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Sammanfattning
Företagens sociala ansvar är en fråga som har blivit allt mer aktuell. Det blir allt viktigare att
företag är medvetna om den påverkan de har på samhället. Corporate Social Responsibility
(CSR) och hållbarhet används när det talas om företagens ansvarstagande och sociala ansvar.
Studiens syfte är att undersöka hur företag förhåller sig till CSR och hållbarhet. Jag använder
mig av fyra svenska företag Hennes & Maurits, IKEA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget och
Ångpanneföreningen, för att studera information på deras hemsidor. Jag väljer därför att göra
en Foucauldiansk diskursanalys och tittar på hemsidor och rapporter för att se vad företagen
skriver om CSR och hållbarhet. Resultaten visade att delade värderingar och synpunkter om
CSR och hållbarhet med anställda och medarbetare är önskvärt för att kunna driva en
verksamhet med ett trovärdigt varumärke och en välutvecklad CSR och hållbarhets filosofi.
Jag resonerar kring hur företagens CSR och hållbarhets tänk kan kopplas till förtagens mål,
individernas/medarbetarnas mål, värderingar och identitet. En ledande fråga och tema blir om
företagens ansvarstagande gentemot sociala, lokala och globala frågor blir en del av
företagens identitet och rykte som därmed påverkar företagets position som arbetsgivare på
arbetsmarknaden. I och med detta går det även att resonera kring medarbetarnas roll i
företagets perspektiv på CSR och hållbarhet och hur viktig blir det för företaget att anställa
personer med samma CSR-värderingar.

Nyckelord:
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1. Inledning
En återkommande debatt är hur företag och verksamheter förknippas med samhälleliga
intressen och ansvar. Corporate Social Responsibility (CSR) handlar just om företags
ansvarstagande och sociala ansvar. I det sammanhanget talas det även om hållbarhet där en
central aspekt är att finna hållbara långsiktiga lösningar på bland annat produktion och
råvaruval för att minimera negativ påverkan på vår miljö. CSR bygger på att företag tar ett
ansvar för sin påverkan på samhället ur ekonomiska, miljömässiga, etiska och sociala
aspekter. Det som normalt definieras som CSR handlar bland annat om att man tar sitt ansvar
för att bekämpa korruption, verkar för mänskliga rättigheter samt arbete mot miljöförstöring
(Dobers, 2009:2-3).
Härifrån blir det intressant att resonera kring hur företagens inställning till CSR och
hållbarhets kan kopplas till förtagens mål, individernas/medarbetarnas mål, värderingar och
identitet. Andra intressanta områden är hur företagens ansvarstagande gentemot sociala,
lokala och globala frågor bli en del av företagens identitet och rykte som därmed påverka
företagets position som arbetsgivare på arbetsmarknaden. I och med detta blir det även
intressant att resonera kring medarbetarnas roll i företagets perspektiv på CSR och hållbarhet
och hur viktig blir det för företaget att anställa personer med samma CSR-värderingar som
företaget för att ytterligare utveckla företaget till att bli lönsamt samtidigt som de betraktas
som en ”god samhällsmedborgare”.
Det då intressant för både företagen och individen, den arbetssökande, att ”finna varandra” så
att ett företags värderingar, attityder och mål stämmer överens med individens värderingar
och syn. Gemensamma mål och lojala arbetare kan då bli en drivkraft för att skapa ett
effektivt och framgångsrikt företag som kan bli en faktor för företagen till att skapa sig ett
trovärdigt varumärke. Syftet för min studie är att studera hur företag förhåller sig till CSR och
hållbarhet. Detta görs genom en diskursanalys där jag studerar hur företagen framställer detta
på internet, på deras hemsidor och i årsrapporter som publiceras. Det andra intresseområdet
för studien handlar om hur CSR och hållbarhet i sin tur behandlas i relation till medarbetare
och nyanställningar.
Samhället vi lever i idag präglas av konsumtion, individualism och globalisering. Dessa
tilltagande traditioner har förändrat det sociala landskapet. En allt mer individualiserad värld
beskrivs som där det finns en frihet för individen själv att forma sin identitet. Individen
behöver stå på egna ben samtidigt som denne anpassar sig till de kollektiva trenderna och
sociala normerna som genomsyrar samhället (Stier, 2012:81-83). Konsumtionen blir en del av
vår vardag och identitet. Medvetet och omedvetet pågår ett identitetsprojekt och en
konsumtion till att förstärka och skapa sin identitet. Det handlar delvis om konsumtion i form
av varor och produkter som kläder men även aktiviteter eller tjänster som kan räknas som
identitetsmarkörer. Identitetsmarkörer blir en del av en investering i sin identitet (Stier,
2012:70-72). Identiteten skapas och återskapas i sociala interaktioner och olika situationer
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kräver varianter ens identitet (Charon, 2009:84-86). Individen skapar sig ett varumärke och
blir en vara på den sociala marknaden som får ta del av sociala relationer. Kläder, vanor och
annan rekvisita används som del av vårt identitetsskapande. Livsstil och konsumtion
återspeglar individen men även den sociala omgivningen. Identiteten speglar vem individen är
och vad man vill presentera för andra. Identiteten är ett projekt (Bauman, 2008:125).
Många delar blir viktiga för identitetsskapande, konsumtion och livsstil blir ett sätt att visa
omgivningen att man finns och ett medel för att presentera sig själv. Man tycks ständigt höra
debatter och diskussioner om hur man ska presentera sig själv, skriva om och visa bilder om
ens liv bland annat sociala medier är exempelvis ett sätt att marknadsföra sig. Man ska mer
eller mindre marknadsföra sig och skapa ett varumärke. Men det blir även ett medel för att
komma in på arbetsmarknaden. Arbetslivet och arbetet kan var en pusselbit i den identitet
man skapar sig och en del av sitt eget varumärke (Stier, 2012:67-72). Utifrån den denna syn
på individen blir det intressant att vinkla det åt företag och deras arbete med att skapa en
identitet och ett varumärke.
Enligt Bauman (2008:25) tar sig även identitetsskapande, konsumtion och varumärke in på
arbetsmarknaden. Företag och verksamheter behöver, på samma sätt som individen, skapa sig
en identitet. Identitetsskapandet och att skapa sig ett varumärke blir en del av företagets image
för att kunna presenta sig och visa upp sig i samhället. Konsumtionssamhället påverkar såväl
individ som företag och kommodifiering, alltså göra sig själv till en vara, blir en process och
ett arbete för företagen för att kunna presentera sig och göra sig eftertraktad på marknaden.
Företag arbetar med att skapa sig ett varumärke för att locka kunder, möjliggöra och driva
affärer och affärsidéer och attrahera medarbetare. Det behövs för att etablera en position och
få plats på samhällsmarknaden (Bauman, 2008:13). Det blir då intressant att utforska om
företags inställning och perspektiv på CSR och hållbarhet och hur förhållandet till det kan
användas i strävan efter att etablera sig ett varumärke och en identitet.
1.1 Syfte och frågeställning
Syftet för min studie är att studera hur företag förhåller sig till CSR och hållbarhet. Genom att
göra en diskursanalys och studera hur företagen framställer detta utåt på internet, på deras
hemsidor och i årsrapporter som publicerats. Studiens andra intresseområde blir att i sin tur se
hur dessa frågor behandlas i relation till medarbetare och nyanställningar. Olika definitioner
och perspektiv av Corporate Social Responsibility och hållbarhet finns och det finns många
aspekter inom detta område. Detta fenomen och dess olika aspekter påverkar såväl företaget
och deras verksamhet som individen och samhället, då det till stor del handlar om företagens
ansvarstagande och medvetenhet kring effekter de kan ha på samhället. Det blir intressant att
utforska om företagens syn på och arbete kring CSR och hållbarhet blir en del av företagets
identitet, varumärke och kultur, men även om det blir ett sätt att marknadsföra sig och skapa
sig ett namn.
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2. Disposition
För att besvara uppsatsens frågeställning och syfte kommer uppsatsen disponeras på följande
vis. Tidigare forskning presenteras i nästa avsnitt. I den tidigare forskningen presenteras
relevant forskning och artiklar inom området CSR och hållbarhet. CSR och hållbarhet är ett
brett koncept som sträcker sig från individen och företagets direkta intressen till ett
samhälleligt ansvar och utveckling. Den tidigare forskningen har sammanfattats och delats in
i tre teman. Därefter presenteras det teoretiska ramverket. Där beskrivs Giddens teori om
självidentitet, Baumans teori om konsumtionssamhället och kommodifiering och till sist ges
en presentation av diskurser där jag beskriver Foucaults begrepp makt/kunskap och
governmentality. Sedan presenteras metodvalet, studiens tillvägagångssätt och etiska
förhållningssätt. Valet av företagen presenteras och motiveras även i detta avsnitt. Därefter
redogörs studiens resultat och det jag har hittat på företagens hemsidor och i de rapporter som
jag har använt. Här presenteras även en beskrivning av företagen. Sedan presenteras ord och
begrepp som visar hur företagen direkt skriver och talar om CSR och hållbarhet. Avsnittet
därefter presenterar jag diskurser om CSR och hållbarhet och visar hur och vad företagen
skriver om detta. Sedan presenteras en diskussion av studiens resultat, som kopplas ihop med
det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen. Studien avslutas med en slutsats kring
studies syfte och ämnesområde.
3. Tidigare forskning
Studiens artiklar har jag funnit är granskade (peer reviewed) på databasen Sociological
Abstracts, där nyckelorden vid sökningarna var ”Corporate Social Responsibility” och ”CSR
and sustainability”. I samband med sökandet av tidigare forskning upptäckte jag att en
övergripande definition över konceptet Corporate Social Responsibility (CSR) och hållbarhet
var nödvändigt. I den tidigare forskningen framgår det att finns olika inriktningar och
exempel på hur CSR används, det finns många olika termer och begrepp kopplade till ämnet.
I och med att CSR och hållbarhet är mångtydigt blir det viktigt att förtydliga hur det går att
arbeta med de olika riktningarna. Avsnittet börjar med en presentation av en övergripande
definition och förklaring till begreppet sedan presenteras användningsområden och hur det går
att förhålla sig till CSR och hållbarhet och vilken roll det har i praktiken.
CSR, corporate citizenship och Corporate social and environmental responsibility är begrepp
som artiklar i den tidigare forskningen diskuterar. Det handlar om företagets ansvarstagande
mot samhället, mot sina samarbetspartners och företaget själva. Hållbarhet, sustainability och
ansvarstagande är centralt för CSR, då det guidar företagets medvetenhet, arbete och ansvar.
CSR är ett brett koncept som sträcker sig från individen och företagets direkta intressen, där
de anställda ska må bra, trivas och vara engagerade, bra arbetsförhållanden, till att företaget
ska ha goda relationer med kunder och samarbetspartners. Det handlar om att företaget ska
vara en god samhällsmedborgare, ta ett socialt ansvar och vara goda globala aktörer som är
medvetna om effekter och påverkan de kan ha på omgivningen. Det berör bland annat hur
företag och deras verksamheter påverkar miljön, mänskliga förhållanden samt ekonomiska
förhållanden, där exempelvis bekämpa korruption och miljöförstöring (Dobers, 2010:12-15).
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Det är vanligt att det enskilda företagen ger en egen definition och innebörd för CSR. De gör
sin egen version och tolkning av CSR och hållbarhet. Det finns olika perspektiv och syn på
dessa begrepp och några av forskarna anser att dessa begrepp är synonymer till varandra
medan andra kan se skillnader mellan dem (Lynes & Andrachuk, 2008:378).
En definition av CSR är att det innebär att företag och verksamheter har ett ansvar. Det finns
ett socialt, ekonomiskt, miljömässigt ansvar mot verksamheten och deras medarbetare men
även utåt mot intressenter, kunder och samhället. CSR ger riktlinjer till hur företag ska bete
sig, hantera och förhålla sig mot dessa ansvarsområden. Det bildar en norm och en diskursiv
bild av vad CSR och hållbarhet handlar om och hur företag och samhälle ska bemöta och
tänka kring det. Företagen har ett samhällsansvar och tar ansvar för sin påverkan på samhället
ur miljömässiga, ekonomiska, etiska och sociala perspektiv (Dobers, 2009:2-5). Denna
definition utgår jag ifrån när jag senare i studien talar om CSR och hållbarhet.
Tidigare forskning visar att för vissa företag och verksamheter är CSR, sustainability och
corporate citizenship endast är olika termer som används men de betyder samma saker. De
används synonymt till varandra. CSR, sustainability och corporate citizenship behöver dock
inte alltid innebära samma saker utan det kan finnas vissa skillnader mellan begreppen och
dess innebörd. Begreppen kan beröra olika områden. Corporate citizenship kan exempelvis
användas som ett komplement till CSR. Corporate citizenship kan fokusera mer på etiska
riktlinjer, hur bolag exempelvis ska uppföra sig och agera som en samhällsmedborgare än vad
CSR kan göra. Dessa två begrepp kan komplettera varandra. Corporate citizenship blir då ett
koncept som fyller ut och förhöjer betydelsen av CSR. Corporate citizenship betonar att
företaget är en samhällsmedlem, där de arbetar med att bygga upp en hållbar relation med
omgivningen för att bemöta och hantera sociala problem och utmaningar (Whitehouse,
2003:300-303). Jag tänker mig att det finns en ömsesidig relation mellan CSR och corporate
citizenship, att de används för att komplettera varandra.
Sustainability eller hållbarhet, som blir den svenska definitionen, är ytterligare ett begrepp
som används mer och mer i samband med CSR. Detta på grund av företags tankar kring att
utveckla hållbara och långvariga lösningar och relationer. CSR och corporate citizenship
fokuserar på ansvarstagande medan hållbarhet betonar det långsiktiga och långvariga arbetet
med exempelvis konsekvenserna av företagets arbete. CSR, som i generella övergripande
drag handlar om företags ansvarstagande, och hållbarhet är två koncept som behöver arbeta
tillsammans. Det visar sig även i den tidigare forskningen att hållbarhet blir centralt då det
arbetas med CSR och hur företag tänker kring sitt ansvarstagande och den sociala påverkan.
Det blir intressant för företagen att agera ansvarsfullt och samtidigt tänka på konsekvenserna
och hållbarheten av sin verksamhet (Dobers, 2010:8-9). Ett gemensamt tema för samtliga
termer och definitioner av CSR, corporate citizenship och hållbarhet är att det blir en affärsidé
för företagen. Företagen inför åtgärder och riktlinjer i sina verksamheter för att bli medvetna
samt aktivt hantera och engagera sig i dessa frågor för att det ska gynna företaget, deras
kunder, partners och samhället (Banerjee, 2008:61-63).
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3.1 Övergripande definition av Corporate Social Responsibility
Peter Dobers (2009:4-5) beskriver Corporate Social Responsibility där han pekar ut några
centrala teman och områden för CSR. Konceptet CSR har blivit allt större och viktigare den
senaste tiden. Det har blivit en viktig strategi och riktlinje för företag och deras arbete. En
definition och beskrivning av CSR är Europa kommissionens, de skriver på följande sätt: ”A
concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business
operations and their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.” (Dahlsrud,
2008, citerad i Dobers, 2009:4). Företag visar intressen och tar ansvar i frågor om ekonomi,
miljö, kultur samt sociala system eftersom det är sådana samhälleliga intressen som företagen
på olika sätt påverkar och påverkas av. Företagen integrerar samhälleliga problem och
intressen i sitt arbete. För företagen handlar CSR då om att både lära sig förstå och hantera
dessa frågor mot såväl sina egna medarbetare som mot samhället. Företagen behöver
integreras med intressenter, kunder och omgivningen. Det handlar då om att företagen
behöver bli medvetna om hur deras verksamheter kan påverka andra och hur det påverkar
omgivningen (Dobers, 2009:4-5).
Som grund för de områden och riktlinjerna som CSR berör ligger en global inställning för at
öka medvetenhet mellan företag och samhället. FN:s Global Compact är ett exempel på
standardiserade riktlinjer och områden som företag ska utgå ifrån och tänka på i sina
verksamheter. Dessa riktlinjer genererar i en normativ bild av CSR och hur företagen ska bete
sig, agera och vad de ska arbeta med. Företag ska till exempel visa socialt och ekonomiskt
ansvar. Diskurser och normer skapas kring CSR och hur företag och samhället talar om och
hanterar dessa frågor (Whitehouse, 2003:299). Whitehouse (2003:305-306) visar hur FN:s
Global Compact, vars syfte är att skapa internationella principer inom mänskliga rättigheter
samt arbetsrättsliga och miljömässiga frågor, får företag aktiva och engagerade på global och
lokal nivå. Dessa riktlinjer ger en normativ syn på vad CSR innebär samt vilka områden
företag ska arbeta med. Det ger en bild av att dessa områden är viktiga att hantera och inte
utesluta i sin verksamhet om företagen ska behålla sin plats på marknaden. Dock kan
betydelsen av CSR och vilka hur man ska arbeta med FN:s Global Compact kan skilja sig.
Det går att betona olika delar vilket gör att utgångspunkten för företagens arbete och riktlinjer
ser olika ut. Sedan finns även kulturella och samhälleliga skillnader vilket för att delas av
CSR skiljer sig åt. Företag och samhällen ser på dessa områden på olika sätt, samhällen är
olika vilket gör att kontexten och innehållet av CSR till viss del skiljer sig åt (Dobers,
2009:4).
Som tidigare nämnts handlar CSR om företags sociala ansvarstagande. Det handlar om hur
företag förhåller sig till riktlinjer och aspekter för att visa sina medarbetar och samhället att de
bryr sig om andra och tar sitt ansvar som en del av det stora samhället. En del forskning
föreslår att det finns ett samband mellan ett gott CSR och företagens prestation. Genom att
driva ett starkt CSR arbete gynnar företagen. Det kan vara ekonomiskt framgångsrikt att ha ett
välutvecklat CSR arbete (Holmqvist, 2009:68-69). Företagens ansvarstagande och
medvetenheten kring hur de företagen påverkar omgivningen har öppnat upp marknaden och
blivit ett medel för att möta sociala och miljömässiga problem och inte bara bemöta företagets
ekonomiska intressen. Allt fler företag integrerar CSR i sin organisation. Genom företagens
8

