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Sammanfattning 

Trots många års larmande av den rådande arbetsmiljön för socialarbetare har inte kommunerna agerat 

tillräckligt, vilket har lett till svårigheter att rekrytera och få personal att stanna kvar i socialtjänsten. 

Detta har bidragit till att konsulter inom socialtjänsten har ökat markant de senaste åren. Den här 

studien handlar om konsulters erfarenheter av sina nya arbetsvillkor då de valt att stanna kvar och 

arbeta i socialtjänsten inom Individ- och familjeomsorg (IFO). Syftet med studien är att öka 

kunskapen om vilka positiva och negativa faktorer som konsulter erfar med sina villkor i sitt arbete. Vi 

har utgått från en kvalitativ design och gjort semistrukturerade intervjuer med sex konsulter. De 

teoretiska analysverktyg vi använt oss av är rollteori, organisationsteori samt push-and-pull modellen. 

Dessa analysverktyg ger olika synvinklar på konsulters villkor inom IFO och lyfter fram olika faktorer 

i deras arbetsvillkor samt förklarar hur det är att stå utanför socialtjänsten som organisation samtidigt 

som de arbetar i den. I studien har vi kommit fram till att konsulternas förändring ger både positiva 

och negativa erfarenheter i deras arbetsvillkor som konsulter i IFO. Positiva faktorer som konsulterna 

erfor i sina arbetsvillkor var: Den ökade lönen, tidsbegränsningen i uppdraget, den minskade tid för 

antalet obligatoriska möten som genererade i ökad tid till klientarbete. De erfor mer självständighet 

och personlig utveckling. Det dubbla chefskapet från arbetsplatsen och konsultbolaget kunde upplevas 

positivt med exempelvis uppskattning och stöd i gränssättning av arbetsmängden från konsultchefen. 

De negativa faktorerna som konsulterna kunde uppleva i deras arbetsvillkor var ensamarbete och för 

höga förväntningar på prestation samt att konsulterna fick en mindre påverkningsmöjligheter i 

organisationen. Vi tolkade även att det kunde bli en större anpassning från konsulten till hur chefen 

vill att arbetet ska utföras.  

 

Nyckelord: konsult, socialarbetare, yrkesroll, socialtjänst, rollteori, social worker, consultant, 

organisationsteori, push-and- pull modellen 

 

 

  



 

Abstract       
Despite many years of alarming environment within the current workplace of social workers the 

municipalities have still not acted accordingly, which have caused hardship in recruiting as well as 

keeping people in the social services. This has also lead towards a large growth of consultants within 

the social services under the last few years. This study is about consultant’s experiences of their new 

work conditions when they have chosen to stay within the Individual- and family care sector (IFO). 

The purpose of the study is to further increase the knowledge of which negative and positive aspects 

consultants experience within their work conditions. We have worked with a qualitative design and 

made semiconstructed interviews with six different consultants. The theoretical analysis tools we have 

used during this study is roll theory, organization theory and the push-and-pull model. These analysis 

tools give different viewpoints of consultant’s conditions within IFO and brings forward the factors in 

these conditions, as well as describes how it can be to stand on the outside of the social services as an 

organization but at the same time work in it. We have concluded that these changes have caused both 

positive and negative experiences in consultants work conditions within the IFO. The positive factors 

that the consultants described were: Increased pay, limits in the assignment, the reduced time for 

obligatory meetings which resulted in more time for client based work as well as feeling more of a 

personal development. Having two employers was described as being positive with examples as 

appreciation and support in setting limits for a reasonable amount of work from the consulting firm. 

The negative aspects we found that the consultants could experience was feelings of working alone 

and expectations on high performance as well as having less influence in the organization overall. We 

concluded that the consultant was more influenced by their employers in how their work should be 

performed. 

 

Keyword: consultant, social worker, profession, social service, roll theory, organisation theory, push-

and-pull-model.  



 

Förord  och  Tack 

Det har varit intressant och lärorikt att utföra denna studie. Vi är tacksamma för allt vi har lärt oss 

under studiens gång och vill nu ge er en intressant läsning om konsulternas erfarenheter av deras 

arbetsvillkor i Individ – och familjeomsorgen i socialtjänsten.  
Ett stort tack till alla konsulter som vi har fått intervjua. Tack för att ni har delat med er av erfarenheter 

och viktiga kunskaper. Utan er uppriktighet och ärlighet hade inte vår studie varit möjlig, tack för er 

generositet. Sist men inte minst vill vi även tacka våra underbara familjer för ert tålamod under tiden 

vi har utfört vår uppsats! 
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Begreppsförklaring  

Vi vill här förklara de begrepp vi använder oss av i vår C-uppsats för att det ska bli tydligt vad vi utgår 

ifrån. 
Socialarbetare 
I vår studie har vi valt att använda uttrycket socialarbetare som motsvarar det internationella 

benämningen social worker vilket beskriver de som arbetar inom socialtjänsten, i vårt fall inom 

individ- och familjeomsorgen (IFO). När vi refererat till andra studier har vi använt det uttryck som de 

använt sig av, vilket ofta har varit socialsekreterare.  
Klient 
I vår studie använder vi benämningen klient då vi beskriver de människor som är i kontakt med 

socialtjänsten för att få hjälp. 
Konsult 
Enligt nationalencyklopedin betyder konsult: Sakkunnig person som anlitas för vissa specialuppdrag 

eller som rådgivare. (Nationalencyklopedin, 2016). Även om beskrivningen ovan inte alltid stämmer 

med konsulter i socialtjänsten kommer vi ändå att benämna den målgrupp vi valt att undersöka i vårt 

arbete för konsulter.  
Andreas Lindberg definiera i sin bok konsulthandbok ”Konsultativ verksamhet innebär att man tar 

betalt för en rådgivande tjänst (…) konsultverksamhet är en oberoende och självständig 

servicefunktion” (Lindberg, 2000, s.16). 
Fler benämningar som används av andra för vår målgrupp är stafettsocionomer och hyrsocionomer, vi 

kommer dock genom hela vår studie använda benämningen konsulter.  
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1   Inledning    

Under vår utbildningstid till socionomer har vi uppmärksammat och tagit del av alarmerande rapporter 

om socialarbetarens arbetsmiljö i socialtjänsten. En rapport skriven på uppdrag av fackförbundet 

Vision av Pia Tham (2013) visar att många socialsekreterare blir sjukskrivna på grund av den höga 

arbetsbelastningen kring ärendehantering. Socialtjänsten i Sverige står idag inför en rad stora 

utmaningar där socialsekreterare upplever en ökad stress, det är fler sjukskrivningar och svårare att 

anställa och behålla socialsekreterare. En undersökning av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet 

SSR (2015) har gjorts som visar att ca 70% av socialsekreterare som är medlemmar i SSR överväger 

att avsluta sin anställning i socialtjänsten. 
 En konsekvens av krisen i socialtjänsten är den ökande användningen av konsulter i socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg (Akademikerförbundet SSR, 2015). Vårt fokus i denna studie är på 

konsulterna i IFO, de socialarbetare som valt att fortsätta arbeta i socialtjänsten samtidigt som de valt 

att stå utanför socialtjänsten som organisation. Studien vill undersöka vilka positiva och negativa 

faktorer konsulter erfar av sina nya arbetsvillkor.  
Hur vanligt det är att socialtjänsten använder sig av konsulter har varit svårt att hitta uppgifter om 

då vi inte lyckats hittat information eller statistik i ämnet. Media har lyft fram fenomenet 

stafettsocionomer i en jämförelse med det allt mer vanligare fenomenet stafettläkare i vården (SVT 

Nyheter, u.å.). Allt fler socionomer väljer att arbeta som konsulter då det ger en högre lön för samma 

jobb samt att de slipper ta del av problem på arbetsplatsen (Sveriges Radio, 2014). Om det fortsätter 

på det här viset förklarar Tove Nandorf (2016, 2 februari) skribent i en artikel ur Dagens Nyheter, 

kommer vi snart vara helt beroende av stafettsocionomer. Möjlighet att höja sin lön och få ett friare 

arbete är en bidragande faktor till allt fler blir konsulter i socialtjänsten.  
 

