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Förord 

Den här uppsatsen har skrivits under vårterminen 2019 vid Linköpings universitet. Vi 

författare vill rikta ett stort tack till alla som medverkat under arbetets gång.  

 

Först vill vi tacka alla respondenter som ställt upp på intervjuer. Studien hade inte varit 

möjlig att genomföra utan ert bidrag och det empiriska material vi erhöll vilket ligger till 

grund för hela studiens substans. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra studiekollegor vars opponeringar och gemensamma 

brainstorming hjälpt oss genom den här utmaningen. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Åsa-Karin Engstrand vars vägledning hjälpt 

oss hitta rätt när det känts ovisst och överväldigande. Tack för ditt engagemang och din tro 

på vår förmåga.  
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Sammanfattning 

Titel: Uppfattningar om CSR i bemanningsföretag – två sidor av samma mynt: En studie 

om chefers och konsulters uppfattningar gällande socialt ansvarstagande för anställda. 

Författare: David Ling och Annika Saremi 

Handledare: Åsa-Karin Engstrand 

Nyckelord: CSR, Corporate Social Responsibility, socialt ansvarstagande, välbefinnande, 

anställdas välbefinnande, stakeholder theory, employees, employee wellbeing  

Bakgrund: Corporate Social Responsibility (CSR) kan förklaras som de aktiviteter 

företagen åtar sig för att säkerställa att deras intressenter drar nytta och inte missgynnas av 

deras verksamhet. Forskning kring ämnet har riktats främst på företags sociala 

ansvarstagande för externa intressenter varför vi fokuserat på ansvaret för en intern 

intressentgrupp, de anställda, då det framgår att det råder brist på forskning kring ämnet. 

Genom att belysa hur chefer och konsulter uppfattar bemanningsföretags sociala 

ansvarstagande för anställda bidrar vi med ökad förståelse för hur detta ansvar tas.  

Syfte: Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för hur bemanningsföretag tar det 

sociala ansvaret för konsulterna.  

Genomförande: Uppsatsen bygger på en kvalitativ små-N-studie med ett hermeneutiskt 

och fenomenografiskt förhållningssätt. Studien är gjord enligt en abduktiv ansats där urvalet 

av respondenter gjorts genom ett bekvämlighetsurval och ett målstyrt a priori-urval. 

Slutsats: Enligt vår tolkning uppfattar cheferna att de tar sitt fulla ansvar, ekonomiskt-

legalt-etiskt, vilket bekräftas av att de uppfattar konsulterna som en prioriterad 

intressentgrupp. Konsulterna uppfattar dock att det etiska ansvaret faller bort vilket 

bekräftas av att de inte uppfattar att bemanningsföretagen ser dem som en prioriterad 

intressentgrupp. I processen har vi upptäckt att ålder och erfarenhetsnivå, det triangulära 

förhållandet mellan bemanningsföretag, kundföretag och konsulten samt att 

kommunikationen och informationsspridningen påverkar varför uppfattningarna om 

fenomenet skiljer sig. Bemanningsföretagen behöver uppmärksamma att olika uppfattningar 

om ett fenomen kan förekomma och behöver därför arbeta för att undvika eventuella 

konflikter som kan uppstå på grund av detta. Konsulterna och bemanningsföretagen men 

även företag och anställda i allmänhet kan se till vårt resultat för att öka medvetenheten och 

förståelsen för sin egen situation för att på så sätt kunna skapa en bättre relation sinsemellan. 

Olikheter i uppfattningar mellan ledningen och de anställda gäller enligt oss rimligtvis inte 

enbart för bemanningsbranschen utan kan förekomma var som helst.  

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Title: Perceptions of CSR in temporary work agencies: There’s two sides to every coin: A 

study on managers' and consultants' perceptions of social responsibility towards employees.  

Authors: David Ling and Annika Saremi 

Supervisor: Åsa-Karin Engstrand 

Keywords: CSR, Corporate Social Responsibility, socialt ansvarstagande, välbefinnande, 

anställdas välbefinnande, stakeholder, theory, employees, employee wellbeing 

Background: Corporate Social Responsibility (CSR) can be explained as the company’s 

activities performed to ensure that their stakeholders' benefit, and are not disadvantaged, by 

their operations. Research on the subject has focused primarily on the company’s social 

responsibility towards its external stakeholders, hence we focus on highlighting the issue 

towards an internal stakeholder, the employees. There is a lack of research on specifically the 

employees and their perceptions of the subject. By highlighting how managers and 

consultants within temporary work agencies perceive the company's social responsibility we 

contribute to an increased understanding of how this responsibility is taken. 

Purpose: The aim of the study is to contribute to an increased understanding of how staffing 

companies take their social responsibility towards consultants. 

Research method: This thesis is built on a qualitative study with a hermeneutic and 

phenomenographic point of view. The study is conducted according to an abductive approach 

were the respondents has been chosen through a comfort-selection as well as a targeted a 

priori-selection. 

Conclusion: According to our interpretations, the managers perceive that they take their 

full responsibility, financially-legal-ethical, and that the consultants are a priority. The 

consultants however, perceive the ethical responsibility to be non-existent and that they are 

not considered a priority to the company. In the process, we have discovered that age and 

experience level, the triangular relationship between temporary work agencies, the hiring 

companies and the consultants as well as that the communication and the dissemination of 

information affect why the perceptions of the phenomenon differ. The agencies need to pay 

attention to the fact that different perceptions about a phenomenon may occur and therefore 

need to work to avoid any related conflicts. The consultants and the agencies, but also 

companies and employees in general, can look to our results to increase awareness and 

understanding of their own situation in order to improve their relationship with each other. 

Differences in perceptions between management and employees is not only applicable to the 

staffing industry, but can reasonably occur anywhere.  
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1 Introduktion  

Kapitlet inleds med en bakgrund till studiens innehåll följt av en problemformulering där 

den identifierade kunskapsluckan illustreras. Därefter presenteras studiens syfte och 

tillhörande frågeställningar vilka vi i uppsatsens sista kapitel ämnar besvara. Kapitlet 

avslutas med att redogöra för studiens avgränsningar och fokus samt förväntade 

kunskapsbidrag. 

 

1.1 Bakgrund  

With great power, comes great responsibility 

- Spiderman (2002) 

 

Ofta talas det om att inflytelserika personer bör använda sitt inflytande till att göra gott, det 

brukar talas om att ju större du är desto snällare behöver du vara eller som citatet ovan 

uttrycker, ju mer makt eller resurser du besitter desto viktigare att användandet av dessa sker 

på ett ansvarsfullt sätt. Grafström, Göthberg och Windell (2015) beskriver ett företags sociala 

ansvar som skyldigheten att ta ansvar för sin påverkan på samhället. De påpekar dock att 

innebörden av begreppet kan variera beroende på tolkning och att vissa tolkar det brett, 

ansvar mot samhället, eller smalt, ansvar mot en specifik intressent, och de menar att vikten 

av att ta ett allmänt större socialt ansvar har med tiden debatterats mer och mer. Vissa anser 

att företagens utveckling och marknadsekonomin i stort hotas av ett delat fokus från det 

grundläggande vinstintresset och menar att det är vinstintresset i sig som får företag att agera 

ansvarsfullt mot sin omgivning. Andra menar dock att i och med företagens betydande roll i 

samhällsfunktionen, som arbetsgivare, skattebetalare, samhällsutvecklare etcetera samt 

deras möjlighet att påverka dess intressenter krävs också ett motsvarande ansvarstagande 

(ibid).  

 

Corporate social responsibility (CSR), som vi hädanefter benämner socialt ansvarstagande, 

myntades redan på 50-talet av Howard Bowen i hans bok Social Responsibilities of the 

Businessman då han var bland de första att argumentera för att företag inte enbart är 

ansvariga för sin egen verksamhet utan också för samhället och dess medborgare (Carroll 

1999). Begreppet fortsatte sedan att användas och utvecklas under andra halvan av 1900-

talet (Carroll 1999). Davis (1960) beskriver företagens sociala ansvarstagande som “business 

men’s decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firm’s direct 

economic or technical interest”. Redan 1960 förutspådde han den förändring som skett de 

senaste 60 åren angående samhällets och företagens allmänna inställning till det sociala 

ansvaret och menade att företags framtida framgång i mångt och mycket skulle präglas av 

deras ställningstagande till detta ansvar (ibid).  
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McGuire (1963 se Carroll 1999) preciserade begreppet och skriver i sin bok Business and 

Society att en organisation bör intressera sig för frågor bortom sitt grundläggande 

ekonomiska och legala intresse, frågor som berör samhället i stort såsom utbildning, politik 

och de anställdas välbefinnande. Carroll (1979) utvecklar begreppet och påpekar att företags 

sociala ansvarstagande ofta är mångtydigt och odefinierat men tydliggör betydelsen av det 

sociala ansvarstagandet med hjälp av fyra kategoriseringar av ansvar. Han menar att 

företagets sociala ansvarstagande består av dels det ekonomiska och det legala ansvaret och 

dels det etiska och filantropiska ansvaret. I en senare artikel beskriver Carroll (1991) de ovan 

nämnda ansvarsområdena som en pyramid (se figur 1) där det ekonomiska och legala utgör 

de två nedersta skikten och det etiska och filantropiska de två översta. Ett företags 

ekonomiska ansvar innebär att verksamheten strävar efter att maximera sin lönsamhet och 

att upprätthålla en konkurrerande position på marknaden. Det legala ansvaret syftar till att 

företag måste förhålla sig till de lagar och bestämmelser som finns utfärdade. Det etiska 

ansvaret är något mer generellt definierat och Carroll (1991) menar att det etiska ansvaret 

omfattar företagets normer, regler och standarder som av omgivningen (kunder, anställda 

och samhället) anses vara rättvisa, rättmätiga och moraliskt korrekta. Slutligen uttrycker 

Carroll (1991) att det filantropiska ansvaret går steget längre där företag bör understödja 

välgörenhet, utbildning, kultur och aktiviteter som förbättrar den allmänna livskvalitén. 

 

Figur 1. Carrolls (1991) pyramidmodell över socialt ansvarstagande (egen illustration)  

 

Som förklaras ovan har socialt ansvarstagande genom åren beskrivits på olika sätt av olika 

författare. Den definition som fortsättningsvis kommer att användas i den här uppsatsen är 

en tredimensionell modell av Schwartz och Carroll (2003) där det ekonomiska, legala och 

etiska perspektivet utgör de tre grunderna för företags sociala ansvarstagande. Detta är en 

uppgraderad version av Carrolls (1991) tidigare beskrivning av begreppet. Schwartz och 

Carroll (2003) menar att företagets ekonomiska och legala ansvarstagande är en 

nödvändighet samt att det etiska ansvaret är något som förväntas av dem. Eftersom det 
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tidigare filantropiska ansvaret varken är en nödvändighet eller något som förväntas av 

företag utan endast önskvärt blir det således missvisande att kalla detta för ansvar. Schwartz 

och Carrolls (2003) tredimensionella modell benämns i den här uppsatsen för 

ansvarsmodellen och beskrivs mer ingående i avsnitt 3.1 i referensramen. 

 

Det är relevant att nämna intressentteorin i diskussionen eftersom begreppet socialt 

ansvarstagande kan uppfattas både abstrakt och svårbegriplig (Jamali 2008). Medan 

ansvarsmodellen beskriver det sociala ansvarstagandets olika delar specificerar 

intressentteorin för vilka företaget bär detta ansvar (Kakabadse, Rozuel & Lee-Davies 2005), 

något som illustreras med hjälp av en modell i avsnitt 3.2 i referensramen. Intressentteorin 

grundar sig på påståendet att de relationer som uppstår mellan företaget och dess 

intressenter är väsentliga för verksamheten och måste därför tas i beaktning av 

företagsledningen (Post, Preston & Sachs 2002). Trots att det argumenteras för att företag 

bör ta ett socialt ansvar för alla dess intressenter (Freeman 1984) menar flera författare att 

vissa intressenter är mer eller mindre betydelsefulla beroende på företaget och dess 

verksamhet (Jamali 2008; Mitchell, Agle & Wood 1997). Även detta illustreras i avsnitt 3.2 i 

referensramen. Det betyder däremot inte att några av dem är obetydliga, men på grund av 

begränsade resurser är företag tvungna att prioritera. Företag bör alltså ta ett större socialt 

ansvar mot de intressenter som i högsta grad påverkar eller påverkas av verksamheten 

(Mitchell, Agle & Wood 1997).  

 

Enligt Barney (1991) anser de flesta företag att det är de immateriella, företagsspecifika 

tillgångarna som lägger grunden till verksamhetens konkurrensfördelar. Det är resurser som 

är svåra att kopiera på grund av att de inte kan “köpas” utan skapas genom interna processer 

och intern utveckling. Branco och Rodrigues (2006) utvecklar och menar att det mänskliga 

kapitalet är en av de viktigaste immateriella tillgångarna ett företag besitter då personalen 

symboliserar ryggraden i verksamheten. Motiverad och kompetent personal lägger enligt 

författarna grunden för företagens framtida tillväxtmöjligheter och finansiella prestationer 

vilket innebär att arbetet för att säkerställa bra arbetsförhållanden för de anställda inte bara 

är moraliskt eller etiskt eftersträvansvärt utan också en nödvändighet för företagets 

framgång. 

 

Vad socialt ansvarstagande för anställda specifikt innebär är något tvetydigt eftersom detta i 

dagsläget är ett relativt outforskat område (Remišová & Búciovás 2012). I vår studie baseras 

begreppet på ett flertal olika författares förklaringar till vad detta inkluderar. Dessa studier 

är gjorda i olika länder vilket innebär att vi får en bredare syn på begreppet. Då vi påträffat 

gemensamma nämnare bland de olika författarnas förklaringar, har vi tagit fram en egen 

modell med tillhörande parametrar över socialt ansvarstagande för anställda som vi anser 

användbar även i den kontext vi studerat, det vill säga den svenska (se figur 2). Vad företag 



 

4 
 

således bör beakta för att ta ett socialt ansvar för sina anställda innefattar i grund och botten 

ekonomisk kompensation och förmåner, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, jämställdhet 

och diskriminering, kompetens och utveckling, kommunikation samt etiskt och moraliskt 

handlande (Barrena-Martínez, López-Fernández & Romero-Fernández 2016; Celma, 

Martinez-Garcia & Raya 2018; Remišová & Búciovás 2012; Turker 2009).  

Figur 2. Förklaring till hur de sex parametrarna som definierar socialt ansvarstagande för 

anställda tagits fram  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att företagens sociala ansvarstagande har diskuterats 

flitigt genom åren i takt med att samhällets alla aktörers medvetenhet om dessa frågor ökat. 

Att tillfredsställa ägarna är inte längre företagens enskilda fokus utan företagen måste istället 

identifiera och ta sitt ansvar för en mängd olika intressentgrupper som påverkas av deras 

verksamhet varav de anställda är en av dem. Det är således av betydelse för företagen att 

erhålla en ökad förståelse för detta ansvar då vikten av relationen, de och 

intressentgrupperna emellan, är av ömsesidig karaktär. Eftersom detta ansvar är något 

tvetydigt anser vi att det föreligger en teoretisk och empirisk relevans i att bidra till 

forskningsfältet genom att undersöka uppfattningar kring hur detta ansvar kan föreställa sig.    

 

1.2 Problemformulering 

Remišová och Búciová (2012) förklarar att socialt ansvarstagande innebär att företaget tar 

ett ansvar för alla dess intressenter, däribland företagets anställda. Halbusia och Tehseen 

(2017) menar att organisationers sociala ansvarstagande ofta riktar sig till externa 

intressenter som till exempel kunder eller samhället i stort och med andra ord har betydelsen 
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en mer extern inriktning där fokus ligger på insatser som har syftet att skapa en bra image 

utåt. Vi anser därmed att det råder en brist i forskningen gällande just de anställda som 

intressenter och hur de påverkas av företagets sociala ansvarstagande. Halbusia och Tehseen 

(2017) diskuterar vidare anställdas relation till företagets aktiviteter gällande socialt 

ansvarstagande och hur de följaktligen uppfattar detta. De menar att den uppfattningen är 

viktig för verksamheten och om de anställda uppfattar företagets aktiviteter gällande socialt 

ansvarstagande som betydelsefulla kommer det resultera i en mer motiverad personal (ibid).     

 

Då forskning om CSR oftast fokuserat på ett makroperspektiv, med andra ord på externa 

intressenter (Grafström, Göthberg och Windell 2015; Halbusi & Tehseen 2017), har få studier 

gjorts angående socialt ansvarstagande för anställda som specifik intressent (Halbusi & 

Tehseen 2017) och den forskning som finns är oftast fokuserad på anställda i allmänhet 

(Remišová och Búciová 2012; Townsley & Stohl 2003). Ännu färre studier har gjorts på just 

den temporära anställningsformen (Townsley & Stohl 2003). En anställning via ett 

bemanningsföretag skiljer sig något från en traditionell anställning i den mening att 

bemanningsföretaget har en arbetsgivarroll gentemot arbetstagaren (konsulten), medan 

kundföretaget har en arbetsledarroll. Bemanningsföretaget och kundföretaget har därmed 

en affärsrelation eftersom de handlar med varandra. Detta bildar således ett triangulärt 

förhållande dem emellan vilket innebär att konsulten har två organisationer att förhålla sig 

till, till skillnad från en traditionell anställningsform där arbetstagaren är direkt anställd på 

företaget hen arbetar på (Håkansson & Isidorsson 2016). Det triangulära förhållandet som 

uppstår vid en anställning via ett bemanningsföretag komplicerar ansvarsbilden eftersom 

detta innebär att en del av det sociala ansvarstagandet förskjuts till en tredje part, ergo 

kundföretaget. Vidare menar Townsley och Stohl (2003) att diskussionen kring socialt 

ansvarstagande i bemanningsbranschen bör lyftas fram och nyanseras eftersom anställning 

via bemanningsföretag blir allt vanligare. 2018 var det cirka 93 000 anställda inom 

branschen som kan jämföras med 2009 då antalet låg under 50 000 (Almega 2018). 

 

Celma, Martinez-Garcia och Raya (2018) diskuterar kopplingen mellan ett företags sociala 

ansvarstagande för anställda och deras välbefinnande och menar att de anställdas 

välbefinnande till viss del är en produkt av de aktiviteter företag utför för att ta sitt sociala 

ansvar. Imhof och Andresen (2018) hävdar att en temporär anställning i många fall innebär 

negativa konsekvenser för den anställdes välbefinnande. Det kan till exempel handla om 

lägre lön än en fast anställd, brist på utvecklande utbildning (Mitlacher 2008) eller 

utanförskap på arbetsplatsen (Viitala & Kantola 2016). Det har emellertid gjorts studier där 

det inte funnits märkbara skillnader i välbefinnande mellan olika typer av anställningar (Van 

den Tooren & De Jong 2014). Värt att nämna är dock att begreppet temporärt anställd i 

många tidigare studier använts som ett samlingsnamn för ett flertal anställningsformer (som 

inte anses vara en fast, tillsvidareanställning) och likaså har termen välbefinnande i samma 
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studier en något otydlig definition. Därför blir en övergripande tolkning av temporärt 

anställdas välbefinnande svår att tyda och författarna konstaterar således att det i dagsläget 

finns ett rådande behov av vidare forskning inom ämnet (Imhof & Andresen 2018). 

Eftersom det argumenteras för att anställdas välbefinnande på arbetsplatsen påverkar både 

prestation och motivation (Branco & Rodrigues 2006; Mullins 2016;) är detta något alla 

organisationer bör allokera resurser till. Samtidigt har det påvisats i forskningen att anställda 

med temporära kontrakt, det vill säga konsulter, i många fall har sämre förhållanden jämfört 

med fast anställd personal på samma arbetsplats (Imhof & Andresen 2018). Det triangulära 

förhållandet som råder mellan bemanningsföretaget, kundföretaget och konsulten innebär 

oklara förhållanden om huruvida konsultens arbetsförhållanden omhändertas på rätt sätt 

(Håkansson & Isidorsson 2016). Följaktligen kan vi konstatera att med utgångspunkt i den 

forskning som i dagsläget finns har vi identifierat ett behov av att vidare studera 

bemanningsföretags sociala ansvarstagande med fokus på konsulternas uppfattning om 

detta arbete.  

Nedan illustreras en figur över den kunskapslucka vi identifierat. Studien tar avstamp i 

begreppet socialt ansvarstagande som övergripande fokus på uppsatsen, vilket sedan mynnar 

ut i ansvaret för en specifik intressent: de anställda. Därefter härleder problemformuleringen 

studien in i den studerade kontext, bemanningsbranschen, som initialt öppnar upp för 

kunskapsbidraget. Slutligen mynnar allt ut i att vi ämnar undersöka uppfattningarna hos de 

anställda, mer specifikt konsulterna, samt företagens ansvariga för socialt ansvarstagande, 

som vi hädanefter benämner chefer, angående detta ansvar. 
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Figur 3. Illustration över identifierad kunskapslucka  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för hur bemanningsföretag tar det sociala 

ansvaret för konsulterna. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

 Hur uppfattar chefer och konsulter att bemanningsföretag tar sitt sociala ansvar för 

anställda och hur kan det illustreras med hjälp av ansvarsmodellen? 

 Hur kan vi skapa förståelse för chefernas och konsulternas uppfattningar om socialt 

ansvarstagande för anställda med hjälp av intressentteorin? 

 

1.5 Avgränsningar och fokus 

Deltagande konsulter har haft uppdrag som sträcker sig över minst sex månader hos en och 

samma kund då vi vill få fram uppfattningar om tillvaron på arbetsplatsen som behöver tid 

för att uppmärksammas. Med andra ord kommer omständigheterna för de konsulter som 

förflyttas mellan olika kunder vid varje arbetstillfälle inte vara i fokus. Vidare ämnar studien 

undersöka uppfattningarna från bemanningsföretagets representanter som är ansvariga för 

frågor gällande socialt ansvarstagande och som vi i uppsatsen benämner chefer vilket innebär 
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att vi utesluter att undersöka hur kundföretaget ser på ämnet. De anställdas välbefinnande 

syftar i den här uppsatsen enbart till välbefinnande på arbetsplatsen. Vi kommer alltså inte 

att beröra välbefinnande i övriga livet utan enbart sådant som direkt kan kopplas till 

arbetssituationen. 

 

1.6 Förväntat kunskapsbidrag 

Studien förväntas bidra teoretiskt till existerande forskning om socialt ansvarstagande för 

anställda genom att studera uppfattningar inom kontexten bemanningsbranschen. Vi ämnar 

bidra teoretiskt genom att applicera erkända modeller från ett nytt perspektiv på en mindre 

utforskad kontext med förhoppningen att kunna öka förståelsen för fenomenet. Genom att 

använda valda teorier för att analysera empirin och besvara studiens frågeställningar ämnar 

vi även bidra med ökad kunskap till teoriernas användning. Det empiriska bidraget syftar till 

att hjälpa bemanningsföretag förstå hur socialt ansvarstagande för anställda uppfattas och 

hur det ska hanteras. Det är dessutom av intresse för konsulterna att få en ökad medvetenhet 

om sin egen situation som anställd samt för att få förståelse för relationen med 

bemanningsföretaget för att eventuellt kunna förändra till det bättre.  
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2 Metod 

I följande kapitel åskådliggörs en detaljerad beskrivning över hur vi gått tillväga vid 

framställandet av studien. Inledningsvis beskrivs den forskningsstrategi och det 

vetenskapsteoretiska perspektiv som använts, följt av forskningsansats, upplägg och 

design. Därefter beskrivs litteraturgenomgången, insamling av data, våra urval, 

förberedelse och genomförande av intervjuer, kvalitetssäkring samt det etiska 

förhållningssätt vi vidtagit under arbetets gång. 

  

2.1 Forskningsstrategi och vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Inom företagsekonomisk forskning skiljer Bryman och Bell (2011) mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskningsstrategi för att kunna gruppera olika forskningsmetoder. Den 

kvantitativa forskningsstrategin kännetecknas av ett naturvetenskapligt synsätt där studiens 

datainsamling genomförs på ett objektivt sätt och där resultatet kan generaliseras till en 

population. En kvalitativ forskningsstrategi innebär istället att undersökningen är mer 

inriktad på ord och uttalanden än på siffror och kvantifiering. Strategin används också när 

forskaren vill studera ett fenomen mer djupgående där respondenternas utsagor är av 

betydelse. Vi har därför valt att genomföra en kvalitativ studie eftersom vi vill nå 

respondenternas detaljerade beskrivning av sina uppfattningar om fenomenet socialt 

ansvarstagande för anställda. Bryman och Bell (2011) förklarar att resultatet av en kvalitativ 

studie går att generalisera till teori, inte till en population. Följaktligen är det främst de 

teoretiska slutsatserna av våra empiriska resultat som är avgörande för studiens 

generaliserbarhet. Mer om generaliserbarhet diskuteras under avsnitt 2.7.1 i metoden.  

 

Valet av en kvalitativ forskningsstrategi leder fram till olika vetenskapsteoretiska perspektiv 

som ofta används vid studier med en kvalitativ forskningsstrategi. Inom företagsekonomisk 

forskning talas det dels om positivism som är ett naturvetenskapligt perspektiv, och dels om 

hermeneutik som är ett tolkande, samhällsvetenskapligt perspektiv. En positivistisk 

ståndpunkt är att kunskap bör baseras på observationer, det vill säga att kunskap som inte 

är observerbar inte är rent vetenskaplig. Hermeneutiken förklarar istället kunskap som 

dynamisk där verkligheten tolkas eller uppfattas olika från person till person och beroende 

på omgivningen (Bryman & Bell 2011). Alvesson och Deetz (2000) menar att enligt 

hermeneutistiska tankegångar är kunskap något som i sig kan bidra med förståelse men är 

inget definitivt utan påverkas av och utarbetas tillsammans med personerna i 

sammanhanget. Därför har det hermeneutistiska perspektivet använts i den här studien 

eftersom vi önskar förstå och förmedla omvärlden utefter människors egna subjektiva 

uppfattningar och berättelser. Den kunskap som den här studien genererar är således av en 

mer förstående karaktär då vi som författare försöker förstå ett visst beteende snarare än att 
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förklara varför människor beter sig på ett visst sätt. Något som Westlund (2015) menar 

karaktäriserar studier med ett hermeneutiskt perspektiv. 