agerande visar de för omgivningen, både den närmsta omgivningen, internt som mot sin egen
personal och kunder. Men det visar även att det blir viktigt att ta ett globalt ansvar, ta ansvar
för vad företagens verksamhet och produktion kan ha för konsekvenser på i en global kontext
som exempelvis på miljön eller socialt (Nijhof & Jeurissen, 2010:623-625).
Enligt Nijhof & Jeurissen (2010:621-623) integrerar allt fler företag CSR i sina verksamheter.
Då det blir viktigt att se hur hela produktionskedjan och alla delar företagen är involverade i
och vad de kan ge för effekter. Verksamheter har ett ansvar mot såväl sina egna medarbetar
som mot sina partners och övriga intressenter och utåt mot samhället. Etisk, ekonomiskt och
socialt ansvar ligger hos företagen. Allt fler företag integrerar och implementerar då program
om CSR i policyers och riktlinjer. Det övergripande antagandet blir att alla företag vill, eller
borde vilja, göra gott och agera positivt och ansvarsfull i sociala frågor. Insatser till att hantera
och bemöta miljö frågor och sociala problem kan kosta pengar för företagen men det kan
samtidigt vara lönsamt och indirekt bli en fördel för företaget. Då CSR blivit en affärsidé och
affärsstrategi som på långsikt kan vara lönsamt för företagen. Skapa positiva effekter med
delade värderingar mellan medarbetare och kunder kan skapa ett positivt rykte och bild av
företaget själva och deras verksamhet.
CSR kopplas till hur företag och verksamheter tänker kring hållbarhet och ansvar där olika
metoder, principer, attityd och värderingar blir centrala punkter när företagen skapar sin
version och bild av hur detta arbete ska gå till (Holmqvist, 2009:69-70). Detta skulle gynna
företagen och CSR arbetet, dock problematiserar Nijhof & Jeurissen (2010:623) detta och
menar att det inte automatiskt generera i bra affärer eller är bra för samhället och det sociala
ansvaret. CSR projekt som är mest lönsamt för företaget kan bli det projekt som företaget tar
sig än istället för att fokusera på det som är mest socialt nödvändigt.
3.2 Corporate Social Responsibility och Corporate Citizenship
Den tidigare forskningen om CSR och företagens sociala ansvarstagande visar studier på hur
det är kopplat till företagens prestationer. De senaste årtiondena har CSR utvecklas och gått
från att vara till för verksamhetens skulle och belysa företagets närmsta och främsta frågor till
att hantera frågor som företagen indirekt påverkar. Det har blivit en extern fråga som berör
mer än bara företaget. CSR behandlar komplexa frågor, utomstående frågor som vid första
anblick kanske inte direkt är kopplat till företaget. Man drar det steget längre och tittar på
företagens effekter och påverkan på samhället i stort. Exempelvis kan man fundera över hur
företagens produktioner ser ut, vilket material används, vilka arbetsförhållanden har de som
arbetar i fabrikerna. Perspektivet vidgas till att se hur företagen påverkar sin tur miljön,
samhällen och delar av världen fabrikerna finns i, där företaget driver sina verksamheter.
Företags ansvarstagande och CSR strävar efter att åstadkomma bra saker, visa att man bryr
sig och sträva efter en social förbättring inte bara en förbättring inom verksamheten
(Holmqvist, 2009:68). Ett begrepp och ett koncept utöver CSR som blir allt vanligare är
corporate citizenship. Likt CSR är det kopplat till verksamheten och dess relation till
samhället. Hur kan företagen agera som samhällsmedborgare och del av samhället. En del
forskare och verksamheter använder CSR och corporate citizenship synonymt medan andra
ser dem som två separata delar (Banerjee, 2008:52).
9

