte følte at manglende sertifisering svekker kredibiliteten, og at andre 

sertifiserbare standarder var å foretrekke foran ISO 26000. Som tidligere nevnt, var dette som 

følge av at organisasjoner ikke måtte strekke seg etter noe. SR-arbeidet fremstod da bare som 

tidkrevende og meningsløst. Det faktum at ISO 26000 heller ikke har konkrete 

prestasjonsindikatorer og –målinger blir tatt opp i diskusjonen og ansees som en fremtidig 

utfordring. Andre mente derimot at det bare er positivt at standarden ikke blir sertifiserbar.  

”Kriteriene i samfunnsansvar er så subjektivt relatert. Det er ikke grunnlag for 

sertifisering, og jeg er rimelig sikker på at det kommer fram et misforstått og feilaktig krav 

for sertifisering. Der respekten for dokumentet svekkes så mye at det mister sin betydning i 

og med at bedrifter ønsker å framstå som noe, og ikke som de faktisk er.” P.A Syrrist, 

deltager i Den norske speilkomiteen for ISO 26000 

Sitatet understreker hvor viktig det er å ha riktig fokus når man beveger seg inn i SR-området, 

noe som ble poengtert i delkapittel 5.2. Hvis motivasjonen kun bygger på penger, har noe av 

den grunnleggende verdien med samfunnsansvar blitt svekket. Det er vel idealistisk å tro at 

virksomheter skal ta samfunnsansvar uten å tjene på innsatsen, men tanken er at bedrifter skal 
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se verdien i andre ressurser. I et langsiktig perspektiv er det essensielt å være lønnsom og 

bærekraftig, men det er en kunst å finne balansen mellom de ulike aspektene identifisert i den 

triple bunnlinjen.  

”En ISO 26000 standard kan være et godt utgangspunkt for å etablere en felles forståelse 

og definisjon av hva sosialt ansvar er. Det er allikevel enda viktigere for oss å finne og 

etablere praktiske verktøy som bidrar til at vi oppnår faktiske forbedringer på dette 

området. Det er derfor hjelp til utvikling av en slik type verktøykassa vi som bedrift vil ha 

størst nytteverdi av.” H. Hauer, NorgesGruppen 

ISO 26000 bør betraktes som et viktig verktøy i håndteringen av fremtidige SR-problemer. 

Men det er kun et verktøy som skal hjelpe bedrifter og organisasjoner å takle endringer og 

styrke deres langsiktige bærekraftighet. En standard er ingen mirakelkur. Selv om store 

bedrifter tidligere har tatt stilling til samfunnsansvar på grunn av internasjonalt arbeid, og 

ressurserne er tilgjengelige, har også disse virksomhetene behov for veiledning. Hva har så 

ISO 26000 å tilby? 

Tabell 5 gir en oversikt over hva som ble trukket fram av styrker og svakheter med ISO 

26000. Majoriteten av styrkene kan relateres til kvaliteten av dokumentets interne egenskaper. 

Det er tydelig rom for forbedringer, men innholdet har et lovende utgangspunkt. Temaer 

knyttet til samfunnsansvar vil også endres over tid, enten som følge av politikk, endrede 

samfunnsholdninger eller uforutsette forretningssituasjoner. Mange av holdningene og 

fundamentet for ISO 26000 startet med arbeidet i Brundtlandskommisjonen, Rio-konferansen, 

Johannesburg-konferansen, og standardene og initiativene som har kommet i ettertid. Ideene 

knyttet til ISO 26000 har derfor allerede en sterk forankring i verdenssamfunnet.  
 

Tabell 5: Styrker og svakheter med ISO 26000 trukket frem i de kvalitative intervjuene 

Styrker med ISO 26000 Svakheter med ISO 26000 

 Skape felles forståelse   Stor og voluminøs  

 Bred forankring   Uklart begreps- og definisjonsapparat 

 Referanseverk / kokebok / rammeverk  Mister fokus på kjernevirksomheten, 

mer fokus på frivillige elementer  

 Global konsensus  Følger ikke andre standarder 

 Verktøy for håndtering av 

samfunnsansvar 

 Innfrir ikke de høye forventingen som 

ble dannet i starten av prosessen  

 Positivt for utviklingsland  Ikke tilpasset SMB 

 Kan skape internasjonale, akseptable 

retningslinjer og rapporteringsrutiner 

 Mangler konkrete råd og praktisk 

veiledning, blir for ledelsesorientert 

 Kommunikasjonsdokument 

 Verdifull prosess 

 Motstridende tolkninger vil svekke 

dokumentet og dens bruksområde 

 

Svakhetene er i større grad forbundet med eksterne faktorer og manglende innsikt i 

standarden. Disse svakhetene er kritiske på et tidlig tidspunkt, men vil bli mindre avgjørende 

etter at ISO 26000 har etablert seg og blitt tatt i bruk. Det er viktig å huske at standarden er 

fortsatt i et tidlig stadium i sitt livsløp og mye arbeid gjenstår. Det vil være naturlig å ta 
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utgangspunkt i disse svakhetene når ISO 26000 skal utbedres, noe som til delvis ble gjort 

under København-møtet i mai 2010.  

København-møtet har bidratt til å skape større enighet og resolusjon rundt tidligere uklare 

begreper og definisjoner, og FDIS vil, ved lansering, få større oppslutning på grunn av dette 

arbeidet. For bedrifter som ikke kjenner til eller såvidt har satt seg inn i standarden, er det 

neste skrittet å gjøre seg kjent med innholdet og formålet. Staten og de frivillige 

organisasjonene bør være pådrivere slik at nødvendig kommunikasjons- og opplysningsarbeid 

blir gjennomført. Lanseringen av Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St.meld 

nr. 10 2008-2009) viser et tydelig engasjement fra de norske myndighetene. Denne 

stortingsmeldingen bør brukes aktivt for å underbygge bruken av ISO 26000 i næringslivet, 

men også som et gyldig verktøy i seg selv. 

Hvis ISO 26000 skal bli en viktig premiss for næringslivets strategier og beslutninger, 

avhenger det av den fremtidige tolkningen og bruken av standarden, poengterte flere av de 

intervjuede. Suksessen av ISO 26000 vil også avhenge av hvor godt den fungerer sammen 

med etablerte initiativ og standarder, eller om den vil bli sett på som en konkurrent. Flere av 

intervjukandidatene påpekte at det i første omgang er de store, internasjonale bedriftene som 

må drive arbeidet fremover dersom standarden skal ha en sjanse.  

”Det er en miljøfyrtårn-effekt her. Hvis de store bedriftene tar den i bruk så kommer 

andre etter.” E. Lundeby, NHO 

Sitatet poengterer veldig godt makten store bedrifter innehar til å påvirke og fremme 

holdninger på SR-området. Selv om virksomheter i større grad blir kontrollert av samfunnets 

krav og forventninger til kjerneaktivitetene. Slik standarden er bygd opp i dag, var det en 

generell enighet om at standarden er utilstrekkelig for små og mellomstore bedrifter (SMBer). 

ISO 26000 mangler de praktiske retningslinjene som er nødvendig for SMBer siden de har 

begrenset med tid og ressurser til bruk på området.  

5.3 Analyse ut ifra norsk næringsliv og bedrifter 

Å si at norsk næringsliv har et behov for en samfunnansvarsstandard ble oppfattet som et vel 

sterkt utsagn, men bidraget vil være positivt. Verdien og nytten er blitt diskutert tidligere og 

vil ikke bli beskrevet mer her. Mottakelsen av ISO 26000 vil gi en indikasjon på om 

standarden dekker et behov etter publikasjon, men også hvilken posisjon standarden vil få i 

markedet. Flere av de intervjuede påpekte relevansen av en bred oppslutning i næringslivet 

dersom standarden skal tilføre noe nyttig. 

”Hvis mange tar det opp så kan det rydde litt i skogen av standarder og initiativer, og da 

kan det bli nyttig.” E. Lundeby, NHO 

Å måle effekten av standarden vil være vanskelig ettersom den ikke vil tilføre så mye nytt. 

Formålet med standarden er at den prøver å sette prosesser som har pågått i mange år i 

system. Denne systematiseringen vil forenkle virksomheters tilnærming til mengden av 

standarder og initiativer. Med andre ord vil standarden kunne gi en felles plattform og sikre at 

virksomheter legger de samme faktorene til grunn når de kommuniserer om samfunnsansvar.  
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Nytten vil samsvare med holdningene til de virksomhetene som tar i bruk 

veiledningsstandarden. Høye forventninger er allerede knyttet til dokumentet, men brukerne 

må se ISO 26000 for hva den er. Først og fremst er standarden et verktøy for å innarbeide 

gode arbeidsmetoder og –rutiner. Den gir et godt utgangspunkt, men kommer ikke til å løse 

alle problemene som virksomheter har. Forbedringer til språk og definisjoner er nevnt som 

svakheter med standarden, men hvis virksomheter vegrer seg til å ta i bruk ISO 26000 på 

grunn av dette, henger de seg opp i detaljer. Det er forståelig at på grunn av språklige 

tvetydigheter at virksomheter ikke ønsker å bli ansvarliggjort for sine aktiviteter. Formålet 

med standarden er likevel basert på en etisk tilnærming. 