 

I den här undersökning vill vi studera de deltagande personernas uppfattningar om socialt 

ansvarstagande för anställda som fenomen och som tidigare nämnts bygger alltså studien på 

information från enskilda individer. Vi har därför använt oss av en fenomenografisk 

forskningsansats och det är följaktligen den vetenskapliga ansatsen som avgör vilket synsätt 

som genomsyrar uppsatsen. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver fenomenografin som 

särskilt lämplig då forskaren önskar redogöra för olika individers uppfattningar och tankar 

om ett fenomen. De menar att människors sätt att förstå ett fenomen är en konsekvens av 

deras lärande och att lärandet i sig är en process som fortlöper livet ut. Allt eftersom 

människors lärande växer kommer deras sätt att förstå ett fenomen förändras (ibid).  

 

Dahlgren och Johansson (2015) förklarar vidare att enligt fenomenografin skiljer sig 

människors förståelse och tolkningar av omvärlden åt. De talar om uppfattning och 

utfallsrum där det förstnämnda är en enskild individs subjektiva erfarenhet eller upplevelse 

av ett fenomen. Fenomenets sammanlagda uppfattningar, från alla individer som deltar i 

studien, kallas fenomenets utfallsrum. Viktigt att ta i beaktning vid genomförandet av den 

här typen av studie är att vi som forskare inte kan säkra att den empiriska undersökningen 

täcker alla möjliga sätt att uppfatta ett fenomen och resultatet är således endast baserat på 

de deltagande individernas uppfattningar om fenomenet socialt ansvarstagande för 

anställda. Ju fler individer som deltar i undersökningen desto större utfallsrum och därmed 

också fler uppfattningar att ta hänsyn till (ibid).  

 

2.2 Forskningsansats 

För att få en djupare förståelse för socialt ansvarstagande som koncept inledde vi vår studie 

med en litterär genomgång av det teoretiska fältet vi ämnade undersöka, vilket enligt Bryman 

och Bell (2011) är nödvändigt, dels för att säkerställa att vi som författare erhåller tillräcklig 

och relevant kunskap kring ämnet och dels för att säkerställa att undersökningen inte redan 

genomförts av andra forskare. Litteraturgenomgången fungerade i sin tur som inspiration 

för valda frågeställningar.  

 

Ovanstående kan kopplas till huruvida studien följer en induktiv eller deduktiv ansats, vilka 

anses vara de två mest frekvent nämnda i litteraturen om företagsekonomiska metoder 

(Bryman & Bell 2011). Under processens gång har vi hämtat inspiration ur teorin i samspel 

med att ha utforskat chefernas och konsulternas uppfattningar om socialt ansvarstagande för 

anställda. De olika empiriska fynden har i sin tur lett till att vi återkopplat till teorierna för 

att hitta den “bästa förklaringen”, som Mantere och Ketokivi (2013) uttrycker det, till vårt 

studerade fenomen. Med andra ord, den samling teorier som vi ansett användbara för att 
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analysera vår empiriska data och till slut svara på studiens frågeställningar. Initialt utgick vi 

från Carrolls (1991) pyramidmodell, intressentteorin samt de olika modellerna för socialt 

ansvarstagande för anställda vid utformandet av intervjufrågorna. Efter att ha påbörjat 

empiriinsamlingen ansåg vi att valet av teorier behövde kompletteras vilket resulterade i 

användandet av Schwartz och Carrolls (2003) utvecklade modell samt att intressentteorin 

kompletterades med Mitchell, Agle och Woods (1997) modell över utmärkande intressenter, 

vilka presenteras i referensramen. Detta innebar ett samspel mellan teorin och empirin som 

enligt Bryman och Bell (2011) istället liknar en abduktiv ansats där, likt den hermeneutiska 

filosofin, forskaren för en kontinuerlig dialog kring insamlade data och den teoretiska 

förståelsen. Mantere och Ketokivi (2013) menar att en abduktiv ansats används när forskaren 

vill undgå de begränsningar som en strikt induktiv eller deduktiv ansats innebär, vilket 

betyder att vi enklare har kunnat anpassa våra teorier och empiri efter varandra under 

studiens gång.  

 

2.3 Upplägg och design 

Jacobsen (2002) beskriver det ideala forskningsupplägget som en kombination av ett 

intensivt och ett extensivt upplägg där det förstnämnda innebär att studien omfattar en stor 

mängd undersökta variabler och den senare innebär att undersökningen omfattar en stor 

mängd undersökta enheter. Samtidigt menar han att studier som antar båda typerna av 

upplägg ofta är mycket resurskrävande och därför är det vanligt att forskare fokuserar på det 

ena eller det andra upplägget. Den här studien ämnar undersöka personers uppfattning om 

socialt ansvarstagande som fenomen och antar således ett intensivt upplägg som enligt 

Jacobsen (2002) innebär att forskaren ämnar redogöra för så många olika nyanser som 

möjligt av ett och samma fenomen. Utgångspunkten för intensiva studier är att finna 

variationer och skillnader i uppfattningar av ett fenomen samt urskilja eventuella likheter. 

Eftersom vi ämnar studera ett fenomen med ett intensivt upplägg antog vi en studiedesign 

som kallas små-N-studie. Den här specifika studiedesignen har använts eftersom kontexten 

(Jacobsen 2002), det vill säga det specifika bemanningsföretaget som respondenterna 

arbetar eller har arbetat på, har mindre betydelse. Således skiljer sig en små-N-studie från 

en fallstudie där en plats eller ett sammanhang är av större betydelse. I Små-N-studier önskar 

forskare studera fem till tio studieobjekt från olika kontexter, i vår studie olika 

bemanningsföretag, där fokus ligger på att få en informationsrik beskrivning av det 

studerade fenomenet från olika platser (ibid). I den här studien har nio intervjuer 

genomförts, fyra intervjuer med chefer och fem intervjuer med konsulter. Alla respondenter 

arbetar eller har arbetat på olika bemanningsföretag men eftersom vi ämnar studera 

fenomenet socialt ansvarstagande för anställda i sig är vi därför inte intresserade av vilka 

bemanningsföretagen är. Att tala med fem till tio representanter från olika kontexter menar 

Jacobsen (2002) ger en betydelsefull variation av svar av det studerade fenomenet och är 
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således relevant när du vill studera ett fenomen i en bredare kontext, vilket i den här studien 

motsvarar bemanningsbranschen. 

 

2.4 Urval 

Respondenterna valdes varken utefter kön eller specifik branschtillhörighet eftersom vi inte 

ämnade väga in dessa faktorer i vår analys. Alla respondenter har därför benämnts “hen”. Vi 

valde inte heller respondenter baserat på ålder, däremot frågade vi om ålder vid 

intervjutillfället eftersom det kunde ha betydelse för analysen. Konsulternas ålder varierade 

mellan 21–27 år och chefernas ålder varierade mellan 27–38 år.  

 

2.4.1 Val av chefer 

Vid urvalet av respondenter menar Yin och Retzlaff (2013) att forskaren står inför en 

utmaning som har en avgörande roll för studiens kommande resultat. I detta skede måste 

forskaren noggrant motivera varför och hur valet av deltagare går till samt hur stort urvalet 

skall vara. Med koppling till tidigare studiedesign har vi vid valet av chefer använt oss av ett 

så kallat bekvämlighetsurval som enligt Bryman och Bell (2011) innebär att författaren väljer 

de enheter som av tillfällighet dyker upp. Urvalet av företag blev med andra ord de som 

tackade ja, det vill säga de som medverkar i studien. Däremot valde vi ut cheferna, som vid 

intervjutillfället var verksamma på företagen, efter kriteriet att de skulle vara ansvariga för 

ärenden kring företagets sociala ansvarstagande, vilket kan kännetecknas som ett målstyrt 

urval som enligt Bryman och Bell (2011) innebär att författaren väljer ut exempelvis individer 

utifrån relevans för förståelsen för det studerade fenomenet eller sociala företeelsen. Vad som 

ska tilläggas är att tillgängligheten bland de som initialt bekräftat sin medverkan i studien 

varierat varvid det tyvärr resulterade i ett sent återbud vilket i sin tur innebar att antalet 

företagsrepresentanter i studien reducerades från fem till fyra. Med det i åtanke ansåg vi att 

studiens djup försämrades något men att det empiriska materialet fortfarande blev 

tillräckligt omfattande för att studien inte ska bli lidande.  

 

2.4.2 Val av konsulter 

Urvalet av konsulter skedde även det genom ett målstyrt urval då vi som författare eftersökte 

representanter som stämde överens med en viss kravbild. Initialt skickades en förfrågan ut 

på Facebook till alla studerande på civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. 

Anledningen var att vi hade enkel tillgång till plattformen med över tusen potentiella 

kandidater från olika delar av Sverige och med olika bakgrund. Det faktum att 

respondenterna var studenter var inte något vi ansåg hade någon betydelse då vi endast var 

ute efter personer som arbetar/arbetat som konsult utefter våra kriterier. I förfrågan beskrev 

vi syftet med studien och att de deltagare vi var ute efter skulle ha varit anställd som konsult 

av ett och samma bemanningsföretag samt varit placerad på uppdrag hos ett och samma 
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kundföretag under minst sex månader. Kriterierna för de medverkande var därmed 

fastställda från början av undersökningen, vilket enligt Bryman och Bell (2011) kan 

kännetecknas som ett a priori-urval.  Urvalet resulterade i att vi erhöll fem 

konsultrepresentanter, vilket var det önskade antalet. Samtliga av respondenterna hade 

avslutat sin anställning hos respektive bemanningsföretag vid intervjutillfället. 

 

2.5 Insamling av data 

I litteraturgenomgången nedan presenteras hur vi hittat de litterära källor som använts. Vid 

insamling av empiri har vi använt oss av primärdata, det vill säga information som utredaren 

själv samlar in (Akademin för samhälle, ekonomi och teknik 2016), vilket gjordes via 

intervjuer. Nedan följer en beskrivning av hur vi gick tillväga inför, under och efter 

empiriinsamlingen. 

 

2.5.1 Litteraturgenomgång 

Vid genomförandet av den här typen av studie är det relevant att beskriva hur vi som 

författare har hittat och övervägt relevansen för de källor vi använder i studien (David & 

Sutton 2011). Bryman och Bell (2011) betonar vikten av att undersöka i vilken utsträckning 

forskning redan gjorts om studiens valda fenomen. Vid litteratursökningen använde vi 

sökverktygen Scopus, Google Scholar och Unisearch. David och Sutton (2011) uppmanar 

forskaren att använda specifika sökord (nyckelord) för att smalna av litteratursökningen. De 

nyckelord som använts är CSR, Corporate Social Responsibility, socialt ansvarstagande, 

välbefinnande, anställdas välbefinnande, stakeholder theory, employees, employee 

wellbeing, både separat och kombinerat för att nå så många artiklar som möjligt i 

sökresultaten och därmed erhålla grundläggande kunskap inom ämnet. Efter att ha fått 

förståelse för socialt ansvarstagande, och mer specifikt för anställda, konstaterade vi att detta 

ämne har berörts i flera olika delar av världen. Vi har därför valt att använda artiklar från 

olika länder, exempelvis de artiklar som ligger till grund för vår egen modell över socialt 

ansvarstagande för anställda, för att få en så bred bild av fenomenet som möjligt samt för att 

identifiera likheter mellan dem. Vidare anser vi att dessa likheter innebär en universal 

användbarhet som då även går att använda i den svenska kontexten.   

 

2.5.1 Förberedelser av intervjuer 

Vid genomförandet av undersökningen har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. 

Den här intervjuformen är en blandning mellan den ostrukturerade intervjuformen, där 

endast ett övergripande ämne är fördefinierat och intervjun tar den vändning som blir, och 

den helt strukturerade formen där intervjuaren på förhand format en intervjuguide med 

specifika frågor som följer en bestämd ordningsföljd (Justesen & Mik-Meyer 2011). Enligt 

Bryman och Bell (2011) är semistrukturerade intervjuer vanligare i kvalitativa 
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undersökningar och då vi förberedde en intervjuguide med övergripande frågor men 

samtidigt ville ge utrymme för följdfrågor beroende på respondentens svar valde vi att 

utforma den typen av intervju. Semistrukturerade intervjuer är speciellt lämpliga då studien 

antar ett fenomenografiskt perspektiv eftersom fenomenografin söker få en fördjupad 

förståelse för människors sätt att förstå sin omvärld (Dahlgren & Johansson 2015).  

 

Genom att jämföra olika författares redan framtagna förklaringar till fenomenet socialt 

ansvarstagande för anställda bildade vi en uppfattning om vilka parametrar som var mest 

förekommande och överlappande dem emellan (se avsnitt 3.3 i referensramen). Därefter 

skapade vi en egen modell för att koppla samman dessa parametrar i egenformulerade teman 

och det är dessa teman som ligger till grund för vår intervjuguide (se tabell 1 i avsnitt 3.3 i 

referensramen). Frågorna under varje tema var utformade på ett sätt som möjliggjorde för 

respondenterna att besvara dem oavsett arbetsplats. Enligt Bryman och Bell (2011) ska en 

intervjuguide hjälpa forskaren att få en bild av hur respondenterna upplever sin egen 

situation och bidra till ett flexibelt genomförande. Den ska kunna tolkas öppet och ge rum 

för att alternativa synsätt ska kunna uppstå under insamlingens gång. Till varje tema fanns 

tillhörande frågor med syfte att skapa diskussioner samt öppna upp för följdfrågor. 

Intervjuguiden hittas i bilaga 1.  

 

Intervjuguiden skickades i förväg till cheferna men inte till konsulterna. Anledningen var att 

vi erhöll svar om deltagande och genomförde intervjuerna med konsulterna innan vår första 

intervju med cheferna. Därför, när majoritet av cheferna efterfrågade intervjuguiden i förväg 

som krav för att delta i studien, valde vi att delge intervjuguiden till samtliga chefer för att få 

en likvärdig utgångspunkt inför intervjuerna. Även om det innebar att svaren kan ha blivit 

annorlunda var det en nödvändighet. Vi hävdar också att det gjorde dem mer bekväma i 

situationen samt att vi kunde spara in tid, något som förklaras i nästa stycke. Det är möjligt 

att resultatet av undersökningen blivit annorlunda om cheferna inte fick möjligheten att 

förbereda sina svar. Dock beskrev intervjuguiden huvudsakligen de teman som skulle beröras 

med endast ett fåtal övergripande frågor och inkluderade därför inte samtliga frågor som 

ställdes under intervjun. Vi menar således att cheferna inte kunde förbereda sina svar i en 

större omfattning. 

 

2.5.2 Genomförande av intervjuer  

Initialt var tanken att intervjuerna skulle genomföras vid ett personligt möte med varje 

respondent. De chefer vi kontaktade var dock tveksamma över tidsåtgången vilket 

resulterade i att vi istället intervjuade cheferna över telefon och enbart konsulterna 

personligen. Att genomföra intervjuerna över telefon var alltså nödvändigt för att cheferna 

över huvud taget skulle ställa upp då flera av de chefer som tackade nej även uttryckte att ett 

besök på plats hos företaget skulle bli omständligt. Val av specifik plats för intervjun är av 
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stor vikt enligt David och Sutton (2011). De menar att respondenten måste få känna sig lugn 

och trygg i situationen och där intervjuaren bör skapa en stressfri miljö avskilt från 

utomstående störningsmoment (ibid). Intervjuerna med konsulterna genomfördes därför i 

en ostörd miljö bakom stängda dörrar med endast oss som intervjuare närvarande. 

Emellertid kunde vi inte påverka vart cheferna befann sig under telefonintervjuerna mer än 

att vi rekommenderade dem att placera sig på en lugn plats utan ljud i bakgrunden. Det är 

även viktigt att påpeka att inspelningsmomentet ofta bemöts jobbigt vilket innebär att 

intervjuarens förmåga att utstråla tillit blir viktig (ibid). Innan varje intervjutillfälle 

informerade vi därför respondenterna att intervjun kommer spelas in, dels för att få deras 

medgivande och dels för att ge dem utrymme att förbereda sig och bli mer bekväma i 

situationen.  

 

Under intervjuernas gång var båda studieförfattarna närvarande för att minska risken att gå 

miste om viktig information. Vidare agerade en av oss intervjuledare, vilket skiftade mellan 

de olika intervjutillfällena, medan den andre fokuserade på att lägga till följdfrågor eller fylla 

ut diskussionen vid behov. Bryman och Bell (2011) menar att två intervjuare ofta kan skapa 

en bättre helhetsbild och hjälpa varandra leda intervjun i rätt riktning. Däremot finns risken 

för att respondenten känner sig i underläge och i värsta fall upplever situationen hotfull. Dock 

ansåg vi att i och med att vi utsett en intervjuledare som förde diskussionen och den andre 

enbart ställde följdfrågor vid behov sjönk risken för att den känslan skulle uppstå. 

Avslutningsvis lät vi inspelningen fortgå efter att alla frågor kopplade till intervjuguiden var 

ställda, i syfte att snappa upp eventuell relevant information under småpratet i slutskedet av 

samtalet. Bryman och Bell (2011) menar att detta kan vara av vikt då intervjuobjektet ofta 

slappnar av och öppnar upp sig när de inser att intervjun snart är över.  

 

2.6 Bearbetning och analys av data 

Bearbetningen av insamlad empiri inleddes med att transkribera de inspelade intervjuerna 

för att lättare och noggrannare kunna analysera innehållet i ett senare skede. Bryman och 

Bell (2011) menar att transkriberingen sker främst för att människans minne har sina 

uppenbara begränsningar samt för att kunna kontrollera forskarens egna tolkningar under 

intervjun. Under transkriberingen av intervjuerna var vi noggranna med att återberätta vad 

respondenterna sagt ordagrant, bortsett från utfyllnadsord mellan uttalanden. Olika pauser 

eller tveksamheter markerades istället med ett antal efterföljande punkter, då det är viktigt 

att åskådliggöra dessa för att fånga en eventuell underliggande känsla eller mening (ibid). 

 

Vid bearbetningen av det transkriberade materialet utgick vi från Dahlgren och Johanssons 

(2015) beskrivning av fenomenografisk dataanalys. Inledningsvis beskriver författarna att 

forskaren bekantar sig med materialet vilket gjordes genom tidigare nämnda 

transkriberingar. Då intervjuguiden var indelad i olika teman där varje underliggande fråga 
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och följdfråga resulterade i relativt sammanfattade svar hade vi redan i förväg lyckats skapa 

en form av kondensation som enligt Dahlgren och Johansson (2015) är andra steget i 

processen och som innebär att forskaren “klipper ut” och för samman de passager eller 

stycken som anses mest relevanta för vidare analys. Detta gjordes genom att sammanfatta 

passagerna, som behandlade samma tema, i ett gemensamt dokument men där vi fortfarande 

kunde urskilja de olika respondenternas svar från varandra.  I nästa steg, jämförelse, 

markerade vi skillnader och likheter svaren emellan. Vi skrev även kommentarer vid sidan 

om för att förtydliga eller uppmärksamma underliggande meningar. Något författarna menar 

är viktigt för att kunna urskilja om uppfattningarna skiljer eller varierar över huvud taget 

eller om det bara handlar om olika ordval (ibid). 

 

Därefter gick vi vidare till steg fem, sex och sju då vi ansåg att författarnas förklaring av steg 

fyra, gruppering, redan genomförts genom vår tidigare sammanställning teman för 

passagerna. De resterande stegen, artikulera kategorierna, namnge kategorierna och 

kontrastiv fas, integrerades i varandra i vår dataanalys. Stegen innebär att forskaren nu 

skapar och namnger kategorier för främst likheterna mellan respondenternas svar 

(Dahlgren & Johansson 2015). Dessa kategorier används för att sammankoppla alla liknande 

uppfattningar i en gemensam betydelse och innehållet i alla kategorier bildar tillsammans 

det empiriska materialets utfallsrum (ibid). Under den sista delen samlade vi ihop alla 

liknande svar i större grupper efter dess innebörd vilket tillsammans med de mindre 

förekommande avvikande svaren gav oss det underlag vi behövde inför jämförelse mellan 

konsulternas och chefernas svar samt koppling till teorin.  

 

2.7 Kvalitetskriterier kvalitativ forskning 

För att läsaren skall anse att studien är väl genomarbetad krävs det att den håller en hög 

validitet samt reliabilitet, två begrepp som vanligtvis associeras med kvantitativ forskning 

men vars betydelser är flitigt diskuterade även i litteraturen om kvalitativa 

forskningsmetoder (Yin 2003 se Justesen & Mik-Meyer 2011). Validitet innebär att de 

forskningsfrågor vi ställer i inledningen av studien faktiskt lyfts fram i vårt 

undersökningsmaterial medan reliabilitet i korta drag innebär att undersökningen är så pass 

väl underbyggd och där tillvägagångssättet är beskrivet med en noggrannhet som gör det 

möjligt för andra att replikera studien med samma resultat som utfall (Justesen & Mik-Meyer 

2011).  

 

Lincoln och Guba (1985) menar att vikten av dessa kriterier diskuteras flitigt inom den 

kvalitativa forskningen men belyser samtidigt att det behöver formuleras alternativa begrepp 

för att överensstämma med den kvalitativa forskningens syn på verkligheten. Författarna 

myntade begreppet “trustworthiness” eller tillit vilket i sin tur är uppdelat i nedanstående 
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begrepp; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse och som används för att 

beskriva kvaliteten i vår studie. 

 

2.7.1 Tillförlitlighet och överförbarhet 

Tillförlitligheten kännetecknas som den kvalitativa forskningens interna validitet men har 

omformulerats till att innebära hur pass trovärdigt eller sannolikt ett resultat är (Bryman & 

Bell 2011). Shenton (2004) beskriver ett antal metoder för att säkerställa tillförlitlighet men 

förtydligar även att varje enskild metod kan användas för att öka tillförlitligheten i en studie, 

inte att de tillsammans bildar kriterier som måste uppfyllas. Enligt Shenton (2004) ska 

studiens tillvägagångssätt grunda sig i redan etablerade metoder vilket vi kontinuerligt 

säkerställt genom att referera till erkända författare inom fältet, till exempel Bryman & Bell 

(2011), Jacobsen (2002), David & Sutton (2011) med flera. Shenton (2004) förklarar vidare 

att kontinuerlig opponering bör främjas där studiens relevans diskuteras samt att författaren 

självkritiskt reflekterar över sitt resultat för att finna fel i sin egen tolkning. Under hela 

processen har studien setts över med jämna mellanrum av såväl handledare som andra 

uppsatsgrupper vilket bidragit till att öka studiens kvalitet. Vidare leder detta till att vi som 

författare återigen har behövt granska vår text i syfte att förändra och förbättra.  

 

Överförbarhet (extern validitet eller generalisering) inom kvalitativa studier är enligt många 

svårt eller till och med omöjligt att uppnå då kvalitativ forskning oftast syftar till att förstå 

unika egenskaper i specifika fall på djupet (Shenton 2004). Lincoln och Guba (1985) förklarar 

dock att överförbarhet handlar om att studiens resultat kan vara giltigt i en annan kontext 

vid en annan tidpunkt och Stake och Denscombe (1994: 1998 se Shenton 2004) utvecklar 

och menar att även om varje enskilt fall är unikt tillhör det en större grupp inom samma eller 

liknande kontext. Bassey (1981 se Shenton 2004) fyller på och menar att om andra forskare 

anser att deras kontext är tillräckligt lik och om författaren i fråga har skapat en detaljerad 

beskrivning av urvalet och den studerade kontexten, möjliggör det för andra forskare att 

bedöma om det går att relatera slutsatserna av sagda studie till deras egen. Därför har vi i 

avsnitt 4.0.1 i empirin valt att beskriva de förutsättningar som föreligger för respektive 

respondent samt beskrivit kriterierna för urvalet. Då fokus ligger på uppfattningarna om det 

studerade fenomenet socialt ansvarstagande för anställda inom bemanningsbranschen och 

inte på det specifika bemanningsföretagets kontext är studiens resultat således mer 

kompatibelt för en öppnare jämförelse med annan forskning. 

 

2.7.2 Pålitlighet och konfirmering 

Reliabiliteten motsvaras av pålitligheten (Guba & Lincoln 1994). Uppfattningen om vad som 

måste göras för att säkerställa en hög grad av pålitlighet är i princip densamma som i den 

kvantitativa forskningen där Shenton (2004) instämmer med Justesen och Mik-Meyer 
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(2011) om att det krävs en detaljerad förklaring av alla faser av studiens forskningsprocess i 

ett strukturerat metodkapitel. Det innebär även att läsaren lättare kan bekräfta att rätt 

utövande i förhållande till studiens inriktning har genomförts. I vårt metodavsnitt har vi 

strävat efter att på ett transparent sätt beskriva och koppla ihop våra teoretiska 

tillvägagångssätt med den empiriska datainsamlingens uppbyggnad. Genom att på ett 

noggrant sätt redogöra för hela forskningsprocessens alla delmoment har utrymme skapats 

för att en utomstående part kritiskt skall kunna bedöma studiens pålitlighet. Bryman och Bell 

(2011) menar att även pålitligheten förbättras av kontinuerlig granskning från utomstående 

part vilket har genomförts av våra studentkollegor samt handledare under alla gemensamma 

opponeringsseminarier. 

 

I analysavsnittet har vi som författare utgått från våra egna tolkningar av teorin och empirin. 

Detta innebär att vi inte kan undgå det faktum att dessa tolkningar påverkats av våra 

personliga uppfattningar, värderingar och tidigare kunskaper. Bryman och Bell (2011) menar 

att det är författarnas uppgift att säkerställa studiens opartiska ställning till deras egna 

personliga värderingar, vilket kallas konfirmering, och att det är här som, enligt Shenton 

(2004), en utomstående granskning av studien kan få en betydande roll. Med hjälp av 

tidigare nämnda opponenter och handledare har vi kontinuerligt granskat innehållet i 

uppsatsen för att försöka minska våra egna värderingars påverkan på studiens resultat. Enligt 

Bryman och Bell (2011) är det dock svårt att i samhällsvetenskaplig forskning vara helt 

objektiv och menar att forskaren ska agera i god tro och inte medvetet påverka resultatet.  

 

2.8 Diskussion om etik 

Här följer en redogörelse för den hänsyn som vidtagits vid planering och genomförande av 

studien för att den ska bli så etiskt oklanderlig som möjligt. För att säkerställa detta kommer 

vi genomgående under undersökningen att se till de fyra områden som enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) bör beaktas. Dessa områden är informerat samtycke, konsekvenser av 

studien, konfidentialitet och forskarens roll.  