En del forskning så som forskningen av Whitehouse (2003) och Banerjee (2008) hävdar att
corporate citizenship har ersätt CSR då CSR har misslyckats att få verksamheter att agera
ansvarsfullt mot samhället. Whitehouse (2003:299-300) problematiserar denna bild och menar
att CSR och corporate citizenship kompletterar varandra och inte att det ena har ersatt det
andra. Vid första anblick handlar CSR om relationen mellan företag och samhälle och
framförallt begränsa den negativa effekt företagens aktivitet kan ha på individ och samhälle.
Corporate citizenship handlar i sin tur om hur företagen ska agera och bli goda
samhällsmedborgare. Därmed hur dessa två koncept kan arbeta tillsammans så att företagen
kan använda CSR som en del av sin roll i samhället. Dock kan CSR och corporate citizenship
ibland delas i två. Där CSR och de normativa riktlinjerna, aspekterna och förhållningssätten
ses som ett sätta att reglera större företag medan corporate citizenship kan ha en mjukare ton
och tillvägagångssätt (Whitehouse, 2003:305-306).
Corporate citizenship uppmuntrar verksamheter att uppmärksamma sin ömsesidiga relation
med samhället. Corporate citizenship strävar efter att uppmuntra företag och deras
verksamheter att agera som goda samhällsmedborgare och bli en del av samhället som finns
runtomkring. Corporate citizenship bidrar med ett ramverk som uppmuntrar företag att driva
ett välutvecklat CSR. Företag och samhällen arbetar ömsesidigt och har båda ett stort ansvar
till varandra. Corporate citizenship och CSR är två delar som arbetar tillsammans för att
kunna driva ett företag som agerar ansvarsfullt internt mot anställda men även externt mot
kunder och partners. Samtidigt som de ger tillbaka och bidra på positivt sätt till samhället
(Whitehouse, 2003:312-314). Dessa två koncept ska användas tillsammans, det ena utesluter
inte det andra. Det blir alltså i företagets intresse att tänka på båda delarna, CSR med fokus på
företagets sociala ansvar och corporate citizenship med företagets roll som en god
samhällsmedborgare (Banerjee, 2008:73).
Ytterligare forskning kring CSR och corporate citizenship beskriver Banerjee (2008). Även
här betonas samspelet mellan CSR och corporate citizenship och relationen mellan företag
och samhälle. Banerjee (2008:51-52) diskuterar hur företagens agerande och strategier som
verkar för företagets intressen dock kan vara på samhällets bekostnad och begränsa externa
kunder och samhällens intressen. CSR och corporate citizenship förklaras som en ideologisk
rörelse avsedd att stärka och legitimera företag. Det föreslår att det finns ett samband mellan
CSR och företagens prestationer. Gemensamt för diskurser om CSR är relationen mellan
företag och samhälle, där den främsta relationen är den ekonomiska aspekten och ekonomisk
tillväxt. Den senaste tiden har dock sociala och miljömässiga frågor och aspekter fått en allt
större roll för företagen. I denna forskning utmanar Banerjee de traditionella diskurserna om
CSR och ser till hur corporate citizenship och hållbarhet kan användas som strategier och
metoder företag kan använda sig av som inte bara gynnar företaget intressen utan även hjälper
till och bidrar till samhälleliga frågor (Banerjee, 2008:73).
Banerjee (2008:60-62) använder CSR och corporate citizenship som två skilda men ändå lika
koncept. Den övergripande diskursen om CSR är att företag ska tänka på ekonomiska, sociala,
etiska och miljömässiga aspekter. CSR ska inte endas arbeta och fungera för verksamheten
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utan även för samhället. Företagen ska ha en aktiv verksamheter medvetna och involverade i
arbeten om frågor och aspekter mot samhället och mot sina anställda. Genom att engagera sig
med sina intressenter, kunder och bygga en relation med omgivningen skapar företagen ett
corporate citizenship. Man tar idéerna och aspekterna kring CSR och integrerar det i företaget
för att arbeta med att blir en god samhällsmedborgare. Är företaget en dålig medborgare kan
det få konsekvenser av samhället. Det behövs ett samarbete mellan samhället och företaget.
Det gäller att företagen följer de ramverk och principer som finns för corporate citizenship.
Dessa principer handlar bland annat om att medarbetar, partners och intressenter ska vara
delaktiga och har inflytande i verksamheten. Ett företag kan då driva en verksamhet som har
ett välutvecklat corporate citizenship. Dock kan detta strida mot företagets CSR arbete där
företagets produktion kan ge negativa effekter miljömässiga eller sociala aspekter. Ett
exempel är tobaksbolagen. Där deras produkter inte är särskilt bra för miljön eller människan
men där deras kunder och medarbetare har bra arbetsförhållanden och en god relation. Internt
är företaget framgångsrikt och välutvecklat. Ett företag kan identifieras som att ha ett bra
corporate citizenship men ett dåligt CSR och tvärtom (Banerjee, 2008:62-63). Banerjee
(2008:62-63) skriver även att företagens beteende behöver leva upp till sina visioner och
värderingar. Företag behöver arbeta mot såväl sin interna avdelning och sin verksamhet som
utåt, mot sina kunder, mot samhället och möta sociala intressen.
Företag får även en allt mer central roll i arbetet mot sustainability och hållbarhet. Detta är ett
område om Banerjee (2008) belyser. Det är ett viktigt område för framtidens
företagsverksamhet och samhälle och relationerna mellan dem. Detta handlar främst om
miljömässig hållbarhet men även om social hållbarhet. Företag strävar efter att skapa
långvariga hållbara relationer med kunder och anställda men även hållbara lösningar och
produkter. Företagens inställning till hållbarhet har fått en allt större plats och betydelse för
arbetet kring CSR och relationen mellan företag och samhälle. Det integreras i både
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i sin affärsidé och i sina strategier. För att
kunna driva ett lyckat välutvecklat CSR arbete krävs en medvetenhet kring hållbarhet. Detta
för att kunna skapa långvariga hållbara lösningar och relationer (Banerjee, 2008:66).
3.3 Corporate Social Responsibility i praktiken
CSR blir en viktig del av företagen och deras inställning och attityd kring bland annat
ekonomi, miljö, kultur och andra sociala aspekter. Sociala intressen samspelar med företagens
intressen (Dobers, 2010:8-9). Diskurser om CSR, riktlinjer och områden som företag tar
ställning till är under ständig förändring och utveckling. Intressen mellan företag och den
sociala omgivningen och vad som blir viktigt för att både gynna samhället och verksamheten
är frågor som behövs ta ställning till. Det finns många olika aspekter och viktiga områden
som företagen måste ta hänsyn till i sitt samspel med samhället, sina kunder och sina anställda
(Banerjee, 2008:64-65).
Enligt Dobers (2010:8-12) används riktlinjer och policys för att skapa en hållbar organisation
och relation mellan företag och samhället. Identitet, värderingar, attityd och ledarskap är
några punkter som blir viktigt för företagen för att kunna driva en hållbar och ansvarsfull
verksamhet. Det blir viktigt för både stora globala företag och mindre lokala företag. Men
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även för det övriga samhället och individerna för att få ett fungerande samarbete. Företagens
aktiviteter och agerande får betydelse för sociala intressen och relationer. Enligt Holmqvist
(2009:68) används aktiviteter som gynnar och uppfyller företagets CSR mål och värderingar.
Som gynnar företaget i och med att det ger en positiv effekt på medarbetarna och företagets
verksamhet som i sin tur kan generera i positiva effekter på samhället. Mål, riktlinjer, aspekter
företagen behandlar och hur de tar sig an dessa uppgifter kan skiljas åt. Där en metod kan vara
att driva ett hälsoprojekt för företagets egna medarbetare för att det ska generera i positiva
engagerade medarbetare för företaget, som även gynnar samhället och individen. Företagen
bildar sin version av CSR och vad som är viktigt för företaget. Målet med CSR är att göra bra
saker och visa att man är ansvarsfulla och samhällsmedveten. Det skapar en relation mellan
företag och samhället. (Holmqvist, 2009:68-69).
Forskning gjord av Lynes och Andrachuk (2008) identifierar faktorer som motiverar
medarbetarna inom företaget att ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Banerjees (2008)
forskning visar exempelvis på företagens roll och ekonomiska inflytande i andra länder och
samhällen. Där de får en stor roll i samhället, som både kan vara positiv och negativ i
längden. Vilket då gör det centralt att komma fram till långvariga hållbara lösningar, sätt att
driva sina verksamheter och sitt inflytande i samhället både ekonomiskt, kulturellt och
miljömässigt sätt (Banerjee, 2008:70-72).
Ett exempel på hur företag kan ta sig an ett CSR perspektiv och inom företaget kan arbeta
med det är Holmqvists (2009:69-70) forskning beskriver hur företag arbetar med hälsa som
ett CSR projekt och aktivitet. Ett projekt som detta ska gynna medarbetarna både som
privatpersoner men även för att prestera och trivas bättre på arbetet. Hälsa blir en del av
företagens CSR-strategier. Dock är detta inte helt oproblematiskt och det går att vrida och
vända på hur man väljer att ta ställning till och se på hur företagen använder strategier som
dessa. Å ena sidan är det positivt att vilja att sina medarbetare ska må bra och ha en bra hälsa.
De som mår bra och har en god hälsa presterar på arbetet och inom företaget. Det gynnar även
samhället som i det stora hel. Å andra sidan kan man säga att det blir ett sätt för företaget att
kontrollera medarbetarnas beteende, för att generera i ekonomisk vinst och samtidigt leva upp
företagets krav om socialt ansvarstagande Gemensamma normer och värderingar mellan
medarbetare och företag är fördelaktigt för att ha ett corporate citizenship och driva CSR
frågor på ett hållbart och framgångsrikt sätt. CSR och dess goda intentioner kan dock ha
negativa effekter. CSR kan till exempel vara ett medel för bolag så att de kan ha kontroll och
ha ett inflytande på individen både i samhället och på företaget. Detta visar att det även finns
en kritisk och problematisk aspekt hur företag kan använda CSR arbete och dess goda
intentioner som ett medel för att forma sina medarbetare till ett önskvärt beteende och syn
(Holmqvist, 2009:68-69).
Lägga ner tid och fokus på ett hälsoprojekt för de anställda kan ge dem bättre hälsa och bättre
välmående. Kritiken blir dock risken att företagen ser till sina intressen och inte de anställdas.
Företagen uppfyller på pappret sin del utav CSR och deras ansvarstagande mot sina anställda
och mot samhället. Det går att problematisera detta ytterligare genom att se att företagens
CSR strategier kan påverka medarbetarnas värderingar och attityder. Företag kan se till att de
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anställdas beteende stämmer med företagens normer och värderingar. Det blir en strategi som
främjar företagens agenda och behov (Holmqvist, 2009:68-71).
Lynes och Andrachuk (2008:377-378) har gjort forskning kring CSR i förhållande till vad
som är viktigt för företaget och medarbetare. De talar främst om corporate social and
environmental responsibility, CSER. Det är dock inte någon större skillnad mellan begreppet
CSR och CSER, båda har i syfte att företagen ska agera ansvarsfullt och bidra med att
uppfylla sociala och miljömässig mål. Syftet med Lynes och Andrachuks (2008) forskning är
att se hur olika faktorer, både externa och interna, som påverkar företagets arbete med CSER
och hur företagen senare väljer att ta vara på dessa faktorer.
Företag är uppbyggda av individer där deras värderingar och attityder ibland krockar med
policys och riktlinjer företag måste följa. Företag skapar sina värderingar och riktlinjer där de
behöver tänka på sitt ansvar mot intressenter, kunder, anställda samt på det ansvar de har mot
samhället. Medarbetarnas värderingar och åsikter behöver tas hänsyn till för att kunna skapa
en företagskultur med goda intentioner och värderingar (Lynes och Andrachuk, 2008:377).
Lynes och Andrachuk (2008:378-380) undersöker vad det är för faktorer som driver
företagets engagemang för CSER som företaget sedan väljer att agerar efter. De undersöker
vad är det för faktorer som motiverar företaget och dess medarbetare till att ta ett miljömässigt
och socialt ansvar. Lynes och Andrachuk (2008) gör en fallstudie som riktar in sig på
Scandinavian Airlines, SAS, för att identifiera och se relationen mellan olika faktorer. De
intervjuade även personal på SAS för att identifiera värderingar och teman som motiverar de
anställda och företaget. Med hjälp av resultatet växte en modell fram som visar nivåer av
olika faktorer som har fått en central roll för företagets motivation och arbete med CSER.
Lynes och Andrachuk (2008:380-384) identifierar, teman och system som påverkar företagets
motivation till att arbeta med CSER. En motiverande faktor för SAS är corporate citizenship,
där de talar om att företaget ska vara en bra samhällsmedborgare. De talar även om
verksamhetens sociala ansvar, där deras interna ansvar mot de anställda blir en viktig faktor
för att driva ett välutvecklat och engagerad verksamhet. Respektera arbetsförhållanden och
värna om jämlikhet och mångfald är exempel på faktorer som de anställda betonar är viktiga
för dem. Även det externa ansvaret mot samhället och omgivningen är viktigt att ta hänsyn till
och engagera sig i. Det blir allt viktigare att respektera och arbeta med det externa ansvaret,
relationen med omgivningen och sina kunder för att kunna expandera.
Ytterligare en aspekt som uppkom i intervjuerna Lynes och Andrachuk (2008) höll med
personal på SAS var företagets kultur och hur det får betydelse för företagets motivation och
engagemang i både det sociala och det miljömässiga ansvaret. Företagets värderingar och
attityd som både företaget, individerna och samhället bär på blir en del av företagets kultur
och den norm som präglar företaget och deras anställda. Även företagets ledarskap hade en
betydande roll för företagets engagemang för ansvarstagande. Både företagets kultur och ett
starkt ledarskap motiverar företaget och medarbetarna att agera sig och bli engagerade i ett
socialt och miljömässigt ansvarstagande. Med hjälp av intervjuer går det att konstatera att
Lynes och Andrachuks (2008) fallstudie av SAS visar att ha nöjda och välmående medarbetar
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och bra ledarskap generar i att företaget motiveras till att ha en stark och positiv inställning till
CSER och ett socialt ansvarstagande. Det blir dock viktigt att poängtera att dessa aspekter och
faktorer som påverkar företagen och sina medarbetare att agera ansvarsfullt kan skilja sig från
företag till företag. Det kan även finnas skillnader mellan avdelningar inom samma företag
(Lynes & Andrachu, 2008:380-388).
Ytterligare en studie som blir intressant att titta på är Evans och Davis (2011) forskning där de
kopplar CSR till den arbetssökande individen. Evans och Davis (2011:456) undersöker hur
och om kunskap kring CSR påverkar hur individen ser på CSR. De tittar även på om
personliga värderingar och attityder påverkar hur individen ser på CSR eller om det påverkar
valet av arbetsplats och företag. Får individuella skillnader, personliga åsikter och värderingar
någon betydelse för hur attraktivt en individ anser ett företag är eller inte blir en central
utgångspunkt för Evans och Davis (2008).
Evans och Davis (2011:457-458) menar att individen som arbetar på företag vars värderingar
och åsikter liknar varandra är någonting positivt. Det är en viktigt och central faktor för den
arbetssökande. Kunna identifiera sig med företaget och dess verksamhet är positivt för både
individen och företaget. Företagets klimat, kultur, beteende och värderingar en bild av vad
som önskvärt hos den anställde. Det innebär då att företag som är väl medvetna om sitt
ansvarstagande och arbetar med CSR är attraktiva på marknaden så länge individen själv är
medveten om innebörden av CSR. Evans och Davis (2011:468-471) studie visar att företag
som har ett starkt CSR arbete anses positivt av den som söker arbete. Företag som integrerar
ett CSR inriktat beteende och arbete i sin verksamhet hittar individer som själva är insatta om
CSR och hållbarhet. Det genererar i nöjda medarbetare och en överenskommelse mellan
företaget och medarbetare.
3.4 Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att CSR handlar om relationen mellan
företagen och den externa och interna omgivningen. CSR handlar om företags
ansvarstagande, ett socialt ansvar, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Företagen har ett
ansvar mot både den anställde och deras intressenter men även mot samhället på ett bredare
perspektiv. De påverkar, motiverar och driver varandra. Implementering av CSR och
strategier för att driva företagets sociala ansvar genererar i diskurser och normer. Hur företag
ska agera och bete sig mot samhället och mot företagets medarbetare kan se olika ut och
vanligtvis bildar företagets sin version av CSR och hållbarhet. Dock finns övergripande
normer och diskurser som diskuterar vad företagen bör ta ansvar om (Banerjee, 2008:51-53).
Det finns både en positiv och negativ aspekt av konceptet CSR. Exempelvis menar Holmqvist
(2009:68-69) att CSR kan användas som en strategi för att dirigera medarbetarna i den
riktning som gynna och stämmer överens med företagets värderingar och mål. Samtidigt visar
annan forskning att företag som är engagerade i CSR och vars värderingar, åsikter stämmer
överens med individens är positivt och ökar individens intresse och engagemang för
verksamheten (Evans & Davis, 2011:458-461). Företagens roll som goda
samhällsmedborgare med ett fokus på hållbarhet med långvariga lösningar, handlande och
ansvarstagande blir centrala aspekter för företagens arbete på både lokal och global nivå.
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4. Teoretiskt ramverk
Det finns olika perspektiv som används för att förstå världen på. Det finns en mängd teorier
och perspektiv som hjälper oss att bilda uppfattningar om världen och hjälper oss förstå
situationer. De kan dock även hindra eller begränsa oss från att se nya alternativa
infallsvinklar (Charon, 2009:6-10). Syftet med studien är att studera hur företag förhåller sig
till CSR och hållbarhet och hur detta i sin tur behandlas i relation till medarbetare och
nyanställningar. I följande avsnitt kommer jag presentera teoretiska ramverk och teoretiska
begrepp jag kommer använda mig av. Jag använder mig av Anthony Giddens (1997) teori om
identitet för att för en övergripande bild och definition av synen på identitetsskapande. Sedan
kommer jag använda Zygmunt Baumans (2008) teori om konsumtionssamhället. Då det
metodologiska tillvägagångssättet i denna studie är diskursanalys behöver jag även redogör
för vad diskurser innebär och Foucaults teorier om makt/kunskap och governemntality.
4.1 Giddens teori om självidentitet
Giddens teori om självidentitet kan bidra med att ge ett perspektiv på hur det går att se
individen och individens identitet. Giddens (1997:23-25) talar om en samhällsförändring där
han diskuterar självidentitet och individualism. Det senmoderna samhället karaktäriseras av
snabba förändringar för både individen och för samhället. Stier (2012:24-25) skriver att
individens ställning till det sociala och till kollektivet har förändrats. Individen och
identitetsskapandet har blivit mer påtagligt samtidigt som identiteten har blivit mer flytande
och mångsidigt. Genom egna val av karriär, livsstil, konsumtion av varor och tjänster får
individen ett bestämmande över sin identitet. Dock behöver detta inte vara oproblematiskt då
identiteten kan bli splittrad och otydlig som på olika sätt kan påverkas av det sociala
landskapet.
En ökad individualisering och allt fler valmöjligheter finns till hands. Självidentiteten har
blivit ett reflexivt projekt och individen blir medveten om alla de olika identiteter och
möjligheter som finns i det senmoderna samhället. Det reflexiva projektet betyder att det är
individens ansvar att bygga upp och upprätthålla en identitet. Individen behöver även vara
beredd på att revidera och ändra sin identitet och bilden av sig själv. Självidentiteten beskriver
individens reflexiva tolkningar, det handlar om vem individen är. I skapandet av sin identitet
och i det reflexiva projektet konfronteras individen med faror, risker och möjligheter
(Giddens, 1997:94-98). Det reflexiva projektet handlar även om att individen tar ställning till
sina handlingar. Det är även individens ansvar att söka och skapa relationer med andra
människor (Giddens, 1997:113-119).
Denna ökade individualisering, synen på självidentitet och alla valmöjligheter som präglar det
senmoderna samhället har blivit en fundamental del i individens vardagsliv. Dessa val är inte
endast beslut över hur individen ska agera utan även vem denne vill vara. Giddens (1997)
talar om livsstilar som handlar om ett antal praktiker, behov och vanor som individen
anammar. Dessa praktiker kan spegla sig i valet av kläder, matvanor eller umgängesmiljöer.
Det representerar individens identitet. Exempelvis får kroppen en funktion för
identitetsskapandet. Det blir ett medel för att upprätthålla och skapa av en känsla av
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självidentitet. Kroppen blir ett handlinssystem och deltagande i sociala interaktioner blir en
del av självidentiteten genom till exempel valet av kläder som kan indikera på vissa sociala
positioner eller vara mer eller mindre passande i olika sammanhang (Giddens, 1997:122-123).
Livsstil blir en del av individens självidentitet och bildar en helhet över personen i fråga.
Individens beteende utgör en del av individens livsstil. Det utgör även en känsla av trygghet
och säkerhet. Livsstilar kan ofta förknippas med konsumtion vilket även är någonting som
Zygmunt Bauman talar om. Livsstilen kan rent konsumtionsmässigt peka på individens vanor
och praktiker som i sin tur är en del av individens självidentitet (Giddens, 1997:101-103).
4.2 Baumans teori om konsumtionssamhället
Enligt Baumans teori om konsumtionssamhället blir konsumtionen, viljan att köpa och äga
varor och tjänster, en del av individens identitet. Man konsumerar varor som finns på
marknaden, en del utav alla valmöjligheter som finns. Konsumtionen blir en del av sin livsstil,
en del av sitt identitetsskapande och sin tillhörighet (Stier, 2012:25-29). Enligt Bauman
(2008:13) krävs ett erkännande från omgivningen och medlemmarna för att få vara med i det
sociala spelet. På samma sätt som ett föremål eller en tjänst har kvaliteter och kriterier för att
få en plats och säljas på marknaden behöver individen visa upp kvaliteter och kriterier för att
blir en del av marknaden, det sociala spelet. Visa upp sina kvaliteter och egenskaper är
faktorer som blir viktiga i hopp om att få uppmärksamhet och en plats i det sociala rummet.
Via val av livsstilar, karriär och konsumtion av varor, som är en del av identitetsskapandet,
blir individen samtidigt en vara och en del av marknaden. Denna process kallar Bauman för
kommodifiering (Stier, 2012:25). Individen lockas och drivs på olika sätt att visa upp sig som
en attraktiv vara. Den vara som visas upp är i själva verket dem själva. På en och samma gång
är de varor och försäljare för att få delta i det sociala rummet och på marknaden (Bauman,
2008:13).
Centralt för Bauman (2008:13-19) är idéerna kring kommodifiering som handlar om hur
individen skapa sig ett varumärke och gör sig till en vara. På olika sätt, frivilligt som
ofrivilligt, ägnar sig individen åt att marknadsföra sig och konsumtion för att bli eftertraktad
och få ett erkännande. Genom konsumtion skapar man sig en identitet. Individen förvandlar
sig själv till en vara. Bauman talar om kommodifiering, alltså processen där vi gör oss själva
till varor på marknaden. Genom att konsumera varor får du en plats i samhället och ett
medlemskap. Därför kan man säga man konsumerar sin identitet genom att varorna
symboliserar livsstil, identitet och en plats i samhällshierarkin. Det blir då viktigt att
marknadsföra sig själv för att visa sitt medlemskap (Bauman, 2008:8-13).
Enligt Bauman (2008:73) förväntas det att individen gör sig tillgänglig på marknaden och
själv upprätthålla sitt medlemskap och sin identitet. Individen behöver marknadsföra sig själv
exempelvis genom att på sociala medier visa upp sig. Det blir nödvändigt att marknadsföra
sig för att göra sig själv eftertraktad och attraktiv på marknaden och i dess olika sammanhang
exempelvis på arbetsmarknaden. Att konsumera betyder alltså att individen investerar i ett
socialt medlemskap, vilket i konsumtionssamhället handlar om att göra sig attraktiv med
egenskaper som efterfrågas. Därför blir det viktigt för både företag och individen att skapa sig
en identitet och ett varumärke som går att visa upp och göra sig tillgänglig på marknaden
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(Bauman, 2008:66-67). Exempelvis är studenter inte endast studenter utan de är även
konsumenter och kunder som köper kompetenser och kunskaper. Som kan leda till ytterligare
en del av sitt varumärke bli eftertraktad på marknaden och etablera sin position i samhället
(Stier, 2012:30).
Detta är dock inte helt oproblematiskt att bli och förbli en attraktiv vara. Det är inte alltid
medvetet eller uttalat utan det blir en del av individens uppgift, vardag och identitet. Vilket
skapar en rädsla och osäkerhet för att inte räcka till och förbli en eftertraktad vara på
marknaden (Bauman, 2008:67-70). Konsumtionen är någonting flyktigt och flytande och vår
tids konsumtionssamhälle är ett tillstånd av otillfredsställelse. Nya frestelser avlöser varandra
och det handlar om en snabbhet och överflöd av varor. Föremål, ägodelar och aktörens behov
får en kortare livslängd. Detta konsumtionssamhälle präglas av ett övermått och nya
möjligheter genererar dock i nya faror och en osäkerhet. Konsumenternas liv blir ett ständigt
experimenterade och sökande efter någonting konstant och någon klarhet (Bauman, 2008:9899). Det handlar om att ständigt vara i farten och söka nytt och göra sig attraktiva och förbli
attraktiva varor som passar in på marknaden och uppfylla de kriterier som behövs (Bauman,
2008:125).
4.3 Beskrivning av diskurser
Då jag använder mig av en diskursanalys som är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vävs
metodens utgångspunkter in i teoridelen. Teori och metod används tillsammans. Då mitt
metodologiska tillvägagångssätt är en diskursanalys behöver jag redogöra för vad diskurser
innebär och dess betydelse för studien. Då jag specifikt använder mig av en Foucauldiansk
diskursanalys och Foucaults teorier om makt/kunskap och governmentality blir det
nödvändigt med förklaring till dessa.
Kort sagt är diskurser ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Språket och
användningen av språket får en betydande roll då diskurser skapas, det ger mening och sätter
ord på verkligheten och hur vi tolkar den. Språket speglar verkligen. Diskurser bidrar med att
skapa förståelse för situationer, för fenomen och för hur världen kan uppfattas. Diskurser är
sätt att tala om och uppfatta världen. Diskurser möts mot varandra, de överlappar varandra
och ersätter varandra. De omformas i mötet med andra diskurser då de är social konstruerade.
(Winther Jörgensen & Phillips, 2000:7-13). Diskurser skapar även ett ramverk för
uppfattningar och tolkningar av situationer och händelser. Det bildar ett ramverk till vad som
anses vara rätt och vad som är fel. Enligt detta perspektiv är verkligheten socialt producerad
och konstruerad. Det finns alltså olika uppfattningar, olika versioner och olika diskurser som
förklarar verkligheten. Det blir en specifik kultur, en norm och förståelse för ett fenomen.
(Burr, 2003:64). Diskurser ger oss kunskap om situationer, det ger en bild av hur situationer
eller fenomen ska bemötas. Det bidrar med ett ramverk och guidar oss hur vi sak tolka den
verklighet vi lever i. Ger mening så att både objekt och andra situationer tar form som får
betydelser (Burr, 2003:79).
Till grund för diskurser ligger användningen av språket. Interaktionen av det talade eller
skrivna språket utgör diskurser, exempelvis vad det är för debatter eller samtal som förs kring
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ett aktuellt ämne. Det ger mening och skapar en verklighetsuppfattning. Dock är diskurser
mer komplext än endas det språk som används vid tal och skrift. Det går djupare än så och är
kopplat till sociala strukturer, sociala praktiker och interaktioner. Diskurser är inte heller
fasta, de är dynamiska och föränderliga (Burr, 2003:63-64). En del diskurser är även större
och allomfattande som genomsyrar en större publik och område. En större samhällsdiskurs är
exempelvis hälsodiskursen som talar om hur träning och hälsa ska bemötas. Den talar inte