1.1   Problemformulering  

 

Enligt tidigare forskning av ämnet har det funnits önskan av fortsatta studier för att se hur 

anställningsformen som konsult kan komma att resultera i klientpåverkan och detta väckte ett intresse 

av att vilja undersöka konsulternas nya arbetsvillkor. Studiens strävan är att undersöka hur 

konsulternas arbetsvillkor skiljer sig från deras tidigare anställning som socialarbetare inom Individ- 

och familjeomsorgen.  

Att anställa konsulter inom socialtjänsten innebär ökade kostnader då konsulter har en betydligt 

högre lön än kommunanställda. Det påverkar också socialtjänsten som organisation på olika sätt då 

konsulter inte har samma möjlighet att kunna påverka socialtjänsten som organisation samt att 

konsulternas tidsbegränsade uppdrag ger mindre kontinuitet. 
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1.2   Syfte  

Syftet med studien är att kvalitativt undersöka vilka positiva och negativa faktorer konsulter erfar i 

sina arbetsvillkor i socialtjänsten (IFO). Vi vill undersöka hur det är för konsulten att stå utanför 

socialtjänsten som organisation samtidigt som de arbetar i den.  

 

1.3   Frågeställningar  

Syftet har mynnat ut i följande frågeställningar: 
 - Vilka positiva respektive negativa faktorer i arbetsvillkoren erfar socialarbetaren i sin nya roll som 

konsult i individ - och familjeomsorg (IFO)?  
- Hur är det som konsult att stå utanför socialtjänstens organisation men samtidigt arbeta i den? 
 

1.4   Uppsatsens  disposition  

Uppsatsen har fått sex kapitel med tillhörande underkapitel. I kapitel ett kommer vi att redogöra för 

olika kunskapsöversikter som är relevanta för studiens syfte samt ge läsaren en inblick i uppsatsens 

ämne. Första kapitlet kommer även bestå av problemformulering, syfte, frågeställningar och 

begreppsdefinitioner. I kapitel två presenteras tidigare forskning och i kapitel tre presenteras de 

teoretiska ramarna uppsatsen har. Därefter i kapitel fyra förklaras uppsatsens metodval och 

tillvägagångssätt och i kapitel fem redogörs resultatet av empirin som därefter analyseras i ett eget 

kapitel. Studien avrundas i kapitel sex med en diskussion och avslutas med att ge förslag på fortsatt 

forskning.  
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2   Bakgrund    

I detta kapitel redogörs en beskrivning av vad socialarbetarens yrkesroll innebär samt om hur 

socialtjänsten har påverkats av New Public Management. Därefter vilka lagliga 

rättigheter/skyldigheter det är för privata aktörer i socialtjänsten.  
 

2.1   Socialarbetarens  yrkesroll.  

Gunnar Sandström, socionom och beteendevetare, har bland annat skrivit boken På spaning efter en 

yrkesroll där han tydliggör vad socialarbetarens yrkesroll kan innebära (Sandström, 2010). Han talar 

om vikten av att förtydliga uppdraget som en hjälp till att göra arbetet mer rimligt och avgränsat (a.a.). 

Utifrån hans bok samt Akademikerförbundets SSR`s etiska kod för socialarbetare (2015) har vi 

hämtat beskrivning om socialarbetarens yrkesroll. Detta gjordes för att kunna skapa ramar till att 

inhämta empiri för att utforska vilka positiva och negativa faktorer konsulterna erfar i sin nya roll 

inom IFO i socialtjänsten. Sandström delar in yrkesrollen i tre delar för att förklara vad en yrkesroll är: 

arbetsuppgifterna, grundutbildningen och personligheten. Samt hur yrkesrollen behöver får näring 

genom: handledning, fortbildning, teamet och ledarskap (Sandström, 2010). Faktorerna presenteras 

här nedan; 
Arbetsuppgifterna  
Grundtanken i det sociala arbetet är att socialarbetare ska hjälpa enskilda eller grupper att finna sina 

egna resurser och förbättra sina villkor (Akademikerförbundet, 2015). Socialarbetaren ska ha en roll 

som företrädare, denna roll som socialarbetare handlar om att vara en stark och drivande ombudsman 

för klientens intresse. En socialarbetare har också en roll som samhällsarbetare, där en viktig aspekt är 

att försöka skapa en ökad social integration. Socialarbetaren ska också vara en vägledare, då klienten 

behöver vägledas till en mer konstruktiv social hållning. Socialarbetaren ska i klientens olika 

livssituationer ge omsorg, stöd och skydd mot kränkningar och övergrepp. Socialarbetaren ska utföra 

välfärd, service och rådgivning, vilket innebär att erbjuda insatser som en person behöver och har rätt 

till (a.a.). 
Inom individ- och familjeomsorg (IFO) innebär socialarbetarens arbete myndighetsutövning, den 

kontrollerande funktionen. I Socialstyrelsens handbok; Handläggning och dokumentation beskrivs 

myndighetsutövning som: “En myndighets befogenhet att för enskild ensidigt bestämma om förmån, 

rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande” 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 68). 
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Grundutbildningen 
Examen eller motsvarande, det är plattformen för att kunna forma en yrkesroll. I studien har 

respondenterna varit utbildade socionomer. Det finns föreskrifter om behörighet att utföra vissa 

arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Ändringen HSLF-FS 2016:24 (SOSFS 

2014:7) trädde i kraft den 15 april 2016. 
SoL 3 kap 1§ För att vara behörig att utföra sådana arbetsuppgifter som anges i 3 kap.3a andra stycket 
SoL ska den som inte har avlagt socionomexamen ha en examen motsvarande minst 180 högskolepoäng 
enligt bilaga 2 i högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande högskolepoäng enligt äldre 
bestämmelser. Examen ska innefatta områdena: 
                 1. socialt arbete motsvarande minst 90 högskolepoäng 
                 2. juridik motsvarande minst 30 högskolepoäng 
                 3. psykologi motsvarande minst 30 högskolepoäng, och  
                 4. samhällsvetenskap motsvarande minst 15 högskolepoäng. 

Personligheten 
Personligheten är de inre processer som formar en yrkesroll. Sandström (2010) poängtera vikten av att 

lita på sin egen kunskap och sitt eget kunnande, att vara trygg i sin kompetens. Det är även viktigt att 

känna sig själv och den egna personligheten, vilka svagheter och styrkor man har och vad man 

behöver utveckla. Man behöver veta vad man bär med sig från tidigare livserfarenheter, det behövs en 

inre medvetenhet för att kunna forma och utveckla yrkesrollen. ”Det är ju med hjälp av personligheten 

som man gestaltar yrkesrollen. Genom att öka kunskaperna om sig själv kan man också bygga en tillit 

till sig själv, till ens egen förmåga och det man kallar självförtroende” (Sandström, 2010, s. 11). 
Handledning 
Sandström hämtar sin definition på handledning från Pertoft & Larsens (1991); Grupphandledning för 

yrkesverksamma. Handledning är när en grupp yrkesverksamma samlas på en avtalad tid och 

regelbundet med en extern grupphandledare. Grupphandledaren arbetar tillsammans i gruppen med att 

utveckla och ta tillvara den kompetens som finns i gruppen. Syftet är att det ska underlätta de 

yrkesverksammas arbete och ge bästa kvalité på bemötande och behandlingen till klienten. 