 

Informerat samtycke innebär, enligt Kvale och Brinkmann (2014), att respondenterna 

informerades om att deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att dra sig ur under 

intervjuns gång. Detta säkerställdes genom att respondenterna i förväg blev tilldelade ett 

dokument (se bilaga 2) där detta tydligt framgick samt att studiens syfte och vidare 

användning tydliggjordes, vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar också är viktigt att 

uppge. Innan intervjuerna genomfördes bad vi respondenterna godkänna och signera dessa 

dokument och således ge sitt medgivande till att delta. Det kan ur ett etiskt perspektiv 

diskuteras varför intervjuguiden enbart skickades ut i förväg till cheferna och inte 

konsulterna och hur detta i så fall bör hanteras. Vi ansåg däremot att då vi förklarat syftet 

med undersökningen och beskrivit ämnet vi skulle beröra innan samtliga respondenter 
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bestämde sig för att delta, behövdes inte guiden skickas ut i förväg. Vi hade även förklarat för 

alla respondenter att de kunde ställa eventuella frågor till oss inför intervjun om det skulle 

vara några oklarheter. Anledningen till att vi endast skickade ut intervjuguiden till cheferna 

har tidigare förklarats i avsnitt 2.5.1, Förberedelser av intervjuer, i metoden.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar vidare att kvalitativa studier förutsätter en viss 

intimitet och att respondenten “öppnar upp sig” vilket kan upplevas som jobbigt eller 

obekvämt för personen i fråga. Då vi förmodar att vissa frågor kan upplevas som känsliga, till 

exempel frågor gällande lön eller hur bemanningsföretagen hanterar diskriminering, var vi 

tydliga med att informera respondenten att svaren behandlades konfidentiellt samt varit 

uppmärksamma på hur personen reagerade på frågorna för att förstå om eller när det är dags 

att avsluta. Konfidentialitet betyder att forskaren behandlar insamlade data på ett sådant sätt 

att uttalanden, åsikter eller känslig personlig information inte kan härledas till en specifik 

person (Kvale & Brinkmann 2014). Vi informerade därför respondenterna om att de inte 

kommer kunna identifieras i studien. I de tidigare nämnda dokumenten inkluderades även 

en förklaring angående hur informationen skulle lagras samt vem som skulle ha tillgång till 

den. Informationen har lagrats på en säker drive i enlighet med EU-förordningens GDPR-

direktiv samt att endast vi som författare har haft tillgång till den. Därigenom hoppas vi 

kunna minimera risken för att respondenterna upplever situation som obehaglig eller på 

något sätt kommer till skada. Huruvida känslig information bör behandlas anonymt eller inte 

är dock motsägelsefullt. Om det vid intervjun uppkommer att en person upplever hot eller 

missförhållanden på arbetsplatsen, är det fortfarande lämpligt att hålla den informationen 

anonym? Ahrne och Svensson (2015) belyser detta dilemma och menar att sådana situationer 

är etiskt sett svårbedömda. Ett övervägande bör göras huruvida en publicering av 

informationen kommer gynna fler människor, på arbetsplatsen eller i samhället, eller om det 

kommer att innebära att den enskilda personen kommer till skada (ibid).  Då vi menar att en 

del av de frågor som ställts under intervjutillfällena kan upplevas som känsloladdade eller 

riskabla av respondenterna eftersom de “avslöjar” sina uppfattningar har vi haft detta i 

åtanke. Skulle det av intervjuerna ha framkommit att någon av konsulterna upplevt 

missförhållanden på arbetsplatsen som är av allvarligare karaktär var vår inställning att 

tillkännage detta för vår handledare. Parterna kommer hållas anonyma fram tills att ett 

eventuellt beslut om vidare åtgärd i så fall skulle tagits. 

 

Hur vi som intervjuare agerade vid intervjuerna var viktigt eftersom vår önskan var att skapa 

en god relation med respondenterna. Om vi som intervjuare besitter förmågan att få 

respondenten att känna sig bekväm och trygg kommer, som tidigare nämnt, informationen 

som kommer ut av intervjun vara av högre kvalitet (Ahrne & Svensson 2015). Med detta i 

åtanke småpratade vi lite innan intervjun och försäkrade intervjupersonen om att intervjun 

var avslappnad för att få hen att känna sig bekväm i situationen. Kvale och Brinkmann (2014) 
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betonar också vikten av att forskaren agerar på ett etiskt sätt. Detta innebär dels att vara 

uppmärksam på hur respondenten reagerar på frågor som ställs och dels att studien som 

publiceras uppnår hög vetenskaplig kvalitet. Vi insåg att det skulle bli svårare att uppfatta 

exakt hur cheferna reagerade över telefon vilket gjorde att vi fick förlita oss på vår förmåga 

att höra hur tonläget i rösten förändrades samtidigt som vi var extra noggranna med att 

säkerställa att de förstod frågorna rätt, om de hade några funderingar eller huruvida vi skulle 

förtydliga något.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras två teorier med vilka vi besvarat våra frågeställningar. Den 

första teorin illustreras med hjälp av ansvarsmodellen och ämnar förklara att företag kan 

ta olika typer av socialt ansvar, ju fler ansvarstyper ett företag tar desto större socialt 

ansvar tar de. Den andra teorin som används är intressentteorin och närmare bestämt 

MAW-modellen som förklaras mer i avsnitt 3.2. Teorin förklarar att företag har ett ansvar 

mot alla dess intressenter och att dessa kan prioriteras olika. Avslutningsvis presenteras 

vår egen modell med tillhörande parametrar över socialt ansvarstagande för anställda och 

hur modellen tagits fram.  

 

3.1 Ansvarsmodellen 

Ungefär ett årtionde efter att Carroll (1991) introducerade sin pyramidmodell över socialt 

ansvarstagande presenterade Schwartz tillsammans med Carroll (2003) en ny, alternativ 

modell som illustrerar en uppgraderad version av konceptet socialt ansvarstagande och som 

vi valt att kalla ansvarsmodellen. På grund av att den tidigare pyramiden givit sken av en 

hierarki mellan perspektiven och att ett perspektiv skulle vara viktigare än ett annat samt att 

de olika delarna verkar separat och utan interaktion sinsemellan har en ny integrerande och 

överlappande modell tagits fram (se figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. 

Tredimensionell modell över socialt ansvarstagande (Schwartz & Carroll 2003, sid. 509, 

egen översättning) 
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Den nya tredimensionella modellen utgörs av tre perspektiv eller ansvarsområden; 

ekonomiskt, legalt och etiskt. Schwartz och Carroll (2003) ser på det filantropiska 

perspektivet som en separat del till skillnad från tidigare och detta är således inte längre med 

i illustrationen. Eftersom det filantropiska perspektivet beskrivs som önskvärt till skillnad 

från de andra som anses vara nödvändiga (ekonomiska och legala) eller förväntade (etiska) 

blir det missvisande eller rentav fel att kalla det filantropiska perspektivet ett ansvar. 

Författarna förklarar vidare att det filantropiska perspektivet platsar bättre tillsammans med 

det etiska perspektivet eftersom det kan vara svårt att skilja på etiskt och filantropiskt 

handlande, eller tillsammans med det ekonomiska perspektivet eftersom Schwartz och 

Carroll (2003) menar att företag som till exempel skänker pengar till välgörenhet (som kan 

betraktas som ett filantropiskt handlande) gör detta för att se bra ut utåt och på så sätt främja 

sin verksamhet. Därför menar de att även en handling som i sig är av filantropisk karaktär 

har ett underliggande ekonomiskt motiv.  

 

Precis som figur 4 illustrerar överlappar de olika perspektiven varandra. Även om vissa 

aktiviteter och handlingar anses tillhöra enbart ett av perspektiven menar Schwartz och 

Carroll (2003) att majoriteten av dem interagerar. Företagets sociala ansvarstagande kan 

alltså falla inom sju olika kategorier (rent ekonomiskt, rent legalt, rent etiskt, ekonomiskt-

etiskt, ekonomiskt-legalt, legalt-etiskt och ekonomiskt-legalt-etiskt) och författarna menar 

att kategoriseringen kan hjälpa företag att analysera och utvärdera verksamhetens sociala 

ansvarstagande. Nedan beskrivs de olika kategorierna mer ingående och vilka aktiviteter och 

handlingar som lämpar sig under vardera kategorin. 

 

Rent ekonomiskt innefattar aktiviteter som direkt eller indirekt ger en positiv ekonomisk 

påverkan. Direkta aktiviteter kan vara handlingar avsedda för att öka försäljningen och 

indirekta aktiviteter är till exempel aktiviteter avsedda att öka anställdas anda eller förbättra 

företagets image. Rent legalt innefattar handlingar eller mer specifikt, “åtgärder” som 

företaget vidtagit enbart på grund av att de var tvungna enligt lag. Dessa handlingar har alltså 

ingen som helst ekonomisk påverkan. Schwartz och Carroll (2003) menar att få handlingar 

kategoriseras som rent legala eftersom de ofta också anses etiska. Rent etiska handlingar ska 

heller inte påverka företaget ekonomiskt eller vara påtvingade av lagen. Många handlingar 

är felaktigt klassade som rent etiska eftersom många av dem anses ha en långsiktig 

ekonomisk påverkan. Det gör det därför svårt att definiera en handling som enbart etisk. 

Därför kommer vi att klassa en handling som inte har ett kortsiktigt ekonomiskt motiv, eller 

rättare sagt, en kortsiktigt mätbar ekonomisk påverkan som en enbart etisk handling. Att 

handla etiskt kan som sagt förklaras som att göra det rätta vilket enligt författaren motsvarar 

att handla i enlighet med samhällets etablerade normer och seder.  
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Det är enligt Schwartz och Carroll (2003) mer vanligt med en mix av de olika ansvaren. 

Handlingar som inte är påtvingade av lagen och anses vara både ekonomiska och etiska faller 

under kategorin ekonomiskt-etiska. Detta innefattar till exempel företags delaktighet i 

välgörenhetsprojekt eller att företag blir mer miljövänliga. Det är vanligt förekommande att 

företag marknadsför etiska aktiviteter på grund av ett underliggande ekonomiskt motiv 

eftersom “good ethics is good business” (Schwartz & Carroll 2003, s. 516). Det är även under 

kategorin ekonomiskt-legalt få aktiviteter som anses vara ekonomiska och legala i sin natur 

men samtidigt oetiska. Detta kan till exempel handla om företag som på papperet följer lagen 

men försöker komma undan vissa skyldigheter eller hitta kryphål för ekonomisk vinning. Ett 

annat exempel är företag som stationerar en del av sin verksamhet i länder där de anställda 

har en osäker arbetsmiljö eller där miljöpåverkan är hög. Detta är exempel på handlingar 

som anses oetiska men påverkar företag positivt ekonomiskt samtidigt som företaget följer 

lagen. De flesta bestämmelser som företag är tvungna att förhålla sig till enligt lag anses 

samtidigt vara av etisk karaktär eftersom det vore oetiskt att inte följa lagen vilket motsvarar 

kategorin legalt-etiskt. Detta kan till exempel vara en miljömässig åtgärd som ett företag 

måste förhålla sig till utan att företaget vinner på det ekonomiskt.  

 

Det ekonomiskt-legalt-etiska ansvaret innefattar aktiviteter som bidrar till företagets 

lönsamhet samtidigt som dessa aktiviteter följer lagen och tar hänsyn till etiska aspekter. 

Aktiviteter och handlingar som faller inom den här kategorin anses normerande vad gäller 

socialt ansvarstagande eftersom sådana aktiviteter och handlingar uppenbarligen är 

ansvarsfulla i samtliga bemärkelser.  

 

Schwartz och Carroll (2003) menar att ansvarsmodellen kan hjälpa företag att kategorisera 

handlingar som ekonomiska, legala och etiska för att öka förståelse för hur företagens 

verksamheter och samhällets förväntningar samverkar.  

 

Med hjälp av den empiriska undersökningen vill vi kunna besvara den första frågeställningen 

och därmed förstå hur chefer och konsulter uppfattar att bemanningsföretag tar ett socialt 

ansvar för konsulter.  Genom att kategorisera uppfattningarna enligt ansvarsmodellens sju 

kategorier ämnar vi kunna ge en tydligare bild över de båda respondentgruppernas 

uppfattningar och vilken typ av ansvar de uppfattar att bemanningsföretagen tar. Om 

uppfattningarna skiljer sig kan vi således enklare förstå detta eftersom ett företag, enligt 

modellen, inte nödvändigtvis lyckas uppnår kriterierna för alla ansvar varför grupperna 

uppfattar att bemanningsföretagen tar olika typer av ansvar. Det kan i sin tur kan hjälpa oss 

uppnå vårt syfte med uppsatsen samt ge bemanningsföretag och konsulter bättre förståelse 

för ämnet.  
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3.2 Intressentteorin 

Intressentteorin (stakeholder theory) syftar till de som på något sätt har ett intresse i 

företaget. R. Edward Freeman är en framträdande forskare inom intressentteorin och 

förklarar att företagets intressenter är” any group or individual who can affect or is affected 

by the achievement of the firm’s objective” (Freeman 1984, s. 25). Ett företags intressenter 

består både av ägare, kunder, leverantörer och anställda men också sådana som utgör 

företagets omgivning, till exempel samhället, miljön och media. Nedan åskådliggörs en 

modell över företagens interna och externa intressenter.  

 

 

 

Figur 5. Intressentmodellen (inspirerad av Freeman 1984, egen illustration) 

 

Intressentteorin nyanserar påståendet att företagets primära mål är lönsamhet och att 

verksamheten bör ordnas i den riktning som är mest fördelaktig för ägarna. Intressentteorin 

menar att detta mål bör uppfyllas på ett ansvarsfullt sätt mot alla företagets intressenter 

(Freeman 1984). Foster och Jonker (2005) betonar också vikten av att företag bör se till alla 

dess intressenter för att uppnå lönsamhet och inte enbart tillfredsställa dess ägare eftersom 

alla aktörer på ett eller annat sätt påverkar verksamheten.  

 

Mitchell, Agle och Wood (1997) förklarar att företag kan gruppera intressenter för att förstå 

vilka som är mest framträdande. De förklarar detta genom deras modell, som vi hädanefter 

valt att uppkalla efter författarnas namn, MAW-modellen, där författarna menar att en 

intressent kan uppnå ett eller flera av villkoren makt, legitimitet och brådskande 

angelägenhet.  
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Författarna förklarar makt som förmågan att få sin vilja igenom (Mitchell, Agle & Wood 

1997). Det kan till exempel handla om en relation mellan två aktörer där aktör 1 har 

tillräckligt inflytande över aktör 2 för att på så sätt få sin vilja igenom (Dahl 1957). Etzioni 

(1964 se Mitchell, Agle & Wood 1997, s. 865) utvecklar argumentet och menar att det finns 

tre olika kategorier av makt. Tvingande makt som syftar till makt som innefattar fysisk kraft 

eller återhållsamhet alternativt hotet av det, funktionell makt, det vill säga innehav och 

användandet av materiella eller finansiella resurser samt normativ makt som syftar till 

symboliska tillgångar vilket innebär att intressenten anses prestigefull eller möts med 

aktning alternativt är omtyckt eller allmänt accepterad av omvärlden (ibid). Intressenter kan 

enligt Mitchell, Agle och Wood (1997) inneha någon eller några utav dessa typer av makt och 

författarna menar vidare att innehavet är föränderligt vilket innebär att makt kan anskaffas 

men också kan gå förlorat. Exempel på intressenter som besitter makt är aktieägare, 

anställda, media och myndigheter (ibid).   

 

Legitimitet handlar enligt Mitchell, Agle och Wood (1997) om huruvida en entitet anses 

rättmätig av de normer och förväntningar som finns i samhället. Företag kan kategorisera 

intressenter som legitima om de anser intressenterna uppfyller dessa normer och 

förväntningar och på samma sätt kan intressenter anse företaget legitimt om företaget 

uppfyller de krav, normer, uppfattningar och förväntningar som fordras av intressenten. En 

intressent ska kategoriseras legitim om omvärldens uppfattning är att intressenten är 

betydelsefull samt att dess handlingar anses lämpliga, korrekta och önskvärda (ibid). 

 

Det sista villkoret, brådskande angelägenhet innebär att de krav intressenten ställer anses 

brådskande. Ett exempel är kunder, om företaget inte uppfyller deras krav kan de välja att 

göra affär med en konkurrent istället. Därför är deras krav en brådskande angelägenhet för 

företaget. Detta villkor existerar om det råder en tidskänslighet och om relationen anses 

kritisk. Tidskänslighet innebär att företaget upplever någon form av tidspress att uppfylla ett 

krav eller en begäran av intressenten och att det av intressenten anses oacceptabelt om 

företaget inte uppfyller detta. Kritisk syftar till att företaget bedömer relationen med 

intressenten och dess krav som betydelsefulla. Genom att identifiera vilka intressenter som 

både anses legitima, besitter makt samt vars krav anses brådskande kan företaget få en 

klarare bild över de mer framträdande intressenterna. Mitchell, Agle och Wood (1997) menar 

att MAW-modellen är dynamisk och vilka de framträdande intressenterna är kan förändras 

över tid. 

 

En entitet kan uppnå ett eller flera av villkoren makt, legitimitet och brådskande 

angelägenhet och beroende på till vilken utsträckning villkoren uppnås anses entiteten vara 

en mer eller mindre framträdande intressent. I MAW-modellen över framträdande 
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intressenter (se figur 6) klassificeras olika intressentgrupper beroende på hur många av 

villkoren de uppnår. Intressenter som uppnår ett villkor klassas som latenta (1,2,3), 

intressenter som uppnår två villkor klassas som förväntansfulla (4,5,6) och intressenter som 

uppnår samtliga villkor anses vara de mest utmärkande (7). Om entiteten inte uppfyller 

något av villkoren är entiteten inte heller klassad som en intressent (8). Ju mer makt och 

legitimitet intressenten besitter och ju mer brådskande deras krav är desto högre prioriteras 

intressenterna av företaget (ibid).  

 

 

Figur 6. MAW – modellen (Mitchell, Agle & Wood 1997, sid. 874, egen översättning) 

 

I gruppen latenta intressenter hittas passiva, godtyckliga och krävande intressenter 

(Mitchell, Agle & Wood 1997). Passiva intressenter är de som enbart innehar makt, 

godtyckliga intressenter är de som innehar legitimitet och krävande intressenter är de vars 

krav företaget är angelägna om. Intressenter som befinner sig i den latenta gruppen 

uppmärksammas lite eller inte alls av företaget (ibid). 

  

De intressenter som uppnår två av villkoren kallas förväntansfulla intressenter. Det finns en 

potentiell relation mellan dem och företaget beroende på vilken kombination av villkoren de 

besitter. Dessa intressenter förväntar sig något av företaget och anses, till skillnad från 

intressenter i den latenta gruppen, vara mer aktiva. I den här gruppen påträffas dominanta, 

farliga och beroende intressenter. Dominanta intressenter kallas de som inkluderar villkoren 

makt och legitimitet och anses betydelsefulla för företagsledningen. Vissa intressenter anses 



 

27 
 

farliga eftersom de lägger stor vikt vid deras krav då de anses brådskande samtidigt som de 

innehar makt att påverka företaget. Därför är det viktigt för företaget att identifiera dessa för 

att de inte ska skada verksamheten. Beroende intressenters krav är både brådskande samt 

legitima. De anses vara beroende eftersom de behöver andra intressenter för att kunna 

påverka eftersom de saknar makt (ibid).    

 

Dominanta, farliga och beroende intressenter blir framträdande om det saknade villkoret 

adderas. Dominanta intressenter kan till exempel vara aktieägare. De har makt att påverka 

ledningens beslut samt legitimitet på grund av att verksamheten är beroende av deras 

investerade kapital. Om aktiepriset sjunker blir det viktigt för ägarna att skydda sin 

investering och deras krav på ledningen blir då brådskande. Således erhåller de det sista 

villkoret. En farlig intressent kan till exempel vara ett politiskt parti. Partiet har makt att 

påverka genom sin position i samhällsfunktionen och deras krav anses brådskande för att de 

representerar den allmänna viljan. Om partiet bildar regering kommer det inneha det tredje 

villkoret, legitimitet och således bli en definitiv intressent. Beroende intressenter kan till 

exempel vara kommuninvånare som anser att en verksamhet skadar miljön. De anses 

legitima på grund av att företagets verksamhet påverkar deras vardagliga liv. Deras krav är 

också brådskande eftersom företaget behöver invånarnas stöd för att kunna operera 

friktionsfritt men de är beroende av en andra intressent för att kunna påverka företaget. Om 

de får stöd av till exempel en myndighet erhåller de makt och blir därför en definitiv 

intressent (ibid). 

 

De intressenter som innehar makt att påverka, är legitima och vars krav anses brådskande 

kallas definitiva intressenter i modellen. De är de mest utmärkande och har störst betydelse 

för företaget och därmed bör de ges högst prioritet och uppmärksamhet (ibid).    

 

Vidare förklarar Mitchell, Agle och Woods (1997) att vilka villkor en intressent uppnår inte 

är objektivt definierade utan subjektivt. En intressent kan till exempel få makt eller förlora 

makt beroende på hur relationen med företaget förändras. De förklarar vidare att det i stor 

utsträckning är ledningens subjektiva åsikt som avgör vilka villkor som intressenten 

uppfyller. En intressent behöver inte heller vara medveten om vilket eller vilka villkor den 

uppfyller, med andra ord kan en intressent omedvetet ha makt att påverka företaget men i 

verkligheten inte agerar för att påverka. Genom att tillämpa MAW-modellen kan företaget få 

en klarare bild över vilka intressenter som verkligen räknas och som ledningen följaktligen 

bör ta i beaktning (ibid).  

 

Bruzelius och Skärvad (2017) förklarar att förhållandet mellan företag och dess intressenter 

grundar sig i att företaget är beroende av att intressenterna vill medverka i verksamheten 

samtidigt som intressenterna är beroende av organisationen för att i olika avseenden få sina 
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behov tillfredsställda. Ett exempel är de anställda som bidrar med arbetskraft till företaget. I 

utbyte mot sin insats vill de ha ersättning i form av god arbetsmiljö, trygghet på arbetsplatsen 

och lön. Om intressenters krav och organisationens mål för deras medverkan är olika kan det 

ge upphov till konflikter. Bruzelius och Skärvad (2017) menar vidare att olika intressenters 

krav också kan konkurrera med varandra. Om de anställda vill ha högre lön måste kundernas 

krav om lägre försäljningspris åsidosättas eller utdelningen till ägarna reduceras. Enligt 

Crane och Matten (2016) har studier, gjorda på Europas befolkning, dess köpvanor och 

bakomliggande faktorer, kommit fram till att, till exempel konsumenter, värdesätter ett etiskt 

ställningstagande från företagens sida. Däremot skulle bara en av fem betala ett högre pris 

grundat på den premissen, en siffra som skulle bli betydligt lägre vid en eventuell nedgång i 

ekonomin (ibid). Araña och León (2009) genomförde en studie för att kartlägga 

konsumenters preferenser för vilken typ av socialt ansvar som påverkar deras betalningsvilja. 

De menar att om konsumenterna anser att det är värt att betala ett premiumpris vore det 

främst för att företagen tar ett miljömässigt ansvar och inte på grund av bekostade aktiviteter 

gällande till exempel de anställdas arbetsmiljö och välbefinnande. Enligt Graafland och 

Mazereeuw-Van der Duijn Schouten (2012) kan detta innebära att företagen prioriterar bort 

vissa initiativ för socialt ansvarstagande, till exempel de som är riktade mot de anställda, för 

att främja initiativ som är mer efterfrågade av andra intressentgrupper. För att lösa den här 

typen av konflikt är, enligt Bruzelius och Skärvad (2017) ledningen tvungen att kompromissa 

mellan de olika intressenternas krav samtidigt som de fortfarande hålls tillfredsställda och 

inte lämnar företaget. På kort sikt är det vanligt att ledningen uppmanar intressenterna att 

jämka på sina krav för att på längre sikt generera ökad vinst för företaget som i sin tur ger 

större utrymme till att tillfredsställa samtliga intressenter (ibid). 

  

Genom att bedöma vilka av villkoren makt, legitimitet och brådskande angelägenhet 

konsulterna som intressentgrupp uppnår har vi placerat dem i MAW-modellen och således 

avgjort om konsulter är latenta, förväntansfulla eller utmärkande intressenter. För att 

förklara placeringen/placeringarna i MAW-modellen har vi tagit i beaktning den 

subjektivitet som författarna menar har en avgörande roll samt att en intressent kan uppnå 

eller förlora de olika villkoren med tiden. Dessutom är diskussionen kring hur företag måste 

kompromissa mellan olika intressenters intressen användningsbar för att förklara 

placeringen.  På så sätt kan vi med hjälp av intressentteorin uppnå syftet med uppsatsen och 

förstå respondentgruppernas uppfattningar kring socialt ansvarstagande för konsulter.  

 

3.3 Socialt ansvarstagande för anställda - val av parametrar 

Vad socialt ansvarstagande för anställda är per definition har diskuterats av flertalet 

författare. I följande avsnitt förklaras vad olika författare anser vara de parametrar som sägs 

ligga till grund för begreppet och dess faktiska innebörd. Samtliga av dem har konstruerat 

tabeller som sammanfattar dessa parametrar och för läsaren som vill få en överskådlig bild 
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hittas de under bilaga 3. Därefter har vi skapat en egen modell innehållandes de 

överlappande parametrarna som använts för att definiera socialt ansvarstagande för 

anställda baserat på de tidigare presenterade författarnas tabeller.  

 

Likt Freemans (1984) intressentteori som presenterats tidigare menar Remišová och Búciová 

(2012) att företag bör ta sitt sociala ansvar för alla dess intressenter, däribland de anställda, 

för att kunna säga sig vara socialt ansvarstagande. Remišová och Búciovás (2012) parametrar 

baseras på antagandet att ett företag har både ekonomiska, legala och etiska skyldigheter 

gentemot de anställda samt att företag bör agera som en god medborgare gentemot 

samhället. Detta antagande baseras på Schwartz och Carroll (2003) definition av socialt 

ansvarstagande, samma definition av begreppet som används i den här uppsatsen, vilket 

bidrar till att vi anser den här tabellen lämplig (se bilaga 3, tabell 1). De menar också att ett 

företags arbete med socialt ansvarstagande för anställda är något som företaget bör integrera 

i det dagliga arbetet och att parametrarna således är utformade för att kunna precisera hur 

företag kan förbättra arbetet med socialt ansvarstagande för sina anställda i den dagliga 

verksamheten. Vi anser dem därför relevanta för oss att stödja vår egen modell med eftersom 

det ger oss möjlighet att konkretisera vad socialt ansvarstagande för anställda innebär. Det 

företag som Remišová och Búciová (2012) valt att studera är dessutom prisbelönt vad gäller 

långsiktigt arbete med socialt ansvarstagande då författarnas ambition var att säkerställa att 

de valda parametrarna kan mäta sig med vad ett framstående företag inom socialt 

ansvarstagande efterfrågar. Vilket är ytterligare ett argument till varför vi valt att stödja vår 

modell på Remišová och Búciovás (2012) parametrar.  