endast om att individen ska vara medicinskt frisk utan även andra aspekter som kost och
träning. Men det finns även diskurser inom diskurserna. Diskurser kan vara mindre och
specifika för ett fenomen, som en gren utav en större diskurs. En specifik träningsform blir till
exempel en mindre diskurs av den större allomfattande uppfattningen om hälsodiskursen. Det
går även att dra det ytterligare och titta på hur det ser ut inom en specifik gymkedja. Vad är
det för språk som används där, hur ser kulturen och medlemmarnas roll ut. Vad är det
”normala” inom den miljön och i det sammanhanget (Börjesson & Palmblad, 2007:13-15).
Med detta som bakgrund kommer jag i denna studie används en Foucauldiansk diskursanalys
samt Foucaults teorier och begrepp makt/kunskap och governmentality.
4.3.1 Makt/Kunskap
Makt ses ofta som någonting negativt då det traditionellt förknippas med vad individen i
samhället får eller inte får göra. Men enligt Foucault behöver det inte bara något negativt.
Makt är spridd utöver sociala praktiker och handlingar och den börjar existera när den alltså
utövas i relation mellan två aktörer. Hela samhället består av ett maktsystem och makten
ligger inte hos den enskilda individen utan det finns i samhällsstrukturer. Makt är en process
som är under konstant förändring (Foucault, 2003:12-13). Makten är det som skapar vår
sociala omvärld, det bygger upp system som strukturerar vår omvärld. Det sätter gränser till
vad som är möjligt och inte möjligt. Det är genom makten som objekt blir till, skiljs åt och
relateras till varandra. Makt och kunskap förutsätter varandras. Det finns en relation mellan
makt och kunskap. Makten kräver kunskap för att verka. Därför kan man säga att makt bildar
diskurser och kunskaper (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:20). Makt och kunskap blir
beroende av varandra, då de avlöser varandra och styr varandra i den samhällsordning som
dominerar. Makt konstruerar diskurser men konstrueras även genom diskurser. Makt
konstruerar kunskap och vad som är trovärdig kunskap samtidigt som den som besitter
kunskap får makten. Diskurser talar då om vad någonting är eller inte är. Större diskurser som
genomsyrar samhället ger den mest trovärdiga kunskapen. Kunskaper produceras i diskurser
och den ser olika ut beroende på var man befinner sig, vilken värld och vilken sanning som är
den som dominerar i den värld man lever i. Varje enskilt samhälle har sin tolkning av
sanningen och vad som är trovärdig kunskap (Carabine, 2001:275).
4.3.2 Governmentality
Foucaults begrepp governmentality är ytterligare ett begrepp och en teori som blir central för
min studie och som används som för att fördjupa begreppet makt/kunskap. På svenska
benämns governmentality för ”styrningsmentalitet” eller ”regeringsteknik”. Det handlar om
tekniker och procedurer som styr och reglerar individens beteende. Det handlar om praktiker
vars syfte är att forma, styra eller påverka hur människor beter sig. Det handlar om att kunna
få personer att vilja bete sig så som det är önskvärt (Dean, 2009:24). Styrningens syfte är att
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forma och påverka på ett sådant sätt så att det blir gynnsamt för både institutionen och
medlemmarna. Utifrån perspektivet governmentality är individen fri och vill följa de normer
och anpassa sig och leva upp till de förväntningar och regler som existerar. Det handlar om
praktiker och tekniker som får individen att agera ”rätt” och styra sig själv. Individen har en
förmåga till självreglering. Förutsättningar för detta är att det finns en relation mellan politisk
styrning och självstyrningen. Foucault talar om ”conduct to conduct” där just riktlinjer och
principer finns som guidar individen i sitt agerande och beteende. Begreppet governmentality
är centralt vid förståelsen av förhållandet makt, kunskap och styrning inom diskursiva
praktiker (Dean, 2009:17-21).
Governmentality och styrningsmentalitet sker på flera nivåer, det finns alltid en relation
mellan politisk styrning och självstyrning närvarande. Foucault beskriver att det finns tre
fundamentala typer som karaktäriserar styrande och som påverkar varandra, mellan dessa
typer finns en relation mellan den politiska styrningen och självstyrningen. Utifrån
governmentality styrs individerna på ett eller annat sätt, detta behöver inte vara någonting
negativt. En riktning är nedifrån och upp där om det ska vara möjligt för en person att styra
över flera andra behöver denne först och främst vara självreglerande. Denne måste känna och
bestämma över sig själv för att framgångsrikt och trovärdigt kunna vara en ledare, styra och
påverka andra. Som i sin tur vill följa denna person och samtidigt känna sig nöjda. Den andra
riktningen är uppifrån och ner. Har en stat eller annan grupp ett trovärdigt pålitligt ledarskap
blir resten av medlemmarna nöjda vilket genererar i att gruppens medlemmar blir engagerade,
lojala och beter sig på ett önskvärt sätt. Ledarskapet, huvudpersonens beteende speglar sig i
resten av medlemmarnas. Fenomenet, konsten att styra sträcker sig över en mängd olika
situationer allt från familj, till företag till stat och samhälle (Foucault, 1991:91-92).
4.4 Sammanfattning
Anthony Giddens (1997) och Zygmunt Bauman (2008) beskriver det senmoderna samhället
som präglas av individualism, konsumtion och globalisering. Där världen blir allt mer
sammanlänkad, korsar varandra och möts. Där individen utsätts för många nya möten,
utmaningar och valmöjligheter. En ökad individualisering gör att identiteten blir ett pågående
projekt för individen. Individualiseringen betonar den egna fria viljan att själv bestämma.
Samtidigt är individen en produkt av samhället. Globalisering och konsumtionsfixering gör att
livsstilar, värderingar och levnadssätt har förflyttats och sprider sig över världen. Inspiration
till sitt identitetsprojekt finns då att hämta från flera olika hörn (Stier, 2012:20-26).
Diskurser och det konstruktivistiska perspektivet utgår ifrån att verkligheten är diskursivt
skapad. Individen positioneras i ett diskursivt sammanhang och ordning. Verkligheten är
social konstruerad, i samspel med andra individer skapas verkligheten. Genom interaktion och
samspel mellan människor skapas sanningar, kunskaper och sätt att se på och tolka världen.
Alla former av interaktioner och utbyten människor emellan blir en del av den konstruktionen,
språket exempelvis är ett verktyg som är av stor användning (Burr, 2003:4). Sociala
interaktionerna, utbyten av erfarenheter och uppfattningar skapar mönster och gemensamma
tolkningar och sanningar. Det skapar diskurser som är ett bestämt sätt att tala om och förstå
världen (Winther Jörgensen & Phillip, 2000:7). Foucauldiansk diskursanalys främsta intresse
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är att studera språket i form av text, exempelvis skriven text. Det som det talas om, sättet att
tala om saker och framföra tankar blir en representation av verkligheten och hur individen ser
och förstår den. Språket, som texten och bilder får då makten att kunna konstruera samhället,
hur vi ska bete oss och förstå saker (Burr, 2003:17-18).
Foucault talar även om makt/kunskap och governmentality. Makt och kunskap går hand i
hand. De konstruerar och rekonstruerar varandra, det representerar värden och våra
uppfattningar och kunskaper. Individen och samhällets sätt att tala om och förstå världen.
Makten skapar den sociala omvärlden och strukturer. Den både begränsar och är
möjliggörande. I dessa strukturer skapas kunskap (Winther Jörgensen & Phillip, 2000:19-20).
Ett annat begrepp är governmentality vilket förklarar den mentalitet om styrning. Individen
själv är fri och får makten att själv styra. Begreppet governmentality är centralt vid förståelsen
av förhållandet makt, kunskap och styrning inom diskursiva praktiker. Det handlar om
praktiker som syftar till att forma och styra individen till att handla ”rätt” och styra sig själv
(Foucault, 1991:87). Dessa teorier kan tillsamman bidra med ett sätt att se på fenomenet CSR,
hållbarhet och rekrytering. De kan förklara om det finns någon betydelse att lyfta fram detta
område och varför det då är viktigt för företagens skull. Teorierna hjälper till att koppla ihop
det moderna konsumtionsinriktade, individualiserade och globaliserade landskapet med
språkets inflytande på att konstruera en verklighet. Teorierna hjälper till att förklara
företagens identitetsskapande och skapandet av ett varumärke så att företagen kan ses som
trovärdiga och pålitliga.
5. Metod
Under denna rubrik kommer jag redogöra för mitt val av metod som används för att besvara
studiens syfte. Inledningsvis presenteras en övergripande beskrivning av metoden
diskursanalys, sedan ges en beskrivning av Foucauldiansk diskursanalys som är den valda
metoden. Sedan presenteras urvalsprocessen, urval och val av företag, datamaterial och
analys, etik samt förförståelse/reflexivet.
5.1 Motivering till metodval
Studiens syfte är att studera hur företag, utåt på internet, på hemsidor och i årsrapporter som
publicerats, förhåller sig till CSR och hållbarhet frågor. För att besvara studiens syfte kommer
jag använda mig av fyra svenska företag Hennes & Mauritz, IKEA, Svenska Cellulosa
Aktiebolaget och Ångpanneföreningen. Jag väljer därför att göra en diskursanalys och väljer
att titta på hur företagen framställer sitt CSR och hållbarhets arbete på sina hemsidor och i
årliga rapporter.
5.2 Diskursanalys
Diskursanalys är inte endast ett metodologiskt tillvägagångssätt utan det beskrivs som ett
samlingsbegrepp för ett flertal olika versioner av diskursanalyser. Men en gemensam nämnare
för samtliga diskursanalyser är intresset för språket och hur språket används. Forskaren
studerar språkliga mönster genom att närgånget studera användningen av språket (Wetherell,
Taylor & Yates, 2001:5-6). Genom att använda språket och namnge händelser och handlingar
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skaps sammanhang. Genom denna språkliga användning bildas inte bara en version av
verkligheten utan det är en pågående process som är dynamisk och föränderlig. En diskurs är
ett bestämt sätt att tala om och förstå verkligheten. Diskurser bygger upp föremål, världar,
sociala relationer och sanningar och det är diskurser som diskursanalyser intresserar sig i. Det
är en del av det socialkonstruktivistiska perspektivet som utgår från att världen och sanningar
är socialt konstruerade. I samspel med andra skapas verkligheten (Börjesson & Palmblad,
2007:9-13).
Den grundläggande tanken för diskursanalyser är att verkligheten är socialt konstruerad och
det är i det sociala samspelet som verkligheten och sanningar skapas. Språket som är en del av
den verklighet som konstrueras har en betydande roll i diskurser. Det innebär att verkligheten
förändras. Sanningar skapas och är bara sanna tillsvidare, tills det exempelvis har utmanats
och ifrågasatts och diskursen kring fenomenet har ändrats. Diskursanalyser söker språkliga
mönster genom att titta på användningen av språket och hur verkligheten då blir konstruerad
(Wetherell et al. 2001:12). Diskurser skapar ett ramverk, ett bestämt sätt att tala om och förstå
situationer. Det tillskriver betydelser och handlingsramar. Då diskurser är språklig
konstruerade och socialt konstruerade är de även föränderliga och under ständig konstruktion.
Detta behöver inte vara snabba förändringar vilket gör att diskurser lätt uppfattas som fasta
och självklara, det är sanningen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:11-12).
Texter föreställer verkligheten, det visar på hur man talar om någonting. Språket och
språkliga mönster skapar då en bild av hur någonting är. Använda texter blir därför en bra
källa till material för den här studien (Börjesson & Palmblad, 2007:16-18). Genom att jag
använder mig av texter som företag publicerat blir en diskursanalys en användbar metod för
den här studien. Diskursanalys kan användas för att se vad företagen skriver om och vad som
betonas. Hur ser diskurserna ut kring CSR och hållbarhet. Det blir då intressant att se vad som
skriv på företags hemsidor och i rapporter om deras arbete och inställning till CSR och
hållbarhet Diskursanalys blir så en lämplig metod för att analysera hur företag förhåller sig till
CSR och hållbarhet. För att exempelvis kunna identifiera företagens attityder och förhållande
till identitetsskapande. Användandet av internet, det skriftliga språket blir då en plattform för
att nå ut till omgivningen och marknadsföra sig själv.
5.3 Foucauldiansk diskursanalys
Ett grundantagande för diskursanalyser är att diskurser studerar språkliga mönster genom
språket i användning. Genom språket skapas klassificeringar och kategorier av fenomen. Det
skapas genom användningen av språket. Genom att vi talar om saker skapas olika
förhållningssätt och förståelsehorisonter (Carabine, 2001:268-269). Studien kommer att
studera språket som företagen använder då de talar om CSR och hållbarhet.
I den här studien kommer jag specifikt att använda mig av Foucauldiansk diskursanalys.
Foucaults sätt att förstå diskurs analys innebär att han kartlägger de diskurser som finns i
samhället vid en given tidpunkt och inom ett bestämt område för att även se vilka subjekt som
skapas inom diskurserna. Det finns en mängd diskurser och även diskurser inom diskurser.
Foucault kartlägger strukturer varigenom olika kunskapsregimer bidrar till att ange vad som
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betraktas som sant eller falskt (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:19-21). Foucault teorier
om makt/kunskap och governmentality, tillsammans med Foucaults definition av diskurser
blir verktyg att används för att betrakta och läsa av den insamlade data. Diskurser enligt
Foucault är att de är produktiva och konstruerar en version av ett fenomen. Diskurser
definierar och fastställer vad som är sanning vid ett speciellt tillfälle, i en specifik situation
(Carabine, 2001:267-268). Foucauldiansk diskursanalys främsta intresse är att studera språket
i form av text, det blir en representation av verkligheten och hur individen ser och förstår den.
Språket bilder får då makten att kunna konstruera samhället, hur vi ska bete oss och förstå
saker (Burr, 2003:17-18).
För Foucault är makt/kunskap sammanvävt med diskurs. Där makt skapar vår sociala omvärld
och handlingsramar, där objekt och subjekt skiljs åt och får relationer till varandra. Makt är
även både produktiv och begränsande (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:19-21). Med hjälp
av Foucaults teori om governmentality och makt/kunskap kommer jag kunna laborera kring
de diskurser som kan plockas ut kring ämnet CSR och hållbarhet och betydelsen det får för
företagen. Språket skapar verkligheten och språkliga mönster och användningen av språket är
det verktyg som ligger till grund analysen av företagens hemsidor och rapporter (Wetherell et
al. 2001:6-7). Makt/kunskap är beroende av och påverkar varandra. Governmentality som
handlar om styrningsmentalitet, som berör hur dessa texter producerar drivande, positiva
verksamheter av företagens mål och visioner. Detta perspektiv praktiker forma, styra eller
påverka människors beteende (Dean, 2009:24). Teori och metod går parallellt, de är
sammanlänkade Den teoretiska referensramen och de begrepp som jag presenterar tidigare i
studien arbetas tillsammans med metoden (Winther Jörgensen & Phillips, 2007:10).
5.4 Urval och val av företag
Syftet för min studie är att studera hur företag förhåller sig till CSR och hållbarhet genom att
göra en diskursanalys och studera hur företagen framställer detta utåt på internet, på deras
hemsidor och i deras årsrapporter som publicerats. Studiens andra intresseområde blir att i sin
tur se hur dessa frågor behandlas i relation till medarbetare och nyanställningar. I relation till
studiens syfte blir det intressant att utforska om blir användbart och intressant för företagen att
vid rekrytering anställa individer vars värderingar och syn på CSR och hållbarhet passar ihop
och liknar företagets. Det blir då intressant att se om det går att dra några slutsatser om det är
en fördel för företagets produktion och arbete att ha anställda vars värderingar matchar
företagets.
För att kunna besvara mitt syfte behöver jag göra ett urval av den information och de företag
jag vill avgränsa mig till. Jag använde mig av ett ändamålsenligt urval vilket innebär att jag
valde företag som passar med studiens ändamål för att kunna få information om fenomenet
jag studerar (Patton, 2002:230). Till en början började jag titta på ett flertal både större och
mindre företag för att se om de skriver någonting om CSR och hållbarhet. Därefter bestämde
jag mig för att använda mig av större svenska etablerade företag och begränsade mig till fyra
specifika företag, H&M, IKEA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget och Ångpanneföreningen.
Jag har valt ut företag som har olika inriktningar och produktioner men som finns utspridda
över hela världen och välkända i Sverige.
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Patton (2002:234-235) talar även om maximalt varierat urval vars syfte är att få en bred
variation av data. Med ändamålet i baktanke väljs ett brett utbud av texter ut som kan vara av
intresse och relevant för studien, men även för att ge en variation av intresset. En variation av
dokument eller texter väljs ut för att söka efter gemensamma mönster identifieras i relation till
studiens syfte. Jag utgår från mitt syfte och teman som är centrala för studien och utifrån de
fyra företagen väljer jag att titta på det som skrivs på deras hemsidor. Informationen kommer
från texter och årliga rapporter som jag kunde hitta på företagens hemsidor för att sedan se om
jag hittar några gemensamma mönster och teman. Jag väljer att använda en variation av
företag för att få ett bredare perspektiv av fenomenet för att kunna se om det finns några
gemensamma teman och sätt företagen talar om och belyser CSR och hållbarhets frågor vid
rekrytering och som en del av företagets identitetsskapande.
5.5 Datamaterial och analys
I materialet till min studie har jag avgränsat mig till företagen H&M, IKEA, SCA och ÅF. Jag
har använt mig av information från de fyra företags hemsidor samt rapporter som de
publicerat på sina hemsidor. Jag använder mig av texter som återfinns under rubriker som
”hållbarhet”, ”sustainability”, ”värderingar”, ”CSR”, ”jobba hos oss” eller liknande områden
på de utvalda företagens hemsidor. Jag kommer även använda mig av årliga rapporter och
redovisningar så som ”Code of Conduct”, ”Annual Report” och ”Sustainability Report” som
går att hitta på företagens hemsidor. Även där kommer jag titta på texter som finns under
rubriker som de ovan.
I analysen gick jag igenom samtliga företags hemsidor och rapporter för att se vad företagen
skriver kring detta ämne. Foucauldiansk diskursanalys erbjuden ingen konkret fast
analysmodell. Dock är det som främst intresserar diskursanalyser att leta efter språkliga
mönster genom närgånget studera språket i användning. Med hjälp av den insamlade
materialet söker forskaren efter mönster genom att behandla och jobba igenom materialet ett
flertal gånger för att kunna utforska och använda det som företagen skriver (Wetherell et al.
2001:24). I min studie har jag för avsikt att identifiera vad företagen på sina hemsidor och i
rapporter skriver om CSR och hållbarhet och i sin tur i relation till rekrytering och anställning
av nya personer. Vilka ord och språkliga mönster används på hemsidorna och i rapporterna
kring CSR, hållbarhet och rekrytering blir en utgångspunkt.
För att ta reda på vilka språkliga mönster som finns kommer jag använda mig av de årliga
rapporterna som publiceras, rapporter om uppförandekoder, hållbarhet och sustainability som
publiceras på företagens hemsidor. Jag kommer även använda mig av hemsidorna och de
olika underrubrikerna som finns där. Samtliga rapporter belyser företagets arbete, värderingar
och kultur samt deras syn på hållbarhet och CSR. Det skrivs mycket om CSR och hållbarhet,
hur företagen arbetar med det samt på vilket sätt det är viktigt för företagen. Därför blir det
intressant att se om detta skapar diskurser och riktlinjer kring hur man ska förhålla sig till,
tolka och förstå CSR och hållbarhet. Hemsidorna och redovisningarna presenterar även hur de
bemöter medarbetare, vad de söker hos individer samt HR avdelningens roll vid rekrytering.
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Efter att ha gjort ett urval av företag blev det första steget att gå ut på företagens hemsidor och
se vad som stod där och hur det talas om CSR och hållbarhet där. Vad finns för språkliga
mönster kring CSR, hållbarhet och rekrytering. Översiktligt läste jag på hemsidorna och de
publicerade rapporterna för att lära känna materialet. Nästa steg var att identifiera vad
företagen skriver och vilka ord som används om CSR, hållbarhet och rekrytering. Här tittar
jag på vilka begrepp som används, även om det finns gemensamma begrepp för samtliga
företag. Vilka mönster växer fram i materialet. I diskursanalyser arbetar teori och metod
tillsammans, de är sammanlänkade. Under tiden jag läser och utav de mönster jag ser
använder jag mig av begreppen diskurs, makt/kunskap och governmentality. Vid bearbetning
av materialet blir det även tydligt hur Giddens teori om identitet och Baumans teori om
konsumtion, kommodifiering och varumärkesskapande kan komma till användning.
5.6 Etik
Da jag har i denna studie använd mig av offentligt material, i form av texter och årsrapporter,
som företagen publicerar på sina hemsidor tillgängliga för allmänheten blir Vetenskapsrådets
riktlinjer inte aktuella eller relevanta. Materialet som används är allmän kännedom.
Vetenskapsrådet betonar fyra forskningsetiska principer dessa är informationskravet,
samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa är viktiga för att
respektera, ta hänsyn och ansvar för studiens deltagare. Det är till för att skydda individer och
andra som berörs av studien (Vetenskapsrådet, 2002:7-14). Ingen direkt hänsyn till de
vetenskapliga riktlinjer har varit nödvändig då materialet är offentliga handlingar.
5.7 Förförståelse och reflexivet
För studien behöver jag vara medveten om min roll som forskare. Jag behöver ha reflekterat
över min roll och över mina tolkningar och uppfattningar då jag börjar insamlingen av
datamaterialet. Gemensamt för diskursanalyser är att forskaren är med och konstruerar den
verklighet som utforskas samtidigt som den socialt konstruerade verkligheten konstruerar
forskaren. Jag som forskare är ofta själv en del av den verklighet som undersökt. Det blir så
gott som omöjligt för forskaren att helt ställa sig utanför det som studeras och helt vara
opartisk. Jag som forskaren kan aldrig vara helt neutral mot studieobjektet, vid insamlingen
eller vid analysen. Så länge jag är medveten om detta behöver det inte vara negativt för
studien (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:28-29). Forskaren behöver vara medveten om
och ha reflekterat över att det inte går att ställa sig utanför den värld som utforskas.
Verkligheten skapar vi tillsammans och forskaren konstruerar hela tiden sin verklighet i
interaktion med andra samtidigt som denne utforskar denna verklighet. Forskaren är med och
konstruerar den redan socialt konstruerade verkligheten. Forskaren kan inte vara neutral eller
helt opartisk i och med de diskurser och sanningar som för tillfälligt präglar verkligheten
(Wetherell et al. 2001:2-17). Mina förkunskaper kring CSR och hållbarhet grundar sig i det
jag har läst och sett på tv. Jag har fått mycket information om vad CSR och hållbarhet handlar
om återberättat för mig vilket gör att mina kunskaper kring ämnet är påverkat av andras syn
och uppfattning kring det.
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6. Resultat
I följande del presenterar jag resultatet av datamaterialet. Nedan presenteras resultatet av
Foucauldiansk diskursanalys där syftet är att se hur företag förhåller sig till CSR och
hållbarhets frågor genom att se vad som skrivs på hemsidor och i rapporter. För att sedan se
hur och om dessa frågor hanteras i relation till rekrytering. Jag inleder med en kortare
presentation över företagen, sedan kommer en tabell över ord och kategorier som träder fram.
Sedan presenterar jag fyra teman som jag har urskilt. Det första temat är ”Corporate Social
Responsibility och hållbarhet”, det andra temat handlar om ”Code of conduct”, det tredje är
”Human Resources och rekrytering”. Det fjärde och sista temat kallar jag för ”HR och
arbetet med individen”. Här presenteras citat från texterna på företagens hemsidor och de
rapporter som använts.
6.1 Presentation av företagen
H & M Hennes & Mauritz AB, förkortas H&M. Det är ett svensk klädesföretag som
grundades 1947. H&M har omkring 116 000 anställda och cirka 3 900 butiker runtom i hela
världen. H&M består av sex självständiga varumärken bland annat H&M, COS och Cheep
Monday. De erbjuder en bred och varierad kollektion med olika inriktningar när det gäller
mode och stil, de strävar efter produkter med hög kvalitet och design på hållbara sätt. Många
individer, team och avdelningar är inblandade i företaget. Med butiker över hela världen
behöver de personer som jobbar i butik i nära kontakt med kunder samtidigt som de behöver
personer på andra avdelningar som ekonomi, inköp, sälj och Human Resources. De har även
avdelningar och team som arbetar med hållbarhet och CSR för att skapa hållbara produkter,
med material som är bra för miljön och för de som arbetar i fabrikerna som producerar
kläderna, som tar hänsyn till planeten och människor runtom i värden. Så att de fabriker och
personer som jobbar på fabrikerna har bra arbetsförhållanden (H&M, H&M group,
www.h&m.se, 2015-12-18).
IKEA är ett multinationellt möbelföretag som grundades 1943. IKEA har omkring 155 000
medarbetare och är verksamma i cirka 43 länder med varuhus i cirka 28 länder, inom bland
annat Europa, Nordamerika och Australien. De vill erbjuda produkter, möbler och
heminredningsartiklar till låga priser, de vill skapa långsiktiga investeringar och hållbarhet
lösningar och produkter så att den vardagliga individen kan leva ett hållbart liv. Här behövs
personal som jobbar i butik, i fabriker för att tillverka produkterna samt personer på andra
avdelningar som bland annat kan driva företagets administrativa och ekonomiska utveckling
(IKEA, Om IKEA koncernen, Välkommen in i vårt företag, www.ikea.se, 2015-12-16).
Svenska Cellulosa Aktiebolaget, förkortas SCA är en svensk tillverkare av papper,
hygienprodukter och skogsindustriprodukter med tre övergripande områden som är personliga
hygienprodukter, skogsindustriprodukter och mjukpapper SCA är ett globalt hygien- och
skogsindustriföretag med cirka 44 000 medarbetare och försäljning i cirka 100 länder. SCA
grundades 1929. I och med att affärsområdet är brett och att det har produktion i flera länder
krävs många individer med olika kunskaper utöver hela verksamheten (SCA, Kort om SCA,
www.sca.se, 2015-12-15).
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Ångpanneföreningen AB, förkortas ÅF är ett av Sveriges största ingenjörs- och
konsultföretag med uppdrag och arbete inom energi, industri och infrastruktur. ÅF grundades
sedan 1895 och har varit en del av utvecklingen kring teknologiska revolutioner, ångkraft,
elektricitet, kärnkraft och digitalisering. Vilket gör ÅF nischade inom detta område. Deras
affärsidé är att väva in hållbarhet i sitt arbete, i teknologier och lösningar. Deras ambitioner är
att säkerställa långsiktig, framgångsrik och hållbara lösningar för kunder som balanseras med
sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen. ÅF har omkring 7 500 medarbetare där det
framförallt behövs ingenjörer för sin bransch, för tekniska framsteg (ÅF, Historia, www.åf.se,
2015-12-17).
6.2 Tematisering
Då det finns olika aspekter av begreppen CSR och hållbarhet, med många definitioner och
användningsområden blir det nödvändigt att dela upp och sortera resultatet av materialet i
teman. Detta för att kunna kartlägga hur företagen förhåller sig till CSR och hållbarhet och
hur det i sin tur kan användas vid rekrytering. I denna del kommer en tabell presenteras med
teman som ”CSR/globalt tänk”, ”hållbarhet/internt på företaget”, ”värderingar/attityd”,
”kärnvärderingar” och ”uppförandekod”. Denna tabell visar hur företagen på sina hemsidor
och i sina årsrapporter beskriver sin syn på CSR och hållbarhet. De är deras ord och tolkning
av hur de tar sig an ett CSR och en hållbarhets strategi inom sin verksamhet. I och med att det
är företagens personliga beskrivningar av sitt arbete och sin inställning till CSR och hållbarhet
blir det en del av deras marknadsföring. Detta blir en grund för de diskurser som identifieras.
Tabellen visar teman som urskiljs per företag.
Språk/ord
CSR/globalt tänk