Standarden har som formål å gjelde for alle organisasjoner, ikke bare store, internasjonale 

bedrifter. Defineringen av samfunnsansvar i dokumentet krever at organisasjoner innser at det 

er en overgang fra CSR til SR. Riddervold trakk fram argumentet om risikoen for at frivillige 

organisasjoner (NGOer) kommer til å bruke ISO 26000 som et vaktbikkje-redskap mot 

næringslivet – uten at de selv praktiserer samfunnsansvar i egen organisasjon. 

Et norsk samfunnsansvarsinitiativ ble fremmet med publiseringen av Næringslivets 

samfunnsansvar i en global økonomi (2008-2009). Den har som hensikt å øke bevisstheten 

rundt samfunnsansvar både i privat og offentlig sektor i Norge. Nordang mente dette arbeidet 

er et positivt bidrag og kan tette samfunnsansvarsgapet. Det gir også store norske bedrifter en 

ide om hva som forventes av dem i internasjonal sammenheng. Med den kommende ISO 

26000 får norske virksomheter god kunnskap om SR, hva som forventes og hvordan dette kan 

håndteres. Med god støtte fra myndighetene og relevante, oppdaterte verktøy er det ingen 

hindring for norske organisasjoner, og spesielt de med internasjonale aktiviteter, å kaste seg ut 

i samfunnsansvarsfeltet og fremstå som gode rollemodeller. 

Flere av de intervjuede poengterte viktigheten av at staten og myndighetene går frem som 

gode eksempler og SR-pådrivere. Det ble trukket paralleller til gjeldende praksis hos svenske 

myndigheter. De svenske statlige bedriftene er pålagt å rapportere etter GRI. I Norge har ikke 

praksisen kommet så langt. Selv om norske myndigheter har rettet oppmerksomheten mot 

samfunnsansvar og ført det på den politiske agendaen med publiseringen av St.meld. nr. 10, 

har de lang vei å gå. En konsekvens av dette er at myndighetene  kommer med anbefalinger 

og ikke faktiske pålegg. Manglende pålegg betyr at bedrifter og virksomheter i mindre grad er 

under kontroll av samfunnet og har større frihet til å gjennomføre endringer etter eget ønske 

og behov.  

Implikasjonene av manglende pålegg er at virksomhetene stilles under svak sosial kontroll, og 

de kan i større grad gjøre det som passer dem. ISO 26000 kan ha blitt frivillig som følge av at 

noen virksomheter frykter økt sosial kontroll. Dette henger nøye sammen med 

begrepsdefinisjoner og terminologi. Som det fremgår av figur 4, er det et stort sprang fra 

tradisjonell CSR til corporate accountability. Den norske arbeidslivsmodellen har derimot 

ført til at norske bedrifter i større grad er blitt ansvarliggjort og må ivareta viktige 

samfunnsansvarsproblemer, som for eksempel arbeidstakerrettigheter, HMS og miljø.  

Det norske arbeidslivet (LO) frykter at ISO 26000 vil svekke arbeidslivsmodellen ettersom 

bedrifter i større grad får større frihet til å velge hvordan de vil håndtere SR-problemer. Dette 
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er spesielt knyttet til interessentdialoger og medvirkning. Den norske arbeidslivsmodellen har 

gitt gode samarbeidsrelasjoner mellom fagbevegelser og myndighetene. Trygstad & Lismoen 

(2008) påpeker at fagbevegelsen blir betraktet som en interessent på lik linje med andre 

interessenter med den kommende ISO 26000, og fagbevegelsene kan dermed miste sin 

tidligere innflytelse. Det spørs om den norske arbeidslivsmodellen kan benyttes når 

virksomheter etablerer seg i utlandet. NHO kommenterte utfordringene norske bedrifter møter 

i utlandet der mange land har manglende eller ikke-eksisterende praksis når det kommer til 

trepartssamarbeidet. Ettersom utviklingen av SR er på svært ulike stadier og modningsnivå, er 

det vanskelig å ivareta elementene i modellen. 

Det var blandet tilbakemelding om ISO 26000 kom til å motarbeide eksisterende lover og 

reguleringer. Det hang i all hovedsak sammen med hvordan organisasjonen velger å tolke 

standarden. Tvetydigheter rundt definisjoner og terminologi var også blant årsakene. Begrepet 

sphere of influence ble gjentatte ganger trukket fram og er en av kritikkene rettet mot ISO 

26000. Denne holdningen frontet av Ruggie er tydelig blitt hørt av det norske næringslivet 

siden flere av intervjukandidatene nevnte hans argument. Folkeretten ble også nevnt som et 

område som standarden kan svekke.  

Globalisering har gjort det stadig viktigere å fokusere på å inkludere samfunnsansvar i deres 

aktiviteter. Utallige episoder kan nevnes der dårlig SR-håndtering har ført til kritiske 

mediaoppslag og dårlig omdømme. Eksempler som de intervjuede trakk fram var blant annet 

Telenors aktiviteter i Bangladesh, Nike og sweatshopene i Asia, Hydros aktiviteter i Qatar og 

Rio Tintos gruvevirksomhet i Ny-Guinea. Dette gjelder for store, internasjonale bedrifter, 

men også små og mellomstore bedrifter kan ta lærdom.  

Samme SR-praksis er likevel ikke tilstede i store deler av verden, og gir bedrifter muligheten 

til å sluntre unna sine plikter. Det er dermed enda viktigere for norske organisasjoner å være 

bevisste over disse forskjellene. Der myndighetene og infrastrukturen er moden nok bør 

virksomheter hjelpe til å fasilitere gode arbeidsmetoder for håndtering av SR istedenfor å 

utnytte organisasjonens maktposisjon og forretningssituasjonen i det respektive landet. Det 

gjelder å fremme gode etiske og moralske holdninger, å ta et standpunkt.  

I SR-arbeidet er det viktig å ha en realistisk tilnærming. Det er viktigere å se helheten enn å 

henge seg opp i detaljer. Det er også viktig å være forskjellene i organisasjoner, regioner og 

land bevisst. Når store organisasjoner etablerer seg i land med svakere lovgivning og 

myndigheter er det viktig å være klar over at forventningene og mulighetene ikke 

nødvendigvis stemmer overens. I tillegg er ofte virksomhetenes pragmatiske tilnærming en 

årsak til urealistiske holdninger. Bedriftene argumenterer at de mest gunstige løsningene vil gi 

faktiske målinger og prestasjoner. På et område som samfunnsansvar kan dette være 

vanskelig. 

Det vil være ulike motivasjoner bak virksomheters interesse for samfunnsansvar. For noen 

står det etiske motivet sentral, og de begrunner dette med den triple bunnlinjen og pyramiden 

for CSR. Andre motivasjonsfaktorer kan være godt omdømme, økt konkurransefortrinn og 

ønsket om å gi noe tilbake til samfunnet. Det er heller ikke utenkelig at mye tid og krefter blir 

brukt på PR for å få bedriften til å fremstå som noe den faktisk ikke er.  
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”Jeg tror det er viktig at man går bak bedriftens fasade hvis man skal vurdere om en 

bedrifts samfunnsarbeid virkelig er slik det hevdes å være. Ikke alt som kommuniseres 

må tas for god fisk. Det er en del spill for galleriet, slik jeg ser det.” V. Midgaard, 

Gartnerhallen 

Samfunnsansvarets økte oppmerksomhet i internasjonale fora, gjennom for eksempel Global 

Compact og GRI, har tvunget bedrifter til å måtte ta hensyn til SR i deres aktiviteter. Om 

forsøkene er oppriktig eller ikke, avhenger helt og holdent av virksomhetens holdninger, og 

da spesielt uten ledelsen kan man ikke lykkes. Selv med gode verktøy som ISO 26000 

kommer man ingen vei hvis engasjementet og interessen ikke er tilstede. Strøm påpekte at ”en 

standard kan være et verktøy til å skape holdningene. Det viktigste i arbeidet med 

samfunnsansvar er ikke selve standarden, men holdningene”.  

Forhåpentligvis kan veiledningsstandarden bli et viktig bidrag som vil endre holdninger ved å 

gi økt kunnskap om hvorfor samfunnsansvar lønner seg i lengden. Tolkninger av standarden 

vil være avgjørende for effekten, men også for forståelsen for hva konseptet betyr. BPs SR-

håndtering av oljeutslippene etter kollapsen av oljeplattformen Deep Horizon har vært fatal, 

og omfanget av miljøkonsekvensene vil bli katastrofalt. Hendelsen har preget omdømmet til 

BP, og deres aktiviteter vil være under oppsyn i lang tid fremover. 