 

Barrena-Martínez, López-Fernández och Romero-Fernández (2016) förklarar begreppet 

socialt ansvarstagande utefter EU-kommissionens (2011) definition som beskriver det som 

“a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 

operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” (s. 3). De 

förklarar alltså begreppet socialt ansvarstagande som frivilligt och menar också att företag 

bör arbeta med socialt ansvarstagande för att det kommer öka de anställdas tillfredsställelse 

och välbefinnande på arbetsplatsen vilket i sin tur kommer att förbättra företagets 

ekonomiska prestation. De menar därmed att ett motiv för att företag ska ta ett socialt ansvar 

är att företaget verkligen strävar efter att förbättra de anställdas tillvaro. Ett annat motiv för 

företag att ta detta ansvar är av finansiell karaktär eftersom det också kommer att gynna 

verksamheten ekonomiskt. Trots att författarnas definition av begreppet skiljer sig från den 

definition vi använder är de parametrar som de menar ligger till grund för det sociala 

ansvarstagandet för anställda (se bilaga 3, tabell 2) lika de som Remišová och Búciová (2012) 

presenterar och därför betraktar vi dem som användbara för att styrka vad socialt 

ansvarstagande för anställda innebär. 
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Celma, Martinez-Garcia och Raya (2018) anser att det traditionellt sett är vanligt 

förekommande för företag att främst fokusera på att så effektivt som möjligt använda 

företagets humana resurser (företagets anställda) utefter företagets intresse, utan att lägga 

större vikt vid de anställdas egna intressen och välbefinnande. De menar att det är här socialt 

ansvarstagande kommer in i bilden och faktiskt kan göra skillnad vad gäller de anställdas 

välbefinnande på arbetsplatsen. Socialt ansvarstagande bidrar med en moralisk aspekt på 

företagets aktiviteter och Celma, Martinez-Garcia och Raya (2018) förklarar vidare att 

ansvarsfulla företagsaktiviteter positivt påverkar de anställdas välbefinnande på 

arbetsplatsen. Genom att integrera socialt ansvarstagande i olika aktiviteter har företaget 

möjlighet att tillgodose de anställdas intressen och trivsel. Författarna i artikeln har ett 

moraliskt tankesätt kring vad socialt ansvarstagande för anställda är och därför skiljer sig 

författarnas definition av socialt ansvarstagande något från både Remišová och Búciovás 

(2012) och Barrena-Martínez, López-Fernández och Romero-Fernández (2016) definitioner. 

Trots detta är de parametrar som Celma, Martinez-Garcia och Raya (2018) menar innefattar 

socialt ansvarstagande för anställda i vissa fall överlappande med de parametrar som 

presenterats i de två tidigare tabellerna och därför av värde för vår studie (se bilaga 3, tabell 

3). Värt att nämna är att den här studien är gjord i Spanien och därför kan parameter nr. 5 

(se bilaga 3, tabell 3) vara missvisande. Författarna menar att sammanhängande arbetstider 

eller “full days work with no lunch break” (Celma, Martinez-Garcia & Raya 2018, s. 87) är att 

föredra men eftersom många arbetande personer i Spanien är lediga mitt på dagen på grund 

av siesta menar vi att detta påstående har en annan innebörd i Spanien än i Sverige och därför 

inte är direkt överförbart till en svensk kontext. Författarna betonar också vikten av att varje 

enskilt företag själva måste prioritera vilka välbefinnandefrämjande aktiviteter de kan och 

vill fokusera på (Celma, Martinez-Garcia & Raya 2018).  

Turkers (2009) definition skiljer sig mot vad resterande författare menar att begreppet 

innebär och därför anser vi den relevant att inkludera. Turker (2009) anser att företags 

sociala ansvarstagande innefattar de aktiviteter som påverkar företagets intressenter positivt 

och att detta ansvar står utanför företagets ekonomiska intressen. Till skillnad från Schwartz 

och Carroll (2003) menar han alltså att företagets ekonomiska (vinst)intresse inte är en del 

av det sociala ansvaret och därför anser vi det betydelsefullt att skildra Turkers (2009) 

definition av vad socialt ansvarstagande för anställda innebär. Dessutom överensstämmer 

flera av de parametrar som han menar innefattar socialt ansvarstagande för anställda med 

de tidigare presenterade författarnas parametrar vilket tillika gör artikeln intressant att 

använda. Turker (2009) har i sin artikel identifierat olika parametrar som han menar 

definierar företagets sociala ansvarstagande för dess intressenter där vi således valt ut de 

parametrar som riktar sig mot intressenten anställda (se bilaga 3, tabell 4).  

Vi kan konstatera att det finns en rad olika parametrar för företag att ta hänsyn till för att ta 

ett socialt ansvar för sina anställda. De ovan presenterade författarna definierar begreppet 
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socialt ansvarstagande på olika sätt och har således identifierat olika parametrar för att 

beskriva vad detta ansvar mot just anställda innebär. Trots olikheter mellan författarna har 

genomgången av de olika författarnas tabeller uppvisat ett antal likheter. Dessa likheter 

illustreras nedan i vår egen modell (se figur 7) och därefter följer även en förklaring till varför 

de valts. I modellen illustreras också vilka författare som diskuterar vilka parametrar, dessa 

har markerats med ett kryss. Med utgångspunkt ur de ovan beskrivna författarnas 

förklaringar till vad socialt ansvarstagande för anställda innefattar har vi tagit fram de 

parametrar som upprepade gånger nyttjats och följaktligen anser vi dem relevanta för vår 

definition av begreppet. Dessa parametrar har sedan använts som underlag för den empiriska 

undersökningen. 

 

 

Figur 7. Egen kategorisering över parametrar som definierar socialt ansvarstagande för 

anställda 

 

3.3.1 Ekonomisk kompensation och förmåner 

Den första parametern som vi anser definierar socialt ansvarstagande för anställda är 

ekonomisk kompensation och förmåner. Flera av författarna nämner detta men talar om den 

på olika sätt. Remišová och Búciovás (2012) menar att ersättningen (lönen) ska motsvara den 

anställdas prestation, vilket Barrena-Martínez, López-Fernández och Romero-Fernández 

(2016) instämmer med och tillägger dels att lönesättningen bör ske transparent samt att 

företag bör erbjuda belöningar och förmåner särskilt till erfaren personal som under lång tid 

varit anställda på företaget. Turker (2009) talar om att de anställda ska erbjudas en rimlig 

Egna parametrar  
Remišová 

 & Búciová (2012) 

Celma, Martinez-

Garcia & Raya 

(2018)  

Barrena-Martínez, López-

Fernández & Romero-

Fernández (2016) 

Turker 

(2009) 

1. Ekonomisk kompensation och förmåner  X  X X 

2. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen X X X X 

3. Jämställdhet och diskriminering X X X X 

4. Kompetens och utveckling  X  X X 

5. Kommunikation X X X  

6. Etiskt och moraliskt handlande X (X) (X) (X) 
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lön, som möjliggör en god livskvalitet, vilket vi tolkar som att de bör erhålla en lön som 

motsvarar arbetsbördan och som är i enlighet med samhällets förväntningar samt 

kostnadsnivån i omgivningen. Han talar också om förmåner, inte enbart till erfaren personal 

till skillnad från Barrena-Martínez, López-Fernández och Romero-Fernández (2016), för att 

förbättra den anställdes tillvaro. Vår tolkning är att konsulterna ska bli erbjudna en 

marknadsmässigt rättvis lön där förmåner motsvarar det som av samhällets 

arbetsrättorganisationer anses rimligt i förhållande till anställningens utformning samt i 

jämförelse med likvärdiga anställningar eller arbetsbördor på arbetsplatsen.  

 

3.3.2 Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

Den andra parametern i vår tabell är hälsa och säkerhet. Samtliga av de ovan nämnda 

författarna pratar om betydelsen av en säker fysisk arbetsmiljö som en del av det sociala 

ansvarstagandet mot de anställda. Även om Turker (2009) pratar om att företag bör värna 

om en hälsosam arbetsmiljö är det enbart Remišová och Búciovás (2012) och Barrena-

Martínez,  López-Fernández och Romero-Fernández (2016) som nämner att företag också 

bör värna om de anställdas psykiska hälsa. Vi anser emellertid att den psykiska hälsan kan 

tolkas som en del av hälsa i allmänhet vilket innebär att hälsa i vår tabell även innefattar de 

anställdas psykiska hälsa.  Vi menar att säkerhet ska inkludera allt från att det finns 

utarbetade varnings- och säkerhetssystem för diverse maskiner inom industrin till att på ett 

kontor veta var nödutgångarna finns samt att hälsa skall inkludera alla aspekter inom fysisk 

och psykisk hälsa, till exempel ergonomi och utanförskap, för att vara anpassningsbar oavsett 

arbetsplats. 

 

3.3.3 Jämställdhet och diskriminering 

Det är enbart Turker (2009) som inte tar upp arbete mot diskriminering som en parameter 

av socialt ansvarstagande för anställda. Däremot pratar han om att beslut gällande de 

anställda ska vara rättvisa och att alla ska ges lika möjligheter. Remišová och Búciovás (2012) 

och Barrena-Martínez, López-Fernández och Romero-Fernández (2016) betonar också 

vikten av likabehandling, även om de nämner dessa under separata punkter.  Barrena-

Martínez, López-Fernández och Romero-Fernández (2016) och Celma, Martinez-Garcia och 

Raya (2018) nämner dessutom att företag bör arbeta mot trakasserier på arbetsplatsen som 

ytterligare en del av det sociala ansvaret. Därför har vi valt att kalla den här parametern för 

jämställdhet och diskriminering då vi menar att innebörden således täcker samtliga av 

författarnas parametrar som berör ämnet. 

 

3.3.4 Kompetens och utveckling 

Den fjärde parametern i tabellen har vi valt att benämna kompetens och utveckling.  

Remišová och Búciovás (2012), Barrena-Martínez, López-Fernández och Romero-Fernández 
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(2016) och Turker (2009) menar att företaget bör uppmuntra till kompetensutveckling och 

att de bör erbjuda de anställda vidare utbildning om detta önskas eller erfordras. Barrena-

Martínez, López-Fernández och Romero-Fernández (2016) uttrycker också att det är 

företagets uppgift att upptäcka eventuella utbildningsbehov.  Celma, Martinez-Garcia och 

Raya (2018) inkluderar inte utbildning i tabellen över de parametrar som de anser definierar 

socialt ansvarstagande men nämner ändå i sin artikel att det är relevant för anställda att 

erhålla den utbildning som krävs för arbetsuppgifterna. Således anser vi att den här 

parametern platsar i vår modell.  

 

3.3.5 Kommunikation 

Vi anser att kommunikation är en relevant parameter eftersom både Barrena-Martínez, 

López-Fernández och Romero-Fernández (2016) och Celma, Martinez-Garcia och Raya 

(2018) diskuterar att den interna kommunikationen på företaget är viktig. Turker (2009) 

nämner inte specifikt kommunikation men påpekar att det är viktigt för företaget att ta 

hänsyn till de anställdas viljor och behov vilket vi menar förutsätter en god kommunikation 

mellan parterna. Även Remišová och Búciová (2012) betonar vikten av att det finns interna 

kommunikationssystem för rådgivning och ventilering av åsikter där personalens integritet 

respekteras samt att företaget har ett ansvar att hålla de anställda informerade om företagets 

finansiella status samt förväntade utveckling. Vår tolkning är att det krävs ett tydligt och 

enkelt kommunikationsverktyg internt i företaget, exempelvis ett intranät, där information 

är transparant och lättillgänglig men med funktioner som möjliggör mer enskilda ärenden 

för att möjliggöra ökad kongruens i företaget. 

 

3.3.6 Etiskt och moraliskt handlande  

Remišová och Búciovás (2012) talar främst om att kommunikation är viktig när det gäller att 

informera de anställda om företagets etiska ståndpunkter och uppförandekoder. Den sista 

parametern kan uppfattas som något mångsidig eftersom innebörden av begreppen etik och 

moral inte är lika specifik som till exempel innebörden av kommunikation. Trots att det 

enbart är Remišová och Búciovás (2012) som direkt talar om etik menar vi att samtliga av 

författarna berör ämnet. Precis som Schwartz och Carroll (2003) förklarar är många etiska 

handlingar i grunden av legal eller ekonomisk karaktär. Detta innefattar till exempel 

författarnas påstående att de anställda ska få en rättvis lön eller att företaget arbetar med 

jämställdhet på arbetsplatsen. Med det sagt inkluderas den sista parametern i tabellen 

eftersom vi anser det intressant att uppmärksamma hur de deltagande respondenterna 

uppfattar innebörden av begreppen etik och moral.  
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3.4 Analysmodell  

 

Figur 8. Analysmodell (egen illustration)  

 

För att läsaren på ett överskådligt sätt ska förstå hur den teoretiska referensramen har 

använts för att analysera det empiriska materialet och därigenom besvara frågeställningarna 

och uppnå studiens syfte har vi skapat en analysmodell för att illustrera detta. För att besvara 

den första frågeställningen; hur uppfattar chefer och konsulter att bemanningsföretag tar 

sitt sociala ansvar för anställda och hur kan det illustreras med hjälp av ansvarsmodellen, 

har den egenskapade modellen med tillhörande parametrar använts. Dessa parametrar har 

tagits fram med syftet att precisera fenomenet socialt ansvarstagande mot anställda och 

lättare åskådliggöra, för såväl läsaren som för respondenterna, vad detta innebär. Genom att 

kategorisera parametrarna enligt ansvarsmodellen ämnar vi redogöra för vart i modellen 

cheferna och konsulterna anser att bemanningsföretagen placeras, det vill säga vilket ansvar 

de tar. Den andra frågeställningen; hur kan vi skapa förståelse för chefernas och 

konsulternas uppfattningar om socialt ansvarstagande för anställda med hjälp av 

intressentteorin, besvaras genom att, utefter chefernas och konsulternas uppfattningar, 

bedöma vilka villkor konsulter som intressenter uppnår och därigenom placera dem i MAW-

modellen. På så sätt kan vi avgöra huruvida konsulter som intressentgrupp prioriteras vilket 

kan hjälpa oss förstå respondentgruppernas uppfattningar om fenomenet.  
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4 Empiri 

I kommande kapitel åskådliggörs studiens empiriska fynd. Materialet består av den 

primärdata som samlats in i form av de intervjuer vi genomfört med såväl konsulter som 

med ansvariga för frågor om socialt ansvarstagande på bemanningsföretagen (cheferna). 

Empirin är presenterad i tematisk stil där vi först beskriver chefernas uppfattningar kring 

de områden vi utifrån teorin valt att undersöka följt av konsulternas uppfattningar. På så 

sätt blir det enkelt för läsaren att själv urskilja skillnaderna alternativt likheterna mellan 

de båda respondentgrupperna inför kommande analys.   

 

4.0.1 Presentation av respondenter 

Hädanefter kommer representanterna från bemanningsföretagen benämnas som Chef 1–4 

och konsulterna som Konsult 1–5. För att förtydliga syftar ordet "anställda” i avsnittet på 

personer som är anställda direkt av kundföretaget. 

 

Chef 1 (C:1) har på sin nuvarande arbetsplats ansvarat för HR- och hållbarhetsfrågor. Chef 2 

(C:2) arbetar med Employee Branding med huvuduppgift att skapa en attraktiv arbetsplats 

för de befintliga samt potentiella framtida anställda. Chef 3 (C:3) arbetar som Account 

Manager där arbetsuppgifterna inkluderar det interna ansvaret för företagets generella CSR-

frågor och Chef 4 (C:4) sitter som VD med övergripande operationellt ansvar för hela 

organisationen. Cheferna arbetar på bemanningsföretag verksamma i branscher för såväl 

yrkesarbetare som tjänstemän.  

 

Samtliga av de intervjuade konsulterna hade vid intervjutillfället avslutat sin anställning. 

Konsult 1 (K:1) var anställd på ett bemanningsföretag i cirka två och ett halvt år och var 

därigenom placerad på uppdrag hos ett läkemedelsföretag under hela perioden. Hen 

arbetade som en hjälpande hand med kvalitet, reklamationer, arkivering och administration 

av företagets produkter på den regulatoriska avdelningen. Konsult 2 (K:2) arbetade som 

kundservicemedarbetare åt ett bankkontor i tre år och var anställd som uthyrd konsult med 

bemanningsföretaget som arbetsgivare. Konsult 3 (K:3) arbetade som konsult i cirka tio 

månader och var uthyrd som administratör till en bank. Konsult 4 (K:4) var uthyrd som 

lagermedarbetare åt ett företag inom bilindustrin i ungefär ett år och Konsult 5 (K:5) 

tillbringade tre år som processoperatör i tillverkningsprocessen på ett läkemedelsföretag 

med en del administrativa uppgifter men berättade också att hen var väldigt flexibel i sitt 

uppdrag åt kundföretaget och kunde bli placerad på olika avdelningar vid behov.   
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4.1 Chefer 

4.1.1 Övergripande frågor  

Intervjuerna inleddes med att be cheferna förklara vad de anser att innebörden av socialt 

ansvarstagande är samt vad socialt ansvarstagande för anställda specifikt innebär. Det 

framgick att cheferna inte enbart har egna definitioner av begreppet utan också olika rutiner 

och handlingsplaner för hur de arbetar för att ta detta ansvar. Samtliga chefer påpekade att 

socialt ansvarstagande är ett viktigt ämne att belysa samt att det är av betydelse att ta detta 

ansvar för just anställda. Flera av cheferna menar att socialt ansvarstagande innefattar 

ansvar kring arbetsmiljö inkluderat god fysisk och psykisk hälsa, jämställdhet, mångfald och 

likabehandling samt utbildningsmöjligheter (C:1; C:2; C:4) medan en av cheferna uttrycker 

att de inte definierat begreppet (C:3). C:1 förklarar att de säkerställer de anställdas 

välmående genom att följa kollektivavtal vilket ger dem en anställningstrygghet. Liknande 

förklarar C:2 att de säkerställer att de anställda har goda anställningsvillkor men påpekar 

också att de är mycket angelägna att ta sitt sociala ansvar och att det är något de vill bli bättre 

på;   

 

Vi skrapar liksom på ytan, vi gör jättemycket bra idag men kanske lite ad hoc, 

vi kommer börja jobba mer strategiskt med de här frågorna - C:2 

 

C:3 menar att de värnar om de anställdas välmående genom att arbeta proaktivt för att 

identifiera specifika förbättringsområden i tid. C:4 förklarar att de ser sina konsulter som 

livstidsanställda och att bemanningsföretaget ger dem en chans att öppna upp dörrar till ett 

specifikt företag eller till specifika arbetsuppgifter. De känner sina konsulter personligen och 

ser till att varje konsultchef inte har för många konsulter att tillgodose. På så sätt kan de jobba 

utifrån individen med ett närvarande ledarskap. C:4 menar vidare att det är viktigt för de 

anställda att företaget bibehåller en stabil ekonomi eftersom detta påverkar de anställdas 

välmående. 

 

Att inte ha koll på sin ekonomi eller att ekonomin blöder på något sätt, blir inte 

bra [...] en god ekonomi är en förutsättning för god arbetsmiljö - C:4 

 

4.1.2 Ekonomisk kompensation och förmåner 

Genom att basera löner på kollektivavtal tar bemanningsföretagen ansvar för att konsulterna 

får en rättvis ersättning (C:1; C:3; C:4) och att de blir informerade om detta vid 

anställningsintervjun (C:1). C:3 betonar också vikten av att löner baseras på den 

marknadsmässiga lönenivån samt att det är viktigt i bemanningsbranschen att yngre, mer 

oerfarna konsulter inte utnyttjas genom att till exempel erbjudas en lägre lön på grund av 

lägre erfarenhet av löneförhandlingar. C:2 menar att genom att erbjuda konsulter fast 
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månadslön och inte lön baserat på arbetade timmar (vilket är vanligt förekommande i 

bemanningsbranschen) missgynnas inte konsulterna om det till exempel infaller flera 

helgdagar en månad och de därmed får mindre betalt. Enligt samtliga chefer har konsulterna 

mer eller mindre möjlighet att påverka sin lön beroende på yrkesgrupp. Inom arbetaryrken 

baseras lönen på genomsnittligt förtjänstläge (GFL) vilket är ett branschgenomsnitt och är 

därmed förutbestämd. En av cheferna uttrycker att det vore i princip olagligt att inte följa 

detta till punkt och pricka. Inom tjänstemannayrken spelar erfarenhet och ålder större roll. 

C:4 betonar vikten av att ha koll på det allmänna löneläget på marknaden samt att de som 

bemanningsföretag ansvarar för att ta betalt från kundföretagen för att kunna ge deras 

konsulter rättvis ersättning.  

 

Vi är bra på att faktiskt ta betalt, för vi sätter ett värde på våra konsulter också. 

Vi vill inte att våra konsulter ska sticka för att vi har dumpat våra priser till 

våra kunder så att vi inte kan ge en lön som är skälig för arbetsuppgifterna - 

C:4   

  

Vad gäller förmåner förklarar samtliga chefer att de erbjuder konsulterna friskvårdsbidrag 

och en del erbjuder rabatter på olika träningscenter för att konsulterna ska ha möjlighet att 

hålla sig friska och hälsosamma. C:1 uttrycker också att det är viktigt att konsulterna ska 

erbjudas samma förmåner som personal med samma arbetsuppgifter som är anställda på 

kundföretaget.  

 

Vår personal ska ha samma lön och löneförmåner när det gäller olika 

ersättningar eller övertid och Ob-tillägg och så vidare som anställda på 

kundföretaget - C:1 

 

Detta inkluderar träffar utanför arbetstid, exempelvis julfester, eftersom detta bidrar till att 

konsulterna känner sig som en del av den arbetsplats de arbetar på. C:2 och C:3 nämner också 

detta och menar att deras konsulter alltid bjuds in till de fester som anordnas av 

kundföretaget. C:2 menar också att de anordnar egna träffar för deras konsulter för att främja 

gemenskap men vad gäller specifika förmåner får konsulterna enbart ta del av de som erbjuds 

av bemanningsföretaget.   

  

De är ju anställda av oss så det är våra premisser de måste förhålla sig till, vi 

kan inte ge en enskild konsult specifika förmåner för att hen är uthyrd till ett 

företag där de har speciella aktiviteter - C:2  
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4.1.3 Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

Tre av fyra chefer nämner att de tillsammans med kundföretaget har ett gemensamt 

arbetsmiljöansvar och uttrycker att de säkerställer konsulternas arbetsmiljö genom ett nära 

samarbete och dialog med kundföretaget. Både vid uppdragsstart men också när uppdraget 

är igång görs skyddsronder där man kontrollerar vart nödutgångar finns och om det 

föreligger speciellt riskfyllda maskiner eller om det finns andra säkerhetsföreskrifter 

konsulterna bör informeras om. För att kontrollera att konsulten fått tillräcklig information 

görs avstämningar med både kundföretaget och konsulten (C:1; C:2; C:4).  

 

 [...] sedan gör vi alltid en uppföljning efter ungefär en månad där vi går 

igenom ett antal olika punkter kopplat till arbetsmiljön [...] och då sitter vi både 

med kund och konsult och även tillsammans där vi följer upp så att konsulten 

trivs och att det funkar bra och så vidare - C:2 

 

Cheferna förklarar sedan att om något måste åtgärdas är det viktigt att även följa upp detta 

annars skickar de inte ut konsulten till det specifika företaget (C:1; C:2; C:4). C:3 menar 

däremot att deras konsulter inte befinner sig i säkerhetsmässigt farliga miljöer och därför 

görs heller inga kontroller hur säkerheten på arbetsplatsen ser ut. Flera av cheferna betonar 

också vikten av att vara uppmärksam på psykisk ohälsa men nämner inga specifika åtgärder 

för att hantera detta mer än enstaka samtal om hur konsulterna mår eller att det finns 

riktlinjer i personalhandböcker etcetera om att de skall rapportera in till exempel 

trakasserier. Det fanns en övergripande åsikt om att det finns rum för förbättring.  

 

Det är alltid ett svårt arbete. [...] Jag vet att det är ett mörkertal vad gäller 

antalet sjukskrivna och om man är det på grund av psykisk ohälsa - C:1 

 

C:3 förklarar vidare att vad gäller konsulternas hälsa arbetar de proaktivt för att främja ett 

aktivt liv i allmänhet.  

 

De är få som jag känner till som erbjuder ett så generöst friskvårdsbidrag som 

vi gör och det är ju för att hålla sig i form eller ha möjligheten till det, vi skapar 

ju möjligheterna för våra anställda att kunna röra på sig - C:3 

 

4.1.4 Jämställdhet och diskriminering 

C:1 förklarar att de som bemanningsföretag har stor möjlighet att arbeta jämställt och mot 

diskriminering eftersom de har en fördomsfri rekryteringsprocess där rekrytering sker 

baserat på kompetens. Om kundföretaget exempelvis frågar efter enbart manliga personer 

eller personer från Sverige ifrågasätts detta.   
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Det kan ju vara att det finns ett språkkrav att man ska kunna svenska, men då 

spelar det ingen roll om man är svensk eller inte [...] där har vi ganska goda 

möjligheter att påverka som bemanningsföretag - C:1  

  

Vid anställning informeras konsulten att bemanningsföretaget har nolltolerans mot våld, 

hot, diskriminering och missgynnande på arbetsplatsen. Det genomförs också 

diskrimineringskartläggningar på arbetsplatsen för att upptäcka eventuella riskområden och 

lönekartläggningar för att säkerställa att lönen är rättvis mellan könen (C:1).  

  

C:2 instämmer med att de aktivt arbetar för att motverka diskriminering och för en 

diskussion med både konsulter och konsultchefer kring vad som faller inom kategorin 

diskriminering. Vid anställningen informeras konsulten om policies kring jämställdhet och 

diskriminering och C:2 förklarar att de har ett “whistle blowing”-system vilket innebär att 

konsulter kan ringa anonymt om de vill anmäla en händelse som de anser bryter mot 

bemanningsföretagets policy. Som nämnts tidigare skickar inte bemanningsföretaget ut 

konsulter till arbetsplatser som anses riskfyllda säkerhetsmässigt. C:2 menar att detta även 

gäller om konsulten upplever att det förekommer mobbing eller trakasserier på 

arbetsplatsen. Konsulter som på detta sätt upplever en otrygg arbetsplats plockas bort från 

uppdraget.  