H&M
“We can make a
diffference
to
hundereds
of
thousands
of
people working in
our supple chain
and
to
the
environment and
communities
around
us.”(H&M, Our
vision,
www.h&m.se,
2015-12-15)

IKEA
”We will never
meet
our
ambitious
sustainability
goals unless we
partner
with
those who share
our values and
extend
our
positive
impact
on people and the
planet throughout
the
supply
chain.”
(IKEA,
Sustainability
Report, 2014:65 )

SCA
”SCA
kartlägger
och
arbetar
med
relevanta
miljömässiga, sociala och
ekonomiska frågor genom
att
se
till
hela
värdekedjan.”
(SCA,
Hållbarhetsredovisning,
2014:7)

ÅF
”The
sustainability
trend is something
that favours us as
a company” (ÅF,
Annual
report,
2014:2)

Hållbarhet internt
på företaget

“All we do must
be economically,
socially
and
environmentally
sustainable. It is
all
highly
connected
and
equally important
for our future
growth.” (H&M,
Our
vision,

”If we are to
continue to grow
and be successful
in the long term,
it is essential that
we work within
the limits of the
planet. This is
why sustainability
is an integral
part of
our

“SCAs hållbarhetsmål är
konkreta, mätbara och
tidsbestämda och utgör
milstolpar på vägen att nå
våra ambitioner” (SCA,
Hållbarhet,
www.sca.se,
2015-12-15)

”Existing
employee
functions
(HR,
Finance
and
Legal) also have
operative
responsibility for
various areas of
sustainability,
such
as
anticorruption, human
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www.h&m.se,
2015-12-14)

business
strategy.” (IKEA,
Sustainability
report, 2014:6)

rights
diversity.
Annual
2014:38)

and
”(ÅF,
report,

Värderingar/Attityd

”Starka, tydliga
värderingar driver
samarbetet
på
H&M”
(H&M,
Värderingar,
www.h&m.se,
2015-12-14)

”IKEA is made
up of a global
team of people
who share the
same values. We
are com- mitted
to being a caring,
responsible, honest
and
trustworthy
company,
and
expect our coworkers to re ect
this.”(IKEA,
Sustainability
report, 2014:74)

“SCAs uppförandekod är
kompassen som hjälper oss
att
omsätta
våra
värderingar i handling.
Arbetet
för
sunda
affärsmetoder,
goda
arbetsvillkor och välmående
miljö börjar med koden,
men det slutar inte där.”
(SCA,Hållbarhetsredovisnin
g, 2014:18 )

”A
strong
corporate culture
with shared values
ensures that we
work together and
exploit all of the
experience that is
represented within
ÅF.” (ÅF, Annual
report, 2014:5)

Kärnvärderingar

”H&M-andan
bygger på en
grundläggande
respekt för varje
individ och en
stark tro på varje
persons förmåga
att
ta
egna
initiativ.” (H&M,
Värderingar,
www.h&m.se,
2015-12-14)

”Kärnvärdena
inspirerar
och
utmanar
SCAs
medarbetare i deras strävan
att skapa ett framgångsrikt
företag
–
ekonomiskt,
socialt och miljömässigt”
(SCA,
mission,
vision,
kärnvärden,
www.sca.se,
2015-12-14)

”Kärnvärden:
Enastående
medarbetare med
driv. Teamwork.
Absolut
oberoende.”(ÅF,
kärnvärden,
www.åf.se, 201512-15)

Uppförandekod

“Together
with
our
colleagues,
customers,
stakeholders,
business partners
and peers, we
have
the
opportunity
to
bring
about
massive change –
all the way from
improving
the
livelihood of the
cotton farmer to
lowering
the
impacts
from
washing
and
drying
our
clothes.” (H&M,
Conscious
fashion,
www.h&m.se,
2015-12-14)

”Vi tror att varje
individ har något
värdefullt
att
erbjud och vi
strävar efter att
tillämpa samma
värderingar när
vi
arbetar.”
(IKEA, Jobba på
IKEa människor
som
arbetar
tillsammans,
www.ikea.se,
2015-12-14))
”It builds on the
culture
and
values outlined in
our
Code
of
Conduct, ‘Good
Business
with
Common Sense’
and
describes
how
we
can
create a better
everyday life for
ourselves and our
customers.”
(IKEA,
Sustainability
report, 2014:73)

“Uppförandekoden är ett
uttryck för vilka vi är och
hur vi gör affärer i SCA. Vi
vill skapa värde för våra
intressenter och skapa goda
relationer
med
våra
medarbetare,
kunder,
konsumenter,
aktieägare,
samhället
och
våra
affärspartners.”
(SCA,
Code of Conduct, 2014:4)

”The Code of
Conduct
is
a
summary of the
rules
and
guidelines
that
form the basis of
our operations. It
de nes how ÅF
conducts
its
business relations
with
clients,
business partners,
employees
and
other
stakeholders”.(ÅF,
Annual
report,
2014:38)
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Tabell 1
Tabellen används som ett redskap för att vissa hur de olika aspekterna av CSR bemöts. Det
visar exempelvis hur språket för att betona hur företagen skriver och hanterar CSR och
hållbarhet. Ett exempel är på ett ord som återkommer är ”värderingar” och ”kärnvärden”.
SCA skriver:
Kärnvärdena inspirerar och utmanar SCAs medarbetare i deras strävan att skapa ett framgångsrikt företag
ekonomiskt, socialt och miljömässigt. (SCA, Mission, vision, kärnvärden, www.sca.se, 2015-12-15).