Gruppmedlemmarna tillsammans med handledaren handleder en gruppmedlem som drar sitt ärende 

eller problem. Handledaren ansvarar för ramarna, för att gruppkompetensen används och för 

handledningsprocessen och följer gruppen vanligtvis under två till tre år. Handledningen bör ingå 

kontinuerligt i deltagarnas yrkesverksamhet och förutsätts vara organisatoriskt förankrad (a.a.).  
Syftet med handledning hämtar Sandström från Lauvås & Handal (1993); ”Handledning och praktisk 

yrkesteori ; (Syftet) …är just att hjälpa den enskilde att komma fram till det bästa sättet att utöva yrket 

utifrån de värderingar, kunskaper och erfarenheter vederbörande har i en konfrontation med 

kvalitativa och etiska krav som yrket ställer” (a.a., s.49). 
Han fortsätter med att förklara handledningens tre olika processer, vilka är förståelse, 

insiktsskapande/medvetandegörande och strukturskapande. I förståelseprocessen ingår att kunna se ett 

helhetsperspektiv i den situation man befinner sig i och låta handledaren och de som är i 

handledningsgruppen ge sina tankar på det som händer. Med insikt skapande- och medvetandegörande 
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process menar han att med hjälp av reflekterande stödsamtal kan handledaren exempelvis hjälpa 

grupper som är i konflikt eller har svårt att kommunicera och samarbeta. Med strukturskapande 

process förklarar han att handledaren kan hjälpa till med att skapa ordning i kaoset och prioritera bland 

uppgifter (Sandström, 2010). Handledningen har tre olika funktioner: den är en kunskapskälla, en 

energigivare och innebär också personlig utveckling (a.a., s. 47).  
Fortbildning 
För att tillföra nya kunskaper som ger en fördjupad kunskap och erfarenhet, är det viktigt med 

fortbildning (a.a.). 
Teamet 
Sandström skriver om vikten av att får vara i ett stödjande team som är lyssnande och där man kan 

vara trygg och våga visa sin sårbarhet inför varandra och vid behov söka hjälp hos varandra och dela 

med sig av varandras erfarenheter (a.a.). 
Ledarskap 
Sandström redogör för tre olika ledarstilar: Den relationsorienterade, den uppgiftsorienterade och den 

situationsorienterade. Han beskriver att det behövs chefer som kan ha både relations- och 

uppgiftsorienterat ledarskap som sedan möts i ett situationssanpassat ledarskap. För att ha ett positivt 

klimat på arbetsplatsen är det viktigt med god kommunikation från chefen med alla och ett bra 

samarbete, det vill säga relationsorienterat ledarskap.  Chefen ska också kunna presentera och följa 

upp resultat i budget och kvalitetsrapporter, det vill säga uppgiftsorienterat ledarskap. Dessa två 

förenas sedan i ett situationssanpassat chefskap när chefen eftersträvar att möta varje grupps behov på 

ett unikt sätt (a.a.). 
 

2.2   New  Public  Management  

I början av 1980-talet kom New Public Management (NPM) in i offentliga sektorn med nya 

styrningsformer, hämtade från den privata sektorn. Dessa styrningsformer och nya styrningsideologier 

påverkar det sociala arbetets vardag. Det innebär bland annat att budgetansvar och personalansvaret 

hamnar längre ner i organisationerna, vilket ger mer makt till mellanchefer i socialt arbete med ett ökat 

budgetansvar. Detta kan leda till konflikt med professionsetiska ställningstaganden samt att den ökade 

tiden för administrativt arbete kan innebära ett ökat avstånd till klienterna (Lundström, T & Sunesson, 

2016). Styrningen innebar att verksamheten skulle evidensbaseras och utgå från ekonomiska faktorer, 

detta ledde till att ett flertal  manualbaserade utvärderings - och bedömningsinstrument i socialt arbete 

implementerades, främst i missbruksvården och inom den sociala barnavården för att kunna mäta 

insatsernas effekt (a.a.). 

 
Det mest konkreta organisatoriska uttrycket för New Public Management i socialt arbete är dock 
privatiseringen, eftersom en av bakgrundsidéerna är att driftsformen (offentligt, privat, kooperativ) är 
likgiltig, kostnaden och tjänsten står i centrum, och konkurrens är ett honnörsord. Det innebär att de 
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privata företagens andel av produktionen av sociala tjänster ökat i omfattning, från nästan ingenting i 
början av 1980-talet till en högst väsentlig andel i mitten av 2000-talet, inom områden som 
äldreomsorg, missbrukarvård och barn – och ungdomsvård. (Lundström, T & Sunesson, S, 2016, 
s.306) 
 

Marie Sallnäs, professor i socialt arbete skriver om privatiseringens konsekvenser med exempel 

från sociala barnavården. Motiven till att göra det möjligt för att privata utförare att komma in på 

marknaden var innovation, effektivisering och valfrihet. Vilket skulle komplettera och gynna den 

offentliga socialtjänsten med metodutveckling och flexibla och snabba anpassningar efter 

socialtjänstens behov. Detta skulle pressa priserna och effektivisera vården genom konkurrens men 

samtidigt säger hon att det ger en ”social care market ” som inte fungerar utan ger ett ”vildvuxet” fält 

vilket ger oklarhet i vad som ingår i det privata utförarens tjänster (Centralförbundet för socialt arbete, 

2013). 
I slutet av 1980-talet började de svenska kommunerna genomföra ett ”språkbyte”, vilket innebar att 

man började använda ord som köpare, säljare, kunder och tjänster. Man införde omfattande 

organisationsreformer, där man började använda beställar- och utförar-modeller. Dessa förändringar 

imiterades av den privata tjänstesektorns modell och antogs sänka kostnaderna och höja effektiviteten 

(Ahrne, G & Hedtröm, P, 1999). 

 

2.3   Lagändring  som  tillåter  privata  aktörer  i  socialtjänsten.  

I socialtjänstlagen (SoL), SoL 2 kap. 5§, beskrivs förutsättningarna för att överlämna uppgifter på 

entreprenad. Ändringen i socialtjänstlagen kom 1 januari 1993 (Hollander, 2005). 
 

Kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. 

Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse 

överlämnas till andra juridiska personer eller en enskild individ Lag (2014:579). 
 

Hollander skriver ”Privatisering i detta sammanhang innebär oftast att kommunen har kvar sitt 

huvudmannaansvar för att kommuninvånarna skall få del av en viss tjänst men överlåter åt någon 

annan att sköta själva produktionen” (Hollander, 2005, s. 209). Genom ett särskilt uppdragsavtal kan 

därför externa utredare knytas till socialnämnden och uppdragstagaren blir därmed underkastad de 

lagregler som gäller för verksamheten (Socialtjänstlagen, 2016).  
Ändringen av SoL, medförde rätt till att överföra uppgifter till privata aktörer genom ett 

entreprenadavtal. Avtalet innebär att konsulten ska utföra en motprestation och innebär att hen inte är 

anställd hos uppdragsgivaren såsom i tjänste – och anställningsavtal (a.a.). Dock är entreprenören likt 

arbetstagaren underordnad arbetsgivaren, i vårt fall socialnämnden.  
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    I telefonsamtal med Socialstyrelsen fick vi nedanstående svar då vi frågade en sakkunnig vad en 

konsult i socialtjänsten innebär: 
 – Konsult är en benämning på ett anställningsförhållande som innebär att man lyder under samma 

skyldigheter och riktlinjer som ordinarie anställda då arbetsledningen är Socialnämnden (Personlig 

kommunikation, 3 mars 2016). 
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3   Tidigare  forskning  

Detta kapitel tar upp om personalomsättningen i socialtjänsten då det är en av orsakerna till att det 

behövs konsulter inom individ- och familjeomsorgen (IFO) idag. Kapitlet kommer även presentera 

studier som gjorts internationellt om attityder till privatisering i socialtjänsten och en studie om 

attityder till privatisering i Sverige bland svenska socialarbetare.  
Det har varit svårt att hitta tidigare forskning om konsulter i socialtjänsten. Det har även varit svårt 

att hitta exakt statistik av hur många som just nu arbetar som konsulter i socialtjänsten. Varken 

Inspektion för vård och omsorg (IVO) Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån (SCB) eller Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) kunde ge någon sådan information.  