 

C:3 menar att de enbart anställer utefter kompetens men att de inte har några specifika medel 

för att säkerställa att konsulterna inte utsätts för diskriminering eller blir orättvist 

behandlade. Om en konsult skulle flagga för detta tas diskussionen upp med berörda 

personer men detta är inget som C:3 varit med om.   

  

[...] den kontakten blir naturligt med respektive konsultchef, då tar den chefen 

kontakt med ansvarig och då sätter man sig ner tillsammans med konsult och 

uppdragsgivare för att se vad det är som har hänt - C:3  

 

C:4 pratar också om att de i ett tidigt stadie i rekryteringsprocessen enbart utgår från 

kandidaters kompetens och att de har ett system som hjälper till med detta. Slutskedet av 

rekryteringsprocessen involverar även kundföretaget som i sin tur avgör om kandidaten är 

kompatibel utefter andra kriterier.  

 

4.1.5 Kompetens och utveckling 

C:3 menar att det är mycket upp till konsulten att själv framföra om hen önskar någon speciell 

utbildning och om bemanningsföretaget i sådana fall kan erbjuda detta. Däremot får juniora 

konsulter uppstartsutbildningar och bemanningsföretaget anordnar även nätverksträffar 
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några gånger per år för att konsulterna ska få möjlighet att skapa nya kontakter och dra 

lärdom av varandra. 

 

Jag tror det är kvartalsvis. Men sen så måste vi ju lyssna på våra konsulter 

också om de har önskemål och många gånger handlar det inte om utbildningar 

utan kanske mer nya utmaningar i form av uppdrag ... helt enkelt - C:3 

  

C:1 förklarar liknande att konsulterna själva kan uppmärksamma bemanningsföretaget om 

de önskar mer utvecklande roller eller någon specifik utbildning. Om till exempel 

kundföretaget erbjuder en specifik utbildning för konsulten gör bemanningsföretaget en 

kompetensutvärdering för att undersöka om detta gynnar konsulten och/eller uppdraget. Det 

är samtidigt vanligt förekommande att konsulter efter en tid blir anställda av kundföretaget 

och på så sätt får mer utvecklande roller. På frågan om bemanningsföretaget främjar 

konsulternas kompetensutveckling svarar C:1;   

  

 Ja, det skulle jag definitivt säga. Med tanke på att man har en stor möjlighet 

att gå vidare till andra uppdrag och att man har god kommunikation med sin 

personalansvarig så finns det goda möjligheter för konsulten att utvecklas - C:1 

  

Att erbjuda utvecklande utbildningar är något som C:2 också menar att de gör men främst i 

syfte att göra konsulterna attraktiva på arbetsmarknaden. Bemanningsföretaget utbildar 

konsulter på plats runt om i Sverige och värnar på så sätt om deras kompetensutveckling. C:2 

betonar vikten av att konsulter ska ha möjlighet att utvecklas och förklarar att 

bemanningsföretaget har ett mål att kunna erbjuda varje enskild konsult ett utbildningspaket 

för att säkerställa att konsulterna över tid utvecklas och kan avancera till andra roller och 

arbetsuppgifter. Att främja kompetensutveckling är något bemanningsföretaget 

kontinuerligt arbetar med och vill bli bättre på (C:2).  

  

Jag tror att många konsulter känner att de erbjuds utvecklingsmöjligheter. 

Sedan kanske vi behöver arbeta mer proaktivt med de här frågorna - C:2 

 

Då konsulterna inte stannar speciellt länge på bemanningsföretaget innan de blir anställda 

av kundföretaget menar C:4 att de får den kompetensutvecklande utbildning de behöver hos 

kundföretaget, men om det skulle behövas kan de erbjuda excelutbildningar eller liknande 

till sina konsulter. Vidare menar C:4 att de som bemanningsföretag främjar 

kompetensutveckling eftersom de erbjuder sina konsulter möjligheten att arbeta på olika 

arbetsplatser och med olika arbetsuppgifter.  
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4.1.6 Kommunikation  

Tre av fyra chefer uttrycker att kommunikation mellan bemanningsföretaget och konsulter 

varierar beroende på både kundföretaget, vilket uppdrag det handlar om och vad konsulten 

själv önskar. Flera bemanningsföretag gör kontinuerliga besök på kundföretaget för att 

konsulterna enkelt ska kunna framföra eventuella åsikter (C:1; C:2, C:4) och hos kundföretag 

där bemanningsföretaget har ett stort antal konsulter uthyrda finns alltid personal på plats 

(C:1). C:1 och C:3 betonar vikten av att alltid finnas tillgängliga via telefon eller mail för att 

konsulterna ska känna att de har en trygghet i bemanningsföretaget.  

 

Annars kan man alltid höras på mail eller telefon. Det kan också vara så att vi 

kommer ut till kund på torsdagar exempelvis. Detta går vi igenom när man 

skriver anställningsavtal eftersom detta kan se olika ut beroende på uppdrag 

och kund - C:1 

 

C:3 förklarar också att de kontinuerligt bokar in möten och avstämningar där en stor del av 

kommunikationen dem emellan sker. Kommunikation mellan bemanningsföretaget och 

konsulterna kan också ske via intranät (C:2) eller via facebookgrupper (C:3).   

 

C:4 förklarar att de skickar ut ett brev till sina konsulter cirka sex gånger per år där de 

informerar om vad som händer på företaget, det kan till exempel handla om nya anställda 

eller nya kunder. Hen berättar också att konsultcheferna emellanåt anordnar luncher för sina 

konsulter där relevant information delges konsulterna.  

 

Det kan vara att det är dags för årets sommarfest. Det kan vara lite såna 

grejer. Och hur företaget går, om det är något speciellt som har hänt. Och sen 

är det de här luncherna som våra konsultchefer är ute på och då brukar de 

också berätta lite om vad som händer och sker hos oss - C:4 

 

Varje fredag skickar konsultcheferna också ut ett sms, antingen för att informera om något 

specifikt eller för att önska trevlig helg. Detta för att de ska visa en kontinuerlig närvaro till 

konsulterna (C:4).  

  

C:1 och C:2 menar att de vid anställningen informerar konsulterna om hur de arbetar med 

frågor gällande socialt ansvarstagande men att de inte använder den benämningen utan 

berör sådant som detta innefattar, till exempel hur kommunikation sker och vart konsulten 

kan vända sig för att kontakta bemanningsföretaget. C:2 förklarar vidare att det är viktigt att 

säkerställa att information angående till exempel säkerhet, diskriminering och löner 

verkligen kommuniceras till konsulterna. Då detta vanligtvis sker vid anställningen är det 

inte ovanligt att informationen efter en tid glöms bort eller att konsulten helt enkelt är mer 
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fokuserad på det nya jobbet och vad detta innebär vid anställningstillfället. Därför vill de även 

gå ut med informationen via en film som konsulterna får skickade till sig men också kan hitta 

på bemanningsföretagets intranät. På så sätt kan de tydligare kommunicera med konsulterna 

(C:2).   

 

4.1.7 Etiskt och moraliskt handlande 

Flera av cheferna berättar att de har utarbetade uppförandekoder (code of conducts) som 

konsulterna informeras om där bemanningsföretagets värderingar och ståndpunkter 

framgår men även information om hur bemanningsföretaget förväntar sig att konsulterna 

uppför sig hos kundföretaget (C:1; C:2; C:4).   

  

[...] vi har en code of conduct för hela vår organisation och den handlar om 

etiska riktlinjer och hur du uppför dig inom företaget. Vi arbetar mycket med 

kärnvärden och värderingar som genomsyrar hur vi beter oss mot varandra, 

där lagspelare är en och att vara schysst är en annan. Detta jobbar vi 

jättemycket med - C:2 

  

C:1 menar att bemanningsföretaget förutsätter att konsulterna behandlas lika och att det 

råder en god jargong hos kundföretaget men att detta inte är något som kontrolleras. Vidare 

diskuteras att det kan vara förvirrande för konsulterna att veta hur de ska förhålla sig till 

uppförandekoder eftersom de är anställda av bemanningsföretaget men arbetar på 

kundföretaget. Därför är det viktigt att bemanningsföretagets uppförandekoder informerar 

om hur konsulterna ska agera om det uppstår tvivelaktigheter kring detta.   

 

På frågan om det råder en diskussion kring etiskt och moraliskt handlande svarar C:3 att 

diskussionen förekommer, men att de inte har en utarbetad strategi för att kommunicera 

detta.  

 

Skulle på något sätt vilja säga både och där. Det är ju såklart en väldigt viktig 

punkt, dels hur vi beter oss ute på uppdrag, men även om en uppdragsgivare 

inte beter sig etiskt eller moraliskt. Det rörs ju många gånger det ämnet men 

kanske inte uppstrukturerat på det sättet - C:3 

 

C:4 förklarar att bemanningsföretaget har en värdegrund som de arbetar efter och som 

handlar om vad som är rätt och fel agerande. C:4 uttrycker också att det är 

bemanningsföretagets ansvar att arbeta med kundföretag som agerar på ett moraliskt sätt 

gentemot sina anställda.  
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Om vi märker att en kund behandlar sina medarbetare på ett sätt som inte vi 

tycker är riktigt schysst, att vi märker att våra konsulter inte mår bra av att 

vara där. Då stänger vi den dörren, då finns det andra företag att jobba på - 

C:4 

 

Samtliga chefer nämner vikten av att personkänslig information om konsulterna behandlas 

konfidentiellt. C:2 förklarar att mycket av informationen gällande till exempel 

uppförandekoder, sekretess och etiska riktlinjer finns för konsulterna att hitta på 

bemanningsföretagets intranät och att det inte är rimligt att gå igenom allt under 

anställningen eftersom det skulle vara alltför tidskrävande.  

 

4.1.8 Sammanfattning chefer 

Samtliga chefer menar att frågor gällande socialt ansvarstagande är viktiga att belysa från 

bemanningsföretagens sida. De betonar vikten av att konsulter ska känna sig likvärdiga de 

som är direkt anställda på kundföretaget och menar att bemanningsföretaget har ansvar för 

att konsulterna ska känna sig sedda och värdefulla trots svårigheterna som uppstår när de 

arbetar på en annan arbetsplats. Cheferna menar att bemanningsföretaget ska fungera som 

en trygg punkt för konsulten och för att detta ska fungera är det viktigt för 

bemanningsföretaget att värna om konsultens välmående och agera om funderingar eller 

problem uppstår. Sammanfattningsvis uttrycker samtliga chefer att socialt ansvarstagande 

är betydelsefullt för verksamheten och att de, utefter de parametrar som intervjuguiden 

bygger på, tar ett socialt ansvar för sina anställda.  

 

4.2 Konsulter  

4.2.1 Övergripande frågor  

Vi inledde intervjuerna med att fråga om konsulternas generella uppfattning angående sin 

anställning vilket resulterade i blandade svar och för att undvika förvirring under intervjuns 

gång bad vi dem att benämna sin arbetsgivare som bemanningsföretaget och 

uppdragsgivaren som kundföretaget. Majoriteten av konsulterna trivdes väldigt bra hos 

kundföretaget och uttryckte att de blivit väl omhändertagna men hade inte någon 

uppfattning om deras anställning hos just bemanningsföretaget. K:5 beskrev att hen hade det 

bra hos kundföretaget men att det förmodligen berodde på att hen varit direkt anställd av 

just kundföretaget innan sin anställning hos bemanningsföretaget. Hen fyllde på och 

hävdade att atmosfären mellan konsulter och anställda kunde vara ansträngd.  

 

De som jobbar på kundföretaget har en annan syn på konsulter som kommer 

in i just den här branschen. Att komma in som konsult kan vara svårt, att 
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integrera liksom. Man kanske inte får samma tillhörighet eftersom man inte 

får följa med på samma saker - K:5 

 

K:1 och K:4 uttryckte känslan av att som ny eller i lägre rang inte riktigt ha mycket att säga 

till om. K:4 beskrev sin situation som osäker och att arbetstillfällena kunde dyka upp lite när 

som. Hen menade att som konsult var du tvungen att vara flexibel och uppfattade att detta 

var ett vanligt förekommande fenomen i bemanningsbranschen eller att det i alla fall gällde 

personal i “botten av hierarkin”. 

 

[...] man visste inte riktigt när man skulle få jobba eftersom man jobbade efter 

rådande efterfrågan. Så man fick vara väldigt flexibel [...] det är väl så det 

funkar på de flesta bemanningsföretagen - K:4 

 

K:1 uttryckte till och med en känsla av att bli utnyttjad från bemanningsföretagets sida. Hen 

hade tidigare varit anställd direkt av kundföretaget men blev efter en omstrukturering istället 

anställd via ett bemanningsföretag. 

 

Då sa de att jag skulle få si och så mycket i timmen. Vilket jag sa var lägre än 

det jag fått nu [...] varpå hon sa att ‘ja, ja men med semesterersättningen och 

så, så blir det ändå högre’, [...] jag förstod inte riktigt hur det funkade. [...] hon 

fick mig att tro att det stämde [...] men det visade sig att det inte blev det utan 

det jag fick ut blev lägre än det jag hade fått innan - K:1 

 

Därefter frågade vi konsulterna om de kände till begreppet socialt ansvarstagande. Oavsett 

svar gav vi vår definition för att de enklare skulle kunna utveckla sina svar på kommande 

frågor. Alla utom en konsult svarade att de hört talas om det tidigare. Däremot var det ingen 

som påstod att de var inlästa på själva innebörden av begreppet.  

 

Angående bemanningsföretagets sociala ansvarstagande för anställda var svaren blandade 

men ett genomgående tema var att se till att de anställda trivdes med sina arbetsuppgifter 

och mådde bra. De anställda ska känna sig trygga i tillvaron, ej känna sig pressade och att bli 

behandlade med respekt. En annan gemensam faktor var kommunikation mellan konsulten 

och bemanningsföretaget. Alla förutom en av konsulterna uttryckte en begäran att enkelt 

kunna “bolla” tankar med sin arbetsgivare med jämna mellanrum, inte bara för att ventilera 

hur de mådde utan även för att säkerställa att allt gick rätt till och att inte viktig information 

gick till spillo. K:2 uttryckte att det var extra viktigt att närmaste chefen på 

bemanningsföretaget hälsade på hos kundföretaget med jämna mellanrum för att få en 

klarare bild av vad som händer på plats. Konsulterna nämnde även variabler som 

utvecklingsmöjligheter och att det skulle vara jämställt samt rättvisa förhållanden.  
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Vi frågade även vad de ansåg var viktigast för att trivas på arbetsplatsen. Det viktigaste var 

relationen till kollegorna, att känna sig trygg och bekväm i det sociala sammanhanget och att 

bli behandlad med respekt av såväl kollegor som chefer. Likvärdigt var behovet av att 

utvecklas i sitt arbete och känna att arbetsuppgifterna är intressanta.  

 

Gällande deras egna uppfattningar kring hur det faktiskt var skiljde sig dessa mot deras 

förväntningar. K:5 menade att det alltid kändes som att konsulterna var nedprioriterade. Att 

de alltid kom i andra hand och att bemanningsföretaget hellre prioriterar sin relation till 

kundföretaget än konsulternas välbefinnande. 

 

Det känns som att man som konsult alltid är sekundär i processen. Jag tycker 

att de måste skapa större förståelse för hur det funkar. Det kundföretag som 

jag jobbade på ville inte anställa folk för att det är lättare att avskeda konsulter 

än ordinarie. Det de måste göra mot konsulterna är ju att fråga om de föredrar 

att jobba skift eller dag, pussla scheman bättre - K:5 

 

Om bemanningsföretagen faktiskt brydde sig om konsulternas välbefinnande är inte heller 

självklart. Vissa nämnde att de upplevde att bemanningsföretaget ringde tillräckligt ofta eller 

att de skickade sms för att fråga om allt var okej medan andra upplevde relationen som 

relativt ytlig. Enligt K:2 hade hen en bra relation med sin konsultchef medan de som skötte 

kontakten under veckorna inte brydde sig om hur eller på vilket sätt de agerade mot 

konsulterna bara de fyllde passen. Ingen av konsulterna kunde heller säga att företagen 

gjorde något mer specifikt för att säkerställa att de mådde bra. K:2 berättar att 

bemanningsföretaget anordnade en träff för alla konsulterna på samma arbetsplats med syfte 

att diskutera förändringar för framtiden samt vilka önskemål konsulterna hade gällande hur 

dessa förändringar skulle genomföras men att detta endast skedde en gång på två och ett 

halvt år. K:3 berättade om en liknande situation då de endast satt ner i en större grupp en 

gång på tio månader för att diskutera känslor och upplevelser angående arbetssituationen. 

  

4.2.2 Ekonomisk kompensation och förmåner 

Efter att ha fått en generell uppfattning om respondenternas inställning till ämnet ville vi 

försöka styra intervjun efter de teman vi på förhand tagit fram för att kunna precisera 

informationen för studiens ändamål.  

 

Gällande lön nämnde alla respondenter att det var viktigt med tydlighet gällande hur lönen 

sätts och vad de kan förvänta sig. Fyra av fem uttryckte även att det inte var fallet under deras 

anställning. De menade att företagen måste förklara bättre för att du som konsult inte ska 
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känna dig osäker. Även om det står på anställningsavtalet kan det vara svårt att tyda vad det 

egentligen innebär. K:3 uttryckte att hen inte ens blev informerad om vilken timlön hen 

skulle få utan fick räkna ut den själv när första lönen kom. Det fanns även ett överhängande 

missnöje över bristen på återkoppling angående deras prestation och de menade att lönen 

borde kunna förhandlas under anställningen och baseras på hur du presterar på 

arbetsplatsen, hur länge du arbetat och hur pass mycket du bidrar. Flera av respondenterna 

berättade att bemanningsföretaget var ovetandes om hur de presterade och att 

kommunikationen de och kundföretaget emellan angående detta var bristfällig om ens 

befintlig. De uttryckte även ett behov av att få sitta ner ihop med både bemanningsföretaget 

och kundföretaget vid eventuella samtal för att få vara en del av diskussionen och inte känna 

att den sker bakom ens rygg.  

 

Efter ett år ungefär började jag ta heltidsanställdas roll […] gjorde mycket mer 

än vad min tjänst egentligen innebar […] men det vet inte bemanningsföretaget 

om och ger inte någon ersättning för eller förändring i mitt kontrakt vilket blir 

omotiverande - K:2  

 

Gällande förmåner tyckte även här majoriteten av konsulterna att de ska matcha de förmåner 

kundföretaget erbjuder sina anställda. K:5 menar att missnöje lätt sprids om konsulten 

jobbar under “sämre arbetsförhållanden” och tillägger att det ska vara tydligt vilka förmåner 

du är berättigad till, något som hen inte hade någon aning om. K:2 uppfattade det som att 

hen varken fick ta del av kundföretagets förmåner eller att bemanningsföretaget erbjöd något 

som kompensation. Hen hävdade dessutom att hen inte trodde att detta var något som 

diskuterades mellan företagen. K:4 var den enda som ansåg att informationen kring lön och 

förmåner var tillräcklig och hade inte heller några anspråk på specifika förmåner då en 

person som anställs via ett bemanningsföretag bör “veta vad de ger sig in på”. Hen menar 

att personer med högre utbildning bör vara mer delaktiga i lönesättningen.  

 

[…] men sedan om man har en utbildning och blir lite äldre och har lite mer att 

komma med och kan bidra med ett helt annat sätt tycker jag att man kan börja 

föra en öppen diskussion om lön, med grund i ett avtal - K:4  

 

K:4 uttryckte det även som konstigt att förvänta sig samma förmåner som kundföretagets 

anställda och menar att man som konsult får förhålla sig till de förmåner som 

bemanningsföretaget erbjuder.  

 

4.2.3 Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

Samtliga konsulter är överens om att det är av yttersta vikt att bemanningsföretaget 

säkerställer att konsulternas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen tas om hand men att det 
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främst är kundföretaget som kan förknippas med detta. Alla respondenter förutom K:4 

kändes vid att kundföretaget haft en genomgång vid början av uppdraget men endast K:5 

kunde säga att bemanningsföretaget tagit initiativet att introducera konsulterna till de 

skaderisker som fanns. Fyra av fem uppfattade inte att de fick någon information om 

skaderisker av bemanningsföretaget. De uppfattade inte heller att bemanningsföretaget 

informerade om att detta var något kundföretaget skulle upplysa dem om.  

 

Generellt känns det som att bemanningsföretaget måste ha en extremt mycket 

mer utarbetad plan och strategi där de verkligen informerar och utbildar sina 

konsulter då de inte når ut till oss lika lätt - K:3 

 

Konsulterna ansåg det också viktigt att bemanningsföretaget övervakade konsulternas 

psykiska hälsa men att även detta var bristfälligt. K:1 beskriver till exempel att “jag hade 

väldigt minimal kontakt med dem angående detta [psykisk ohälsa] “. 

 

K:2, K:5 och K:4 uttryckte specifikt att bemanningsföretaget bör arbeta proaktivt med dessa 

frågor men ingen av konsulterna uppfattade att så var fallet, det var i alla fall inget som 

kommunicerades ut till dem. Enligt K:2 saknade hen dock inte att bemanningsföretaget 

skulle kommunicera ut sitt ansvar gällande allmänna säkerhetsföreskrifter så länge de 

säkerställt att det genomfördes hos kundföretaget medan K:3 efterfrågade kontinuerlig 

uppföljning och kommunikation. Huvuddelen av respondenterna är dock ense om att ifall de 

själva skulle höra av sig till bemanningsföretaget och uttrycka obehag eller att något inte 

genomförts ordentligt skulle bemanningsföretaget agera. Endast K:3 hävdade att hen inte 

uppfattade det som att de skulle bry sig.  

 

4.2.4 Jämställdhet och diskriminering 

Samtliga av konsulterna ansåg att varken kön, ålder, etnicitet eller tro skulle ha någon 

betydelse för hur du som anställd skulle bli behandlad utan att alla ska bli behandlade lika 

och med respekt. En av respondenterna menade att det gjordes skillnad på ålder, att de yngre 

möjligtvis hade det kämpigare att bli respekterade medan en annan upplevde att konsulterna 

blev placerade på “skitgörat” och att de var lätta att köra med. En av respondenterna uttryckte 

även att det kunde förekomma opassande kommentarer om unga tjejers utseende. Det var 

dock olika uppfattningar om hur detta skulle skötas och faktiskt sköttes av 

bemanningsföretaget. Ingen av respondenterna kändes vid några rutiner för hur de skulle gå 

tillväga om problem uppstod, inte heller hade de fått känslan av att bemanningsföretaget fört 

en diskussion kring ämnet. 

 



 

48 
 

Min bild av bemanningsföretaget var att “vi anställer någon, gör pengar på 

den och skickar ut den någonstans”. [...] Jag kan inte säga att de arbetade 

aktivt för att föra diskussionen eller ens ta upp det - K:3  

 

K:5 ansåg att ansvaret borde ligga hos bemanningsföretaget men att hen inte trodde att de 

alltid lade sig i hur saker och ting hanterades av kundföretaget. K:4 menade att sådana 

problem oftast löser sig internt men hävdade att det är viktigt med en tydlig kommunikation 

mellan bemanningsföretaget och ledningsgruppen på kundföretaget för att förhindra 

felaktigheter. K:2 instämmer och menar att bemanningsföretaget till och med borde prata 

om de här frågorna på plats hos kundföretaget. Vissa menade dock att det var förståeligt om 

den typen av ärenden inte blev uppmärksammade om inte konsulterna tog första steget 

medan andra ansåg att “bollen borde ligga i deras [bemanningsföretagets] händer” (K:3).  

 

4.2.5 Kompetens och utveckling 

Alla konsulter ansåg att arbetsgivaren ska sträva efter att främja personalens personliga 

utveckling. Dels för att motivationen annars riskerar att försämras men även för att ju mer 

kompetent personalen är desto mer tjänar bemanningsföretaget på det. Under intervjun med 

K:2 beskriver hen att vissa kollegor som var heltidsanställda via bemanningsföretaget och 

uthyrda till kund kände sig ständigt utanför, att de inte uppmuntrades till att ta ansvar i 

samma utsträckning som anställda hos kundföretaget och att bristen på den typen av tillit tär 

på ens välmående. K:5 menar att arbetsgivaren aktivt ska vidta åtgärder för att erbjuda olika 

utbildningspaket eller åtminstone erbjuda utvecklande arbetsuppgifter. K:4 hävdar att 

variation är viktigt för att inte stagnera i sitt yrkesliv och K:1 uttrycker ett behov av att kunna 

klättra inom bemanningsföretagets “kompetensstege”. 

 

Konsulterna menade att även om själva bemanningsföretaget inte erbjöd dem möjligheten 

till personlig utveckling är det viktigt att de åtminstone säkerställer att det erbjuds av 

kundföretaget. De menade att det borde finnas lite enklare utbildningar hos kundföretaget 

som bemanningsföretaget såg till att de fick möjlighet att utföra. 

 

[...] skicka ut informationsbrev där de [bemanningsföretaget] lyfter fram att 

den här veckan har vi det här temat och kanske försöka erbjuda utbildning, 

diskussionsforum eller workshops - K:3 

 

Respondenterna ansåg inte att bemanningsföretaget erbjöd någon form av utbildning eller 

liknande och endast K:4 hävdade att hen trodde att bemanningsföretaget skulle uppmuntra 

till att konsulterna utökade sin kompetens om de skulle begära det.  
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Nej, de arbetade inte mot det [kompetensutveckling]. Det är absolut något jag 

anser att de borde göra. Frekvent. Kanske halvårsvis och om man ska prata 

löner årsvis eftersom utveckling går hand i hand med lön -K:5 

Dock trodde hen att det i många fall spelade stor roll för vilken tjänst det handlar om, något 

som nämndes av flera. De menade att det förmodligen var vanligare att kunna utvecklas i 

typiska tjänstemannaroller medan det var svårare för yrkesmän. 

4.2.6 Kommunikation 

Den gemensamma uppfattningen bland konsulterna var att det fanns rum för att uttrycka 

missnöje eller klagomål om det skulle uppstå. Fyra av fem hävdade att de blivit väl bemötta 

när detta väl skett. Majoriteten var också överens om att kommunikationen helst bör ske över 

telefon eller personliga möten om det nu inte gäller vardaglig information som till exempel 

bokning av arbetspass.  

 

Med telefon till exempel får du verkligen prata ut. Med mejl eller sms blir det 

lätt väldigt kort. Över telefon ställer hon följdfrågor och vill verkligen höra hur 

det går, över mejl och sms kan man inte förmedla samma känsla - K:2 

 

Det var också viktigt att bemanningsföretaget skulle vara lättillgängligt om konsulterna ville 

få tag på dem, något som de unisont hävdade att bemanningsföretagen skötte bra.  