Ytterligare ett exempel är IKEA, som skriver:
Vi tror att varje individ har något värdefullt att erbjuda och vi strävar efter att tillämpa samma värderingar när vi
arbetar. (IKEA, Jobba på IKEA människor som arbetar tillsammans, www.ikea.se, 2015-12-16).

Denna tabell ger en övergripande bild över hela fenomenet och relationerna mellan CSR,
hållbarhet och rekrytering och vad det får för betydelse för företagen och individen. Tabellen
visar ord och dess betydelse för företagen kring fenomenet CSR och hållbarhet. Det skapar en
bild över hur företagen använder sina hemsidor för att kommunicera med omgivningen och
samhället. Det blir en plattform där de visar upp sitt förhållningssätt till CSR, hållbarhet och
deras sociala ansvar internt som externt. Företagen visar bland annat hur de skapa en
arbetskultur med gemensamma värderingar, där de anställda känner sig delaktiga och
ansvariga. Samtliga citat ger en inblick av att det finns en medvetenhet kring hållbarhet och
samhället. De visar även de vill skapa en relation till medarbetare, till mottagare, kunder och
intressenter. Denna tabell visar att samtliga företag är medvetna om CSR och hållbarhet och
bearbetar in olika delar av företaget. Exempelvis både det sociala ansvaret för medarbetare,
kunder och ett socialt ansvar mot samhället och ur ett kund- och produktions perspektiv, där
de vill använda hållbara varor och lösningar, beroende på företagets bransch.
6.3 Diskurser som framträder
I detta stycke presenteras en fördjupning av de teman och diskurser som jag har identifierat
från datamaterialet. Här presenteras citat från de fyra företagen. Under fyra rubriker
”Corporate Social Responsibility och hållbarhet”, ”Code of Conduct”, ”Human Resources
och rekrytering” samt ”HR och arbetet med individen” presenteras en analys kring hur
företagen förhåller sig till CSR, hållbarhet och hur de relaterar detta till rekrytering. Under
dessa rubriker presenteras även diskurser som kan urskiljas inom området. Med det som
beskrivits om diskurser och Foucaults teorier makt/kunskap och governmentality blir redskap
till att plocka ut diskurser kring ämnet CSR och hållbarhet.
6.3.1 Corporate Social Responsibility och hållbarhet
Alla företagen som jag undersökt skriver på fler än ett ställe hur de ser på CSR och
hållbarhets frågor. På olika nivåer och i olika sammanhang talar företagen om CSR och
hållbarhet. Företagen har olika inriktningar och olika målgrupper trots detta fram går det att
de arbetar på ett sätt som främjar hållbarhet och CSR. De talar om hållbarhet mot människan,
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mot miljön och ekonomi. De sätter upp mål och milstolpar för att kunna möta sina ambitioner
och sitt arbete med CSR och hållbarhet. Hur företagen talar om och bemöter CSR och
hållbarhet blir en diskurs. Det blir synligt att det finns en tradition att behandla dessa
områden. Det som publiceras på hemsidorna skapar ett mönster och regelverk till att det ska
finnas en debatt om CSR och hållbarhet och ett socialt ansvar. SCA skriver i sin publicerade
hållbarhetsredovisning från 2014:
SCA kartlägger och arbetar med relevanta miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor genom att se till hela
värdekedjan. Att förstå SCAs påverkan på omvärlden, och att föra dialog med våra intressenter hjälper oss att
prioritera rätt, så att vi minimerar företagets negativa påverkan och maximerar det positiva värdet för våra
intressenter. (SCA, Hållbarhetsredovisning, 2014:7).

På det här sättet framgår det att företaget arbetar med ett brett perspektiv och tänker på hela
produktionskedjan från start till slut och alla delar däromkring. Men även vad de kan få för
effekter på samtliga som är inblandade inte bara för de som producerar varorna, säljer varorna
eller köper varorna. Från samtliga företag, både i rapporter och på deras hemsidor framgår det
att hållbarhet är en central del av företagets tänk och motto. Det framgår även att hållbarhet
inte enbart handlar om att arbete mot miljö, ekonomi, människan och samhället utan det blir
även en affärsidé. ÅF skriver i sin årliga rapport:
The sustainability trend is something that favours us as a company, as it gives us the opportunity to create value
for out owners, clients, society and the environment. (ÅF, Annual Report, 2014:3).

Hållbarhet är en trend som ger företagen möjlighet att skapa värderingar för sina kunder,
ägare, partners men även för samhället och miljön. ÅF fortsätter senare med att säga:
Sustainability is therefore not something that is dealt with as a separate issue; it is an integral aspect of
everything we do. (ÅF, Annual Report, 2014:3).

Hållbarhet är alltså ett projekt som integreras i samtliga delar av företaget och deras
verksamhet. Det går inte att plocka ut denna del och separat behandla den i och med att det är
en sådan central aspekt av hela verksamheten. Det framgår att hållbarhet är ett långsiktigt
projekt som integreras i arbetet. Företagen har ett ansvar mot miljön, samhället och samt ett
ekonomiskt ansvar. Samtliga företag beskriver även att hållbarhet har blivit en allt viktigare
del av deras produkter. Produktutvecklingen, skapa hållbara produkter och lösningar för att
möta marknaden och kundernas behov blir en del av företagens affärsidéer och strategier.
H&M skriver om sitt hållbarhetsarbete och vilken betydelse det har för företaget.
We can offer out costumers a more sustainable choice. We can make a diffference to hundereds of thousands of
people working in our supple chain and to the environment and communities around us. (H&M, Our Vision,
www.h&m.se, 2015-12-16).

Viljan att visa att man driver en verksamhet vars produkter är hållbara och att det finns en
bakomliggande och välutvecklat CSR arbete är en växande trend band företagen. En ökad
medvetenhet kring företagens samhälleliga effekter gör det nödvändigt för företagen att
belysa deras CSR och hållbarhets strateger för att möta nutida så väl som framtida behov.
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Strategierna om hållbara alternativ gör att företagen såväl som individen har ett
ansvarstagande tar ett ställningstagande. Som stora globala företag har deras arbete och
funktion inflytande på ett antal aspekter i samhället. Företagen tar ekonomiska, sociala och
miljömässiga perspektiv. Fabriker för produktion av varor, material, personal, kunder,
samarbetspartners många delar är involverade och påverkas på gott och på ont. SCA skriver:
Genom att lyssna på vår omvärld bygger vi SCAs affärer i samklang med de samhällen vi verkar i och bidrar till
goda ekonomiska resultat, både för SCA, våra aktieägare och våra kunder. (SCA, Hållbarhetsredovisning,
2014:2).

Ett brett perspektiv och ansvar är viktigt för att företagen ska gå runt, för att få nöjda kunder,
medarbetare och partners. Det blir i företagets intresse att bidra med så få negativa effekter
och bieffekter av sitt arbete som möjligt. Ett globalt perspektiv och medvetande blir
nödvändigt. IKEA skriver:
Many challenges shape society and the world of business today[…]But where there are challenges there are also
great opportunities, and at IKE we can contribute to a more sustainable world[…]På IKEA vill vi ha en positiv
inverkan på människor och miljö. (IKEA, Sustainability Report, 2014:7).

Möta behov och medverka för positiv inverkan på människan, miljön, ekonomiskt och globalt
är ett arbete som integreras i alla delar av företagen, i deras arbete och värdegrund. Detta
motiverar företagen till att utveckla sitt arbete och sina produkter. Det blir även viktigt att
företagens värderingar, CSR och hållbarhets mål uppfylls tillsammans med de anställda.
6.3.2 Code of Conduct
Som större globala företag med många anställda och många involverade i maskineriet
behöver de införa riktlinjer och policy som guidar medarbetarna och företagets uppförande
och beteenden. Detta för att driva en verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. För att
visa att man är ett företag som är medveten om sina medarbetare, kunder och sin roll i
samhället talar samtliga företag om en uppförandekod eller Code of Conduct. Det är riktlinjer
för sina kollegor och medarbetare kring uppförande och beteende för att kunna samspela och
samarbeta med interna och externa aktörer. Detta för att man ska kunna ta sitt ansvar och
tänka på och minimera negativa effekter företaget kan ha på samhället. SCA skriver i sin
publicerade rapport Code of Conduct:
Uppförandekoden är ett utryck för vilka vi är och hur vi gör affärer i SCA. Vi vill skapa värden för våra
intressenter och skapa goda relationer med våra medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare, samhället och
våra affärspartners. (SCA, Code of Conduct, 2014:4).

Uppförande koden är kärnan till välfungerande företag. Det blir viktigt för att få kedjan,
företaget att fungera och gå runt på ett positivt framgångsrikt sätt. Det framgår av företagen
att det är viktigt att det inte bara är företaget som följer en uppförandekod utan det är viktigt
att andra företag och verksamheter följer eller har liknande riktlinjer, uppförandekoder och
medvetenhet. Det blir viktigt att företaget och deras samarbetspartners har liknande
uppförandekoder och beteende. SCA fortsätter med att skriva:
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Även andra affärspartners, som distributörer, leverantörer, konsulter och fristående entreprenörer förväntas följa
liknande principer som de som finns i Uppförandekoden i sin egen verksamhet. (SCA, Code of Conduct,
2014:5).

Även ÅF pekar på hur viktigt det är för företaget att det finns en uppförande kod. En
gemensam grund att stå på. Det är en byggsten för att företaget ska uppfylla sina mål och krav
de har. ÅF skriver i sin årsredovisning:
The Code of Conduct is a summary of the rules and guidelines that form the basis of our operations. (ÅF, Annual
Report, 2014:38).

Samarbeta med partners som har liknande uppförandekoder och samma inställning till hur
man arbetar med exempelvis sina medarbetare, intressenter, kunder och samhället visar sig
vara en stor fördel. Detta framgår även i företagens uppförandekoder och visar det är en del
av företagets värderingar och kultur. Som tidigare nämnts blir det en byggsten för ett
välfungerande företag med ett utvecklat CSR och hållbarhets tänk. ÅF skriver:
The Code of Conduct is therefore communicated to all new empolyees. (ÅF, Code of Conduct, 2014:38).

Det blir viktigt att alla partner är informerade och själva tror på värderingarna, på koderna och
riktlinjerna. Genom en dialog och information vet medarbetarna vad som gäller för att stärka
arbetet med uppförandekoderna. Som i sin tur bidrar till en arbetsplats vars medarbetare är
insatta i och medvetna om företagets CRS och hållbarhets arbete. Samtliga företag pekar även
på att dessa uppförandekoder och principer samt inställningen och förhållningsättet till
hållbarhet inte endas gäller arbetslivet och arbetet. Det blir en kunskap och medvetenhet som
även tas in i det privata livet för att försöka skapa ett hållbart samhälle med ett sunt
förhållningssätt. IKEAs ord om uppförandekod lyder:
It builds on the culture and values outlined in our Code of Conduct[…]and describes how we create a better
everyday life for ourselfe and our comsumers. (IKEA, Sustainability Report, 2014:73).

Med hjälp av dessa citat och informationen från företagen framgår det att uppförandekoder är
viktiga för att företagen ska kunna arbeta med CSR, hållbarhet och driva ett ansvarsfullt
företagande. Det visar även att förhållningsättet företaget uppmuntrar på sina arbetsplatser blir
någonting som medarbetarna tar med sig ut i vardagen. Som vi kan se finns det tydlig
koppling finns mellan företagets värderingar, attityd och kultur och individen. SCA skriver:
SCAs uppförandekod är kompassen som hjälper oss att omsätta våra värderingar i handling. Arbetet för sunda
affärsmetoder, goda arbetsvillkor och välmående miljö börjar med koden, med det slutar inte där. (SCA,
Uppförandekoden, www.sca.se, 2015-12-16).

Dessa uppförande koder används som riktlinjer och policys för företagen. Enligt samtliga
företag är det viktigt att föra en dialog med medarbetarna och informera och regelbundet
utbilda i hållbarhet, CSR och vilka uppförandekoder som gäller. Uppförande koder och
riktlinjer talar om för hur företaget och medarbetarna ska se på arbete, bete sig på
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arbetsplatsen och förhålla sig till både interna och externa intressen. Genom att införa detta
och skriva om det skapas en form utav ram och regler för företaget och vad de står för. I dessa
uppförandekoder tar företagen upp olika aspekter. Trots att företagen är av olika karaktär och
har olika inriktningar går det utifrån citaten att se att det ändå finns vissa likheter i vad de
skriver om och hur de vill framhäva sitt uppförande och sina uppförandekoder.
Uppförandekoden genomsyrar hela företagets arbete och medarbetarna. Det blir riktlinjer vid
rekryteringsprocessen för att få in nya kompetenser och individer in i företaget.
6.3.3 Human Resources och rekrytering
Det finns ett CSR och hållbarhets tänk när företagen beskriver sina arbeten och projekt som
genomförs. Dock kan de centrala områdena skilja sig från företag till företag beroende på vad
de producerar och vilken typ av företag de är. H&M betonar hållbart mode, rättvisa och
medvetna kläder tillgängliga för alla (H&M, Conscious fashion, www.h&m.se, 2015-12-16).
Medan IKEA talar om hållbara möbler, som bidrar till att individen i vardagslivet kan leva en
hållbar livsstil (Sustainability Report, 2014:9). ÅF beskriver till exempel hur deras
energilösningar drivs på ett hållbart och effektivt sätt (Annual Report, 2014:20). Trots
företagens olika inriktningar och betoningar på hur man arbetar med CSR och hållbarhet visar
det sig finnas ett genomgående tema med att man ska framställa sitt arbete och sin
medvetenhet företaget har på omgivningen. Det finns exempelvis en medvetenhet för
samhället, för ekonomin och för miljön men det finns även ett antal gemensamma nämnare
om hur man ser på detta tänk och inställning i relation till sina medarbetare och vid
rekrytering av nyanställda. SCA skriver:
SCAs rekryteringsstrategi grundar sig på rätt person för rätt position, i rätt tid och till rätt kostnad. För att kunna
realisera denna strategi arbetar bolaget intensivt med att stärka SCAs anseende som arbetsgivare. (SCA,
Hållbarhetsredovisning, 2014:42).

Företagen behöver vara starka och eftertraktade arbetsgivare så att företaget kan leva vidare.
Det finns olika kriterier som efterfrågas vid de olika stadierna vid rekryteringsprocessen för
att hitta rätt person på rätt plats. Vid rekrytering av nya framgår det vad företagen söker, vilka
kriterier och vilka erfarenheter de efterfrågar. Det poängterar att företagets värderingar och
kultur är viktiga att arbeta efter och det är fördelaktigt om den sökande är villig att arbeta med
dessa och sträva efter att tillämpa dem. IKEA skriver under ”jobba hos oss”:
Att jobba med oss är som att jobba med sina vänner. Vår kultur bygger på gemenskap, entusiasm och glädje.
Och vi letar alltid efter människor som delar vår positiva attityd och våra värderingar. (IKEA, Jobba hos oss,
www.ikea.se, 2015-12-16).

Gemensamma värderingar, attityd och intresse är centrala teman för företagen och deras
personalstyrka. Detta går att koppla ihop med hur företagen framhäver sin roll som attraktiva
arbetsgivare och relationen till medarbetarna. ÅF skriver under rubriken ”Din karriär på ÅF”:
Vi vill ha en företagskultur som är öppen, dynamisk och innovativ, och vi tror att kontinuerlig utveckling av våra
medarbetare är avgörande för att nå dit. (ÅF, din karriär på ÅF, www.åf.se, 2015-12-17).