ISO 26000 er utilstrekkelig for små og mellomstore bedrifter. Samtlige av de intervjuede 

mente at det gjenstod mye å gjøre før ISO 26000 ville være aktuell for SMBer. Klare barrierer 

er manglende tilgang på ressurser og tidsforbruk. I tillegg faller arbeidet ofte på ildsjeler i 

organisasjonen, og dersom de forsvinner, kan hele prosessen stagnere. En av 

intervjukandidatene mente for øvrig også at dagens SMBer er overregulerte.  

”Mange av dem (SMB) er opptatt av samfunnsansvar, men selve standarden ISO 26000 er 

et stort og omfattende dokument. Mange SMB'er vil nok trenge hjelp til å forstå hvordan 

de kan implementere den.” I. Gravlien, DNV  
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6. Modell for integrering av samfunnsansvar og ISO 26000 
Samfunnsansvar kan tilnærmes på mange måter. Det gjelder også for integreringen av 

organisasjonens samfunnsansvar. Blant annet kan virksomheter anvende initiativet Global 

Compact med sine ti prinsipper og formulerte intensjoner for samfunnsansvarshåndtering. En 

mer praktisk veiledning er gitt i rapporteringsstandarden GRI som gir konkrete 

prestasjonsindikatorer og -målinger for hva som bør inkluderes i bærekraftighetsrapporter. 

DNV har tatt utgangspunkt i Deming-sirkelen
3
 og foreslår en modell for implementeringen av 

ISO 26000 i en organisasjon (Gravlien 2009). I Norge bygger dette på grunntankene i 

Internkontrollforskriften for sikker HMS-arbeid. Dette er et godt utgangspunkt ettersom 

norske bedrifter og næringsliv allerede er kjent med metoden. DNVs modell utvider strategien 

til å inkludere hele SR-området og ikke bare HMS. Et langsiktig forretningsperspektiv 

forutsetter at bedriftene har en strategi for kontinuerlig forbedring. 

Poenget med verktøyene burde være å gjøre implementeringen av samfunnansvar og ISO 

26000 til individuelle prosesser og burde tilpasses den enkelte virksomheten. Selv om dette er 

tidkrevende er det en fordel å ta utgangspunkt i organisasjonens egne aktiviteter og verdier. 

Istedenfor en mer detaljert beskrivelse av de nevnte verktøyene har forfatteren valgt å rette 

oppmerksomheten mot utformingen av en sjekkliste for integreringen av samfunnsansvar og 

ISO 26000. Verktøyene er tilstrekkelige på sine felt, men klarer ikke å gi en helhetlig nok 

tilnærming på samfunnsansvaret og dens samfunnsplassering.  

”Hvordan kan samfunnsansvar & ISO 26000 integreres i en virksomhet?” 

Forfatteren presenterer en sjekkliste som tar en mer helhetlig og strategisk tilnærming til 

håndteringen av samfunnsansvar. Grunnlaget for sjekklisten bygger på teori, tilbakemeldinger 

fra datainnsamlingen, ISO 26000 og analysen. Sjekklistens mål er å gi anbefalinger for hva 

organisasjoner bør vurdere for å oppnå en vellykket integrering av ISO 26000 og 

samfunnsansvar i virksomhetens kjerneaktiviter.  

Et viktig moment vedrørende denne sjekklisten er omfanget. ISO 26000 Guidance on Social 

Responsibility er bare ett verktøy for håndteringen av samfunnsansvarselementer. Det er 

viktig å ikke glemme andre veletablerte standarder og hjelpemidler ved integreringen av SR, 

men disse vil det ikke bli sett nærmere på i denne sjekklisten. En god tilnærming her er å 

bruke veiledningsstandarden som en referansekilde.  

Andre forutsetninger er at virksomheten har et ledelsesstyringssystem på plass og håndterer 

de kvalitetsmessige (profitt) og miljømessige aspektene fra den triple bunnlinjen. Alene er 

ikke ISO 26000 tilstrekkelig for å dekke alle områdene i TBL. Per i dag har de fleste store 

internasjonale virksomhetene et eller annet form for integrert ledelsessystem, og dette utgjør 

en god struktur for videre arbeid. SMBer vil neppe ha det samme utgangspunktet, men det 

gjør ikke SR-arbeidet mindre viktig. For disse virksomhetene er det avgjørende med gode 

holdninger fra ledelsen, men også støtte fra større virksomheter forutsatt at SMBen er 

tilknyttet en leverandørkjede.   

                                                
3 Opprinnelig kalt ”PDCA cycle” (Plan, Do, Check & Act) 
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Sjekkliste for integrering av samfunnsansvar og ISO 26000 i organisasjonen 

1. Analyser hvilke holdninger organisasjonen har til samfunnsansvar 

Før arbeidet med ISO 26000 og samfunnsansvar kan starte er det essensielt å vite 

hvordan organisasjonen forholder seg til, vektlegger og forstår konseptet. Det gjelder å 

kartlegge om bedriftens verdier er i samsvar med de ansattes – ledelsen inkludert. En 

erkjennelse er nødt til å komme fra toppen om at dette er et område som er viktig for 

organisasjonen. Uten støtte fra ledelsen er det sjelden at implementering av initiativ, 

standarder eller tiltak blir gjennomført. Manglende forståelse i en eller flere av de 

ulike nivåene i en organisasjon kan være en barriere for implementeringen av 

samfunnsansvarstiltak. Virksomhetens verdier og visjoner bør reflektere SR-

holdningene. 

 

2. Identifiser kjerneaktivitetene til virksomheten og tilhørende leverandørkjede(r) 

og/eller verdikjede(r) 

For å fremme en bærekraftig utvikling er det viktig å identifisere hva man faktisk 

driver med. Det betyr å identifisere hvilken type tjeneste man tilbyr – det være 

produkt, prosess eller service – og å få en grov oversikt over interne og eksterne 

aktører i leverandørkjeden(e) og/eller verdikjeden(e) bak virksomhetens daglige 

aktiviteter.   

 

3. Få oversikt over hvilke SR-tiltak som allerede er iverksatt i organisasjonen 

En organisasjon (stor eller liten) tar i en eller annen grad samfunnsansvar om de er 

bevisst det eller ikke. For å gjøre arbeidet med integreringen av ISO 26000 enklere, er 

det viktig å få en oversikt over hva som allerede gjøres. Dette gjelder for eksempel 

bruk av ledelsesstandarder, initiativer og praktiske verktøy som risikohåndtering eller 

miljøanalyse. Her gjelder det også å ha oversikt over gjeldende lovverk og 

reguleringer som gjelder for bedriftens aktiviteter i det aktuelle landet. 

 

4. Undersøk fremtidige planer for utvidelse av virksomhetens aktiviteter 

I et langsiktig forretningsperspektiv bør organisasjonen undersøke mulighetene for å 

utvide eller forbedre dens aktiviteter skal den være lønnsom. Dersom det vil skje store 

endringer i kjernevirksomheten, bør organisasjonen undersøke hvilke konsekvenser 

dette vil ha for deres samfunnsansvar. Vil de nye aktivitetene by på uforutsette 

problemer? Hvilke nye hensyn må organisasjonen nå forholde seg til? 

 

5. Identifiser styrker og svakheter i organisasjonen 

Her gjelder det å systematisere funnene i punktene 1-4 for å identifisere styrker og 

svakheter i virksomhetens SR-arbeid. Punkt 5 og 6 danner basisen for informasjon 

som organisasjonen har tilgjengelig ved gjennomgangen av ISO 26000. Standarden vil 

ikke bidra med noe hvis virksomheten ikke er klar over egen situasjon.  
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6. Opprett en dialog med virksomhetens mest aktuelle interessenter  

I tråd med ISO 26000 er det relevant å få oversikt og ta kontakt med sine interessenter. 

Det kan virke som en overveldende prosess, men interessentprioritering basert på 

makt, legitimitet og nødvendighet (Mitchell et. al 1997) gir gode retningslinjer. Disse 

dialogene kan bidra til å identifisere fremtidige samarbeidsklustere.   

 

7. Undersøk ISO 26000s sju prinsipper og kjerneområder 

Ved første øyekast kan dette virke overveldende, men mye av grunnarbeidet er 

allerede gjennomført i punktene 1-6. Her gjelder det å:  

 

1) Gå gjennom standardens sju prinsipper for å undersøke om virksomhetens 

holdninger samsvarer med de sentrale grunnreglene for SR-arbeid (jfr. figur 2). 

2) Gå gjennom listen over de sju kjerneområdene og tilhørende 46 tema, og identifiser 

de områdene som har betydning for kjerneaktivitene (jfr. tabell 2). 

3) Trekk ut de temaene som er mest relevant for organisasjonens kjerneaktiviteter. 

Benytt styrkene og svakhetene fra punkt 4 som et aktivt hjelpemiddel. Det er viktig å 

prioritere temaene ut ifra relevante interessenter, nødvendighet og mulige negative 

konsekvenser. 