 

3.1   Det  ökade  behovet  av  personal  i  socialtjänsten  –  konsulternas  
arbetsmarknad  

Den ökande efterfrågan på socionomer i socialtjänsten blir allt mer tydlig visar en undersökning från 

Statistiska centralbyrån (Statistiska centralbyrån, 2015). Akademikerförbundet SSR konstaterar utifrån 

sin undersökning att i kommunernas socialtjänst har man anställt allt fler konsulter som socialarbetare 

för att klara av det höga arbetstrycket. Det ökade antalet anställningar av konsulter som socialarbetare 

i myndighetsutövning stiger (Akademikerförbundet SSR, 2015). 
I en tillsynsrapport som är utförd 2014 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), framkom att 

”utredningar utfördes inte i tid eller inte alls – trots att det finns skäl” (Inspektion för vård och 

omsorg, 2015, s.15). IVO påpekar att socialnämnden brister i sitt uppdrag i skyddsbedömningar och 

orosanmälningar och barnens perspektiv inte tas i beaktning tillräckligt mycket (a.a.). 

 
SoL 11 kap§1a. När en anmälan enligt 1§ rör barn eller unga ska socialnämnden genast göra en 
bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska 
dokumenteras. Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas 
inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver dock inte fattas om 
det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan avser. 
SoL 11 kap §2, 3 st. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom 4 månader. 
Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för en viss tid.  

 

En orsak till att socialtjänsten brister i handläggningen i många kommuner beror på svårigheten att 

behålla erfaren personal och rekrytera nya in i socialtjänsten (IVO, 2015). 
Fil.dr. Pia Tham har skrivit en rapport om arbetsbelastning och stress bland socialsekreterare som 

publicerats i fackförbundets Visions skrift (2013).  Författarens uppdrag var att sammanställa den 

kunskap som fanns inom forskningen. År 2005 till 2006 gjordes en inspektion av Arbetsmiljöverket 

kring socialsekreterares arbetsmiljö. Det konstaterades brister i socialsekreterarnas arbetsmiljö som 

hot och våld, stress och arbetsmängd (Arbetsmiljöverket, 2007). Tham skriver att det stämmer bra med 

det hon har kommit fram till i sin undersökning bland 309 socialsekreterare i Stockholms Län. Hon 
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såg flera brister som framträdde i arbetsmiljön: hög personalomsättning, bristande organisatoriska 

förhållanden samt höga krav i arbetet (Tham, 2007a b:Tham & Meagher, 2009). De som var nya i 

yrket hade särskilt svårt då arbetsgruppen ofta bestod av många andra nya i yrket samt att de arbetade i 

utsatta områden. 48% av de socialsekreterarna som intervjuades hade arbetat i max två år på sina 

arbetsplatser, 54 % av dem var redan på väg att söka nytt arbete (Tham, 2007b).  
Akademikerförbundet SSR förklarar att arbetsbelastning och stress påverkas av det ökade behovet 

av socialarbetare i enheter för ensamkommande barn och unga, samt en rådande personalbrist efter att 

många socialarbetare har valt att säga upp sig (Akademikerförbundet SSR, 2015). I utredningen som 

SSR gjorde har 67% av 161 kommuner använt sig av konsulter.  

Jonas Welander, doktorand i arbetslivsvetenskap, har utfört en studie 2014 med 70 

socialsekreterare. 57 stycken av dessa 70 socialsekreterare slutade på grund av att de var missnöjda 

med sina arbetsförhållanden. Av de 57 missnöjda utfördes 31 stycken djupintervjuer där det bland 

annat framkom att de upplevde obalans mellan krav och resurser som påverkade kvalitén i arbetet. När 

socialsekreteraren påpekade att arbetssituationen inte var hållbar svarade organisationen ofta med att 

skuldbelägga individen, att det var socialarbetarna själva som skulle bli bättre på att prioritera sina 

arbetsuppgifter och på att hantera sin egen stress genom att justera sitt sätt att arbeta för att bli mer 

välfungerande och effektiva (Welander, J, 2015). Många av de intervjuade tyckte att organisationen 

inte agerade och att de inte tog hand om sin personal, det hölls ofta krismöten men inget hände. 

Tystnaden och försök till att normalisera situationen ledde till känslor av ilska, självtvivel och 

utbytbarhet hos socialsekreterarna (a.a.). Vidare visade studien att den professionella etiken 

nedvärderades då fokus låg på effektivitet samt produktivitet som var resultatstyrt istället för ett 

långsiktigt, kvalitativt socialt arbete (a.a.). 

 

3.2   Attityder  till  privatisering  bland  svenska  socialarbetare  

Peter Dellgran & Staffan Höjer gjorde en studie (2005) om attityderna till privatisering i socialt arbete. 

Resultaten baseras på en enkätundersökning som besvarades av 1000 svenska socionomer och 801 

socionomstudenter. Resultatet som kom fram visade på att det fanns en ambivalens bland de 

professionella till privatisering. Då, när artikeln skrevs 2005 var andelen socionomer låg som bedrev 
privat verksamhet (mellan 6 och 8%) däremot förväntade sig var tredje socionom att de kommer 

arbeta privat inom 10 år (Dellgran & Höjer, 2005, s.40). 
Utifrån samma studie kan vi ta del av Dellgran och Höjers presentation av hur attityden till 

privatisering är hos 962 socialarbetare är beroende på olika indikatorer såsom exempelvis kön, 

utbildningsår, politisk riktning, om man är privat eller offentlig anställd och om man är nöjd med sin 

nuvarande arbetssituation. Det visade sig i studien att det var de yngre arbetarna som var mest positiva 

till privatisering. Män är mer polariserade i sin attityd och är antingen mer positiv eller mer negativa. 

Kvinnor är mer ambivalenta i sitt tyckande om privatisering. De socialarbetare som utbildade sig före 
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1980 är mer negativa till privatisering (58.9%) än de socialarbetare som är utbildade efter 1990-talet 

(48.8%). Beroende på vilken politisk riktning de tillfrågade hade varierade inställningen till 

privatiseringen, 43,8% av de som sympatiserade med höger var positiva medans de 

vänstersympatiserade var endast 15,9% positiva till en privatisering. Av de tillfrågade som var 

egenföretagare var 35,3% positiva att socialt arbete privatiserades och av de offentliganställda var 

22,6% positiva. Av de som var positiva i sin nuvarande arbetssituation var 19,2% positiva till 

privatisering medans de som var missnöjda med sin nuvarande anställning var 30,9% positiva till 

privatisering. (a.a., s.47). 

Dellgran och Höjer (2005) skriver i sin artikel ”Rörelse i tiden. Professionalisering och 

privatisering i socialt arbete” att utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv kan individuella strategier 

vara bakomliggande drivkrafter till privatisering. Exempel på de strategierna är att för socialarbetarna 

få en ökad självständighet, handlingsfrihet och kontroll i sitt egna arbete vilket den privata 

anställningsformen kan locka med genom högre inkomst och större frihet och valmöjlighet att kunna 

styra över sitt arbete mer självständigt (Dellgran & Höjer, 2005). Det kan också vara en strategi för att 

hantera det missnöje och olika förändringar som en del av socialarbetare erfar, som sker inom 

kommun och förvaltning, exempelvis nedskärningar, omorganisationer och konflikter med 

lokalpolitiker. Detta kan leda till att kommunanställda socialarbetare känner sig begränsade i sitt 

handlingsutrymme och upplever svårigheter att kunna utföra myndighetsutövning och kontroll med 

stöd av olika slag till klienten, detta leder till att socialarbetaren lämnar sådana arbetsplatser och går 

över till egenföretagare eller till bemanningsföretag för att motverka risken för deprofessionalisering 

(a.a.). 
 