32

I rekryteringsprocessen, för att få in nya kompetenser och individer in i företaget, finns olika
aspekter att ta hänsyn till. Företagen visar bland annat vad de strävar efter både affärsmässigt
och CSR, hållbarhetsmässigt. Men det visar även vilken arbetskultur och relation företaget har
till sina medarbetare och vad de gemensamt vill uppnå. På sina hemsidor riktar sig företagen
direkt utåt till individen för att locka intresserade personer.
Arbetet med CSR och hållbarhet får en betydande roll för medarbetarna på företaget men
även för Human Resources-avdelningarna och annan personal som är inblandade då nya
personer anställs. Exempelvis vad för kompetens och erfarenhet söker företagen vid
rekrytering. Vilket får betydelse för att företagets CSR och hållbarhets strategier och
uppförandekoder ska uppfyllas. På SCAs beskrivning om rekrytering står det:
Arbetet grundar sig på gedigen research kring potentiella medarbetares krav och önskemål, samt på SCAs
rekryteringsbehov. (SCA, Hållbarhetsredovisning, 2014:42).

Det blir även tydligt att HR-rollen har en betydande del av företaget och för de individer som
på ett eller annat sätt har kontakt med företaget. De får en betydande roll för att kunna hitta
individer som passar ihop med företaget. Ytterligare ett exempel för att förtydliga detta är vad
H&M skriver om HR ansvaret. De skriver:
The Human Resources Department (HR) is a strategic partner to out Business. We set standards for recruitment,
implement training and support the development and growth of our entire organisation. (H&M, Human
Resources, www.h&m.se, 2015-12-17).

Alla roller på företaget har ett finger med i spelet för att få organisationen att gå runt och för
att kunna driva ett företag som integrerar hållbarhet och CSR i sitt arbete. Även här går det att
se att det finns likheter kring hur företagen talar om rekryteringsprocessen och vad de strävar
efter med detta. Dock skiljer de sig där de konkret talar om sina produkter. Men det finns en
genomgående attityd att företagen oavsett deras produktioner strävar efter att skapa hållbara
lösningar och produkter som är gynnsamt för samhället. Detta i relation till
rekryteringsprocessen där de talar om hur viktigt det är att ha en gemensam grund av
värderingar och strategier vilket blir en diskurs som är gemensam för företagen. Genom sättet
de talar om rekryteringsprocessen och vad företaget söker, skapas en diskurs kring hur denna
process ska gå till och hur man talar om det.
6.3.4 HR och arbetet med individen
Företagen beskriver att det är viktigt att ha en regelbunden dialog till de anställda. Företagen
skriver även att det är viktigt med regelbunden utbildning så att de anställda kan utvecklas i
sina arbetsroller och på sina arbetspositioner för att få lojala och engagerade arbetare.
Karriärsutveckling inom företaget blir ytterligare en aspekt som framhävs. SCA skriver:
På SCA är vi övertygade om att ansvar, delaktighet och feedback motiverar medarbetare och ligger till grund för
att skapa ett förtroende mellan medarbetare och ledare som i sin tur gynnar den transparens som vi eftersträvar
vad det gäller öppenhet kring beslut och företagets framtid. (SCA, Uppförandekoden, www.sca.se, 2015-12-16).
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Respekt och förtroende för individen motiverar medarbetarna så att både individen och
företaget kan växa och driva en verksamhet med strategier om hållbarhet och CSR för att ta
ett globalt och lokalt ansvarstagande. Arbeta med individen och se till att de trivs och gör ett
bra jobb är en central del av HR avdelningens uppgifter. H&M skriver exempelvis att:
People are our success, and we are committet to being a good employer. By providing a fun, creative and
dynamic workplace, we all grow together. (H&M, Our Workplace, www.h&m.se, 2015-12-16).

Relationen till medarbetarna är en viktig del av företagets framgång. Utan en fungerande
personalgrupp skulle inte företaget överleva. Detta gör att det även blir centralt att tänka på att
vara en attraktiv arbetsgivare, med arbetsvillkor och en uppförandekod som attraherar nya
individer till laget. Medarbetarna är mellanhanden mellan företaget och kunderna. IKEA
skriver:
Our Co-workers are essential to our vision for more a sustainable life at home. They are ambassaors for our
products and service, helping customers live a more sustainable life. (IKEA, Sustainability Report, 2014:21).