 

8. Let etter vinn-vinn-situasjoner (strategiske investeringer) med kjerneaktivitetene 

som utgangspunkt 

Mange av holdningene til SR strekker seg utover det organisasjonen er pålagt. Det 

handler om å gjøre det som er etisk og moralsk riktig. Det er urealistisk og naivt å tro 

at virksomhetens tiltak og handlinger ikke skal gi økonomiske gevinster. En 

organisasjon er avhengig av å være lønnsom hvis den skal ha langsiktige 

fremtidsplaner. Porter og Kramer (2003) trekker fram to viktige poeng:  

  

1) Penger trenger ikke å være den eneste formen for utbytte.  

2) For at strategiske investeringer skal gi utslag i verdiskapning må 

kjernevirksomheten brukes som utgangspunkt. 

 

Disse punktene gjør det mulig å skape vinn-vinn-situasjoner for virksomheten og 

lokalsamfunnet.  

 

9. Lag en handlingsplan og utarbeid tiltak for de identifiserte temaene i pkt. 7 

Ved å ta utgangspunkt i svakheter og manglende arbeid på identifiserte ISO 26000-

temaer har virksomheten mulighet til å sette opp tiltak for hvordan dette skal 

håndteres. Å benytte etablerte kanaler (som andre standarder og/eller verktøy) i 

organisasjonen er et godt utgangspunkt. Der det er funnet mangler må organisasjonen 

selv strukturere integreringen av tiltak og opprette nye arbeidsmetoder som inkluderer 

arbeidsrutiner og -reglement. 
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10. Sørg for adekvat oppfølging og forbedringsrutiner 

Det er viktig å innse at arbeidet med samfunnsansvar er en pågående prosess. Det vil 

alltid være et behov for å følge opp de områdene som virksomheten har identifisert 

som sitt samfunnsansvar. Dette bør gjøres i samarbeid med interessentene. Et 

overordnet mål med SR-arbeidet er at det skal være en naturlig og integrert del av 

organisasjonens strategier og beslutninger. 

 

11. Vær oppdatert på hva som inngår i dagens samfunnsansvar 

Samfunnsansvar er i stor grad bestemt av samfunnets forventninger og den politiske 

agendaen. Dette tilsier at formen og fokuset vil endre seg over tid, avhengig av hvor i 

verden virksomheten ligger og hvilke ressurser den har tilgjengelig. En organisasjons 

SR vil aldri ta slutt. 

 

Ideen med SR er at organisasjonene proaktivt skal kunne avdekke og takle nye SR- 

utfordringer. En aktiv interessentdialog og bevisste holdninger til samfunnsansvar vil 

hjelpe virksomheter å identifiserer fremtidige temaer og problemer raskere. Her kreves 

det også en kontinuerlig oppfølging dersom SR-arbeidet skal være vellykket.  

Sjekklisten gir konkrete råd om hvordan store og små bedrifter kan forholde seg til 

samfunnsansvar og veiledningsstandarden ISO 26000. Essensen i listen er å gi en oversikt 

over organisasjonens holdninger til og arbeid med SR. Dette krever forståelse for og 

kunnskap om tematikken. Det er viktig å innse at samfunnsansvarets skiftende karakter og 

politiske tilknytning gjør en kontinuerlig oppfølging nødvendig. 

Denne oversikten gjør det mulig for virksomheter å systematisere og lage gode arbeidsrutiner 

og –metoder for håndteringen av SR-temaer. ISO 26000 vil bli et verktøy som tydeliggjør 

områder for fremtidig SR-arbeid og ivaretar det sosiale aspektet i den triple bunnlinjen. 

Standarden vil være et nyttig utgangspunkt for virksomheter som ikke har jobbet aktivt med 

samfunnsansvar før eller de som ønsker å starte opp prosessen. Sjekklisten presenterer en 

gunstig, systematisk tilnærming til de ulike virksomheters SR-arbeid. Tabell 6 gir en 

sammenfattet fremstilling av de ulike punktene i sjekklisten.  

Tabell 6: Den sammenfattede sjekklisten for integrering av SR og ISO 26000 i organisasjonen 

Sjekkliste for integrering av samfunnsansvar og ISO 26000 i organisasjonen 

1. Analyser hvilke holdninger organisasjonen har til samfunnsansvar 

2. Identifiser kjerneaktivitetene til virksomheten og tilhørende leverandørkjede(r) og/eller 
verdikjede(r) 

3. Få oversikt over hvilke SR-tiltak som allerede er iverksatt i organisasjonen 

4. Undersøk fremtidige planer for utvidelse av virksomhetens aktiviteter 
5. Identifiser styrker og svakheter i organisasjonen 

6. Opprett dialog med virksomhetens mest aktuelle interessenter 

7. Undersøk ISO 26000s sju prinsipper og kjerneområder 
8. Let etter vinn-vinn-situasjoner (strategiske investeringer) med kjerneaktivitetene som 

utgangspunkt 

9. Lag en handlingsplan og utarbeid tiltak for de identifiserte temaene i pkt. 7 

10. Sørg for adekvat oppfølging og forbedringsrutiner 
11. Vær oppdatert på hva som inngår i dagens samfunnsansvar 
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Norske bedrifter med internasjonal virksomhet har i stor grad allerede evaluert konsekvensene 

av sine aktiviteter i utlandet. Internasjonale initiativ, standarder og en økt global 

oppmerksomhet rettet mot bærekraftig utvikling har vært viktige drivkrefter for dette arbeidet. 

Som nevnt tidligere har disse store selskapene et behov for å forbedre verktøykassen, og ISO 

26000 bør betraktes som et positivt bidrag. Standarden gir retningslinjer for hva samfunnet 

mener er viktig å ta hensyn til, og hvorfor, og utfyller mangler i de eksisterende 

ledelsesstyringssystemene. 
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7. Diskusjon 
Dette kapittelet vil ta for seg ISO 26000s plassering i samfunnsansvarstematikken, vurdere 

norsk næringslivs behov for og nytte av standarden, undersøke hvor godt standarden fungerer 

med økt globalisering, evaluere standardens styrker og svakheter, se på implikasjonene av 

publiseringen og belyse mulighetene for norske bedrifter med internasjonal virksomhet. 

Avslutningsvis vil det bli sett på fremtidige utfordringer.  

7.1 ISO 26000s plassering i samfunnsansvarstematikken 

 

“When a warrior decides to do something he must go all the way, but he must take 

responsibility for what he does. No matter what he does, he must know first why he is 

doing it, and then he must proceed with his actions without having doubts or remorse 

about them.” (Carlos Castaneda 1973: 61) 

 

Virksomheter er dagens krigere. Alle - kriger, mann eller organisasjon – har et ansvar for sine 

handlinger. I dagens samfunn forventes det at bedrifter skal ta hånd om sine aktiviteters utfall, 

og de skal heller ikke fravike sitt ansvar for utførte handlinger. Mange virksomheter mangler 

fortsatt både kompetanse og kunnskap om hvordan deres aktiviteter påvirker lokalsamfunnet. 

Ledelsens holdning og bedriftens håndtering av SR er avgjørende for kompetansenivået og 

forståelsen.  

Å sammenfatte en felles standard for SR er en vanskelig oppgave ettersom hver enkelt 

organisasjon har unike behov og utgangspunkt. De ulike industriene og bransjene har særegne 

utfordringer og muligheter når det kommer til temaet. De forskjellige lands tradisjoner og 

kulturer spiller også en rolle, og det er stor variasjon i SR-utviklingen. Dette er komplekst, og 

det tar tid å endre holdninger. Det gjelder å tilpasse begrepet til den enkelte bedrift, noe som 

også kom fram i intervjuene. De intervjuede mente at det er viktig å innrette 

samfunnsansvaret etter det som er relevant for bedriftens kjerneaktiviteter. De fleste mente at 

dette er en stor utfordring å få til i praksis. 

”Alle snakker om samfunnsansvar, men det er veldig få som kan være helt konkrete på hva 

det er i handling.” J. Strøm, Bama 

Mange bedrifter velger å forstå samfunnsansvar ut ifra lovverket. Dette blir en form for 

risikostyring (Utenriksdepartementet 2008-2009). De kvalitative intervjuene gjorde det klart 

at det skjer en endring i forståelsen for og holdningene til samfunnsansvar. Mange 

virksomheter og organisasjoner har begynt å tolke samfunnsansvar som en form for 

verdiskaping. Samfunnsansvar oppfattes dermed som noe virksomheten påtar seg frivillig 

utover de gjeldende lover og regler. En slik holdning krever pådrivere, rollemodeller og en 

bred støttet fra hele organisasjonen dersom det skal fungere. Verdiskapingen vil komme i 

form av strategiske og operasjonelle fordeler.  