3.3   Fem  länders  attityder  till  privatisering  

2015 gjordes en studie av Kallio, Meeuwisse & Scaramuzzino utifrån socialsekreterarnas uppfattning 

om privatisering i vinstdrivande organisationer i fyra nordiska länder - Sverige, Norge, Finland, 

Danmark samt Italien. Denna studie fokuserar på hur sociala sammanhang och faktorer på individnivå 

är relaterade till socialarbetares attityder. De jämförelser som gjordes mellan länderna utgick från 

frågan om privata aktörer ska få en ökad roll i socialt arbete. Studien talar för att de svenska 

socialarbetare var mest negativa till att de privata aktörerna skulle få en utökad roll. Dock visade 

studien att de yngre var mer positiva till en vinstdriven privatisering än de äldre socialarbetare. Detta 

kan bero på att de inte hade upplevt situationen under tiden den så kallade ”gyllene eran” var, då det 

fanns stora tillgångar till förfogande för socialtjänsten, utan hade fostrats in under en tid då NPM 

skapades. Dessa ideologiska skillnader mellan äldre och yngre socialarbetare kan bidra med vilken 

attityd de har till privatisering (Kaillo, Meeuwisse & Scaraamuzzino, 2015). 
    Dellgran och Höjer (2005) skriver i sin artikel; Privatisation as professionalisation? Attitudes, 

motives and achievements among Swedish social workers, om hur de samlade yrkeserfarenheterna i 



 18 

socionomers individuella professionalisering har betydelse, exempelvis handledning, 

yrkeserfarenheter, arbetsvillkor och lönevillkor. De menar att en privatisering inom socionomyrket 

kan tolkas som en individuell professionaliseringsstrategi för socialarbetare. I syfte med att 

professionalisera kommunanställda socialarbetare har det gjorts en plan på insatser för 

kompetenshöjning exempelvis vidareutbildning, vilket också kan leda till implementering mellan stat, 

kommuner och företag samt mellan individuella och kollektiva nivåer. Privat professionalisering kan 

innebära att en ökning av offentliga finansierade tjänster utförs av privata aktörer vilket kan leda till en 

spontan privatisering som leder till att tidigare kommunanställda går över till den privata sektor (a.a.). 
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4   Teoretiska  analysverktyg  

Vi kommer att analysera vårt resultat genom rollteorin av Barbro Lennéer Axelsson och Ingela 

Thylefors, push- and- pull modellen av Everett Lee och organisationsteorin av Göran Ahrne. Utifrån 

dessa teoretiska analysverktyg vill vi ge de enskilda konsulternas svar betydelse genom att reflektera, 

tolka och relatera (Bryman, 2011). 
 

4.1   Rollteori  

Vi har valt att använda oss av begrepp från rollteorin då vi analyserar vår empiri, vi vill skriva om 

förväntningar, formella/informella rollerna samt chefernas roll. 
Inom en rad olika discipliner kan vi finna olika rollteorier som vuxit fram där forskare utifrån deras 

utgångspunkt har varierande definitionerna av rollbegreppet. Sociologen, Aubert beskriver: ”roller är 

summan av de normer, som hänför sig till en viss uppgift eller position” (Lennéer Axelsson & 

Tylefors, 2005). Aubert poängterar förväntningarnas betydelse och menar att förväntningar kan vara 

av olika slag:  
- de förväntningar som individen har på sig själv.  
- de förväntningar som andra personer (eller organisationen) har på individen. 
- den uppfattning som individen har om andras förväntningar. 
 - de förväntningar som individen har på andra (a.a., s. 83)  

I relationer till andra skapar vi roller. Lennéer Axelsson och Tylefors beskriver att förväntningarna 

på yrkesrollen kan vara formellt uttryckta och informella. I den formella rollen finns förväntningarna 

som är knutna till lagar, befattningar och uppdragsbeskrivningar, där det beskrivs exempelvis hur 

arbetsuppgifter ska utföras, där rättigheter och skyldigheter är formellt utformade. Den informella 

rollen skiljer sig då de har vuxit fram genom de förväntningar som finns inom olika yrkeskategorier, 

de styrs av traditioner, förväntningar både i arbetsgruppen och i de inre förväntningar som individen 

har på sig själv. Vidare har dessa informella grupper inte samma höga förväntningar som de formella, 

här är det mer öppet för ett större handlingsutrymme där det oftast är behovet och de förväntningar i 

arbetsgruppen som styr, än i de reglerade formella grupperna (a.a.). 
I vårt postindustriella samhälle har de informella rollerna fått en större betydelse, där man lägger 

vikt vid personlighet och lämplighet. En modell vid team och gruppsammansättning är Belbins 

teamroller där han menar att det är beteendet och att kunna delta och relatera till andra i arbetet på sitt 

unika sätt som är av betydelse (a.a.). Den informella kommunikationen nämns också som ett viktigt kit 

i arbetsgruppen där vardagssamtalen har stor betydelse och bidrar till att goda relationer och 

förtroende byggs upp. Gunnar Ekman (2003) säger ”Genom småprat hålls normer vid liv och nya 

skapas” (a.a., s.138) och han menar att de formella mötena är nödvändiga men starkt överskattade.  
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Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) tar upp om chefens betydelse för arbetsgruppen. Alla 

människor har olika associationer till överordnade men förutom den känslomässiga finns det även ett 

reellt beroende mellan chefer och arbetare. Den makt chefer och ledare har kan påverka arbetarens 

tillvaro direkt och indirekt. Chefer har i sin roll exempelvis att sätta löner, att ge referenser och fördela 

arbetsuppgifter (a.a.). Chefens roll har en psykologisk större betydelse än andra roller som finns i en 

grupp.  
 

4.2   Push-  and-  pull-  modellen  

Professor Everett Lee har utvecklat denna teori, som främst används i migrationsstudier.  I artikeln A 

Theory of Migration (Lee, 1966). beskriver han orsaker bakom migration som push- and- pull- 

faktorer. Teorin innebär att det finns negativa orsaker till att människor flyr - pushfaktorer och pull-

faktorerna är de positiva anledningar till att de väljer att fly, de faktorer som de önskar att få ta del av.  

Det olika förhållande hos individen såsom kön, ålder, social klass avgör hur personen påverkas av 

push-and-pullfaktorerna (a.a.). 
 

 

 
(a.a., s. 50) 

Förklaring till bilden ovan: 
Cirklarna visar originaldestinationen och den nya destinationen. I cirklarna existera plus och 

minustecken. Plustecken innebär de positiva faktorerna för den personen, minustecken är då det som 

personen ser som negativt.  Push- och pull-faktorerna ser olika ut och är unika för varje person (a.a.). 
Vi använder push- and-pull- modellen genom att fokusera på den nya destinationen och analysera 

push- and- pull faktorer som finns hos respondenterna där de nu befinner sig då de arbetar som 

konsulter. För att få en så tydlig analys som möjligt av positiva och negativa faktorer i konsulternas 

arbetsvillkor har vi valt att välja respondenter som har befunnit sig i original destinationen (tidigare 

kommunanställda i socialtjänsten (IFO) och gjort förflyttningen från original destination till den nya 

destinationen.  
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4.3   Organisationsteori,  en  inriktning  av  Göran  Ahrne  

Göran Ahrne skriver att organisation kan sammanfattas i fyra förhållanden: tillhörighet, resurser, 

kontroll och utbytbarhet (Ahrne, 1993). 
Tillhörighet  
Ahrne menar att det utmärkande för en organisation är att man är antingen med eller utanför, han 

menar att mellanting är övergående och sällsynta. Detta gäller alla områden från familj till 

organisationer. “om man vill förstå människors handlingar och motiv för vad de gör och inte gör är 

det nödvändigt att veta vilka organisationer de tillhör” (Ahrne, 2014, s. 17). Han menar att en formell 

tillhörighet mellan bestämda utvalda individer är grunden till organisering (a.a.). 
Resurser 

Organisationer är uppbyggda kring flera olika resurser från de som tillhör organisationen och som de 

får tillgång till. Det är resurserna som får de som tillhör organisationen att bli motiverade till att vara 

kvar i organisationen (a.a.). 
Vad man vinner i tillgång till resurser och möjligheter förlorar man i oberoende. Som medlem i en 
organisation kan man få göra saker som man annars inte skulle kunna göra på egen hand, men man 
kan ofta inte välja när man ska det eller hur ofta och hur mycket. (Ahrne, 1993, s. 67). 