  

Däremot var det blandade känslor över hur ofta kontakten med bemanningsföretaget skulle 

ske. De flesta var dock överens om att det var bemanningsföretaget som skulle föra den 

kontinuerliga kommunikationen och inte konsulterna. Hur företagen skötte det här var 

blandat, vissa hade bra kontakt med sina arbetsgivare medan andra knappt hörde av dem. 

Samtidigt var det blandade känslor kring huruvida kontakten var genuin eller om det bara 

genomfördes på grund av att det var ett standardförfarande. Det majoriteten efterfrågade var 

att inte bara få standardfrågan “är allt bra” eller “går det bra” utan även feedback från 

bemanningsföretaget i förlängning från kundföretaget. Återigen talades det mycket om att 

kommunikationen mellan bemanningsföretaget och kundföretaget måste vara kontinuerlig 

och sen föras vidare till konsult.  

 

Vi fann även att hur information sprids var av stor vikt och att brist på nödvändig information 

till konsulterna ofta leder till stress, förvirring, risk att inte kunna utföra sina uppgifter 

korrekt samt irritation. Alla respondenter har under tidigare avsnitt uttryckt en känsla av att 

de vid ett eller fler tillfällen upplevt att de inte blivit tillräckligt informerade om diverse 

viktiga ämnen. K:4 uppfattade det som att detta förmodligen var vanligare än vad folk tror 

inom bemanningsbranschen och att det är något du som konsult måste acceptera.   
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Det var lite bristfälligt. När man kommer till ett ställe första gången och man 

ska till en viss plats var det svårt att hitta som ny. Det kan man kanske förvänta 

sig egentligen men det var knappt att jag fick ett telefonnummer till platschefen 

där. Det vill man ju ändå ha så att man kan ringa om man inte hittar och sådär 

- K:4  

 

Det är väldigt viktigt att sprida information till alla. Att alla på en och samma 

arbetsplats åtminstone får information vid samma tidpunkt och på samma 

sätt. Det var ofta så att vi gick om varandra när vi fick info - K:3  

  

4.2.7 Etiskt och moraliskt handlande 

Om detta ämne hade respondenterna inte mycket att uttala sig om. Endast två kunde säga 

att bemanningsföretaget informerat dem om att de skulle tänka på att de representerade 

bemanningsföretaget och agera professionellt utåt mot kundföretaget och endast en av dem 

belyste vikten av att till exempel behandla sina kollegor med respekt. Ingen av 

respondenterna visste om det fanns någon speciell uppförandekod (code of conduct) på 

bemanningsföretaget. 

 

Nej de minns jag inte. Känns mer som att de hade en kravspecifikation och mer 

bara skulle bocka av det som krävdes - K:3 

 

Men nej jag skulle inte säga att de gick igenom de specifika aspekterna mer att 

de bemanningsföretaget finns och att de var min arbetsgivare. Det var tydligt 

- K:2 

  

Det som flera dock medgav var att de kan ha erhållit information om liknande ämnen 

skriftligt vid tillfället för anställningen men att detta borde tydliggjorts bättre. Majoriteten av 

konsulterna påpekade att de blev överösta med information under anställningstillfället och 

att det var svårt att komma ihåg all information. Flera är dock överens om att de hade 

uppskattat att få höra en mer utarbetad förklaring av bemanningsföretagets 

förhållningsregler om hur de ska behandla varandra och vad de ska förvänta sig hos 

kundföretaget för att på så sätt få en känsla av tillhörighet till just bemanningsföretaget. De 

menar att om det nu berörts över huvud taget så har sådana frågor förmodligen i så fall 

informerats om av kundföretaget.  

 

4.2.8 Sammanfattning konsulter 

Det framgår av intervjuerna att flera av konsulterna känner sig nedprioriterade och inte lika 

värdefulla som ordinarie anställda eftersom de “bara” är konsulter, att de enbart är där för 
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att fylla en funktion vid behov. Efter de teman som intervjuguiden baseras på är konsulternas 

generella uppfattning att bemanningsföretagen brister i sitt sociala ansvarstagande för dem 

som konsulter och att företagen endast gör det som måste göras. Avslutningsvis hävdade 

vissa av respondenterna att de fortsättningsvis kommer tänka mer på dessa aspekter i 

framtiden och att de förmodligen kommer känna sig mer naturligt involverade i dessa frågor 

på grund av att de äntrar nya arbetsplatser och bygger på sin erfarenhet. 
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5 Analys 

I följande avsnitt används den teoretiska referensramen som verktyg för att analysera den 

insamlade empirin. Analysen är uppdelad i två delar där den första delen fokuserar på att 

förklara respondentgruppernas uppfattningar med hjälp av de valda parametrarna samt 

ansvarsmodellen och den andra delen fokuserar på att, med hjälp av MAW-modellen som 

grundar sig i intressentteorin, få bättre förståelse för uppfattningarna. 

 

5.1 Ansvarsmodellen 

Kapitlet inleds med en figur som illustrerar hur vi kategoriserat de olika parametrarna med 

koppling till Schwartz och Carrolls (2003) modell. Därefter förklaras kategoriseringarna 

under varje parameters avsnitt följt av en analys över vilket ansvar de två 

respondentgrupperna anser att bemanningsföretagen tar, varpå vi placerat dem i modellen. 

Detta skall hjälpa oss att förklara hur det sociala ansvaret för anställda uppfattas av 

respondenterna samt lägga en grund för vidare analys. 

 

1. Ekonomisk kompensation och förmåner (Ekonomiskt/Legalt/Etiskt) 

2. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (Legalt/Etiskt) 

3. Jämställdhet och diskriminering (Legalt/Etiskt) 

4. Kompetens och utveckling (Ekonomiskt/Etiskt) 

5. Kommunikation (Legalt/Etiskt) 

6. Etiskt och moraliskt handlande (Etiskt) 

 

Figur 9. Egen figur över de parametrar som definierar socialt ansvarstagande för 

anställda och kategoriseringar av ansvarsområden. 

 

5.1.1 Ekonomisk kompensation och förmåner 

Parametern är av ekonomisk karaktär eftersom företags motiv till att ge sina anställda en 

rättvis ersättning i form av lön och förmåner till stor del har en indirekt ekonomisk påverkan 

då de anställdas arbete krävs för att driva verksamheten framåt och generera vinst men även 

för att nöjda anställda påverkar verksamheten positivt (Barrena-Martínez, López-Fernández 

& Romero-Fernández 2016). Vidare menar vi att den också är legal eftersom lönesättningar 

och vissa former av förmåner är lagstadgade. Samtidigt anser vi att kategorin är av etisk 
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karaktär då företag inte behöver ge sina anställda förmåner utöver vad lagen kräver men att 

många företag gör det ändå för att öka de anställdas välmående. Parametern hamnar således 

under ett komplett ekonomiskt-legalt-etiskt ansvar.  

 

Uppfattningarna om huruvida bemanningsföretagen tar ansvar för ekonomiska kontrakt och 

förmåner skiljer sig mellan grupperna. Ett exempel är uppfattningen om att konsulterna inte 

delgetts tillräcklig information angående löner och avtal och vi menar att det beror på 

individernas egna tolkningar av situationen. Bemanningsföretagen kan mycket väl ha 

informerat om alla nödvändiga delar i avtalet vid intervjutillfället men att detta inte 

uppfattats av konsulterna på grund av att de som individer upplevde situationen på ett 

annorlunda sätt. Dahlgren och Johansson (2015) förklarar att olika individer förstår 

omvärlden olika och vi menar att cheferna i situationen fokuserade på att förmedla de avtal 

som fanns medan konsulternas fokus riktades mot det nya jobbet eller nya kollegor och 

därför inte registrerade allt det cheferna förmedlade. Vi menar att nämnandet av 

förekommande avtalsbestämmelser, för att det måste göras enligt lag, inte är samma sak som 

att ta ansvar för att arbetstagaren verkligen uppfattar informationen ordentligt.  

 

Gällande förmåner säger alla chefer att de erbjuder till exempel friskvårdsbidrag och vissa 

menar att konsulterna blir erbjudna att följa med på kundföretagets personalevent. 

Majoriteten av konsulterna upplevde inte att de hade samma förmåner som övriga anställda. 

Schwartz och Carroll (2003) förklarar att handlingar av enbart legal karaktär är sådana som 

är påtvingade enligt lag. Vi menar att cheferna anser att ett legalt ansvar tas gällande 

förmåner då företaget erbjuder dessa enligt kollektivavtalets bestämmelser. Att till exempel 

låta konsulterna delta på ett personalevent menar vi klassas som en etisk handling, det vill 

säga, en handling som inte påverkar företaget positivt rent ekonomiskt eller som är bestämt 

enligt lag (Schwartz & Carroll 2003).  

 

Vi tolkar det som att bemanningsföretagen strävar efter att, inom den här parametern, ta sitt 

fulla ansvar mot konsulterna genom att till exempel omfattas av kollektivavtal då detta är 

framtaget för att skydda arbetstagarna och erbjuda rättvisa villkor. Däremot tolkar vi det som 

att konsulterna inte uppfattar detta eftersom de ansåg att information gällande lönesättning 

var bristfällig. Genom att cheferna ändå menade att informationen finns tillgänglig, och att 

lönen samt förmåner betalas ut tolkar vi det som att företaget anser att de tar det som 

Schwartz och Carroll (2003) beskriver som ekonomiskt-legalt-etiskt ansvar. Vår tolkning av 

konsulternas uppfattningar ger oss dock bilden av att de går miste om det etiska kriteriet, på 

grund av en otillräckligt transparent avtalsgenomgång och att de inte fullt ut registrerat eller 

uppfattat informationen som delgivits dem. 
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5.1.2 Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen  

Även här finns lagar som företag ska förhålla sig till vad gäller hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen och det vore samtidigt oetiskt att inte värna om de anställdas hälsa och 

säkerhet. Schwartz och Carroll (2003) förklarar också att handlingar som är lagstadgade 

samtidigt anses etiska eftersom det vore oetiskt att inte följa lagen. Därför klassar vi 

parametern hälsa och säkerhet som legal-etisk. Däremot ser vi ingen direkt koppling till ett 

ekonomiskt ansvar under den här parametern. Självklart kan ett större engagemang i dessa 

frågor leda till ökade kostnader för företaget men det kan vi säga om alla parametrar. Att 

konsulten däremot direkt skulle tjäna eller missgynnas ekonomiskt av dessa aspekter finner 

vi inga belägg för varför vi klassar parametern utefter kategorin legal-etisk. 

 

Cheferna menar att de tar ansvar för konsulternas säkerhet genom dialog med både 

kundföretaget och konsulterna. Konsulterna är dock överens om att ingen information om 

hälso- eller säkerhetsrisker delgivits dem. Vår tolkning är att bemanningsföretagen skjuter 

över mestadels av det operativa ansvaret till kundföretaget men misslyckas i att 

kommunicera detta till konsulterna samt att de kontroller och uppföljningar som de hävdar 

genomförs inte får det genomslag som bemanningsföretaget hoppas. Således uppfattar inte 

konsulterna att bemanningsföretagen hanterar dessa frågor och att de, enligt konsulterna, 

därför inte tar sitt ansvar. Däremot var majoriteten av konsulterna enstämmiga om att 

bemanningsföretaget skulle bry sig och agera vid uppmärksammande av felaktigheter.   

 

Cheferna och konsulterna är överens om att det är av stor vikt att företagen arbetar proaktivt 

med frågor gällande psykisk ohälsa och båda grupperna var även samstämmiga om att detta 

arbete behövde förbättras. En förklaring kan vara som C:1 uttrycker; “det är ett mörkertal 

vad gäller antalet sjukskrivna och om man är det på grund av psykisk ohälsa”. Antingen är 

mörkertalet större på grund av att företagen inte arbetar tillräckligt med dessa frågor, 

alternativt leder bristen på inrapporterade fall från konsulternas sida till en sämre 

medvetenhet samt sämre möjligheter för företagen att kunna utarbeta ordentliga processer 

för att hantera detta. Frågan är vilket som är hönan och vilket som är ägget. 

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att cheferna uppfattar att de tar sitt fulla ansvar medan 

konsulternas uppfattar att ett eventuellt ansvar i så fall tas av kundföretaget. Att konsulterna 

uppfattar att bemanningsföretaget skulle bry sig ifall konsulterna uppmärksammade fel 

tolkar vi som att företaget åtminstone berör det etiska ansvaret under den här parametern. 

 

5.1.3 Jämställdhet och diskriminering  

Trots att det finns lagar kring att företag inte bör diskriminera, trakassera eller behandla sina 

anställda olika menar vi att sådana här saker till stor del är svåra att mäta och kontrollera. 

Ett företag som i grund och botten agerar etiskt bör inte endast göra det på grund av att lagen 
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kräver det utan för att de faktiskt ligger i linje med deras fundamentala värderingar. Schwartz 

och Carroll (2003) menar att rent etiska handlingar inte har ett underliggande ekonomiskt 

motiv. Att värna om jämställdhet och att det inte råder diskriminering på arbetsplatsen anser 

vi inte har någon direkt ekonomisk påverkan på varken företaget eller konsulten varför vi 

anser att den här parametern faller inom kategorin legalt-etiskt ansvar. 

 

Cheferna förklarar att konsulterna vid anställningstillfället informeras om hur 

bemanningsföretaget arbetar med jämställdhet och diskriminering och hur konsulterna ska 

agera om de upplever att de blir diskriminerade. Vi anser att det är tydligt att detta är ett 

ansvar som cheferna gärna vill ta och vi menar att flera av de intervjuade cheferna 

personligen upplever detta som moraliskt viktigt. Graafland och Mazereeuw-Van der Duijn 

Schouten (2012) pratar om inre och yttre motivationsfaktorer och att cheferna, i det här 

fallet, drivs av en inre motivationsfaktor när de svarade på frågor angående detta. Yttre 

motivationsfaktorer drivs av finansiell vinning medan inre drivs av viljan att göra gott (ibid). 

Det blev därför tydligt att samtliga chefer hade ett genuint intresse i dessa frågor, något som 

bör lyftas. Vi menar att det kan ha påverkat deras uppfattning om hur bemanningsföretaget 

i verkligheten tar sitt ansvar eftersom konsulternas uppfattning är annorlunda. Konsulterna 

menar att det inte förekom en diskussion gällande jämställdhet och diskriminering och vissa 

uttrycker det som att bemanningsföretaget inte bryr sig om den här typen av frågor. Cheferna 

förklarar att konsulter som upplever diskriminering informeras om hur de ska gå tillväga för 

att anmäla detta och att det dessutom kan göras anonymt. Däremot menar konsulterna att 

de inte kände till några rutiner för hur de skulle gå tillväga om problem likt detta uppstod. 

Följaktligen anser vi att uppfattningarna skiljer sig markant där cheferna menar att ett legalt-

etiskt ansvar tas medan konsulterna uppfattar båda som bristfälliga.   

 

5.1.4 Kompetens och utveckling  

Den här parametern anser vi faller inom kategorin ekonomiskt-etiskt ansvar eftersom det är 

upp till varje enskilt företag att ta ställning till den här frågan snarare än att det är påtvingat 

enligt lag. Vi menar att företag har, som Schwartz och Carroll (2003) uttrycker det, ett 

underliggande ekonomiskt motiv vad gäller utvecklingsmöjligheter eftersom det kommer 

gynna verksamheten genom att de kan ta mer betalt för sina mer kompetenta konsulter samt 

att konsulterna erhåller en högre kompetens som rimligtvis innebär en högre lön och därför 

kan vi klassa det som ett ekonomiskt ansvar. Samtidigt ökar de anställdas välmående på 

arbetsplatsen om de ges möjligheten till personlig utveckling (Barrena-Martínez, López-

Fernández & Romero-Fernández 2016) vilket även gör det till ett etiskt ansvar.  

 

Efter att ha jämfört de olika respondentgruppernas svar kan vi konstatera att konsulterna 

inte alls uppfattar att bemanningsföretaget tar ansvar för deras kompetensutveckling. Flera 

av cheferna uttrycker att konsulterna utvecklas i takt med att de antar nya uppdrag, men 
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ingen av konsulterna nämner att de antagit nya roller under deras anställning. Detta kan å 

ena sidan bero på att de konsulter som deltagit i undersökningen enbart varit uthyrda på ett 

och samma uppdrag och därmed inte varit med om att nya uppdrag erbjudits och kan därför 

inte uttala sig om huruvida de erbjuds kompetensutveckling eller inte. Å andra sidan menar 

vi att under konsulternas anställningar, som varade mellan 10 månader till tre år, är det 

samtidigt rimligt att möjligheten för rollbyte förekommit, som enligt cheferna innebär 

yrkesmässig utveckling. Cheferna nämner också att det förekommer möjligheter för olika 

tilläggsutbildningar men att konsulterna själva behöver ta första steget och uttrycka en 

begäran för nya utmaningar. Konsulterna är dock inte medvetna om att denna möjlighet 

finns varför de då inte heller uppfattar att det finns utrymme för att uttrycka sagda begäran.  

Vi argumenterar därmed för att cheferna uppfattar att de tar sitt fulla ansvar då 

utvecklingsmöjligheterna finns bara konsulterna aktivt söker efter dem vilket kan ses som att 

det etiska samt ekonomiska ansvaret uppfylls. Eftersom uppfattningen bland konsulterna 

reflekterar ett uteblivet arbete gällande den här parametern kan vi således hävda att varken 

det etiska eller ekonomiska uppfylls ur deras perspektiv.  

 

5.1.5 Kommunikation 

Då vi inte funnit några specifika resonemang som säger att kommunikationen mellan ledning 

och anställda skall fungera på ett visst sätt enligt lag eller några självklara ekonomiska motiv 

bakom en specifik kommunikationsstrategi anser vi att den här parametern kan klassas som 

ett rent etiskt ansvar som enligt Schwartz och Carroll (2003) kännetecknar handlingar som 

inte påverkar företaget ekonomiskt eller är påtvingade av lagen. Däremot förklarar Turker 

(2009) att det är viktigt för företagen att ta hänsyn till de anställdas viljor och behov något 

som enligt vår tolkning kan liknas vid att värna om de anställdas grundläggande rättigheter 

som i sig är lagstadgat. Vi menar därför att parametern även innefattar det legala ansvaret.  

 

Vi kan konstatera att cheferna menar att de tar ett socialt ansvar gällande kommunikation 

vilket konsulterna till viss grad håller med om och således är uppfattningarna relativt lika 

dem emellan. Konsulterna håller med cheferna om att kommunikationen mellan dem och 

bemanningsföretaget mestadels fungerar bra, även om de samtidigt förklarar att den inte 

alltid kändes genuin utan mer något som bemanningsföretaget var tvunget att göra. Således 

menar vi att konsulterna inte uppfattar att bemanningsföretaget tar ansvar gällande 

kommunikation då Schwartz och Carroll (2003) beskriver det etiska ansvaret som att göra 

det rätta, utan underliggande ekonomiska eller legala motiv. Om konsulterna uppfattar att 

bemanningsföretagen kommunicerar med dem enbart för att de är tvungna och inte för att 

de genuint bryr sig menar vi tyder på att bemanningsföretaget enligt konsulterna inte tar det 

etiska ansvaret samtidigt som cheferna menar att de gör det. Att konsulterna uppfattar att 

bemanningsföretaget upprätthåller kommunikationen även om den inte är genuin klassar vi 

som ett legalt ansvarstagande.  
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5.1.6 Etiskt och moraliskt handlande 

Inledningsvis kan det argumenteras för att den här parametern skall placeras under det 

etiska ansvaret. Att agera etiskt eller moraliskt i form av till exempel en code of conduct eller 

liknande är ingenting påtvingat enligt lag och det är även svårt att avgöra om individer 

uppfyller någon form av kriterier för detta då bilden av moraliskt handlande i mångt och 

mycket kan variera beroende på vem som berörs. Uppfattningen om vad detta innebär är 

alltså väldigt personligt präglat och oftast framtaget genom ett frivilligt initiativ av företaget 

självt. Samtidigt kan det argumenteras för att det har ett underliggande ekonomiskt värde då 

Schwartz och Carroll (2003) menar att nästan alla etiska handlingar har ett långsiktigt 

ekonomiskt motiv. Vi anser dock att det ekonomiska värdet i till exempel uppförandekoder 

är för långdraget och menar att företagen inte har ett direkt ekonomiskt motiv inom den här 

parametern varav vi klassar parametern som rent etisk.   

 

Flera av cheferna nämner att de har uppförandekoder men det är inget som konsulterna 

menar att de känner vid. Likadant förklarar cheferna att känslig information behandlas 

konfidentiellt men detta är inte heller något som konsulterna är direkt uppmärksamma på, 

endast två av dem nämner att de informerats om detta. Informationen, förklarar cheferna, 

borde ha getts vid uppstarten eller vid anställningstillfället. Cheferna förklarar vidare att 

information annars finns för konsulterna att hämta på deras hemsida men detta är inte heller 

något konsulterna är medvetna om eftersom majoriteten av dem inte menar att de blivit 

informerade om det. Således kan vi konstatera att uppfattningarna kring detta skiljer sig 

avsevärt.  Cheferna menar att de tar ansvar kring etiskt och moraliskt handlande, även om 

en av dem samtidigt nämner att detta är något de behöver bli bättre på. Konsulterna anser 

däremot inte att detta ansvar berörs överhuvudtaget.  

 

Efter att ha jämfört chefernas och konsulternas uppfattningar kan vi konstatera att de båda 

respondentgrupperna hamnar i olika kategorier i ansvarsmodellen. Cheferna placeras i 

mitten av ansvarsmodellen då vi menar att de, efter att ha tolkat deras svar, tar ett fullständigt 

ekonomiskt, etiskt, och legalt ansvar. Konsulterna placeras istället i kategorin ekonomiskt-

legalt ansvar då vi tolkar det som att konsulterna uppfattar att bemanningsföretagen främst 

agerar utefter ekonomiska och legala motiv, inte etiska. Detta illustreras i figur 10.  
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Figur 10. Ansvarsmodellen där chefers och konsulters olika uppfattningar om hur 

bemanningsföretagen tar ett socialt ansvar för anställda illustreras 

  

Vi kan således konstatera att chefernas och konsulternas olika uppfattningar om hur 

bemanningsföretagen tar ett socialt ansvar för anställda kan illustreras med hjälp av 

ansvarsmodellen. Enligt cheferna uppfyller alltså bemanningsföretagen samtliga av Schwartz 

och Carroll (2003) krav för att företag ska få kalla sig socialt ansvarstagande, medan de enligt 

konsulterna saknar det etiska ansvaret då de anser att företagen endast tar det ansvar som 

måste tas och inte arbetar proaktivt för ett ökat välbefinnande för konsulterna. Detta går 

hand i hand med Schwartz och Carroll (2003) förklaring, att det är svårt för företag att 

definiera handlingar som etiska eftersom de ofta har ett underliggande ekonomiskt motiv. 

Det kan vara så att cheferna vill få vissa handlingar att framstå som etiska, eller rättare sagt, 

att de vill ge sken av att bemanningsföretaget handlar på ett visst sätt enbart på grund av 

etiska motiv trots att det kanske finns en underliggande ekonomisk vinning. En förklaring 

till att konsulterna inte uppfattar samma handlingar som etiska kan vara att det ekonomiska 

motivet lyser igenom.  

 

Schwartz och Carroll (2003) menar att ansvarsmodellen ämnar ge företag insikt i hur de ska 

kategorisera aktiviteter för att förstå hur de tar sitt sociala ansvar och därmed ge insikt i 

verksamhetens påverkan på sin omgivning. Genom placeringen i modellen kan vi illustrera 

hur uppfattningarna ter sig och på så sätt bidra till att företag i bemanningsbranschen kan få 



 

60 
 

en ökad insikt i sitt arbete med socialt ansvarstagande. Dahlgren och Johansson (2015) 

förklarar att människors uppfattningar av omvärlden skiljer sig åt vilket kan förklara varför 

respondentgrupperna placeras olika i ansvarsmodellen. Således konstaterar vi att subjektiva 

åsikter har en avgörande betydelse. Vart i modellen bemanningsbranschen placeras beror 

alltså på vem man frågar, eller som Westlund (2015) förklarar, på utfallsrummets 

gemensamma förståelse och erfarenheter. 

 

Att kategorisera de olika parametrarna samt illustrera vart i modellen de två grupperna 

placeras menar vi är betydelsefullt för att öka bemanningsföretagens förståelse för hur deras 

sociala ansvar för deras konsulter uppfattas av olika respondentgrupper. I linje med det 

hermeneutistiska perspektivet ämnar vi således, med kunskapen som ansvarsmodellen 

genererar, förstå hur de olika grupperna uppfattar att socialt ansvarstagande för anställda 

tas, snarare än att förklara varför uppfattningarna är som de är.  

 

5.2 Intressentteorin tillika MAW-modellen 

För att få bättre förståelse för respondentgruppernas uppfattningar om socialt 

ansvarstagande tilläggs intressentteorin i diskussionen. Avsnittet inleds med att fastställa 

vilka villkor av makt, legitimitet och brådskande angelägenhet konsulter som 

intressentgrupp uppnår. Därigenom möjliggörs en placering i MAW-modellen och 

konsulterna klassificeras således som latenta, förväntansfulla eller utmärkande intressenter. 

I avsnittet kommer även betydelsen av subjektivitet, medvetenhet och modellens dynamik 

att diskuteras samt huruvida konkurrens mellan olika intressentgruppers viljor påverkar 

skillnaderna i uppfattningar eller inte.  