I CSR-pyramiden må det økonomiske og lovbestemte ansvaret være oppfylt før 

organisasjonen kan gå løs på det etiske. Å rettferdiggjøre etiske handlinger i en 

bedriftssammenheng kan være vanskelig. Som nevnt tidligere pågår det et holdningskifte i 

hva virksomheter legger i det å ta samfunnsansvar. Mange ansatte og ledere ønsker å jobbe i 
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virksomheter som etterstreber gode etiske verdier og holdninger. Chandler (2000: 29) 

poengterer at utgangspunktet for CSR må være moral, ikke penger; prinsipper, ikke 

fortjeneste. Ut ifra formålet med den triple bunnlinjen er det ikke nok å fremme økonomisk 

fremgang hvis dette går utover den miljørettede kvaliteten og den sosiale rettferdigheten i 

samfunnet. En stor utfordring er dermed å få til en holistisk tilnærming som skaper en 

rettferdig balanse mellom de tre aspektene. Her gjelder det å ikke henge seg opp i detaljene. 

ISO 26000 kan være et viktig verktøy i arbeidet med å komme opp på et høyere nivå i CSR-

pyramiden, men kan også gi en økt forståelse for samfunnsansvar som strekker seg lengre enn 

risikostyring.  

Vincent (2010) presenterer en figur som setter ISO 26000 i relasjon til de 3P-ene (profit, 

planet og people). Figur 5 poengterer en mulig tolkning av veiledningsstandarden. Med 

utgangpunkt i en kvalitetstilnærming blir standarden satt i sammenheng med ISO 9000 og 

ISO 14000. Kvalitetsstandarden ISO 9000 ivaretar profitten, miljøkvalitetsstandarden ISO 

14000 tar hånd om planeten og veiledningsstandarden for samfunnsansvar vil ta seg av den 

siste P-en, people. Standarden tilfredsstiller et manglende behov i en organisasjons samspill 

og interaksjon med samfunnet.  

 

Det er viktig å se standarden i en større sammenheng. En bredere tilnærming vil ikke svekke 

grunntankene. Et slikt perspektiv kan bidra til å senke forventingene og gi en mer nøktern 

tilnærming til ISO 26000. Det er ikke selve standarden som skaper samfunnets tillit til 

organisasjonene. Lundeby (2010) påpeker at det er arbeidet organisasjonene utfører med ISO 

26000 som rammeverk som vil virke tillitsbyggende på samfunnet. Tiden vil vise hvordan 

samspillet mellom ISO 26000 og eksisterende verktøy og standarder blir. 

7.2 Globalisering og ISO 26000 

 

”Globalisering er en viktig driver for å systematisere og operasjonalisere bedrifters 

samfunnnsansvar” I. Gravlien, DNV 

Den økte internasjonaliseringen av bedrifters aktiviteter gjør det stadig viktigere for 

organisasjoner å henge med i samfunnsansvarstematikken dersom de skal ha langsiktige 

 
Figur 5: ISO 26000s posisjon i den triple bunnlinjen (Vincent 2010: 7) 
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fremtidsplaner. Endringene er blant annet en følge av globaliseringen. Ved å se på 

sammenhengen mellom globalisering og bærekraftighet kan ISO 26000 belyse hvordan 

virksomheter burde håndtere disse endringene. Elkington (1998) påpekte sju fokusområder 

(jfr. tabell 3) som påvirker bedrifters evne til bærekraftig drift. Tabellen tar utgangspunkt i 

den triple bunnlinjen. ISO 26000s formål samsvarer med dette ønsket om å fremme en 

bærekraftig utvikling ved å inkludere samfunnansvar i virksomhetenes kjerneaktiviteter. 

Hvordan påvirker så ISO 26000 de sju fokusområdene? 

I dagens samfunn og marked er det ikke tilstrekkelig å bare overholde lover og regler 

(Elkington 1998). Virksomheter er i stor grad drevet av den globale konkurransen for å 

overleve. Samfunnsansvar blir dermed enda viktigere, og hvis konseptet blir brukt til 

verdiskaping, vil det kunne gi strategiske fordeler som fremmer langsiktige forretningsplaner. 

Dette ivaretar også de nye verdisynene i samfunnet.  

Menneskene og samfunnets verdier har fått stadig større innflytelse på virksomheters 

strategiske beslutninger. De myke verdiene, som kunnskap, åpenhet og samfunnsansvar, 

spiller i større grad inn på disse beslutningene. ISO 26000 identifiserer sju kjerneområder. 

Disse områdene kan gjøre det enklere for virksomheter å fastslå hvordan 

samfunnsansvarsressursene burde fordeles. Dette vil ivareta samfunnets nye verdiene dersom 

virksomhetene klarer å etterleve og integrere ISO 26000s sju prinsipper i sine strategier og 

beslutningsprosesser.  

Økt åpenhet er et viktig kriterium hvis organisasjoner skal klare å opptre på en bærekraftig 

måte. Det minsker også risikoen for korrupsjon og juks (Elkington 1998). GRI bidrar sterkt til 

å fremme større åpenhet. En slik åpenhet medfører at bedriftene i større grad kan 

ansvarliggjøres for sine handlinger – dermed økes samfunnets sosiale kontroll. Dette er noe 

bedriftene motsetter seg. Standarden er ikke-sertifiserbar og bedrifter kan ikke holdes 

ansvarlige for hvilken stilling de tar til veiledningsstandarden eller ikke. Denne misforståelsen 

av ISOs hensikt går ofte igjen. Standarden vektlegger viktige konvensjoner, deklarasjoner og 

internasjonale reguleringer til grunn. For at en virksomhet skal være bærekraftig bør disse 

momentene overholdes (Flydal 2010). Og økt åpenhet er et skritt i riktig retning.  

ISO 26000 ønsker å fremme en holistisk tilnærming til organisasjoners håndtering av 

samfunnsansvarets kjerneområder (ISO 2009). Den vektlegger samspillet og den gjensidige 

avhengigheten mellom kjerneområdene. Et slikt tankesett er essensielt i tilnærmingen av 

virksomhetens livsløpet til et produktet og dens tilhørende livssyklusteknologi. I utarbeidelsen 

av livsløpsanalyser og input-output-analyser, er det ikke tilstrekkelig å kun fokusere på 

produktet. Man må se på hele produktets ”cradle-to-grave”. Helhetstankegangen vil kunne gi 

utslag i bedriftens triple bunnlinje.  

Å etablere forretningsmessige partnerskap som skaper vinn-vinn-situasjoner og gir strategiske 

investeringer (se sjekkliste kap. 6) er et område hvor forbedringspotensialet er stort. Før var 

det vanlig for bedrifter å klare seg mest mulig selv, og samarbeid ble ansett som en svakhet og 

en måte å miste konkurransefortrinn. Globaliseringen medfører at det blir viktigere å drive 

virksomheter i symbioser eller klustere i motsetning til å stå alene. Vinn-vinn-situasjoner 

skapes ved å innegå partnerskap som i større grad gagner samfunnet enn den enkelte 
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bedriften, og disse situasjonene krever at organisasjonen tar en holistisk tilnærming til SR. 

Veiledningsstandarden forutsetter at virksomheter identifisere sine interessenter som et ledd i 

SR-arbeidet. Organisasjonene får dermed identifisert mulige partnerskap – enten med andre 

bedrifter i samme bransje eller på tvers av industrier.  

Tidsperspektivet må endres som følge av globaliseringen. En organisasjon bør etterstrebe et 

mest mulig langsiktig mål for sin virksomhet. Det er underforstått at en virksomhets 

bærekraftighet og overlevelse krever strategiske beslutninger som skaper langsiktig 

forretningsplaner. Dette svarer til bedriftens corporate governance, måten man kommer fram 

til og integrerer beslutninger i organisasjonen. Organizational governance er ett av de sju 

kjerneområdene i ISO 26000. Dette fremhever hvor viktig det er at samfunnsansvar og den 

triple bunnlinjen integreres i virksomheten. Tilnærmingen medfører en mer omfattende 

håndtering på SR- området.  

For at en bærekraftig utvikling skal være mulig er det viktig å ta i bruk strategier som fungerer 

på tvers av markeder, verdier, åpenhet, livssyklus, partnerskap og langsiktige tidsplaner. Dette 

vil gi den mest gunstige effekten. ISO 26000 med andre ord understøtter og tar hensyn til 

endringene som skjer i verden som følge av globaliseringen. Og som følge av det den økte 

internasjonaliseringen av virksomheters aktiviteter. ISO 26000 tilbyr veiledning innenfor 

områder som kan være vanskelige å håndtere, og dersom den brukes riktig kan 

veiledningsstandarden gi verdiskaping og konkurransefortrinn. 

7.3 Behovet for og nytten av ISO 26000 

Norske bedrifter med internasjonal virksomhet har ikke et direkte behov for en standard om 

samfunnsansvar. Likevel vil ISO 26000 bli et verdifullt bidrag til verktøyskassen for 

organisasjoner. Om det er et reelt behov, vil nok bare vise seg i fremtiden. Først etter at 

standarden er blitt lansert, vil man få muligheten til å undersøke om veiledningen oppfyller 

målet – å gjøre arbeidet med samfunnsansvar mer forståelig og håndterlig. Dokumentet er 

fortsatt ikke SMB-vennlig. I følge Lundeby (2010) bør dette i større grad bli sett på som et 

behov for videre formidling og en fremtidig mulighet for NHO, regjeringen og Standard 

Norge. 