Kontroll 

Kontrollen är i grunden naturlig när människor samarbetar och kommer då inte uppifrån 

organisationen. De som är med i organisationen vill veta att de andra utför det som har bestämts. Det 

innebär att när en människa är delaktig i en organisation blir en kontrollerad och igenkänd. Att vara 

igenkänd är en nödvändig förutsättning (a.a.). 
Utbytbarhet 

Oberoende av unika individer finns organisationen, den existerar oavsett på en överindividuell nivå. 

Om organisationen skulle bli beroende av personer skulle den bli sårbar.  
“Alla organisationer är mer än bara de tillfälliga medlemmarna. De är en uppsättning specifika 

resurser, regler, en specifik kunskap om organisationens praktiska detaljer, en konstitution, en 

hierarki och kanske en kultur” (Ahrne, 1993, s. 61). 
 

   



 22 

5   Metod  

Under det här kapitlet kommer metodvalet beskrivas och hur studien har genomförts. 
 

5.1   Forskningsdesign  

Studien utgår från en kvalitativ induktiv ansats. Widerberg (2002) beskriver att ett viktigt syfte med 

kvalitativ forskning är att utforska ett nytt område eller göra det på ett nytt sätt, att explorera. Vid 

kvalitativ forskning måste man vara öppen för det oväntade och låta det får ta plats och om man skulle 

vara alltför teoristyrd skulle det bli ett hinder istället för en tillgång (a.a.). 
”Kvalitativa studiers syfte är då ofta att beskriva och förstå en annan persons upplevelser i något visst 

studerat avseende” (Larsson, 2010, s. 92). I vår studie vill vi undersöka konsulternas erfarenheter och 

upplevelser av deras förändrade arbetsvillkor som socialarbetare då de nu arbetar som konsulter.  

Det kvalitativa forskningsresultatet ska inte generaliseras till populationer utan till teori (Bryman, 

2011). Bryman skriver att i en kvalitativ forskning är forskaren själv det viktigaste redskapet vid 

insamling av empirin då det som forskaren väljer att inrikta sig på är styrt utifrån hens eget intresse 

(a.a.). I vår studie valde vi att samla in empiri utifrån Sandströms faktorer om yrkesroll då det 

intresserar oss samtidigt som vi var öppna för att nya infallsvinklar och kunskaper skulle kunna få 

utrymme.  
Vi använder oss av ett hermeneutiskt synsätt då vi har tolkat det som har sagts av våra respondenter 

i intervjuerna efter att vi har transkriberat det i text (Kvale, 2014). 
 

5.2   Forskningsetiska  överväganden  

Vi har enligt vetenskapsrådet publikation; God forskningsed (2011) använt oss av dess 

forskningsetiska principer när studien genomförts. Denna studie har även gjorts utifrån 

etikprövningslagen (2003:460) där informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiella kravet och 

nyttjandekravet har följts. Vi började med att skriva ett informationsbrev (16§) (se bilaga 1) där vi 

förklarade att de som deltog skulle vara anonyma och att deras medverkan är frivillig och att de när 

som helst kan avbryta deltagandet när de vill. I informationsbrevet förklarar vi att vi använder oss av 

ljudinspelningar som kommer att transkriberas och som kommer att slängas efter avslutade studier 

(12§). Vi har fått muntligt samtycke av samtliga våra respondenter till att använda den empiri de har 

gett oss (17§) och vårt material kommer endast att användas i studiesyfte enligt nyttjandekravet (6§) 

(a.a.). 
 

5.3   Förförståelse    

Utföraren i en kvalitativ studie är ett mätinstrument därför bör det ges en viss information om 

utföraren som person och vilka teoretiska perspektiv som hen kan ha utgått ifrån i sin empiriinsamling 
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(Larsson, 2010). Vi som utfört studien, har båda arbetat i människovårdande yrken och har därför 

erfarenhet och kunskap om vad det innebär att arbeta i team respektive självständigt, samt att delta i 

handledning och ledarskapets betydelse för den anställde, vilket kan ha påverkat studiens inriktning 

och form.  

Våra tankar var positivt inställda till konsulter, vi tänkte att som konsult kunde det bli ett mer 

tydligt och avgränsat arbete som kunde vara bra både för socialarbetaren och klient. Vi hade en positiv 

inställning till konsulter innan vi började med studien vilket vi var uppmärksammade på.  
Innan studien funderade vi även på varför socialarbetare valde att arbeta på samma arbetsplats (IFO i 

socialtjänsten) med samma uppgifter men nu i en annan anställningsform som konsult. Vi hade en 

tanke om att de nu skulle ha betraktat sin arbetsplats från en ny synvinkel och kanske hade upptäckt 

några viktiga positiva och negativa förändringar som de kunde dela med sig av. 

 

5.4   Tillvägagångsätt  

Det började med ett samtal med en socialarbetare som arbetar som konsult för att inhämta aktuell 

erfarenhet från arbetsfältet angående konsulters arbete i socialtjänsten. Efter det deltog vi på 

fackförbundets Visions seminarium (2016 den 21 mars) där bland annat Åsa Regnér, Barn-äldre- och 

jämställdhetsminister, blivit inbjuden till en paneldebatt om “morgondagens socialtjänst”. Vårt syfte 

var att inhämta information om den aktuella situationen för socialarbetare inom socialtjänsten. Vi hade 

även en begränsad kunskap av konsulters roll i socialtjänsten och hade förhoppningar om att det skulle 

lyftas fram på detta seminarium. Det som framkom där var dock ytterst begränsad information om 

detta.  
Vi började se, efter vilka teorier som kunde lyfta fram de förändrade arbetsvillkoren som vi ville få 

en fördjupad kunskap av. Inför skapandet av intervjuguiden sökte vi ett teoretiskt verktyg som kunde 

rama in frågorna till respondenterna på ett bra sätt. Den teori vi fann då, Change as three steps (CATS) 

av Kurt Lewin kommer vi inte använda oss av mer än i just skapandet av intervjuguidens inramning 

och vi kommer förklara den teorin kort under kapitel 5.4. Till intervjuguiden använde vi oss även av 

Gunnar Sandströms förklaringar om yrkesroll som vi har presenterat under kapitel 2.1.  