 

5.2.1 Makt  

Chefer 

Chefernas uppfattningar kring hur de tar ansvar för ekonomiska kontrakt och förmåner, 

jämställdhet och diskriminering samt etiskt och moraliskt handlande menar vi tyder på att 

de anser att konsulterna besitter makt. Konsulterna har till viss del möjlighet att påverka sin 

lön, vilket innebär att de uppfyller Mitchell, Agle och Woods (1997) maktkriterium där de 

menar att en aktör kan få en annan aktör att göra som den vill. Konsulterna besitter således 

det Etzioni (1964 se Mitchell, Agle & Woods 1997) förklarar som tvingande makt eftersom 

de, om de inte får en tillfredsställande lön, kan säga upp sig. Konsulterna ges även möjlighet 

att anmäla kundföretag som agerar på ett sätt som strider mot bemanningsföretagets etiska 

koder samt anmäla eventuella trakasserier. På konsulternas begäran kan de följaktligen 

plockas bort från uppdraget vilket tillika tyder på att de besitter tvingande makt. 
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Konsulter 

Konsulterna uppfattar inte att de besitter någon tvingande makt då de uttrycker att “det är 

lättare att avskeda konsulter än ordinarie” och att kunden har högsta prioritet vilket kan 

tolkas som att de uppfattar att deras relation med bemanningsföretaget är mer utbytbar än 

relationen med kundföretaget. Konsulterna hävdar att de inte har mycket att säga till om, 

något som respondenterna kopplar ihop med erfarenhetsnivå och i viss mån ålder samt att 

de har en lägre ställning i rangordningen eller som K:4 uttrycker det att de befinner sig i 

“botten av hierarkin”. Med koppling till Etzionis (1964 se Mitchell, Agle & Wood 1997) 

diskussion om den normativa makten menar vi att konsulterna inte anses prestigefulla 

alternativt inte högt aktade nog för att erhålla makt över sin arbetssituation och i förlängning 

bemanningsföretaget. Konsulterna uppfattar huvudsakligen inte heller att de kan påverka sin 

lön, möjligtvis inom tjänstemannayrken, då deras prestationer inte uppmärksammas av 

bemanningsföretagen samtidigt som de anser att de som konsulter behöver vara flexibla för 

att vara säkra på att bli erbjudna arbetspass. Vidare menar konsulterna att de inte erbjuds 

eller främjas att utveckla sin kompetens, och ser vi till Dahls (1957) förklaring av makt kan 

detta tolkas som att de inte anser att de har tillräckligt med inflytande över situationen tillika 

bemanningsföretaget och innehar därför ingen makt i det avseendet.   

 

Samtliga av konsulterna hade vid intervjutillfället avslutat sin anställning på 

bemanningsföretagen. Trots att de alltså inte längre arbetade som konsulter menar vi att de 

besitter normativ makt som före detta konsulter. I och med att konsulterna uttrycker ett 

övergripande missnöje över hur bemanningsföretaget behandlat dem ligger deras makt i hur 

de i efterhand pratar om bemanningsföretaget. Vi menar att bemanningsföretaget är 

beroende av hur, både nuvarande men också före detta, konsulter talar om relationen dem 

emellan då detta påverkar bemanningsföretagets rykte. Ett bemanningsföretag med ryktet 

att behandla sina konsulter dåligt hävdar vi försätter dem i en sämre situation på 

arbetsmarknaden.  Om bemanningsföretaget inte tar ansvar för sina konsulter under 

anställningen kan de istället utöva makt när anställningen är avslutad, vilket gör det än 

viktigare för bemanningsföretagen att arbeta med frågor gällande socialt ansvar för sina 

konsulter. 

 

Under kategorierna hälsa och säkerhet samt kommunikation uppfattar majoriteten av 

konsulterna att när de väl uttrycker missnöje tas det emot väl samt åtgärdas varav makten 

att påverka en annan aktör gör sig synlig. Det vi kan tolka utifrån ovan nämnda uppfattningar 

är att huruvida konsulterna uppfattar att de uppnår villkoret makt eller inte beror på vilka 

frågor som berörs. Det kan möjligtvis vara så att konsulterna inte upplever att de innehar 

makt när det handlar om ekonomisk kompensation på grund av att den parametern är mer 

kopplad till utomstående bestämmelser såsom kollektivavtal och därför inte lika flexibel för 
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den enskildes påverkan. Vidare innebär detta att subjektiviteten i utfallsrummets 

gemensamma tolkning av vad som borde gå att påverka blir framträdande. Vi tolkar det som 

att konsulterna uppfattar att de innehar makt att påverka i vissa avseenden men att detta inte 

är tillräckligt tillfredställande i deras ögon. Därför menar vi alltså att konsulterna uppnår 

maktvillkoret till viss del men inte fullt ut.  

 

5.2.2 Legitimitet 

Chefer 

Vi argumenterar för att cheferna anser konsulterna vara legitima intressenter. Samtliga av 

dem förklarar att de tar ett socialt ansvar för sina konsulter, vilket vi menar indikerar att de 

anser konsulterna rättmätiga och således legitima i den bemärkelse som beskrivs i MAW-

modellen. Mitchell, Agle och Woods (1997) förklarar att företag anser intressenter legitima 

om de uppfyller samhällets normer och förväntningar, något som Chef 4’s förklaring, att de 

är noga med att ta betalt från kundföretaget för att kunna ge konsulterna en rättvis 

ersättning, bekräftar då det indikerar att bemanningsföretaget anser konsulterna “värda” en 

bra lön. Det är alltså chefernas uppfattningar gällande ekonomiska kontrakt och förmåner 

samt generella uppfattning om hur det sociala ansvaret för anställda tas som tyder på att de 

anser konsulterna vara en legitim intressentgrupp.  

 

Konsulter 

Som tidigare nämnts innebär legitimitet att intressenten anses betydelsefull och att dess 

omvärld anser dess handlingar lämpliga, korrekta och önskvärda (Mitchell, Agle & Wood 

1997). Ser vi till den information vi fick från konsulterna kan vi konstatera att det inte 

motsvaras av deras uppfattningar. Konsulterna uppfattar inte att de är bemanningsföretaget 

viktigaste tillgång vilket borde vara fallet. Det är i bemanningsföretagets intresse att 

konsulterna förstår sitt värde eftersom bemanningsbranschen bygger på humankapital som 

största resurs. K:3 beskriver att konsulterna endast är ett medel för bemanningsföretagen för 

att generera vinst. Om vi även tar i beaktning att konsulterna inte uppfattar att de får 

tillräckligt med information, att deras prestationer inte blir utvärderade, att de inte blir 

erbjudna kompetensutveckling och att det är svårare att bli respekterad som konsult hos 

kundföretaget samtidigt som att utpräglade rutiner för att hantera detta inte existerar, tolkar 

vi att de inte uppfattar att de är önskvärda. För att förtydliga, om konsulterna uppfattar att 

de inte uppmuntras att utvecklas, innefattar det att deras ökade potential inte värdesätts. Det 

kan i sin tur tolkas som att bemanningsföretaget inte anser att deras personliga potentiella 

bidrag är eftersträvansvärt och i förlängning önskvärt. Återigen måste vi ha i åtanke att 

subjektiviteten i varje enskilt fall spelar stor roll men faktumet kvarstår att vi har konstaterat 

gemensamma teman bland respondenterna vilket kan kopplas till Dahlgrens och Johanssons 
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(2015) förklaring av att det fenomenografiska perspektivet, vilket genomsyrar studien, där 

den enskildes subjektiva erfarenhet av ett fenomen är dess uppfattning men där fenomenets 

sammanlagda uppfattningar bildar ett gemensamt utfallrum med möjlighet till djupare 

tolkning av en generell betydelse. 

 

Konsulterna nämner som sagt även att erfarenhetsnivå och i viss mån att ålder kan påverka 

deras relation till bemanningsföretaget samt kundföretaget. Betyder det att en yngre eller 

mer oerfaren konsult inte tas om hand på samma sätt för att den inte anses lika lämplig? Lägg 

där till att konsulterna uppfattar att de inte uppmuntras till att ta ansvar samt att de lätt blir 

placerade på “skitgörat”. En viktig aspekt att ha i åtanke när det kommer till lämpligheten 

och specifikt diskussionen kring erfarenhetsnivå samt ålder är Dahlgrens och Johanssons 

(2015) förklaring av att människors förståelse är en konsekvens av dess lärande över tid. En 

allmän verklighetsuppfattning är att du som mer erfaren generellt anses mer lämplig att 

utföra en uppgift, beroende på uppgift givetvis, men kan det likaväl innebära att konsulternas 

uppfattning, om huruvida de anses lämpliga eller inte, varit annorlunda om de varit tio år 

äldre eller haft mer relevant erfarenhet i bagaget? Utifrån ovanstående information 

argumenterar vi för att konsulterna inte anser att bemanningsföretagen ser dem som legitima 

intressenter. 

 

5.2.3 Brådskande angelägenhet  

Chefer  

Flera av cheferna menar att de i dagsläget tar ett socialt ansvar för sina konsulter men en av 

dem påpekar även att de enbart “skrapar på ytan” och att de mestadels agerar reaktivt på den 

här typen av frågor. Att ta detta ansvar tolkar vi således inte vara en brådskande angelägenhet 

för företaget då vi menar att bemanningsföretagen i sådana fall skulle vara ännu mer benägna 

att ta detta ansvar. Vi anser däremot att cheferna bedömer det kritiskt att säkerställa att 

konsulterna arbetar i en säker miljö då de förklarar att skyddsronder och uppföljningar görs 

kontinuerligt. Därtill finns det en tidskänslighet då de, vid eventuella fel, efter en viss tid 

försäkrar sig om att detta är åtgärdat. I detta avseende menar vi att cheferna anser 

konsulternas krav som brådskande. Cheferna förklarar dessutom att konsulterna kan önska 

att gå en utbildning eller få mer utvecklande roller och bemanningsföretaget lyssnar då på 

detta. Cheferna menar att de erbjuder den kompetensutveckling som krävs och därför tolkar 

vi det som att det anser konsulternas krav på utveckling som brådskande. Likadant menar 

cheferna att kommunikationen med konsulterna är väsentlig vilket tyder på att konsulternas 

krav är kritiska. Representanter från bemanningsföretaget finns både på plats på 

kundföretaget men också tillgängliga via mail och telefon vilket vi tolkar som att cheferna är 

angelägna om att hantera konsulternas krav snabbt. Alltså finns en även här en 
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tidskänslighet. Således tolkar vi att konsulterna är en brådskande angelägenhet för företaget 

då kravet på att relationen är kritisk samt att det råder en tidskänslighet som Mitchell, Agle 

och Wood (1997) förklarar finns.  

  

Konsulter 

Vi menar att konsulternas uppfattningar tyder på att de anser sig uppnå villkoret brådskande 

angelägenhet till viss del. Konsulterna hävdar att de är “sekundära i processen” i förhållande 

till kundföretaget och därmed finns ingen tidskänslighet. Vi tolkar även uppfattningen om 

avsaknaden av ett proaktivt arbete angående hälsa och säkerhet, jämställdhet och 

diskriminering samt kompetensutveckling tillsammans med den eventuella bristen på 

fastställda rutiner som ett tecken på att dessa inte uppfattas som frågor av tidskänslig 

karaktär. Utan rutiner blir det svårare och tar längre tid att hantera dessa typer av ärenden 

vilket innebär att de kan uppfattas som nedprioriterade. Tidskänsligheten förklarar Mitchell, 

Agle och Wood (1997) som att företaget upplever en viss tidspress på att uppfylla 

intressentens begäran och vi tolkar det som att konsulterna inte uppfattar att så är fallet. Det 

går att diskutera om konsulterna aktivt ställt krav eller uttryckt någon form av begäran vilket 

företaget således behöver förhålla sig till, något vi inte kunnat bekräfta. Däremot anser vi att 

en underförstådd begäran, grundat på samhällets normer och förväntningar, angående hur 

företag skall omhänderta sina anställda symboliserar ett specifikt krav som företagen och 

därmed bemanningsföretagen ska förhålla sig till. 

 

Den kritiska aspekten påstår vi däremot är befintlig, det vill säga att bemanningsföretagen 

anser konsulternas krav som betydelsefulla (Mitchell, Agle & Wood 1997). Konsulterna 

uppfattar att de blir tagna på allvar när de väl uppmärksammar fel, såsom säkerhetsbrister 

eller trakasserier, att de blir väl bemötta samt att bemanningsföretaget uttrycker ett genuint 

intresse för att åtgärda dessa problemen. Vi menar att det är någorlunda tvetydigt om 

respondenterna uppfattar att deras viljor är en brådskande angelägenhet eller inte för 

bemanningsföretagen. Vilken av de två aspekterna, tidskänslighet och om relationen anses 

kritisk, som har störst betydelse är osäkert. Det är alltså enbart den kritiska aspekten i 

villkoret brådskande angelägenhet som förekommer och därmed menar vi att konsulterna 

även här uppfyller attributet till viss del, vilket diskuteras vidare i nästkommande avsnitt. 

 

5.2.4 Latenta, förväntansfulla eller utmärkande intressenter? 

Nedan illustreras MAW-modellen och vart de båda respondentgrupperna placeras (se figur 

10). Vi menar alltså att cheferna anser att konsulterna som intressentgrupp uppnår samtliga 

av Mitchell, Agle och Woods (1997) villkor för vad som kännetecknar utmärkande 

intressenter och således bedömer att konsulterna bör prioriteras och att deras intressen bör 
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uppmärksammas. Placeringen i MAW-modellen bekräftar det som konstaterades i första 

delen av analyskapitlet, att cheferna anser sig ta ett ekonomiskt-legalt-etiskt ansvar (se figur 

9).  För att förtydliga menar vi att om cheferna anser att konsulterna innehar alla tre 

attributen i MAW-modellen anses de också vara mest framträdande och därför prioriterade. 

Om konsulterna anses vara en högt prioriterad grupp är det rimligt att hävda att även arbetet 

för deras välbefinnande, det sociala ansvarstagandet för anställda, prioriteras. Följaktligen 

styrker detta chefernas positionering i ansvarsmodellen.   

 

Enligt vår tolkning uppfattar däremot konsulterna inte att det är legitima och inte heller kan 

villkoren makt eller brådskande angelägenhet fastställas helt. Mitchell, Agle och Woods 

(1997) påstår att en intressent kan uppnå ett villkor helt eller enbart till viss grad vilket 

stämmer överens med vår tolkning av att konsulterna uppnår villkoren makt och brådskande 

angelägenhet till viss del. Resultatet av empiriundersökningen visar, som tidigare nämnt, att 

konsulterna anser sig ha makt att påverka i vissa avseenden samt att enbart den kritiska 

aspekten i brådskande angelägenhet uppfylls. Detta innebär att huruvida en intressent kan 

placeras i en av grupperna i modellen inte nödvändigtvis är så distinkt som Mitchell, Agle 

och Wood (1997) uttrycker det.  Författarna förklarar att en intressent kan uppnå ett eller 

flera villkor och således placeras i en specifik grupp (latent, förväntansfull eller utmärkande) 

men vi menar däremot att en och samma intressent kan placeras i fler än en grupp. Eftersom 

villkoren makt och brådskande angelägenhet enbart uppnås till viss del blir resultatet att 

konsulterna placeras i både den latenta gruppen samt den förväntansfulla och vi konstaterar 

alltså att det är möjligt för de olika grupperna att överlappa varandra. 

 

Vi väljer därmed att känneteckna konsulterna som en förväntansfull intressentgrupp, med 

reservation för att placeringen är känslig för förändring vilket åskådliggörs i figur 11. 

Konsulterna blir då det Mitchell, Agle och Woods (1997) kallar för farliga intressenter. Det 

som behövs för att få fullt inflytande över bemanningsföretaget är att erhålla legitimitet vilket 

konsulterna kan erhålla genom att, som vi tidigare nämnt, slå ihop sig i större grupper 

motsvarande, till exempel, fackföreningar. Således, om vi ser tillbaka på konsulternas 

placering i ansvarsmodellen, kan vi även här dra paralleller mellan att inte fullt ut prioriteras 

och avsaknaden av det etiska ansvaret. Konsulterna uppfattar inte att företaget tar ett fullt 

socialt ansvar vilket tyder på att de förväntar sig något mer av företaget, som Mitchell, Agle 

och Woods (1997) menar kännetecknar förväntansfulla intressenter. Författarna beskriver 

samtidigt att den här intressentgruppen har en potentiell relation med företaget. Vi menar 

däremot att konsulterna och bemanningsföretagen inte har en potentiell relation utan de har 

en verklig relation, konsulterna är ju är anställda på bemanningsföretaget vilket vi menar 

intygar att en relation finns. Att konsulternas uppfattningar tyder på att de anser sig vara en 

intressentgrupp som enbart har en potentiell relation med bemanningsföretagen menar vi 

kan förklara varför de och chefernas uppfattningar om hur det sociala ansvaret tas skiljer sig. 
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Figur 11. MAW-modellen där chefernas och konsulternas placeringar illustreras  

 

5.2.5 Betydelsen av modellens dynamik, bedömarens subjektivitet och intressentens 

medvetenhet för intressentens placering i modellen. 

 

Dynamisk karaktär 

Det finns flera aspekter att ta i beaktning när Mitchell, Agle och Woods (1997) förklarar att 

en intressents placering i modellen kan ändras med tiden och därmed också dess prioritet. 

För det första, att modellen är dynamisk gör problematiken kring att konsulterna placeras i 

olika grupper i modellen mer lätthanterlig för bemanningsföretagen. Med andra ord är 

konsulternas uppfattningar om att de endast uppnår två av villkoren inte slutgiltiga. Det är 

därför möjligt för cheferna att påverka konsulternas uppfattningar, till det bättre, över tid 

genom att förändra sina processer för att göra konsulterna mer medvetna om sin legitimitet. 

För det andra bekräftas den dynamiska aspekten av att konsulterna och till viss del cheferna 

menar att med mer erfarenhet har konsulterna mer att säga till om, anses mer legitima och 

dess krav mer kritiska, med det sagt erhåller konsulterna fler av villkoren med tiden. Det 

behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till ålder utan kan endast bero på hur länge 

individen varit anställd av bemanningsföretaget alternativt omfattningen av dess tidigare 

erfarenheter. För det tredje kan bedömarens relation till olika intressentgrupper förändras i 

och med att verksamheten utvecklas. I nutid kan företagets beroendeställning till exempelvis 

kundföretaget, investerare eller samhället överskrida den mot sina anställda beroende på 
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ekonomin i allmänhet. Däremot, om det ekonomiska läget förändras kan rollerna, i 

framtiden, vara ombytta. 

 

Subjektivitet  

För att skapa bättre förståelse för respondentgruppernas placering i MAW-modellen vill vi 

belysa det faktum att Mitchell, Agle och Woods (1997) menar att huruvida en intressent anses 

prioriterad eller inte påverkas av bedömarens subjektiva uppfattning om omgivande 

omständigheter. Författarna menar att två entiteter, i vårt fall cheferna och konsulterna, inte 

nödvändigtvis behöver ha samma uppfattning om vilka villkor konsulterna uppfyller vilket 

bekräftas av vår empiri. Samtidigt hävdar de att en entitets uppfattning om 

intressentgruppens inflytande på företaget kan vara inkorrekt eller korrekt (ibid). För att 

förtydliga, antingen är konsulternas eller chefernas uppfattningar om uppfyllda villkor 

korrekta varav de andra är felaktiga, alternativt att det inte behöver finnas en sanning utan 

att de skiljer sig helt enkelt beroende på att det handlar om två olika individer/grupper som 

bedömer situationen olika. Med det sagt, skillnaderna i placeringen i modellen är något som 

möjligtvis alltid kommer bestå oavsett åtgärder då enligt Dahlgren och Johansson (2015) två 

entiteter aldrig kommer tolka en och samma situation exakt lika. Mitchell, Agle och Woods 

(1997) uttrycker även att oavsett vilka villkor en intressent erhåller kommer deras position 

som framträdande intressent alltid avgöras av ledningen i företaget och i vårt fall då 

bemanningsföretaget.  

 

Med det sagt, Dahlgren och Johansson (2015) förklarar att allt eftersom människors lärande 

växer kommer deras sätt att förstå ett fenomen förändras, varför vi menar att konsulternas 

placering i modellen kan bero på deras ålder. Åldersspannet bland konsulterna, 21–27 år, 

menar vi är relativt lågt. Som nämnts tidigare innebär högre ålder många gånger mer 

erfarenhet (lärande) och därför menar vi att konsulterna uppfattar att de är en icke 

prioriterad intressentgrupp på grund av deras ringa ålder och brist på erfarenhet. Ett 

exempel är K:4’s uttalande: ”man har en utbildning och blir lite äldre och har lite mer att 

komma med och kan bidra med ett helt annat sätt tycker jag” vilket tyder på att konsulterna 

menar att ålder avgör hur betydelsefull och därmed prioriterad en intressent är.  Konsulterna 

förklarar vidare att det kommer bli mer naturligt att involvera sig i frågor gällande socialt 

ansvarstagande i takt med att de erhåller mer erfarenhet. Detta visar ytterligare på att 

konsulternas anser sig vara en icke prioriterad intressentgrupp på grund av erfarenhet.  

  

Dahlgren och Johansson (2015) förklarar att människor tolkar verkligheten olika och att 

tolkningarna förändras som en konsekvens av kontinuerligt lärande. Att konsulterna i 

dagsläget anser att de inte är prioriterade på grund av ålder och erfarenhet kan alltså 

förändras i framtiden. Vi vill därmed poängtera att om vi istället intervjuat äldre konsulter 

med mer erfarenhet kanske de fortfarande uppfattat sig själva som nedprioriterade men i så 
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fall inte på grund av ålder utan på grund av något annat. Eftersom resultatet av 

empiriundersökningen endast baseras på de deltagande personernas uppfattningar kan vi 

inte vara säkra på att studien omfattar hela fenomenets utfallsrum, det vill säga alla 

individers uppfattningar om fenomenet (Dahlgren & Johansson 2015). Om empirin baserats 

på ett större antal personers uppfattningar kanske vi fått mer klarhet i huruvida konsulterna 

anser sig vara en icke prioriterad intressent på grund av ålder och erfarenhet eller inte.  

 

Medvetenhet 

Cheferna talar om att de vill förbättra arbetet kring socialt ansvarstagande för anställda. C:2 

beskriver att de ”skrapar liksom på utan” och att de ”kommer börja jobba med strategiskt 

med de här frågorna”. Vi menar att chefernas vetskap om att de i dagsläget gör på ett sätt 

men att de i framtiden har för avsikt att göra på ett annat sätt påverkar vart i MAW-modellen 

de placeras. Om de vet att de i framtiden kommer att ta ett större ansvar kommer de såklart 

uttrycka att ansvaret prioriteras. Respondentgruppernas olika uppfattningar tyder på att 

konsulterna inte är medvetna om att en eventuell förändring kommer ske, vilket således kan 

förklara varför de inte uppfattar att de är en prioriterad intressent. Mitchell, Agle och Woods 

(1997) förklarar att en intressent inte behöver vara medveten om vilka villkor företaget anser 

att de uppnår, vilket verkar stämma i det här fallet. Vi menar att om cheferna lyckats förmedla 

den informationen hade det kanske ökat konsulternas medvetenhet om att cheferna faktiskt 

prioriterar dem. Deras placering i MAW-modellen kan således vara en konsekvens av deras 

medvetenhet av vilka villkor de uppnår vilket kan hjälpa oss förstå varför uppfattningarna 

skiljer sig åt. 

 

5.2.6 Konkurrensen mellan intressentgrupper 

En förklaring till varför cheferna menar att ett högre ansvar kommer att tas i framtiden kan 

vara att de i dagsläget kompromissar olika intressenters intressen. C:4 förklarar ”Att inte ha 

koll på sin ekonomi eller att ekonomin blöder på något sätt, blir inte bra [...] en god ekonomi 

är en förutsättning för god arbetsmiljö” vilket vi menar styrker Bruzelius och Skärvads 

(2017) förklaring att företag i första hand fokuserar på en ökad vinst, och således måste 

kompromissa mellan intressenters krav. Bruzelius och Skärvad (2017) förklarar vidare att 

företag gör detta på kort sikt för att, med en ökad vinst, kunna tillfredsställa samtliga 

intressentgrupper på längre sikt. Chefernas vetskap om detta kan också förklara varför de 

uppfattar att ansvaret prioriteras i högre grad än vad konsulterna gör. Ingen av konsulterna 

var anställda i mer än tre år, vilket vi menar är en relativt kort tid i detta avseende. Ingen av 

konsulterna var således med om den långsiktiga förbättringen som kommer med en ökad 

vinst, vilket också kan förklara deras uppfattning om att ansvaret inte prioriteras. 
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Den eventuella avvägningen företaget måste göra när det kommer till konkurrensen mellan 

intressentgrupperna är en fråga som kräver stor uppmärksamhet och som mycket väl kan 

vara en påverkande faktor till hur bemanningsföretagens arbete med socialt ansvarstagande 

motsvarar dess aspirationer. Enligt Crane och Matten (2016) skulle endast en av fem 

konsumenter betala ett högre pris för ett företags produkter eller tjänster om det högre priset 

var en produkt av ett ökat socialt ansvarstagande. De nämner även att den siffran skulle vara 

betydligt lägre om ekonomin haltade. Ser vi tillbaka till avsnitt 5.2.5 hör detta ihop med att 

bedömarens bild av att intressenternas villkor kan förändras med tiden. Cheferna anser att 

de tar sitt fulla ansvar och att det även i framtiden bör förbättras samtidigt som konsulterna 

hävdar att de är underprioriterade kunden, att de inte känner sig viktiga eller att de inte anses 

legitima. Med tanke på att företagen behöver kompromissa mellan intressenternas krav kan 

det då innebära att företagen vill ta sitt fulla ansvar men att de indirekt inte blir så i praktiken 

då kundernas krav tar mer plats än väntat. Alternativt att företagen, i vårt fall 

bemanningsföretagen, utåt sett förmedlar ett fullt ansvar men att det sociala ansvaret för 

anställda i praktiken till viss del prioriteras bort i förmån för kundernas intressen (Graafland 

& Mazereeuw-Van der Duijn Schouten 2012). Araña och León (2003) gjorde en liknande 

studie där de kom fram till att om en konsument är villig att betala ett högre pris är det främst 

på grund av att företagen tar ett ansvar för miljön och inte för, till exempel, anställda. Vi är 

medvetna om att konsumenters köpbeslut inte är densamma som kundföretagens 

beslutsunderlag för inhyrd personal men vi anser ändå att det är en koppling värt att ta i 

beaktning då det kan förklara hur cheferna tänker och varför uppfattningarna skiljer sig. 
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6 Slutsats 

I följande kapitel besvarar vi de frågeställningar som inledningsvis presenterades. 

Därefter förs en diskussion över studiens resultat och huruvida syftet har uppnåtts. 

Avslutningsvis presenteras vårt forskningsbidrag samt vad vi anser att vidare forskning 

bör behandla. 

 

6.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för hur bemanningsföretag tar det sociala 

ansvaret för konsulterna. För att kunna uppnå vårt syfte besvaras studiens frågeställningar 

nedan. 

 

6.1.1 Hur uppfattar chefer och konsulter att bemanningsföretag tar sitt sociala ansvar 

för anställda och hur kan det illustreras med hjälp av ansvarsmodellen? 