Det er per i dag vanskelig å vite om ISO 26000 vil dekke et reelt behov, men man kan henvise 

til standardens nytteverdi ved publisering. Veiledningsstandarden vil bidra med et felles 

begrepsapparat og språk og fungere som et fremtidig referansedokument for samfunnsansvar. 

Den vil gi økt forståelse på tvers av landegrenser og kulturer, og en felles plattform for 

virksomheter å kommunisere på. ISO 26000 inneholder også myke verdier som kunnskap, 

åpenhet og samfunnsansvar, som har fått økende relevans i dagens samfunn.  

I de senere årene har deler av miljø-aspektet overskygget SR-helheten. Standardens 

publisering vil skape en mer rettferdig balanse i SR-tilnærmingen. Som tidligere nevnt i 

diskusjonen kan standarden fylle et manglende aspekt i den triple bunnlinjen og prinsippet om 

bærekraftig utvikling. Brukt riktig vil standarden få stor innvirkning. Flydal (2010) 

argumenterer likevel at det vil bli gjort for lite altfor langsomt i forhold til samfunnsansvarets 

faktiske utvikling.  
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7.4 Styrker og svakheter med ISO 26000 

En SWOT-analyse er gjennomført av markedssituasjonen ved publiseringen av ISO 26000 

Guidance on Social Responsibility (Aasbø 2009). Den ser på de interne styrkene og 

svakhetene med selve standarden. I tillegg vurderer analysen de eksterne mulighetene og 

truslene standarden har ved publisering i verdenssamfunnet.  

Figur 6 oppsummerer funnene. De samsvarer i stor grad med styrkene og svakhetene som ble 

identifisert i intervjuene. Som tidligere nevnt kan styrkene knyttes til de interne egenskapene i 

veiledningsstandarden, mens svakhetene i større grad er knyttet til ytre og eksterne faktorer. 

Et slikt utgangspunkt øker standardens kredibilitet som et gyldig verktøy for organisasjoner i 

fremtiden. Endringen fra DIS til FDIS i København i mai 2010 er et tegn på at verden ser 

nødvendigheten av innholdet i ISO 26000, og standarden er et skritt nærmere lansering.  

 

Per dags dato er en stor andel av diskusjoner og uenigheter knyttet til begrepsapparatet. 

Utydelige formuleringer har ført til at aktører ikke vil godkjenne standarden. Forfatteren 

mener at noe av frykten kommer av at organisasjonene ikke ønsker å bli urettmessig forpliktet 

og ansvarliggjort. Intensjonen bak ISO 26000 er å øke bevisstheten rundt samfunnsansvar. 

Den bør tolkes ut fra et moraliserende perspektiv der etiske holdninger ligger til grunn – ikke 

rettsmessige.  

Tolkningen av standarden vil være avgjørende for mottagelsen. Den vil også avgjøre 

betydningen av de identifiserte svakhetene. Styrken til ISO 26000 ligger i utviklingsprosessen 

av standarden som er nyttig og verdifull i seg selv. Mulighetene og truslene viser i større grad 

til implikasjonene publisering av dokumentet vil ha, og vil bli diskutert i neste delkapittel.  

 
Figur 6: SWOT-analyse av ISO 26000 (oversatt og utvidet fra Aasbø 2009:23) 

 

STYRKER

•Felles terminologi og språk

•Holistisk tilnærming

•Frivillig og veiledende

• ISO utgivelse

•Global konsensus

•Multi-interessent prosess

MULIGHETER

•Bruke som referanseverk/rammeverk

•Samsvare med og utfylle eksisterende 
ledelsessystemer

•For alle typer organisasjoner

•Nytt marked som inkl. NGOer, stater etc.

SVAKHETER

•For generell og lite operasjonell

• Ingen spesifikke målinger for SR

•Kompleksiteten av løsninger (ingen one-fits-all)

• Inkonsekvent bruk av begrep og definisjoner

TRUSLER

•Sertifiserbare verktøy foretrekkes

•Tid og ressurskrevende å følge opp

• Implementering krever høy forståelse for og 
kompetanse i SR-spørsmål og vilje i egen 
organisasjon

•Undervurderere viktigheten av SR 

•Konstant endring av interessenter

ISO 26000
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7.5 Implikasjonene av ISO 26000 Guidance on Social Responsibility 

Robberstad og Lunheim (2000) argumenterer at i praktisk samfunnsansvar er utviklingen av 

internasjonale standarder et viktig element. ISO 9001 og ISO 14000 er eksempler på dette, 

men spørsmålet er  om ISO 26000 vil bli like nyttig.  

En av implikasjonene med veiledningsstandarden er at den systematiserer og strukturerer 

tidligere arbeid i samfunnsansvarsområdet. Det har som formål å skape en global, felles 

forståelse og være et referanseverk som organisasjoner kan jobbe ut ifra. Et universalt 

rammeverk i tilnærmingen til samfunnsansvar vil være et positivt og nyttig bidrag. Det er ikke 

meningen av ISO 26000 skal erstatte eksisterende standarder og initiativer, men gi veiledning 

om elementer, områder og relevante verktøy som vil gagne organisasjoners fremtidige 

samfunnsarbeid. En annen implikasjon er at standarden kan tilpasses til virksomheters 

eksisterende ledelsessystemer. Og den utnytter virksomheters veletablerte arbeidssystemer. 

Hensikten med ISO 26000 er altså å utfylle slike styringssystemer. 

En annen positiv konsekvens som publiseringen av ISO 26000 medfører seg, er åpningen av 

et nytt marked. Selv om standarden er frivillig, er den ment å gjelde for alle organisasjoner. 

Tidligere initiativ og standarder appellerer i større grad til bedrifter. Organisasjoner som før 

var vaktbikkjene til bedriftene, må nå etterleve forventningene som er formulert i standarden. 

Dette legger et ukjent press på NGOer, myndigheter og stater, og det vil være spennende å 

følge med på den fremtidige håndteringen blant disse organisasjonene. Utviklingsland og 

industriland stiller på lik linje. Det vil bli stadig viktigere å legge et høyere press på 

velfungerende myndigheter og samfunnsinstitusjoner. Med andre ord vil standarden kunne 

balansere ansvarsforholdet blant de ulike aktørene i næringslivet. Videre impliserer 

standarden at alle virksomheter bør ansvarliggjøres, og de bør ta et tak om verden skal klare å 

leve opp til en bærekraftig utvikling og opprettholdelse av livskvaliteten i samfunnet. 

Store forventninger er rettet mot ISO 26000. Mange er allerede skuffet at den ikke lever opp 

til disse forventningene. At bidraget vil være positivt og nyttig, er det ikke tvil om. Man må 

likevel ikke glemme at ISO 26000 fortsatt kun er en veiledningsstandard. Den er ingen kur på 

alle verdensproblemer. Derfor er det viktig med saklige forventninger. Integreringen av ISO 

26000 krever forståelse og støtte fra ledelsen. En stor trussel for fremtidig bruk av ISO 26000 

er manglende kunnskaper og holdninger. En av intervjukandidatene understreket at har ikke 

lederne de riktige holdningene så vil ikke standarder hjelpe.  

Virksomhetens SR-muligheter og -trusler er avhengig av dens holdninger til SR. Det samme 

gjelder tolkningen av standarden. Hvis organisasjoner og virksomheter undervurderer verdien 

ISO 26000 kan tilby, skader det standardens kredibilitet. Hvis standarden blir oppfattet som et 

lite relevant eller utilstrekkelig verktøy, kan andre verktøy foretrekkes (og da kanskje 

sertifiserbare). Manglende kommunikasjon og opplysning rundt standarden etter publisering 

utgjør en trussel. Det er essensielt at godt oppfølgingsarbeid blir prioritert i tiden etter 

lanseringen. Dette kan blant annet være publiseringer av kortere sammenfatninger fra 

standarden, kurs for økt forståelse for og bruk av standarden eller egne nasjonal oversettelser.  

For en vellykket integrering av ISO 26000 og SR er tid, ressurser og engasjement viktige 

forutsetninger. Det kreves en mer anvendbare standard for små og mellomstore bedrifter,  som 
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har begrenset med ressurser, for å redusere risikoen for feiltolkning eller utilstrekkelig 

håndtering. En av implikasjonene med innføringen av standarden gjør at organisasjoner må 

bruke mer ressurser på å identifisere sine interessenter, som er et arbeidet som kan bli svært 

omfattende og forvirrende.  

7.6 Hvilke muligheter gir ISO 26000 for norske bedrifter med 

internasjonal virksomhet?  

Norske lovgivninger er på et høyt nivå. Innenlands er norske bedrifter underlagt 

arbeidsmiljøloven, forurensningsloven og internkontrollforskriften, og det har medført at deler 

av SR-arbeidet er integrert i virksomheters aktiviteter. Publiseringen av Næringslivets 

samfunnsansvar i en global økonomi (St.meld. nr. 10 2008-2009) viser til økt engasjement og 

oppmerksomhet fra den norske regjeringen når det kommer til samfunnsansvar. 