Vi ville gärna att konsulterna skulle vara i olika kommuner och stadsdelsförvaltningar för att få om 

möjligt ett bredare spektrum av konsulternas arbetsfält. Vi ringde till fyra olika stadsdelar och två 

kommuner och frågade om möjlighet till att få intervjua konsulter som arbetade i deras verksamhet 

inom Individ och familjeomsorg (IFO). För att nå det önskade urvalet av intervjupersoner använde vi 

vår praktikplats där det arbetade konsulter samt frågade konsulter som arbetat på våra kurskamraters 

praktikplatser. Vi har även frågat de konsulter som vi intervjuat, om de kan förmedla kontakt till andra 

konsulter, som skulle passa för studiens syfte och urval. Vi har mejlat vårt informationsbrev till flera 

bemanningsföretag i Stockholms län. Vi hade önskat att få tillräckligt med intervjupersoner utan 

bemanningsföretagets hjälp, men då svårigheten var att få tag på konsulter som passar in i studien fick 



 24 

vi genom ett bemanningsföretag snabbt tag på tre stycken konsulter som var intresserade att delta i 

studien, dock visade det sig att de hade för kort erfarenhet av att arbeta som konsult.  Det resulterade i 

att vi fick en konsult från bemanningsföretaget som passade studien. I efterhand upptäckte vi att vi 

hade missat skriva den delen av urvalet (minst ett års erfarenhet som konsult) i informationsbrevet. Vi 

fick dock senare sänka det till åtta månader då det visade sig skulle bli svårt att få tag i konsulter.  
Ytterligare en respondent fick vi kontakt med då vi ringde direkt till kommunen och frågade efter 

konsulter som kunde medverka i vår studie.  
   Vårt val av att välja respondenter till studien har skett genom ett målinriktat ”bekvämlighetsurval” 

vilket gör att det blir svårt att generalisera studiens resultat (Bryman, 2011).   
   Intervjupersonerna fick själva välja vart intervjun skulle ske och alla utom en av intervjupersonerna 

valde att bli intervjuade på sina nuvarande arbetsplatser. En av respondenterna ville bli intervjuad via 

telefonen och det var först i samtalet i telefonen med respondenten som vi fick veta att hen var på ett 

uppdrag på annan ort och därför var det svårt att träffas för en intervju.  
   Vi har utfört samtliga våra sex intervjuer tillsammans, detta är ett medvetet val då vi vill kunna 

diskutera och tolka vår insamlade empiri tillsammans för att ha samma utgångspunkt i diskussionen. 

Det har varit givande att på det sättet bearbeta vårt material. Vi har spelat in alla våra samtal. Vi 

började alltid med att fråga att de hade läst informationsbrevet som vi skickat innan och förtydligade 

igen om sekretessen. Intervjuerna har tagit från 50 minuter till 1h 15 minuter.  
   Vi följde vår intervjuguide (se bilaga 2). Då intervjuerna är semistrukturerade så ställdes följdfrågor 

under intervjun för att på så sätt fördjupa vår kunskap av det område som vi undersökte (Bryman, 

2011). Efter den insamlade empirin såg vi i vårt material att vår tidigare tänkta teori, Lewins (2015) 

förändringsteori - Change as three steps (CATS), inte blev behjälplig i vår analys. Istället valde vi 

rollteori, organisationsteori samt  push- and- pull- modellen för att analysera den insamlade empirin.  
 

5.5   Intervjuguide  

Till vår intervjuguide använde vi oss av Kurt Lewins teori Change as three steps (CATS) för att sätta 

ram för vår intervjuguide.  Hans förändringsteori förklaras med stegen unfreeze, change, refreeze och 

under de rubrikerna har vi delat in våra frågor i intervjuguiden (Cummings, S.,Bridgman,T.,& Brown, 

K. B, 2015).Vi hade även Gunnar Sandströms förklaringar om yrkesroll till grund då vi skapade 

frågorna till intervjuguiden (Sandström, 2010). 

Se bilaga 2. 

 

5.6   Urval  

Studien är utförd i tre kommuner i Stockholms Län. Vi har utgått från ett ”bekvämlighets” målinriktat 

urval och därför valt att intervjua personer som lämpar sig bäst för studiens syfte. Vid en kvalitativ 
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studie där metoden bygger på intervjuer rekommenderas ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Alla 

intervjupersoner i studien arbetar som konsulter på individ och familjeomsorg (IFO) och är anställda 

av något bemanningsföretag i Stockholm eller är egenföretagare som konsult. Vi har valt att intervjua 

endast konsulter, med tidigare erfarenhet av att arbeta som socialarbetare inom IFO i socialtjänsten 

och som nu har arbetet minst åtta månader som konsult i IFO i socialtjänsten. 
Vi har fått kontakt med 2 respondenter genom kontakter vi haft sedan en av oss gjorde sin praktik 

inom socialtjänsten. Två respondenter fick vi kontakt via kurskamraters kontakter. En respondent blev 

vi förmedlad kontakt med genom en kommun samt att en respondent fick vi genom ett av de 

bemanningsföretag som vi kontaktade. Studiens urval har representerats av två konsulter som är egna 

företagare, men som båda har varit anställda som konsulter av bemanningsföretag tidigare och fyra 

konsulter som är anställda av bemanningsföretag. 
Konsulterna har varit två män och fyra kvinnor och alla är utbildade socionomer, de har varit från 

28 år till 60 år. Den som har haft minst erfarenhet av att arbeta som konsult har arbetat med det i åtta 

månader och den som har mest erfarenhet har arbetat som konsult i tre år. Den som har minst 

erfarenhet av att arbeta som socialarbetare exklusive sin tid som konsult har arbetat två år och åtta 

månader och den som har mest erfarenhet har arbetat som socialarbetare exklusive sin tid som konsult 

i åtta år.  
 

5.7   Avgränsningar    

Studiens syfte har varit att få en fördjupad förståelse av den enskilde konsultens egna erfarenheter av 

sina arbetsvillkor i Individ – och familjeomsorgen i socialtjänsten. Vi har valt att inte ta med alla 

externa faktorer som påverkar arbetet i socialtjänsten såsom politiska läget i landet och globalt. 

Studien handlar inte heller primärt om den förändring som sker organisatoriskt utan den förändring det 

innebär för de enskilda konsulterna. Vi har även valt att inte gå in på arbetsrättsliga skillnader i 

allmänhet utan vi begränsa oss till att studera de faktorer som Sandström presenterat om yrkesrollen. 
 

5.8     Litteratursökning    

När vi började söka material till studien började vi att söka i ESH discovery, som samlar litteratur från 

flera databaser samtidigt och som gör det behjälplig att finna relevant litteratur. Vi sökte på orden 

konsult, yrkesroll, rollteori, socialtjänst, socialarbetare, social worker, consultant, organisationsteori 

och push-and pull- modellen. Dessa ord sökte vi på för att vi skulle få en inblick och kunskap i ämnet. 

Vi har även använt oss av Google, Google Scholar, SocIndex och Libris i vårt sökande av tidigare 

rapporter och litteratur i detta ämne. Vi har sökt material från fackförbunden Vision och 

Akademikerförbundet SSR. Vi har även sökt information från Inspektion för vård och omsorg (IVO), 
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Sveriges Kommun och Landsting (SKL), Socialstyrelsen samt läst rapporter från regeringen och 

Arbetsmiljöverket. Vi har även läst lagar och författningar.  

 

5.9   Bearbetning  och  analys  av  material  

Efter att ha insamlat empiri från de inspelade intervjuerna, har vi transkriberat ordagrant, läst igenom 

och diskuterat med varandra vad som framkom i texten för att sedan inleda arbetet med studiens 

kodning. Vi färglade de olika svaren för att föra in de i de gemensamma temagrupper, på så sätt 

bearbetade vi tillsammans den insamlade empirin vilket till slut resulterade i sex huvudteman med 

underteman (Bryman, 2011). Detta skapade strukturen för presentationen av resultatet i studien som 

var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Vi har valt att låta respondenternas egna ord ta 

plats och därför låtit citaten fått utrymme i studien då respondenternas egna berättelse om deras 

förändrade arbetsvillkor är studiens syfte. På det sättet anser vi att texten blir mer levande. Våra 

teoretiska analysverktyg växte fram genom bearbetningen av materialet och när vi slutförde resultatet. 

Vi har analyserat materialet med hjälp av rollteorin, push-and-pull-modellen och organisationsteorin.  
“Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att erhålla en giltig och gemensam förståelse av 

meningen i en text” (Kvale, 2014).  
 