 

Cheferna uppfattar att de tar ansvar för samtliga av de framtagna parametrarna över socialt 

ansvarstagande för anställda och utefter hur de olika parametrarna kategoriserats 

(ekonomiskt, etiskt, legalt) anser cheferna att bemanningsföretagen tar ett fullständigt 

ekonomiskt-legalt-etiskt ansvar enligt ansvarsmodellen. Konsulterna uppfattar inte att 

bemanningsföretagen tar ett fullständigt ansvar utefter de framtagna parametrarna utan 

deras uppfattningar tyder istället på att bemanningsföretagen enbart tar ett ekonomiskt-

legalt ansvar. Det etiska ansvaret faller bort då konsulterna uttrycker att 

bemanningsföretaget endast gör det som krävs enligt lag eller det som innefattar en finansiell 

vinning. En förklaring kan vara att även en handling som cheferna uppfattar som enbart 

etisk, ändå kan ha ett ekonomiskt motiv och att detta lyser igenom varför konsulterna inte 

uppfattar den som etisk.  Det genuina intresset för att ta ett ansvar på grund av en inre känsla 

för vad som är rätt är således obefintlig i konsulternas ögon varför det etiska ansvaret inte 

uppfylls. Genom placeringen i ansvarsmodellen kan vi öka förståelsen för hur det sociala 

ansvarstagandet uppfattas i bemanningsföretag. Då undersökningen resulterat i att 

respondentgruppernas uppfattningar om detta skiljer sig åt kan vi konstatera att hur 

bemanningsföretag tar ett socialt ansvarstagande för sina konsulter och vart i 

ansvarsmodellen de placeras, beror på vem man frågar. Därför har respondenternas 

subjektiva erfarenheter och upplevelser en avgörande betydelse för hur det sociala ansvaret 

för konsulter uppfattas. Företagen måste därför, på ett transparant sätt, förmedla sitt ansvar 

så att feltolkningar undviks. 
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6.1.2 Hur kan vi skapa förståelse för chefernas och konsulternas uppfattningar om 

socialt ansvarstagande för anställda med hjälp av intressentteorin? 

Respondentgruppernas uppfattningar tyder på att de placeras i olika grupper även i MAW-

modellen. Cheferna anser att konsulter är en intressentgrupp som uppnår samtliga av 

villkoren makt, legitimitet och brådskande angelägenhet vilket innebär att de anser 

konsulterna vara utmärkande intressenter. Konsulterna anser att de som intressentgrupp 

delvis uppnår villkoren makt och brådskande angelägenhet men att det legitima villkoret 

uteblir. Eftersom båda villkoren makt och brådskande angelägenhet, enligt konsulternas 

uppfattningar, uppnås till viss del har vi valt att klassificera dem som förväntansfulla 

intressenter men att placeringen inte är absolut. Vi menar följaktligen att grupperna i MAW-

modellen kan överlappa varandra och att en intressent kan placeras i fler än en grupp. 

 

I och med att respondentgruppernas uppfattningar resulterar i olika placeringar i modellen 

anser cheferna att konsulterna är en prioriterad intressentgrupp medan konsulterna inte 

anser att de är prioriterade. Detta kan förklara varför cheferna anser sig ta ett fullständigt 

ansvar enligt ansvarsmodellen eftersom det följaktligen prioriterar konsulterna som 

intressent. På samma sätt kan konsulternas uppfattning om att bemanningsföretagen inte 

tar ett fullständigt ansvar förklaras genom att de inte uppfattar att de är prioriterade 

intressenter. Genom att prioritera en specifik intressentgrupp innebär det indirekt att 

förteget prioriterar det sociala ansvaret för sagda grupp, och vice versa, vilket i sin tur innebär 

ett motsvarande ställningstagande i ansvarsmodellen.  

 

MAW-modellen är dynamisk vilket innebär att respondentgruppernas olika placeringar i 

modellen är föränderliga över tid. Det är därför möjligt för bemanningsföretaget att påverka 

konsulternas uppfattningar om vilka villkor de uppnår och på så sätt undvika missförstånd 

och schismer mellan parterna. Om konsulterna under anställningen känt sig prioriterade och 

uppmärksammade är också risken för att de uttrycker missnöje efter att anställningen 

avslutats mindre. Då en intressents placering i modellen påverkas av bedömarens subjektiva 

uppfattning av situationen menar vi att huruvida en intressent är prioriterad eller inte beror, 

likt placeringen i ansvarsmodellen, på vem man frågar. Med det sagt kan de olika 

placeringarna förklaras genom att respondenterna helt enkelt bedömer den här typen av 

frågor på olika sätt. Bedömarens subjektivitet gör sig också tydlig när det kommer till ålder 

på konsulterna. Konsulternas låga åldrar kan ha betydelse för deras placering i modellen 

eftersom de menar att de kommer bli mer prioriterade i takt med högre ålder och erfarenhet, 

något som även cheferna till viss del bekräftar. Med mer erfarenhet och fler år på 

arbetsmarknaden anser vi att du som person “lär dig vad du ska leta efter” hos din 

arbetsgivare och det är även något som bekräftas av respondenterna i empirins sista stycke. 
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Följaktligen bör bemanningsföretagen även ha i åtanke att de måste vara extra tydliga 

gentemot sina yngre anställda för att undvika onödiga friktioner mellan parterna. 

 

Att konsulternas inte anser sig vara prioriterade kan dessutom vara en konsekvens av att de 

inte är medvetna om bemanningsföretagens arbete kring socialt ansvarstagande. Om 

bemanningsföretagen skulle lyckas informera konsulterna om detta hade samtliga 

uppfattningar möjligtvis indikerat på att de är en prioriterad intressentgrupp.  

 

Företagen kan behöva kompromissa mellan olika intressentgruppers intressen vilket leder 

till att konsulterna möjligtvis prioriteras bort till förmån för till exempel kundföretagets vilja 

att erhålla billig arbetskraft. Bemanningsföretaget riskerar annars att gå miste om ett 

lukrativt avtal vilket i sin tur innebär att den vinst som företaget på lång sikt strävar efter, 

och som innebär att samtliga intressenters intressen kan tillgodoses, uteblir. Den här 

kompromissen är en bidragande förklaring till varför cheferna (bemanningsföretagen) har 

som intention att arbeta med frågor gällande socialt ansvarstagande, och därmed prioritera 

konsulterna, men att det i verkligheten prioriteras bort till fördel för andra intressenter. Det 

bidrar i sin tur till att förklara varför cheferna anser konsulterna vara en prioriterade 

intressentgrupp men att detta inte uppfattas av konsulterna.  

 

Efter att ha besvarat studiens frågeställningar har vi fått förståelse för socialt ansvarstagande 

för konsulter i bemanningsföretag genom att konstatera att chefer och konsulter uppfattar 

bemanningsföretagens ansvarstagande på olika sätt. Genom att uppmärksamma att det 

råder skillnader, inom vilka områden och vad dessa kan bero på bidrar vi till en ökad 

förståelse för hur det sociala ansvaret för konsulter tas i bemanningsföretag som är i led med 

studiens syfte.   

 

6.2 Diskussion  

Att cheferna uppfattar att de tar ett fullständigt ansvar kan bero på att de talar ur 

bemanningsföretagets perspektiv, det vill säga hur bemanningsföretaget strävar efter att 

arbeta med de här frågorna. Det är möjligt att bemanningsföretaget har en utarbetad policy 

för hur de ämnar arbeta med socialt ansvarstagande och att chefernas svar baseras på den 

och inte på deras egna uppfattningar om ämnet. Det är rimligt att anta att cheferna vill få det 

att framstå som att de tar ett socialt ansvar för sina konsulter, även om konsulterna 

uppenbarligen inte håller med om detta. Vi argumenterar för att bemanningsföretagen är lika 

ovetandes om hur deras ansträngningar för konsulternas välmående uppfattas som 

konsulterna är angående hur detta arbete genomförs. Genom att uppmärksamma dessa 

olikheter kan bemanningsföretagen enklare arbeta för att öka sitt anseende hos konsulterna 

och i förlängning mot allmänheten. För att skapa en bra företagsimage utåt måste de interna 

uppfattningarna om verksamheten först vara i harmoni. Företagen kan sedan använda 
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MAW-modellen för att identifiera vilka intressenter som är viktigast samt erhålla en större 

förståelse för hur de ska arbeta mot mer samstämmiga uppfattningar mellan grupperna. 

Även konsulterna kan dra nytta av modellen för att skapa medvetenhet om deras position 

samt för att identifiera vägar till att uppfylla samtliga av de tre villkoren. 

 

Efter att ha svarat på studiens frågeställningar har vi gjort ett antal iakttagelser som vi menar 

kan förklara varför uppfattningarna mellan respondentgrupperna skiljer sig åt och därmed 

är av intresse för läsaren. En är att konsulternas uppfattningar kan vara en effekt av dålig 

kommunicering och informationsspridning av genomförda aktiviteter från 

bemanningsföretagets sida. Vid anställningsintervjun blir konsulterna överrösta med “all 

nödvändig information” men huruvida de förstår eller registrerar informationen eller inte är 

inget som följs upp ordentligt. Vi argumenterar för att det inte spelar någon roll hur stort 

ansvar bemanningsföretaget tar om detta inte kommuniceras ut ordentligt till konsulterna så 

att deras uppfattningar matchar det ansvar som tas. Eftersom konsulterna trots allt har 

möjlighet att avsluta sin anställning om de inte anser att de blir omhändertagna på rätt sätt 

bör det vara av yttersta vikt för bemanningsföretaget att deras anställda verkligen är 

medvetna om vilket ansvar som tas och på vilket sätt. Finns det inget tvivel om att all 

information är tillgänglig och att det inte ska gå att misstolka vad bemanningsföretagen 

faktiskt gör, med andra ord att all informationsdelning är tillräckligt transparent, då kan 

konsulterna på rätt premisser avgöra om de uppfattar dessa åtaganden för deras 

välbefinnande som tillräckliga eller inte. Om konsulterna anser att de blir nedprioriterade 

och bortglömda kan det inte bara leda till att personal säger upp sig, de som säger upp sig 

kan mycket väl även sprida rykten som i sin tur leder till att bemanningsföretagen får svårare 

att anställa nya medarbetare. För bemanningsbranschen bör detta dilemma vara extra viktigt 

eftersom hela affärsidén bygger på humankapital.  

 

I problemformuleringen flaggade vi för det triangulära förhållandet som råder mellan 

bemanningsföretaget, kundföretaget och konsulterna. Detta har, som tidigare nämnts, redan 

uppmärksammats i nuvarande forskning men vi menar att vi belyser problematiken ur ett 

nytt perspektiv. Konsulterna hävdar att de har ”dålig koll” på bemanningsföretaget och att 

merparten av de frågor vi ställt istället förknippas med kundföretaget. Frågan är huruvida 

konsulternas uppfattningar påverkas av att de tillbringar mestadels av sin tid enbart hos 

kundföretaget. Vi menar att det synliga ansvaret som tas inom flera av de framtagna 

parametrarna i stora drag endast går att härleda till kundföretaget, varför konsulterna inte 

uppfattar att bemanningsföretaget gör något specifikt å deras vägnar. Det är för konsulterna 

oklart vem som gör vad och vi menar att om bemanningsföretagen önskar förändra detta 

måste de se över sina etablerade processer angående vad som måste åtgärdas för att deras 

arbete ska bli mer synligt.  
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Vi vill även diskutera om vår studie hade fått ett annat resultat om våra respondenter på 

konsultsidan inte enbart motsvarat universitetsstudenter. Hade resultatet blivit annorlunda 

om vi frågat personer som fortfarande jobbar som konsulter, personer som inte har en 

universitetsutbildning men är i liknande åldrar eller äldre individer med ett förflutet som 

konsult i bemanningsbranschen? I och med studiens hermeneutiska perspektiv är detta 

möjligt då vi utgår ifrån att alla uppfattar ett fenomen olika. Däremot anser vi inte att 

aspekten studerande spelar någon roll utan att det främst handlar om olika personers 

uppfattningar och erfarenheter om bemanningsbranschen. Vi menar att resultatet istället 

hade kunnat bli annorlunda om exempelvis den genomsnittliga anställningstiden som 

konsult på ett och samma företag varit längre, till exempel fem år eller om respondenterna 

arbetat längre perioder på mer en ett kundföretag för att möjliggöra jämförelser. Således 

hade det förmodligen varit lättare att avgöra om det råder en långsiktig plan från 

bemanningsföretagens sida, alternativt att uppmärksammade förändringsförslag hinner 

träda i kraft som konsulterna inte märker av under en kortare anställningsperiod. 

Sammanfattningsvis inser vi att våra kriterier för anställningslängden vid urvalet av 

konsulterna kan ha varit för låga, något som vidare forskning bör ta i beaktning.  

 

Uppsatsens diskussionsdel ämnar bidra med relevanta upptäckter som framkommit under 

studiens gång och efter reflektion över studiens resultat. Vi menar att dessa upptäckter tillför 

ytterligare förståelse för hur bemanningsföretag tar det sociala ansvaret för sina konsulter 

och därmed bidrar till att uppnå studiens syfte. Detta illustreras i figur 12.  

 

Figur 12. Analysmodell där diskussionens bidrag illustreras (egen illustration) 
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6.3 Kunskapsbidrag 

Som presenterades inledningsvis syftade det empiriska bidraget till att hjälpa 

bemanningsföretag förstå hur fenomenet socialt ansvarstagande för anställda uppfattas och 

hur det ska hanteras och dessutom öka konsulternas medvetenhet om sin egen situation. Vi 

anser att vi bidragit med detta eftersom vi redogjort för både chefer och konsulters 

uppfattningar samt identifierat förbättringsområden i syfte att minska eventuella friktioner 

mellan de anställda och ledningen (cheferna). 

 

Tidigare studier har konstaterat att det finns ett samband mellan ett företags aktiviteter 

gällande socialt ansvarstagande för anställda och deras välbefinnande. Forskning gällande 

konsulter (temporärt anställda) tyder på att deras välbefinnande är sämre än fast anställdas 

på grund av det triangulära förhållandet mellan bemanningsföretaget, kundföretaget och 

konsulterna. Det här förhållandet försvårar dessutom ansvarsbilden mellan kundföretaget 

och bemanningsföretaget. Efter genomförd studie kan vi konstatera att detta triangulära 

förhållande även innebär att konsulterna uppfattar sin relation med bemanningsföretaget 

som minimal eller näst intill obefintlig, vilket vi menar är ett relevant empiriskt bidrag då 

den insikten kan hjälpa bemanningsföretag att bättre förstå konsulternas uppfattningar om 

deras arbete med socialt ansvarstagande. Vi hävdar även att studien är överförbar nog för att 

dessutom kunna hjälpa företag i allmänhet, inte enbart bemanningsföretag, samt anställda i 

allmänhet, inte enbart konsulter, att bättre förstå uppfattningar kring fenomenet socialt 

ansvarstagande för anställda. Att ledningen och de anställda kan uppfatta ett fenomen olika 

är alltså applicerbart oavsett kontext och således ytterligare ett empiriskt fynd som studien 

bidrar med. 

 

Studiens förväntades bidra till existerande forskning om socialt ansvarstagande för anställda 

och mer specifikt socialt ansvarstagande för konsulter i bemanningsföretag. Modellen med 

tillhörande parametrar är framtagen genom att ha jämfört tidigare modeller över fenomenet 

socialt ansvarstagande för anställda i olika kontexter (länder). Då vi identifierat 

gemensamma nämnare bland modellerna, det vill säga parametrarna i vår modell, och 

använt dem i en ny kontext, det vill säga den svenska, har vi således bidragit till existerande 

forskning om fenomenet socialt ansvarstagande för anställda. Fenomenet har studerats i 

bemanningsbranschen, vilket de studier som ligger till grund för parametrarna, inte gjorts. 

Därmed bidrar studien även till existerande forskning om socialt ansvarstagande för 

anställda i inom den temporära anställningsformen.  

 

Vi har i studien använt oss av två teorier, ansvarsmodellen och intressentteorin. Vi anser att 

ansvarsmodellen är för generell och övergripande för företag att använda i praktiken. Företag 

ska enligt författarna tillämpa modellen för att kategorisera handlingar som ekonomiska, 

legala och/eller etiska och vi menar att det är komplicerat att utföra den här kategoriseringen 
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eftersom modellen inte specifikt redogör för vilka handlingar som hamnar under vilken 

kategori. Vi har därför bidragit till teorin genom att kategoriserat de olika parametrarna för 

socialt ansvarstagande för anställda, det vill säga specificerat ett företags handlingar, enligt 

ansvarsmodellen. Vi hävdar att detta tillskott till teorin bidrar till att studiens resultat blir 

överförbart till annan forskning som också ämnar studera socialt ansvarstagande för 

anställda som fenomen.  

 

Vi hävdar att MAW-modellen inte är så absolut som författarna förklarar. En intressent 

måste nödvändigtvis inte placeras i en av grupperna, latenta, förväntansfulla eller 

utmärkande utan kan alltså tillhöra flera samtidigt. Följaktligen har vi illustrerat en 

överlappande placering i MAW-modellen och menar att detta bidrar med ökad förståelse för 

hur en intressent prioriteras. Som vi tidigare påpekat och som genomgående beaktats i 

studien är faktumet att även vilken grad av villkoren intressenten uppfyller måste tolkas och 

fastställas av bedömaren själv. Vårt teoretiska bidrag blir därmed att föreslå en modifiering 

av MAW-modellen som tar hänsyn till att en intressent kan placeras i fler än en grupp. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Vi valde att genomföra en små-N-studie med målet att skapa en bredare uppfattning om 

fenomenet socialt ansvarstagande för anställda och inte vara bundna till en specifik kontext. 

Det vore därför intressant att studera om eller hur svaren från respondenterna hade varierat 

om branschtillhörigheten varit i fokus genom exempelvis en tvärsnittsstudie. Ett ytterligare 

alternativ hade varit att undersöka hur det ser ut på ett specifikt företag, det vill säga jämföra 

konsulternas och chefernas svar på ett och samma bemanningsföretag. En av anledningarna 

till att vi inte genomförde en sådan studie var att ämnet kan anses, och att det i många fall är, 

känsligt för företag att prata om eftersom en sådan studie eventuellt kan uppdaga 

oegentligheter. Lyckas en framtida författare överkomma detta hinder vore det ett intressant 

tillskott till forskningsfältet. I och med att vi kom fram till att åldern var en påverkande faktor 

till respondenternas svar hade det varit intressant att studera uppfattningarna hos ett urval 

med högre snittålder. Till sist kan det vara intressant att genomföra en studie för hur eller 

om dessa frågor uppfattas olika mellan könen. En sådan studie vore möjligtvis mer anpassad 

för ett kvantitativt alternativt kvant-/kvalitativt upplägg med ett stort antal respondenter och 

enkäter som undersökningsmetod.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

 

Intervjuguide socialt ansvarstagande (CSR) i 

bemanningsföretag 

  

Inledande bakgrundsfrågor 

 Vilken typ av befattning har/hade du? 

 Hur länge har du haft/hade du den här befattningen? 

 Uppge ålder. 

  

Övergripande frågor 

 Vad anser du att socialt ansvarstagande/CSR är? 

 Vad anser du att socialt ansvarstagande gentemot anställda är? 

 Vad anser du att bemanningsföretaget bör göra för att ta sitt sociala ansvar gentemot 

sina konsulter?  

 Hur upplever du att bemanningsföretaget värnar om konsulternas välmående? 

 

Ekonomisk kompensation och förmåner 

 Hur skulle du beskriva din syn/uppfattning på socialt ansvarstagande gällande lön 

och andra förmåner?  

  

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

 Hur skulle du beskriva din syn/uppfattning på socialt ansvarstagande gällande hälsa 

och säkerhet?  

 Hur upplever du att bemanningsföretaget säkerställer konsulternas hälsa och 

säkerhet ute hos kund? 

  

Jämställdhet och diskriminering 

 Hur skulle du beskriva din syn/uppfattning på socialt ansvarstagande gällande 

jämställdhet och diskriminering?  

 Hur uppfattar du att sådana här frågor behandlas? Är det något du stött på? 

  

 

Kommunikation 
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 Hur skulle du beskriva din syn/uppfattning på socialt ansvarstagande gällande 

kommunikation?  

 Anser du att bemanningsföretaget kommunicerar sociala ansvarstagande till 

konsulterna? 

 Upplever du att det finns rum för konsulterna att påverka sin egen arbetssituation?  

  

Etiskt och moraliskt handlande 

 Hur skulle du beskriva din syn/uppfattning på socialt ansvarstagande gällande etik? 

 Upplever du att det finns en diskussion angående etiska aspekter från 

bemanningsföretagets sida?  
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Bilaga 2 - Signatur och riktlinjer 

Information om vår undersökning och dess riktlinjer.  

- Vi vill undersöka uppfattningarna hos konsulters samt ansvariga för CSR inom 

bemanningsföretaget har angående socialt ansvarstagande för anställda. 

- Målet är att med hjälp av vårt resultat belysa socialt ansvarstagande mot 

anställda ur båda perspektiven samt att öka förståelsen för ämnet. Vi hoppas att 

vi med studien kan bidra till forskningsfältet CSR på ett sätt som gör att företagen 

kan dra nytta av resultatet för att stärka relationen till de anställda och få en 

djupare insikt i vad som kan förväntas av dem. 

- Undersökningen söker individuella erfarenheter och uppfattningar kring arbetet 

med socialt ansvarstagande och är därmed i behov av intervjuer med diverse 

organisationer och individer. 

- Allt material kommer att ligga på en säker server som vi har tillgång till via 

Linköpings Universitets onedrive och inte på våra personliga enheter. 

Informationen hämtad från olika källor/personer kommer att ligga på separata 

dokument. 

- De enda som kommer att ha tillgång till det icke bearbetade materialet är 

uppsatsens författare. Allt material kommer att raderas från servrarna efter att 

uppsatsen är betygsatt och godkänd. 

- Alla medverkande kommer vara helt anonyma i studien.  

 

Vad vi ber dig att  

- Bidra med information om dig själv och organisationen.  

- Låta oss intervjua er på organisationens plats/alternativt över telefon samt spela 

in intervjun.  

- Låta oss behålla all information för vidare kodning och tolkning av materialet i 

vår studie och vidare analyser utefter studiens syfte. 

- Tillåt oss att citera er från intervjun (anonymt).  

- Tillåta vidare kontakt för respondentvalidering samt eventuella frågor. 

 

Personliga uppgifter som har tagits emot under den kvalitativa studien:  

 

 Om ni har några frågor, ring 0732 010854 eller maila annsa239@student.liu.se 

alternativt davli018@student.liu.se  

 För godkännande, var god signera här: 

 

Namn:..................................................... Signatur:....................................................  

 

Datum:.................................................... 

 

mailto:annsa239@student.liu.se
mailto:davli018@student.liu.se
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Bilaga 3 - Tabeller över socialt ansvarstagande för anställda 

 

Nedan följer de tabeller som använts som underlag för vår egen modell med parametrar som 

definierar socialt ansvarstagande för anställda. 

 

Tabell 1. Remišová & Búciová (2012). 

1. Kompensationsfrågor  

Ersättning och bonusar motsvarande prestation  

Anställda erbjuds förmåner, till exempel belöna långtidsanställda 

2. Hälsa och säkerhet  

Företaget bör erbjuda aktiviteter som förebygger fysiska på arbetsplatsen  

Utbilda personal i skadehantering och erbjuda hjälp vid psykisk ohälsa 

3. Arbetsförhållanden  

Flexibla arbetstider om arbetet tillåter detta   

Företaget erbjuder utbildningspaket för att främja utveckling  

De anställda har möjlighet att ta ledigt från arbetet om de av särskilda anledningar önskar 

4. Allmänna avtal  

Företaget följer kollektivavtal  

5. Skydd mot diskriminering  

Företaget har utfärdat en uppförandekod för att motverka diskriminering och främja etiskt arbete  

6. Relationer och kommunikation  

Kommunikation av uppförandekoder och etiska ståndpunkter  

Anställda ska rapportera etiska missförhållande eller synpunkter utan att påverkas dem negativt 

7. Anställdas rättigheter  

Främja likabehandling och om detta inte efterföljs ska det rapporteras  

 

 

Tabell 2.  Barrena-Martínez, López-Fernández & Romero-Fernández (2016)  

1. Attrahera och behålla personal  

Transparent rekryteringsprocess  

Introduktion för nyanställda  

Belöningssystem som incitament för erfaren personal  

2. Utbildning och kontinuerlig utveckling  

Uppmuntra kompetensutveckling  

Upptäcka utbildningsbehov  

Erbjuda utbildning  

3. Relationer på arbetsplatsen  

Arbeta mot diskriminering och trakasserier  

Underlätta interaktion och samarbete mellan anställda  

Upprätthålla en dialog mellan ledning och anställda  

4. Kommunikation  

Anställda bör ta del av all information som rör verksamheten  
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Kontinuerlig kommunikation  

Anställda ska enkelt kunna kommunicera med varandra och med ledningen  

5. Mångfald och lika möjligheter  

Arbeta för att främja mångfald  

Utvärdera anställdas kunskaper kring ämnet mångfald och utbilda vid behov  

Företaget bör ge alla anställda lika möjligheter  

6. Rättvis ersättning och lika förmåner  

Anställda bör få den ersättning som motsvarar arbetsbördan  

Företaget bör erbjuda förmåner för att belöna och uppmuntra erfaren personal  

Företaget bör ha en transparent lönesättning  

7. Hälsa och säkerhet  

Företaget bör förebygga fysiska och psykiska skador och ohälsa på arbetsplatsen men också utbilda i hur de ska 

agerar om olyckan är framme.  

8. Work-life balance  

Företaget bör ge de anställda möjlighet att på ett tillfredsställande sätt, både för individen och för företaget, 

kombinera arbete med familj och fritid.  

 

Tabell 3. Celma, Martinez-Garcia & Raya (2018) 

1. Tillsvidarekontrakt (snarare än temporära kontrakt)  

2. Arbete för att förhindra diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen  

3. Föräldraledighet ska inte påverka karriären negativt  

4. God fysisk arbetsmiljö  

5. Sammanhängande tider (ej arbete i skift)  

6. Kommunikation och informationsspridning  

 

Tabell 4. Turker (2009)  

1. Företaget erbjuder olika indirekta förmåner för att förbättra anställdas tillvaro 

2. De anställda erhåller en rimlig lön som möjliggör livskvalitet 

3. Företaget förser de anställda med en säker och hälsosam arbetsmiljö 

4. Företaget främjar ytterligare utbildning om de anställda så önskar 

5. De anställda anser att det finns möjligheter till utveckling 

6. Företaget uppmuntrar anställda som vill utveckla sin kompetens  

7. Företaget erbjuder en flexibilitet som ska underlätta för de anställda att kombinera arbete och fritid 

8. Verksamheten tar hänsyn till anställdas viljor och behov 

9. Beslut angående anställda ska vara dem rättvisa 
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10. Alla anställda ska ges lika möjligheter 

11. Företaget uppmuntrar anställda att delta i volontära aktiviteter 

 

 