Stortingsmeldingen bør tolkes som et relevant verktøy ettersom den tilbyr gode retningslinjer 

for SR-håndtering for norsk næringsliv i utlandet.  

Stortingsmeldingen vil dermed kunne fungere som et oppslagsverk for norske bedrifter med 

internasjonal virksomhet. Den tar utgangspunkt i flere internasjonale, anerkjente standarder 

og initativer, som for eksempel ILOs menneskerettighetskonvensjoner, OECDs retningslinjer 

for anti-korrupsjon, FNs Global Compact og Global Reporting Initiativ. Disse standardene og 

initiativene håndterer ulike tema som inngår i samfunnsansvarsområdet. Med ISO 26000 og 

St.meld.nr. 10 har norske virksomheter med internasjonalt arbeid gode forutsetninger for en 

tilfredsstillende håndtering av samfunnsansvar. God støtte fra et nasjonalt og internasjonalt 

nivå gjør at SR-arbeidet bør sees på som både relevant og viktig for virksomheten.   

Et godt alternativ for norske bedrifter med internasjonal virksomhet er å bruke den norske 

arbeidslivsmodellen i integreringen av samfunnsansvar. Modellen bør være tilbøyelig for 

endringer. Når virksomheter opererer i utland med ulik praksis eller manglende styrke i en 

eller flere av partene (myndighet, fagbevegelse eller arbeidsgiver), er det viktig å være klar 

over at andre tilnærminger kan lønne seg. I ISO 26000 starter samfunnsansvarsarbeidet med å 

opprette dialog med sine interessenter. Arbeidslivsmodellen kan derfor hjelpe til å identifisere 

grupper som mangler makt og innflytelse og kan gi en stemme til den oversette gruppen. 

Uansett bør virksomheter alltid etterstrebe å opptre etisk korrekt. 

Ulike områder i verden tolker fortsatt samfunnsansvar forskjellig. I USA er CSR betraktet ut 

ifra et eksplisitt nivå, mens Europa og Norge er områder med ulike implisitte nivåer. En 

vesentlig forskjell mellom eksplisitt og implisitt CSR er samfunnets grad av sosial kontroll 

over virksomheten. Disse forskjellene er viktig å være klar over når norske virksomheter drar 

til utlandet for å drive med kjerneaktiviteter. ISO 26000 gir virksomhetene en mulighet til å 

kommunisere på en felles plattform. Den bidrar også til å minimere, men også tydeliggjøre 

samfunnsansvarsskillet som eksisterer mellom ulike steder, nasjoner og verdensdeler. 

Utviklingsland og industriland blir stilt ovenfor like kriterier og tilbyr muligheter, men også 

vanskelige utfordringer. 
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7.7 Utfordringer med SR og ISO 26000 

En av utfordringene med ISO 26000 er å gjøre den mer operasjonell. En forutsetning om at 

det ikke er mulig med en ”one-size-fits-all”-løsning, gjør at betydelig ressurser og 

engasjement kreves fra den enkelte virksomheten hvis standarden skal lykkes. Et vanlig tema 

fra intervjuene var knyttet til den manglende operasjonaliteten av standarden. Og vil være 

spesielt utslagsgivende for SMBer. I første omgang bør de store internasjonale selskapene 

fremstå som pådrivere og rollemodeller. De er også de virksomhetene som i størst grad er 

påvirket av tematikken. Standarden tilbyr også veiledning som de store bedriftene i større 

grad klarer å ta innover seg i starten. Forhåpentligvis vil integreringen av ISO 26000 spre 

effekter nedover i leverandør- og verdikjeden(e). Å bruke ISO 26000 gjennom kjeden(e) kan 

gjøre SR- håndteringen enklere for SMBer.  

Etikk kommer til å bli en stor utfordring for ISO 26000. God anvendelse av innholdet og 

standardens formål blir formet som følge av tolkninger av standarden og holdninger til 

samfunnsarbeid. En annen svakhet med veiledningsstandarden er muligheten for å måle 

samfunnsansvar. Per i dag har virksomheter ulike bærekraftighetsindekser å forholde seg til, 

som for eksempel FTSE4GOOD eller Dow Jones Sustainability Index. Det er likevel stor 

variasjon i kvaliteten på gode prestasjonsindikatorer og måleprestasjoner. Det samme vil 

gjelde for ISO 26000.  

Det er vanskelig å finne gode referansemålinger eller benchmarkinger. Slik at etiske 

dilemmaer er nært knyttet til samfunnsansvarsproblemer. Uklarheter i benchmarking knyttes 

til bruken av: ordinal inndeling av målinger, manglende inkludering av virksomhetens 

intensjoner, subjektivitet av vurdering, kontekstavhengig aktiviteter og prioritering av 

interessenter (Graafland et. al 2004). Alle momentene er vanskelig å belyse i kvantitative 

målinger ettersom de har et kvalitativt preg. Referansemålinger av CSR kan likevel være 

nyttig – selv om gode målinger mangler i dag. Graafland et. al (2004) har identifisert klare 

fordeler i CSR-målinger. De kan blant annet hjelpe virksomheter med å bli mer åpne, 

ansvarliggjort, sammenlignbare og å ta en systematisk tilnærming til problemet. Ved å bruke 

eksterne parter kan bedriften oppnå en annen form for objektivitet som øke dens kredibilitet i 

pågående SR-arbeid. Å lage gode referansemålinger og indekser som er både relevante for 

bedrifter, men også andre organisasjoner, som myndigheter, stater eller NGO, vil bli en stor 

fremtidig utfordring.  
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8. Konklusjon og videre forskning 
I dette kapittelet blir konklusjonene fra studien presentert, og det blir videre påpekt fremtidige 

forskningsmuligheter i utviklingen av ISO 26000 Guidance on Social Responsibility og 

samfunnsansvar.  

8.1 Konklusjon 

Konklusjonen ble inndelt i to argumenter. Først vil lanseringen av ISO 26000 være et verktøy 

som kan bidra til å gjøre organisasjoner og bedrifters samfunnsansvarsarbeid bedre. For det 

andre vil standarden kunne ivareta, passe inn og fungere godt i organisasjonens 

kjerneaktiviteter, men også i samfunnet generelt. Før de to argumentene presenteres, blir 

viktige holdninger og observasjoner fra empiri og analysen belyst.    

Samfunnsansvar må tilpasses den enkelte organisasjons kjernevirksomhet mente 

intervjukandidatene. Det handler om å drive en bærekraftig og lønnsom virksomhet i et 

langsiktig perspektiv. SR må bli en integrert del av organisasjonens verdier og visjoner. For å 

lykkes krever det prioritering fra ledelsen og forståelse fra de ansatte, og det gjenstår mye 

holdningsskapende arbeid. Viktigheten av SR-området er blitt tydeligere på både den 

nasjonale og internasjonale politiske agendaen. 

I intervjuene blir ISO 26000 tolket som et positivt bidrag til norske bedrifter verktøykasse i 

SR-håndteringen. Standarden vil være nyttig selv om Norge ikke opplever et eksplisitt behov. 

Et viktig tilleggsbidrag for norske bedrifter med internasjonale aktiviteter er publiseringen av 

Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St.meld. nr 10 2008-2009). Samspillet 

mellom de to veiledningene kan gjøre arbeidet med samfunnsansvar mer håndterlig for små, 

mellomstore og store bedrifter, og spesielt for de med aktiviteter i utviklingsland. ISO 26000s 

nyttegrad vil avhenge sterkt av markedsmottagelsen og dens bruke i verdenssamfunnet.  

Styrker med ISO 26000 er at den kan skape en felles forståelse, plattform og språk. Det åpner 

for et felles referanserammeverk i samfunnsansvarsjungelen. ISO 26000 har en bred 

forankring som følge av selve utviklingsprosessen. Og er jevnt representert av utviklingsland 

og industriland. Standarden har en multi-interessenttilnærming som krever global konsensus. 

Utviklingsprosessen er med på å underbygge standardens innhold. Noen av svakhetene er 

manglende praktisk veiledning og konkret råd. Utydeligheter i beskrivelsen av definisjoner og 

begrep blir også nevnt. I tillegg blir standarden oppfattet til å være altfor omfattende og 

vanskeliggjør anvendelsen for små og mellomstore bedrifter.  

Tolkningen av ISO 26000 vil være den mest avgjørende faktoren for om organisasjonene tar 

den i bruk. En av hensiktene med standarden er å ta ansvar basert ut ifra et etisk ståsted. Hvis 

den kan gi rettsmessige konsekvenser som følge av et utydelig begrepsapperat, kan 

virksomheter være skeptisk til å ta standarden i bruk. Ingen vil ha uforutsette 

ansvarliggjøringer. Dette gjelder spesielt aktiviteter drevet i utviklingsland. Istedenfor å bruke 

standarden som veiledende, kan organisasjonene prøve å finne smutthull og veier for å 

motarbeide den. Her gjelder det å tenke helhetlig. 

