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Tre begreper for sosial aksept

• Sosial aksept

• CSR – Bedrifters samfunnsansvar

• SLO- social licence to operate



Bedrifters samfunnsansvar - CSR
Ansvar som bedrifter har utover de bedriftsmessige, altså i forhold til ikkeforretningmessige sider ved 
virksomheten, sine ansatte og overfor samfunnet

Ulike typer ansvar:

• Økonomisk

• Lovmessig

• Etisk

Stakeholdere:

- Økonomiske (eiere, kunder, lokalsamfunn)

- Organisatoriske (ansatte fagforening

- Sosiale (myndighter, lokalsamfunn, NGOer)

- Miljøet

I Norge, CSR: ansatte, lokalsamfunn/NGOs, miljø



SLO – social licence to operate

Definisjon: Sosial lisens til å operere 

Kommer fra det som kalles ekstraktive og naturressurs-baserte 
industrier

Grunnleggende premiss: Fri adgang til naturressuser:

• Gruvdrift: At det som er under grunnen ikke er grunneierens

• Fiskeoppdrett: At havet er en tilgjengelig ressurs

• Turisme: At det er full bevegelsesfrihet 



Hovedelementer

Fokus:

• Beslutningsprosesser angående utvikling av virksomhet basert på naturressurser

• Ulemper for lokalbefolkningen og miljøet

• Lokal (og nasjonal) nytte

- profitt, hvor mye brukes i lokalsamfunnet

- hvor mye går tilbake til lokalsamfunnet som skatt etc.

• Styring av virksomheten

- Hvem eier grunnen, hvem har bruksrettigheter?

- Hvordan kan relasjonen styres?

• Prinsippet oppfattet og anvendt forskjellig fra land til land



Fire nivåer/grader av aksept 

• Avvisning

• Akseptert, ulike grader

- stilltiende

- protesterer, men aksepterer nederlag

- variert; noen for, noen mot

• Tilslutning 

• Identifikasjon



Aksept avhengig av

• Legitimitet, 

at lokalsamfunnet får noe igjen, at det tas hensyn til lokale skikker

etc., og at det er i henhold til lover og regler

• Troverdighet
Har å gjøre med ærlighet, åpenhet, evne til å skape tillit

• Tillit

Basert på dialog, at partene holder hva de sier, vedvarende relasjon



Nordkapp

• Ikke et lokalt sted

- konstruert innen turismen

- drevet som et turiststed

- drevet av eksterne aktører

• Preget og drevet av eksterne turismeaktører
- Nordkaps Vel driftsselskap fra 1928

- Avtalen fortrengte og ekskluderte andre 

- Kommunen holdt utenfor

- Modellen har vært støttet av fylke og stat



Fire nivåer av akseptanse - Nordkapp

• Avvisning

- Aldri skjedd

• Akseptert

- Slik det er, man godtar tingenes tilstand

• Tilslutning

- Mye motstand, altså ingen allmenn tilslutning  

• Identifikasjon
- Ja og nei, vet ikke; stolthet knyttet til Nordkapp, men platået er ikke det 
mest sentrale 



Identitetsaspekter

• Legitimitet,  

- Driverne sliter her; monopolet er omstridt, forvaltningen er omstridt, manglende pay-
back, 

- Lite penger som går til utvikling av turismen og lokalsamfunnet

• Troverdighet

- Manglende åpenhet, noen føler seg lurt eller tilsidesatt

- Man tror ikke driverne vil gi noe fra seg

• Tillit

- Det er en dialog, aktørene kjenner hverandre

- Få gode erfaringer med hvordan kommunen har vært håndtert

- Ordfører Holmgren mener han ble lurt på 1990-tallet



Takk for meg