Det blir viktigt att verksamheten och företagets avdelningar har en värdegrund och perspektiv
som gör att det blir ett sätt att arbeta utefter. Medarbetarna och deras värderingar blir en del av
projektet att kunna driva ett företag med en välutvecklad hållbarhet och CSR policy. Även här
går det att se att det finns likheter kring hur företagen talar om rekryteringsprocessen och
deras förhållande till medarbetarna. Detta blir en diskurs och en attityd kring HR funktionen
på företagen och relationen till medarbetarna, som i sin tur genererar i en förhållningsätt på
samhällsnivå.
6.4 Sammanfattning av resultatet
Sammanfattningsvis är det tydligt att hållbarhet, CSR, medvetenhet och ansvarstagande är
centrala aspekter samtliga företag, H&M, IKEA, SCA och ÅF. Trots sina skilda
affärsinriktningar talar samtliga om effekterna och motivationen för att driva en verksamhet
som har en positiv inverkan på människan och miljön såväl som lokalt som globalt. Resultatet
av hemsidorna och rapporterna företagen publicerat visar tydligt att hållbarhet och CSR
genomsyrar företagets alla delar. Företagen beskriver sitt ansvarstagande och visar att de är
medvetna om de effekter och den påverkan de kan ha på omgivningen. Social, ekonomiskt
och miljön påverkas på olika sätt av företagen och deras arbete. Företagen inför koder och
riktlinjer för att guida medarbetarna och företagets arbete, beteende och förhållningssätt.
Kultur och värderingar blir centrala aspekter för företagens värdegrund och det blir viktigt att
anställa individer som respekterar och följa dessa. Av rapporterna och hemsidorna framgår
det att företagen värnar om en laganda, gemenskap och samarbete för individen och företagets
utveckling. Företagen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ha ett positivt
inflytande på individen och på samhället. Utifrån vad som skrivs och kan tolkas från
informationen på hemsidorna och rapporterna kan man se gemensamma drag mellan
företagen. Det finns en genomgående attityd och förhållningsätt till CSR och hållbarhet. Med
olika inriktningar söker företagen olika saker hos individen och hos företaget men man
åtminstone se att det finns ett specifikt sätt att tala om sina önskemål, kriterier och krav.
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Samtidigt som det syns att CSR, hållbarhet och det sociala ansvaret får mycket utrymme
bland de olika delarna på företagen, det är någonting man ska tala om.
7. Diskussion
I detta avsnitt kommer jag att föra en diskussion kring studiens alla delar och som sista del ge
en avslutning och sammanfattning av vad man kan ta med sig från denna studie. För att
besvara studiens syfte kommer jag till en början presentera resultatet i relation till den tidigare
forskningen. Sedan presentera resultatet i relation till det teoretiska ramverket, med begrepp
från Giddens identitetsteori och Baumans teori om konsumtion, kommodifiering och
varumärkesskapande. Jag kommer att presentera hur den diskursiva metoden och Foucaults
begrepp makt/kunskap och governmentality som används för att skapa verkligheten och
sanningarna kring CSR och hållbarhet.
7.1 Syfte och frågeställning
Studiens syfte är att studera hur företag förhåller sig till CSR och hållbarhet genom att göra en
diskursanalys och studera hur företagen framställer detta utåt på internet, på deras hemsidor
och i årsrapporter som publicerats. Studiens andra intresseområde blir att i sin tur se hur dessa
frågor behandlas i relation till medarbetare och nyanställningar. För att besvara studiens syfte
har jag utgått från fyra svenska företag H&M, IKEA, SCA och ÅF och deras hemsidor och
årsrapporter. Detta ger mig en bild av hur företagen förhåller sig till CSR och hållbarhet.
Ord som ”Värderingar” och ”uppförande” beskriver företagens visioner kring hur de ska
uppföra sig mot såväl sina medarbetare som mot samarbetspartners och vid sociala aspekter.
Företagen vill framställa att de har en väletablerad verksamhet med delaktighet, nära
relationer och kontakt med sina anställda. Företagen vill visa sitt sociala ansvar och visa på
hur de tar ansvar och minimerar negativa effekter på samhället, vid exempelvis ekonomiska,
miljömässiga och sociala aspekter. Det har blivit en stor del utav företagets affärsidé och
policy. Belysa sin syn på CSR och hållbarhet på hemsidor och på internet har blivit medel för
att få kompetenta medarbetare som kan hjälpa till med att bedriva verksamhetens CSR och
hållbarhet filosofi. Med hjälp av Giddens identitetsteori och Baumans teori om konsumtion,
kommodifiering och varumärkesskapande kommer det ge en bild av företagets process att
bygga en identitet. Detta tillsammans med ett diskursivt perspektivtagande med betoning på
Foucault teori makt/kunskap och governmentality träder företagens strävan efter att bli en
attraktiv arbetsgivare fram med lojala anställda vars värderingar och kunskaper stämmer
överens med företagets CSR och hållbarhets filosofi. Sättet de talar om CSR och hållbarhet
ger en bild av hur viktigt och centralt det har blivit att tala om.
7.2 Relation till tidigare forskning
Under denna rubrik kommer en diskussion och återkoppling mellan det framkomna resultatet
och den tidigare forskningen. Den tidigare den tidigare forskningen berör en definition av
CSR och hållbarhet. De fördjupar sig i CSR och hållbarhetens roll och betydelse för företag.
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Den tidigare forskningen belyser CSR och hållbarhet och hur dessa koncept har utvecklats
och blivit en affärsidé för företagen. Samtidigt som det ställer krav och ansvar på företagen.
CSR, har definieras från den tidigare forskningen som ett koncept som handlar om företagens
sociala ansvarstagande. Det guidar företagen i sitt förhållningssätt till och i sitt arbete för att ta
hänsyn till inte bara sina medarbetare och kunder utan även på ett bredare plan ta hänsyn till
samhället och eventuella konsekvenser och effekter deras verksamheter och affärer kan
orsaka. En del forskning menar att CSR främst följs som en affärsidé för att företaget ska gå
med vinst. Utan att egentligen ha ett genuint intresse i de sociala och miljömässiga, externa
globala, aspekterna (Nijhof & Jeurissen, 2010:618). CSR grundas sig på FN:s standardiserade
riktlinjer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, ekonomiska frågor och frågor
kring korruption och miljö. De ger företagen en global och lokal medvetenhet och kännedom
om deras arbete (Dobers, 2009:3-5). Studiens resultat och de fyra företagen H&M, IKEA,
SCA och ÅF ger en bild av hur de förhåller sig till CSR och hållbarhet.
Hållbarhet är en process som förhöjer betydelsen av CSR och företagens ansvarstagande.
Detta innebär att företagen tänker på hållbarhet och långsiktighet i relation till CSR, de ska
producera hållbara lösningar och produkter (Banerjee, 2008:73). Långvariga och hållbart
arbete grundar sig i CSR och aspekter kring det som formar företagens värderingar, värde för
människan och miljön, samhällsengagemang, relationen till leverantör och medarbetar och
affärsetik. Detta arbete och företagets perspektiv blir en del av företagets identitet. Vilken typ
av företag vill man vara, vilka värderingar och vilken typ av hållbarhets och CSR arbete vill
man driva. Detta blir även en del av företagets varumärkesskapande och marknadsförande av
sina idéer och sitt arbete.
En faktor som företagen visar på sina hemsidor och i sina rapporter är att det blir viktigt att
anställa individer som har idéer som liknar företagets. Det blir viktigt utöver företagets hela
verksamhet för att kunna skapa ett trovärdigt och pålitligt varumärke och identitet. Vilket är
någonting som även Evans och Davis (2011:456) talar om. De menar att personliga åsikter
och kunskaper kring CSR och hållbarhet ökar intresset för hur andra företag arbetar med det.
Företag som beskriver att de har ett välutvecklat CSR och hållbarhets tänk får en större
inverkan på arbetssökande som själva har kunskaper eller kännedom om CSR och hållbarhet.
I förhållande till resultatet ser man en tydlig bild av och en tradition att behandla och tala om
ansvarstagandet. Det visar sig vara centralt att visa sin medvetenhet och sin roll i samhället.
För att kunna vara goda samhällsmedborgare och minska negativa effekter påverkan
företagen kan ha på omgivningen, på både en lokal och global nivå. Såväl som internt och
externt.
7.3 Resultat till teoretiskt ramverk
Under denna rubrik kommer en diskussion kring det framkomna resultatet och de valda
teorierna. Till en början sker en diskussion och koppling till Foucault och diskurser samt
begreppen makt/kunskap och governmentality. Sedan knyter jag ihop studiens resultat till
Giddens (1997) teori om identitet och Baumans (2008) teori om kommodifiering.
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7.3.1 Diskursivt förhållningsätt
Trots att företagen har olika inriktningar och produkter går det att identifiera vissa
gemensamma aspekter och teman. På företagens hemsidor och i de rapporter som jag använt
mig av har det gått att urskilja likheter angående på sättet företagen talar om och skriver om
hållbarhet och CSR. Det finns även vissa likheter kring hur man talar om rekrytering och vad
byggstenarna är för företagen. Detta utgör då diskurser kring CSR och hållbarhet. Diskurser
vad det handlar om samt på vilket sätt företagen skall bemöta dessa frågor. Det blir tydligt att
CSR och hållbarhet är områden som både rör globala externa frågor och problem, men även
interna relationer på arbetsplatsen, relationer exempelvis med anställda eller kunder.
Som tidigare nämnts handlar diskurser och det socialkonstruktivistiska perspektivet om att
verkligheten är diskursivt skapad. Verkligheten är social konstruerad, i samspel med andra
skapas verkligheten. Genom interaktion och samspel mellan människor skapas sanningar,
kunskaper och sätt att se på och tolka världen. Alla former av interaktioner och utbyten
människor emellan blir en del av den konstruktionen. Språket har en stor del av hur
verkligheten skapas och hur diskurser skapas. Hur talas det om världen, om fenomen och så
vidare. Diskurser blir ett sätt att tala om och förstå världen och vad som betraktas som sant
(Burr, 2003:4). Det främsta intresset för Foucauldiansk diskursanalys är att studera språket i
form av text, exempelvis skriven text eller text som kan läsas eller höras. Språket, som texten
och bilder, får då makten att kunna konstruera samhället, hur vi ska bete oss och förstå saker
(Burr, 2003:17-18).
Det blir då aktuellt att tänka på hur internet och text och bilder som används där för att
konstruera uppfattningar om och diskurser kring någonting. Hur använder företagen sina
hemsidor och rapporter för att konstruera sanningen. Ord och text som företagen skriver på
sina hemsidor och i sina rapporter blir en del av hur en CSR och hållbarhets diskurs
konstrueras. Det som företagen producerar på sina hemsidor ger en bild av företagets
bestämda sätt att förstå CSR och hållbarhet. Företagens förhållningssätt till CSR, hållbarhet
blir till att börja med en del av diskursen kring det och hur man bör tänka och förstå
fenomenet. Det visar att CSR och hållbarhet är en del av företagens identitet och affärsidéer.
Hur arbetar de och hur förhåller de sig till CSR och hållbarhet inom sitt företag och i sina
verksamheter. Det blir även en del av företagets arbete och verksamhet som i sin tur skapar
företagets identitet då de beskriver hur de arbetar med, och vilken filosofi man har kring, CSR
och hållbarhet.
Med ett diskursivt förhållningssätt framgår tidigt att företagen i sina texter hänvisar till ”vi”,
alltså relationen mellan företaget, företagets ledning och de som är anställda på företaget. De
är alltså grunden för hur företaget inklusive alla inblandade arbetar och vad man strävar efter.
Det bli del av företagets produktion och lösningar, deras relation och kontakt med kunder och
samarbetspartners samt hur företaget och dess anställda ska agera bete sig och uppföra sig
både inom företaget och i samhället. Det ger en bild av att företagen vill skapa en gemenskap.
Genom språket vill de förmedla att de strävar efter att skapa en gemenskap som även omfattar
aktörer och intressenter utanför företaget. Att hela företaget inkluderas, hela organisationen,
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medarbetare, ledning, alla delar som är inblandade. Det innebär att företagens ledning vill visa
att de har ansvar samtidigt som de också ger ansvar till sina medarbetare. Företagen
poängterar att delaktighet och förtroende är en viktig byggsten i en god relation mellan
företagets ledning och de anställda och även mellan företaget, kunder och andra intressenter.
Utifrån materialet framgår det att en öppen kommunikation är en av grundstenarna för
förtroende mellan företaget och deras anställda. Detta skapar även ett trovärdigt företag med
trovärdiga principer. Företaget behöver värdesätta och utveckla sina anställda och de ska
behandla varandra med värdighet och respekt. I och med att företagen är globala och har
fabriker och verksamheter i olika länder med olika kulturer blir det även viktigt att försöka
skapa en gemenskap som bygger på företagets värderingar som delas av företagets ledning
och dess anställds och att se till att det finns en god relation och kommunikation mellan de
anställda placerade i olika länder.
Sett utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv och med tanke på vad diskurser och
governmentality innebär kan man tolka företagens agerande utifrån ett governmentality
perspektiv. Företagens styrpraktik kan beskrivas som målinriktade samtidigt som de har
medarbetare som är självstyrande för att målen är gemensamma. Som en av beskrivningarna
inom governmentality där det förklaras att om en person önskar att leda en annan grupp
behöver personen kunna bestämma över sig själv och ha ett förtroende för sig själv byggt på
kunskap om företagets värderingar och också byggt på ett förtroende från företaget och dess
ledning för personen som ska leda. När detta är uppfyllt, när gruppledaren eller företaget
exempelvis har en stabil och trygg grund blir arbetet framgångsrikt och individerna, resten av
gruppens medlemmar, vill följa, de blir engagerade och lojala mot ledaren och arbetet och
dess inställningar (Foucault, 1991:91-92).
Begreppet governmentality är centralt vid förståelsen av förhållandet makt, kunskap och
styrning inom diskursiva praktiker. Det handlar om praktiker som syftar till att forma och
styra individen till att handla ”rätt” och styra sig själv (Dean, 2009:16). Utav samtliga företag
visar det sig att ett gemensam värde grund, med gemensamma värderingar att stå på är viktigt
för företagen. Genom att anställa individer vars värderingar stämmer med företagets
värderingar kring CSR och hållbarhet, eller att de tänkt i banorna kring och är insatta i CSR
och hållbarhet skulle då öka chanserna till att medarbeta är nöjda och lojala. Vilket i sin tur
gör företaget starkare och stärker och utvecklar deras CSR och hållbarhets filosofi. Arbeta på
ett företag som har ett CSR och hållbarhets tänk som passar ihop med ens egna blir då
önskvärt. Det innebär att det stärker och blir en del av individen och företagets identitet,
varumärke och plats på arbetsmarknaden.
Ytterligare ett begrepp som ofta används är ”värderingar” eller ”kärnvärden” ofta i relation
till CSR och hållbarhet. I och med vad företagen skriver om skapas sanningar om vad som
räknas som företagens värderingar och kärnvärden. Det kommer senare bli en del av den bild
företagen vill förmedla om sig själva. Både mot sina medarbetare och kunder men även utåt
mot samhället. Till detta associeras begrepp som ”förtroende”, ”utveckling”, ”långvariga
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relationer”. Företagens produktioner och verksamhet strävar efter att ha sunda arbetsmetoder,
sunda värderingar och bidra till en god miljö och bra förhållanden.
Det handlar om hur de hanterar CSR och hållbarhetsfrågor för att vara attraktiva och
eftertraktade på marknaden. Företagen visar att de strävar efter lösningar som är långsiktig,
hållbara samtidigt som de vill driva en verksamhet med goda relationer till sina medarbetare,
kunder och samarbetspartners. Med hjälp av vad Foucault menar med governmentality, som
berör styrning och vad det finns för mentalitet och strategi kring det. Konsten att styra,
framgångsrikt styra, exempelvis både konsten att styra ett företag eller styra och leda sig själv
(Dean, 2009:18-20). Företag med en verksamhet och ett ledarskap där medarbetarna kan
identifiera sig och känner sig delaktiga i resulterar i att de anställda vill bete sig och uppföra
sig enligt företagets uppförandekoder. Det kan generera i positiva effekter där företag, individ
men även samhälle och omgivningen blir beroende av varandra.
Det blir synligt att det är viktigt att anställa individer som delar samma värderingar och
åsikter. Ett hållbart inriktat företag som vill bidra till hållbara vardagsliv. Utifrån detta blir det
då viktigt i rekryteringsprocessen att hitta individer som har tänkt i banorna kring CSR och
hållbarhet och gärna individer vars värderingar och åsikter stämmer överens med företagets.
Detta blir viktigt så att företagets perspektiv och inställning till det förbättras eller utökas och
inte bryts ner. Det genererar nöjda och lojala arbetare som motiveras till att följa företagets
visioner. De behöver inte tvingas eller disciplineras till att göra som företagen vill. Med ett
pålitligt och trovärdigt varumärke och identitet blir denna styrningspraktik, governmentality,
en del av att motivera medarbetaren.
7.3.2 Identitetsskapande och kommodifiering
Denna del berör relationen mellan resultatet och studiens syfte, hur företag förhåller sig till
CSR och hållbarhet, och Giddens (1997) teori om identitet och Baumans (2008) teori om
kommodifiering. Här diskuterar jag om det finns någon relation mellan hur företagen
framställer sig själva och sitt arbete om CSR och hållbarhet med sitt identitetsskapande. Om
det blir ett verktyg till att göra sig till en attraktiv vara på marknaden och samtidigt skapa sig
ett varumärke. Både från företag till individ men även från individ till företag.
CSR och hållbarhet handlar om flera olika aspekter och på olika nivåer, det kan exempelvis
beröra miljön. Företagen visar på sina hemsidor och i sina rapporter sitt arbete för att minska
miljöförstöring och de negativa effekter deras produktioner och fabriker kan ha på miljön.
Diskursiva ordningar påverkar och styr individens och den genomgående samhälleliga
verklighetsuppfattningen och attityder till ett fenomen. Företagen producerar de sanningar
kring hur både företagen, samhället och individen ska förhålla sig till CSR och hållbarhet.
H&M, SCA och IKEA visar att de alla strävar efter att använda material och produkter som är
bra för miljön och inte skadar människorna som arbetar med att producera deras produkter.
Det ger en bild av och skapar en diskussion och medvetenhet kring CSR och hållbarhet i
relation till miljön och produktionsförhållanden. Det ger en bild av företagets verksamhet, vad
de accepterar och hur bra produkter de vill sälja och förknippa sitt företag med. Detta blir allt
viktigare i det globala landskapet som vi idag ser.
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Konsten att framställa sitt arbete och sitt perspektiv på CSR och hållbarhet blir en del av
företagets identitet och framställning av sig själva. De vill visa att de tar ansvar för sina
affärer, ansvar för miljön och sociala relationer. De integrerar ett perspektiv av CSR och
hållbarhet för att visa att de agerar ansvarsfullt mot både externa och interna intressenter. Att
agera som en god samhällsmedborgare blir ett projekt som får allt större uppmärksamhet
(Whitehouse, 2003:305-306). ”Ansvar”, ”respekt”, ”delaktighet”, ”laganda”, ”hållbara
lösningar”, ”relation” och ”god arbetsgivare” är exempel på ord som företagen använder sig
av för att ge en bild av företagets identitet och varumärke för att motivera sin plats och sitt
utrymme i samhället.
Det handlar om att skapa en identitet och därmed också ett varumärke så att företagen kan
sälja sina produkter och betraktas som en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare. Giddens
(1997:15-16) identitetsteori kan kopplas till företagens roll och dels deras eget
identitetsskapande i samhället och också som en del utav individens identitetsskapande. Val
av företag blir även en central del för individen då man kan identifieras utifrån företagets
identitet. Individens roll och individens identitet är återkommande teman hos företagen. Då
individens identitet blir en del av företagets identitet. Individens alla valmöjligheter och val av
livsstilar blir en del av individens identitet och sättet individens framställer sig själv på.
Företagen behöver samtidigt leva upp till de behov och krav som samhället ställer. Individen
och företagen behöver arbeta sida vid sida så att denna process och detta projekt inte krockar
eller fallerar. Samtliga företag skriver på sina hemsidor hur de vill inspirera och arbeta
tillsammans med individen för att skapa en positiv inverkan på individen, på samhället och på
företaget. Så att alla delar kan växa. (Giddens, 1997:15-16). Det ligger i både individens
intresse och i företagets intresse att hitta, från företaget håll medarbetare vars värderingar,
attityd och idéer stämmer och passar in med företagets. Eller omvänt, för individens del att
hitta ett företag och en verksamhet som har attityder och värderingar som passar in med
dennes identitet, livsstil och bild som man vill framställa (Stier, 2012:95-98).
Företagen poängterar hur viktigt det är att arbeta tillsammans inom företaget. ”Teamwork”
och ”laganda” är nyckelord som visar att företagen strävar efter att ta tillvara på och använda
individens engagemang, kreativitet och kompetens för att utveckla företaget. Detta är
någonting som samtliga företag poängterar. Ledord som ”passion”, ”utveckling”,
”värderingar” och ”kultur” är basen för företagen och deras identitet och samarbete med de
anställda. Detta förstärker företagets identitet, roll som arbetsgivare och position i samhället.
Även här fungerar texten som social konstruerande och konstruerar sanningar om företagen
och hur identiteter framställs. Det blir synligt att det finns en trend till hur företagen ska
framställa sitt varumärke och sin identitet.
Den identitetsskapande processen blir en del av företagens varumärke som behövs för att göra
sig känd på marknaden. Ett varumärke där företagets arbete, värderingar och attityder ger en
bild och vision av vad företaget står för blir centralt för att förmedla sitt arbete (Bauman,
2008:36). Företagets syn på och arbete med CSR och hållbarhetsfrågor, där de arbetar med
miljön, ekonomi, samhället och människan bakas in i en bild av vad företagen och vad de står
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för. Sättet företagen talar om sin medvetenhet om hållbarhet och CSR och vilken betydelse
och central roll de har för verksamheterna är viktig när de skapar ett varumärke. Företagens
uppförandekoder är riktlinjer som hjälper företagen att omsätta sina värderingar i handling
och visar hur de arbetar för sunda affärs-och arbetsmetoder. Det är en beskrivning av deras
värderingar och hållbarhets mål och mål för människan och miljön. Det blir företagets
varumärke och identitet, där de visar att de vill ha anställda och kunder vars värderingar och
attityder stämmer och passar in med företagets.
Ett starkt varumärke, som visar att de har en positiv inverkan på människan och miljön, kunna
leverera hållbara produkter som gynnar både samhället och människan visar samtliga företag
att de strävar efter (Bauman, 2008:15-17). ”Uppförande koder” och ”riktlinjer” är ord som
samtliga företag betonar. De skrivs om i både rapporterna och på hemsidorna. Det visar att det
finns ett visst beteende kring hur företagen ska agera och vad som betraktas som rätt eller fel.
Som tidigare nämnts blir det då viktigt för både individen och för företagen att följa dessa för
att skapa sig ett trovärdigt och pålitligt varumärke. Samtliga företag presenterar gärna sitt
arbete och sin relation och medvetenhet till hållbarhet och hur viktigt det är att handla och
agera i linje med de värderingar och attityder företaget presenterar.
Internet och företagets hemsidor blir en plattform där andra kan ta del av företaget, deras
värdegrund, arbete och hållbarhetsperspektiv blir en del av att marknadsföra sitt företag och
sitt varumärke. Det handlar även om att företagen gör sig till varor och eftertraktade
arbetsgivare. Samtliga delar som har beskrivits ovan i form av både diskurser, i form av
identitetsskapande och varumärkesbyggande handlar om att företagen försöker göra sina varor
attraktiva och göra sig till en eftertraktad arbetsgivare. Genom att försöka göra sig till en
attraktiv arbetsgivare kan man säga att man gjort företaget till en vara på arbetsmarknaden.
Bauman (2008:36-40) talar om processen kommodifiering. På likande sätt som att det är
intressant för individen att göra sig till en vara, processen om kommodifiering som Bauman
talar om, är det intressant för företaget att göra sig eftertraktad och sticka ut på marknaden för
att få kunder, leverantörer och nya personer att ansluta sig till förtaget. Genom hemsidorna
och rapporterna marknadsför sig företagen för att visa upp sitt företag och sitt arbete med
individen samt med CSR och hållbarhet.
Av informationen från företagens hemsidor och publicerade rapporter framgår det att HRavdelningarna behöver arbeta på två sätt. De behöver dels arbeta med rekryteringsprocessen
för att hitta individer som kan bidra till att företaget växer och utvecklas samt samarbeta med
företagskultur, värderingar, uppförandekod och kultur. Samtidigt som de behöver arbetar med
att upprätthålla och motivera medarbetarna till att utvecklas och växa så att hela företaget och
alla delar kan driva ett starkt hållbarhetsarbete och arbete med miljön och samhället på alla
olika plan både globalt och lokalt.
7.4 Slutsats
Utifrån det som skrivs på företagens hemsidor och i rapporter som jag har tagit del av drar jag
slutsatsen att CSR och hållbarhet och det specifika sätt som företagen beskriver att de arbetar
med detta och deras attityd och värderingar kring CSR och hållbarhet blir en allt viktigare del
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av företagets identitet. Det fungerar som en del av att bygga ett varumärke och
kommodifiering av företaget. Företagen gör sig till attraktiva eftertraktade varor för att möta
de behov som finns. Det blir viktigt att skapa sig ett rent och trovärdigt varumärke för att
kunna sälja sina produkter och driva ett framgångsrikt företag. För att kunna göra detta måste
de göra sig till attraktiva arbetsgivare som attraherar individer som kan bidra till företagets
positiva utveckling.
Genom att visa att man har ett välutvecklat tänk avseende CSR och hållbarhet tillskriver
företagen sig en identitet och skapar sig ett varumärke för att bli en attraktiv, eftertraktad
arbetsgivare. Efter att ha etablerat en trovärdig och pålitlig CSR och hållbarhets filosofi som
blivit en del utav företagens uppförande kod och kärnvärderingar behövs medarbetare som
delar dessa åsikter. Att hitta medarbetare som har samma värderingar för att fortsätta kunna
driva ett trovärdigt CSR och hållbarhets arbete blir viktigt. Vid rekrytering blir det då viktigt
att hitta folk som faktiskt tänkt i banorna kring CSR och hållbarhet. För företagen gäller det
att hitta och anställa personer som har en uppfattning och kan ta ställning så att företagen kan
få rätt person på rätt plats. Hitta medarbetare som kan identifiera sig med företagets
värderingar och standarder ökar då chanserna till att få medarbetare som är lojala och
engagerade.
För individens egen del blir det även centralt att hitta företag vars värderingar och attityd
passar ihop med ens egna tankat och åsikter om CSR och hållbarhet. Ska man kunna jobba
trovärdigt och engagerat på ett företag måste man ha, eller är det en fördel att ha, värderingar
som stämmer överens med företagets värderingar. Hitta ett företag och arbeta på ett företag
blir i sin tur en del av individens, den anställdas identitet. Det händer ofta att man blir
förknippad med det företag man är anställd i och deras verksamhet. Företagets identitet blir en
byggsten av individens eget varumärke och identitetsskapande. Det blir då av eget intresse att
arbeta på ett företag som har bra och positiva värderingar, som stämmer överens med sina
egna värderingar och det man själv står för.
Syftet till studie var att studera hur företag förhåller sig till CSR och hållbarhet genom att göra
en diskursanalys och hur det i sin tur kan behandlas i relation till medarbetare och
nyanställningar. Studiens resultat kan komplettera den tidigare forskning och förståelse som
finns kring CSR och hållbarhet då det belyser identitetsskapande och varumärkesbyggande i
relation till hur företag på sina hemsidor skriver om och använder CSR och hållbarhet.
Företagens identitetsskapande och varumärke genom sin CSR och hållbarhets filosofi blir
beroende av och återskapas av de anställda. Samtidigt söker sig individen till ett företag som
har en värdegrund och en filosofi som man kan identifiera sig med. Detta kan i sin tur skapa
ett företag med lojala engagerade medarbetare och en verksamhet som är medveten om de
effekter de har på omgivningen, på globala och lokala nivåer. Ett rent och trovärdig
varumärke både för individen och företaget blir centralt för att betraktas som goda
samhällsmedborgare. Vi lever i ett samhälle som drivs av snabbhet och förändringar, där är
individen har allt fler valmöjligheter och där konsumtion är en del av ens identitet. Ett
globaliserat samhälle där världen knyts samman så att individer och länder kommer allt
närmare varandra. En välutvecklad CSR och hållbarhets filosofi blir då allt viktigare.
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