Hvis standarden blir tolket fra et etisk ståsted vil mange av svakhetene svekkes. På grunn av 

sin normative karakter forventes det at samfunnsansvaret tilpasses den enkelte virksomhetens 
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kjerneaktiviteter. Meningen med standarden er å gi veiledning om hva virksomheten bør 

undersøke og vurdere ved integreringen av og mulige problemer med SR. Det er klart 

vanskeligere å ta et moralsk-etisk ståsted i forretningsverdenen. Idéen er at det finnes andre 

ressurser og midler til en organisasjon enn penger. 

Det første konkluderende argumentet er at ISO 26000 vil fungere som et verktøy for 

organisajoner til å bli bedre i håndtering av samfunnsansvar. Per i dag er standarden 

utilstrekkelig for små og mellomstore bedrifter. Store norske bedrifter med internasjonal 

virksomhet har allerede måttet ta stilling til samfunnsansvar og har tilhørende ressurser 

tilgjengelig. Integreringen av ISO 26000 vil kunne tilpasses de store virksomheters 

eksisterende ledelsesstyringssystemer. I håndteringen av samfunnsansvarsspørsmål kan ISO 

26000 bli et velfungerende bidrag til verktøyskassen.  

Virksomhetene blir presentert for en sjekkliste om hvordan virksomheter skal integrere ISO 

26000 og samfunnsansvar i sine aktiviteter og strategier. Hovedtanken bak sjekklistens 11 

punkter er å fremme retningslinjer som gir en økt forståelse for og kunnskap om 

samfunnsansvar og bidra til å gi en oversikt over organisasjonens holdninger til, arbeid med 

og engasjement i samfunnsansvar. Listen fremhevet blant annet å lete etter vinn-vinn-

situasjoner, å innarbeide gode forbedrings- og oppfølgingsrutiner og å være kontinuerlig 

oppdatert på samfunnsansvarsområdet.  

Det andre konkluderende argumentet er at ISO 26000 kommer til å fungere bra i 

organisasjonen som tar den i bruk, men også i samfunnet generelt. Dette forutsetter nøkterne 

forventninger til standarden, men også en forståelse for dens plassering i 

samfunnsansvarstematikken. I de 3Pene er ISO 26000 karakterisert til å dekke people-

aspektet (det sosiale aspektet i den triple bunnlinjen). Profitten og planeten krever andre 

tilnærminger og standarder. Et viktig poeng er å forstå veiledningsstandarden ut ifra en større 

sammenheng. Publiseringen av standarden vil gi en fullstendig dekning av samfunnsansvar, 

men standarden alene vil ikke gi virksomheten en bærekraftig utvikling og opprettholdelse.  

8.2 Videre forskning  

Arbeidet med samfunnsansvar er en kontinuerlig prosess som krever oppfølging til enhver tid. 

Interesse- og problemområder vil endre seg med tiden og er ofte knyttet til den politiske 

agendaen lokalt eller internasjonalt. Uforutsette områder og tematikker vil forekomme, og 

ISO 26000 skal prøve å gi gode arbeidsrutiner og metoder slik at virksomheter proaktivt kan 

håndtere de kommende utfordringene. Spørsmålet er derimot om organisasjonene kommer til 

å anvende den kommende standarden ISO 26000 Guidance on Social Responsibility på en 

tilfredsstillende måte. Dette bør sees nærmere på.  

ISO 26000 gir en ansvarliggjøring av alle organisasjoner og virksomheter – et område som 

tidligere har vært forbeholdt bedrifter. Publiseringen av standarden gir en endring fra CSR til 

SR, men hva vil dette si for samfunnet? En ansvarliggjøring av alle organisasjoner kan 

påvirke samfunnets kontroll over organisasjonen. Det er et behov å undersøke om økt grad av 

sosial kontroll vil forbedre samfunnets livskvalitet, eller om for høy sosial kontroll vil 

ødelegge organisasjonens mulighet for en bærekraftig opprettholdelse?  
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Sosial kontroll henger også sammen med virksomhetenes maktmuligheter. Den nye tanken 

rundt SR vil minimere makten til den enkelte bedriften og gi mer til samfunnet. Dette krever 

mye av de enkelte statene og de statlige institusjonene. Organisasjoner som driver aktiviteter i 

land med svakere myndigheter trenger å være bevisst på forskjellene og å vite hvordan de skal 

takle disse endringene. Spørsmålet er om utviklingslandene vil ha sterke nok statlige 

institusjoner til å gi den støtten organisasjoner har behov for i sitt SR-arbeid eller vil 

utviklingslandene utnytte de store, internasjonale bedriftene i dette arbeidet. Kan ISO 26000 

gjøre samfunnsansvarsgapet mindre og da spesielt skillene i og mellom utviklingsland og 

industriland?  

Flere av de intervjuede etterlyste en mer praktisk rettet verktøyskasse på 

samfunnsansvarsområdet. På grunn av standardens subjektive og normative karakter kan det 

være hensiktsmessig å prøve og operasjonalisere ISO 26000. Vil standarden klarer å skape en 

felles plattform for ulike virksomheter å kommunisere i, eller vil kravet om sertifisering og 

mer praktiske retningslinjer svekke dens kredibilitet?  

En stor utfordring og fremtidig forskningsfelt innen ISO 26000 blir dermed å undersøke 

muligheten for å lage gyldige, praktiske prestasjonsindikatorer og referansemålinger 

(benchmarking). Per i dag er dette området innen SR mangelfullt. Det er klare fordeler med å 

utføre og vise til målinger, men er det legitimt siden SR-arbeidet er en individuell prosess i 

organisasjonen? Vil totaleffekten av målingene kunne resultere i at virsomhetene opptrer mer 

samfunnsansvarlig eller blir det bare en måte for organisasjonene å fremstå som enn å faktisk 

bli mer samfunnsansvarlig?  
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9.2 Intervju  

Navn Tittel Organisasjon Dato Sted 

Gravlien, Ingebjørg Senior Consultant, CR Det Norske Veritas 

(DNV) 

22.02.2010 Høvik, Oslo 

Gude, Benedicte Kommunikasjonssjef Wilh. Wilhelmsen 02.03.2010 Per mail 

Hauer, Halvard Fagsjef miljø og etisk 

handel 

NorgesGruppen 01.02.2010 Skøyen, Oslo 

Lundeby, Erik Seniorrådgiver NHO 18.02.2010 Majorstua, Oslo 

Midgaard, Vibeke Eksportsjef Gartnerhallen 23.02.2010 Økern, Oslo 

Nordang, Håkon Rådgiver, Social 

Responsibility 

Statoil 16.04.2010 Per telefon 

Riddervold, Toril Rådgiver NHO 18.02.2010 Majorstua, Oslo 

Strøm, Jens Direktør Kvalitet og FIV Bama Gruppen AS 01.03.2010 Økern, Oslo 

Syrrist, Per Arne Deltager i Den norske 

Speilkomiteen 

Peterson 15.03.2010 Per telefon 

Trodal, Marit CR Mangaer Grieg Shipping Group 24.02.2010 Skøyen, Oslo 
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  I 

Vedlegg 

I. Den semi-strukturert intervjuguiden 

 

Intervjuguide  

Navn 

Alder 

Bakgrunn (utdanning og arbeidsområde) 

Samfunnsansvar 

Hva legger du i begrepet samfunnsansvar? 

Hvordan forholder din bedrift/organisasjon seg til samfunnsansvar? 

Er det enkelt i det norske næringslivet å rette seg etter sitt samfunnsansvar? 

Hvor mye ansvar føler industrien at den har ifht samfunnsansvar? 

Hva mener du er de største utfordingene den kommende tiden med arbeidet med 

samfunnsansvar? 

ISO 26000 

Hvor kjent er du med utviklingen, arbeidsprosessen rundt og innholdet til ISO 26000 

Guidance on Social Responsibility? 

Høringsrunden for godkjenningen av ISO 26000 er akkurat blitt avsluttet og standarden ble 

stemt ja til (77%). Hva sier dette? 

Hva er implikasjonene ved innføringen av en slik standard? 

Styrker og svakheter med ISO 26000? (Hvorfor / hvorfor ikke?) 

Hvordan kan ISO 26000 nå frem og bli en viktig premiss for utvikling av strategier og 

beslutninger i næringslivet samt også bedriften?  

Norsk næringsliv og bedrifter 

Har Norge og norsk næringsliv behov for en standard rundt samfunnsansvar? (Hvorfor – 

hvorfor ikke?) 

Hvilken nytte kan en slik standard gi?  

Hvordan tror du at integreringen av denne standarden sammen med allerede etablerte 

systemer vil bli mottatt? 

Vil lanseringen av standarden føre til kollisjon med allerede etablerte lover og reguleringer? 

Det er mye fokus på små og mellomstore bedrifter. I Norge er det svært få store, 

internasjonale bedrifter. Norsk næringsliv består hovedsaklig av disse typer bedrifter. Hva vil 

en slik standard har å si for dem? Muligheter og barrierer? 


