
“En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001.”

“Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? 
Det får väl samhället sköta"

“Det där med ISO 26000 kan väl din avdelning ta hand om?”

Implementering av ISO 26000



Utvecklar och sprider 
en strategisk metodik 

för att skapa framgångsrika 
verksamheter och regioner 

som samtidigt bidrar till 
en hållbar utveckling 

Det Naturliga Steget



Generation 1 Uppfyller lagkrav
Sponsorprojekt i samhället

Generation 2 Policies och riktlinjer
Integration i organisationen
Program och ledningssystem

Generation 3 Strategiskt ledarskap och tydligt engagemang

Hållbar utveckling en drivkraft 
för innovationer och nya affärer

Framtidens vinnare



Hur kan ISO 26000 vara till hjälp?



”Det övergripande målet 
för en organisation som tar sig an och 

praktiserar socialt ansvarstagande 
är att maximera sitt bidrag till 

en hållbar utveckling”.

Socialt ansvarstagande enligt ISO 26000



Gro Harlem Brundtland,1987

“A development that meets the needs of 
the present without compromising the 
ability of future generations to meet their 
own needs." 

En hållbar utveckling enligt  ISO26000



Dagens icke hållbara utveckling

Tid

Hot
Klimat
Skogar
Jordbruksmark
Fiskebestånd
Metaller
Grundvatten
Epidemier
Fattigdom
Korruption
Försurning
Övergödning
Hormonstörande ämnen
Främlingsfientlighet
...



Innovationer för en hållbar framtid

Tid

Möjligheter
Nya kundkrav
Nya önskemål
Nya marknader
Förtroende
Varumärket
Produktivitet 
Resurskostnader
Lagar & skatter
Försäkringar & lån
Laganda
Stolthet
Stories of meaning
…



Tid

Icke hållbar utveckling
Hållbar utveckling

Vad – konkret – innebär hållbar utveckling?



1…koncentrationsökning av ämnen från berggrunden.

2... koncentrationsökning av ämnen från samhällets 
produktion.

3... undanträngning med fysiska metoder.

4... hindras inte människor systematiskt från att tillgodose 
sina behov.

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk…

…och i det samhället...

Hållbarhetsprinciperna



Backcasting från framgång 
i ett hållbart samhälle



Vad kan vi göra idag som...

1) ...är ett steg i rätt riktning?
2) ...är vidare utvecklingsbart?
3) ...ger en bra ekonomisk 

avkastning?



Vinst 175 Mkr  exkl. publicitet



"It was not until at least ten years later, we 
understood how much money Electrolux had 
saved and earned from applying the Natural 
Step Framework to foresee changes on the 
market and in legislation".

Det kan dock ta en stund



Det driver innovation



...vilket ger positiv publicitet



Så hur börjar man?



Har vi en konkret definition av hållbarhet?

Har vi identifierat våra utmaningar och 
möjligheter på vägen dit?

Vad är det viktigaste att nu planera och 
genomföra för att ta vara på dem?

Har vi en konkret definition av framgång?



Enas om en hållbar målbild

TidMål 2015

Målbild

Vision
Värderingar

Strategiska mål



Använd hållbarhetsprinciperna

1...naturen utsätts för systematisk koncentrations- 
ökning av ämnen från berggrunden, 

1...naturen utsätts för systematisk koncentrations- 
ökning av ämnen från samhällets produktion,

3...naturen utsätts för systematisk undanträngning 
med fysiska metoder

4...människor systematiskt hindras från att tillgodose 
sina behov. 

…………………………………………………………………………………………….
.

Vi ska sluta bidra till att…



ISO 26000 – 7 principer 

1. Ansvarighet
2. Transparens
3. Etiskt uppförande
4. Respekt för intressenternas intressen
5. Respekt för rättsstatens principer
6. Respekt för internationella uppförandenormer
7. Respekt för de mänskliga rättigheterna



ISO 9001 – 8 principer 

1. Ledarskap
2. Kundfokus
3. Processinriktning
4. Systemangreppssätt för ledning
5. Medarbetarnas engagemang
6. Faktabaserade beslut
7. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
8. Ständiga förbättringar



Målbild

Nuläge

Identifiera utmaningar & möjligheter



ISO 26000 – 7 huvudområden

1. Verksamhetsstyrning
2. De mänskliga rättigheterna
3. Arbetsförhållanden
4. Miljö
5. Goda verksamhetsmetoder
6. Konsumentfrågor
7. Samhällsengagemang och utveckling



Identifiera huvudutmaningar
• Vilka områden utgör de största utmaningarna? 
• Var är behovet av utveckling störst?

• Vilka är våra intressenter?
• Vilka områden är våra intressenter mest intresserade av just nu?
• Vilka områden kommer våra intressenter få fokus på inom några år?
• Finns det något område där utrymmet för att visa ledarskap är stort?

Utmaningar & möjligheter



Aktiviteter och åtgärder

Nuläge

Brainstorm
Målbild



Från målbild till handlingsplan

Prioritering

Nuläge

Målbild
Brainstorm



Prioritering av åtgärder

1. Rätt riktning?

2. Utvecklingsbart?

3. God ekonomi?



Verksamhetstyrning

4. prioritering

5. Handlingsplan

3. åtgärder

1. målbild

2. nulägesanalys

6. styrning



Ordning på mål & handlingsplaner

Ordning på lagar och andra krav

Ordning för att undvika olyckor

Beredskap för att mildra konsekvenser av olyckor

Certifierbara verktyg för att administrera verksamheten 

ISO 9001 & ISO 14001



Se till att innovationer och nya affärer är drivkraften

Använd backcasting – utgå från målbild av framgång

Använd en konkret definition av hållbarhet

Integrera i verksamhetsstyrningen

Fokus på planering och prioritering

Följ upp och styr det ni prioriterat

Kommunicera målbild, utmaningar och resultat

Bjud in intressenterna att samverka 

Hur implementera ISO26000?



Har ni en konkret definition av hållbarhet?

Vilka är era utmaningar och möjligheter på vägen dit?

Hur följer ni upp att ni lyckas?

Utmana era leverantörer och kunder

Vad är det viktigaste som ni planerar och genomför 
för att hantera  dem?

Arbetar ni med socialt ansvarstagande enligt ISO2600?
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