5.10  Metoddiskussion  

Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi ville få en fördjupad kunskap om konsulternas egna 

upplevda erfarenheter. Bryman (2011) säger att det är viktigt att låta intervjun följa olika riktningar 

inom den semistrukturerade intervjuguiden då det hämtar relevant och viktig kunskap om vad 

respondenten upplever. Han säger vidare att fokus är på respondentens åsikter och att forskaren ska 

vara följsam under utförandet av intervjun och ställa kompletterande frågor. Detta motiverade vårt val 

att välja att utföra en kvalitativ studie.  
Vi har utgått från vår intervjuguide i samtliga intervjuer men det som kan minska reliabiliteten i 

denna studie är att vi även har ställt följdfrågor för att få en djupare förståelse. Bryman (2011) menar 

att i jämförelse med en kvantitativ studie där följdfrågor uppfattas som en störning som ska undvikas 

då det kan påverka reliabiliteten (a.a.). Även om det inte ses som en störning i kvalitativa studier så 

påverkar följdfrågor reliabiliteten. 
Vi har intervjuat sex konsulter, varav fyra som är anställda i bemanningsföretag och två som är 

egenföretagare. Vi är medvetna om att det är en skillnad att arbeta som konsult i socialtjänsten som 

anställd i ett bemanningsföretag och att vara konsult som egenföretagare. I efterhand hade vi valt att 

endast använda oss utav en av kategorierna av konsulter i socialtjänsten, antingen anställd av 

konsultbolag eller att konsulten är egenföretagare. Då det var svårt att få tag i konsulter har vi använt 

oss av ”bekvämlighetsurval” och tagit de konsulter som varit tillgängliga.  



 27 

 Den begränsade tiden för att skriva en c-uppsats, påverkar utförandet av studien, vi skulle 

exempelvis gärna velat komplettera våra semistrukturerade intervjuer med enkäter till fler konsulter 

för att få en ännu bredare kunskap om konsulternas situation i socialtjänsten.  
I efterhand har vi förstått vikten av att vi valde att båda var med i samtliga intervjuer då vi båda 

ha hört respondentens svar i sitt sammanhang, det gör att vi får samma utgångsläge när vi sedan tolkar 

och analysera det transkriberade empirin. Vi är medvetna om att förförståelse och tolkning kan prägla 

resultatet i en kvalitativ studie på ett annat sätt än vid en kvantitativ.  
 

5.11   Reliabilitet  och  validitet  

Hög reliabilitet och validitet är något som eftersträvas i studier. Reliabiliteten handlar om ifall 

resultaten som presenteras är tillförlitliga och om resultatet kan utföras av andra forskare vid annat 

tillfälle (Kvale, 2014). En kritik mot kvalitativ forskning är att det är omöjligt att generalisera 

resultatet som är hämtat ur en miljö till en annan (Bryman, 2011). Vi har dock lagt en stor vikt vid att 

vara transparenta i datainsamlingsprocessen, tillvägagångssättet och alla metodologiska val för att 

stärka reliabiliteten i studien. 
Validiteten handlar om att studien mäter det som studien har som intention att mäta. Bryman 

(2011) säger att ”eftersom mätning inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare blir frågan om 

validitet egentligen inte något som är av speciell betydelse för sådana undersökningar” (a.a. s. 351). 

Studiens intention har varit att undersöka positiva och negativa faktorer i arbetsvillkoren för konsulter 

och hur det blir att stå utanför socialtjänstens organisation, vilket vi anser att studien har gjort.  
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6   Resultat    

I detta kapitel kommer vi att presentera det som har framkommit ur det empiriska materialet från 

intervjuerna av konsulterna. Vi kommer inleda resultatdelen med att redogöra för bidragande orsaker 

till konsulternas val av att arbeta som konsulter i socialtjänsten vilket har bidragit till att de hamnar 

utanför socialtjänsten som organisation samtidig som de fortsätter att arbeta i den. Det framkom 

tydliga teman under vår bearbetning av materialet som därefter strukturerades under sju rubriker som 

kommer att presenteras och därefter analyseras i ett eget kapitel. Efter att vi presenterat dessa teman 

kommer vi göra en analys i ett eget kapitel.  
  

6.1   Bidragande  orsaker  till  valet  att  stå  utanför  arbetsplatsens  organisation  

Fyra utav sex av respondenterna svarade att lönen hade varit en bidragande orsak till att de börjat 

arbeta som konsulter. En av respondenterna berättade att hen hade fått olika erbjudanden från 

konsultfirmor och då hen var ensamstående förälder och skillnaden på lönen skulle nästan bli 7000 kr i 

månaden tyckte hen att valet var lätt. En av respondenterna har liknande erfarenhet då pengarna var 

lockande och hen kunde höja sin lön med 6500 kr. Respondenten förklarar också att hen ville få 

erfarenhet och såg det som en möjlighet att prova på områden som hen inte ännu hade någon 

erfarenhet av.  
Friheten och flexibiliteten var andra faktorer som respondenterna nämnde. De ville ha möjligheten 

att kunna bestämma själva om de ville vara kvar på ett uppdrag eller inte och även ge utrymme för 

annat än arbete i perioder, genom att ha möjlighet att ta paus från uppdrag. 
En respondent svarade, precis som flera av de andra gjorde under intervjuerna, att hen ville fokusera 

mer på klientarbetet och slippa alla möten. Hen förklarade vidare att när man jobbar med utsatta 

människor är det inte meningen man ska ha många bollar i luften.  

 
Först och främst var det såklart lön. Att det är lite bättre betalt och den andra är att man kan fokusera 
mer på klientarbete. Man kan jobba istället för att sitta på olika möten och…ja involvera massa 
personal … ja … processer och sånt där. (…) Vissa kanske klara av det beror sig på personlighet med 
att man kan ha många bollar i luften men jag tror många inte kan det. Och det är liksom inte meningen 
heller. När man jobbar med utsatta människor att man ska ha alltför många bollar. (Respondent 3) 
 

Besvikelse och missnöje med sina kommunala anställningar var även faktorer som kom fram under 

intervjuerna. En respondent beskrev en arbetsplats som aldrig tackade en.  

 
Jag tycker jag mådde så dåligt när jag jobbade kommunalt. Det var liksom att man grät typ, jag fick ju 
magsår, jag blev ju sjukskriven efter två år och det var ju egentligen där jag bestämde mig nu slutar jag. 
Jag tänker inte bli sjukskriven som 26 – åring på grund av en arbetsplats som aldrig tackar en. 
(Respondent 5) 
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En respondent berättar även om den enormt höga arbetsbelastningen och att det är många som blir 

sjukskrivna och försvinner. Hen förklarar att som konsult kan man sätta stopp på ett annat sätt och kan 

se ett slut då det är tidsbegränsat och det tycker respondenten är skönt.  
Respondenten fortsätter med att säga att det är en organisationsfråga att socialarbetare slutar men 

att det också påverkar konsulterna. Hen säger att det är märkligt att de inte reagerar då det inte 

fungerar på arbetsplatsen då även konsulterna inte vill gå dit.  

 
För när organisationen är dålig, det kommer ju alltid uppifrån och ner. Och i en sund arbetsplats så går 
man uppifrån och ner, nerifrån och upp, alltså top – bottom – bottom –top metoden. Grejen inom soc är 
att det oftast är uppifrån och ner, det går liksom inte upp. Och då blir det dysfunktionellt och då slutar 
folk … (Respondent 5) 

 

En respondent förklarade att det är roligare att göra en insats, kort och ganska snabbt för att sedan gå 

vidare till något annat och förklarade att hen tyckte om att lära sig nya saker.  
 

6.2   Förväntningar,  prestationer,  gränssättning  och  anpassning.    

En respondent berättar att hen förväntas prestera utan någon medhandläggare och hen berättar om 

vikten om att kunna utbyta tankar med en annan kollega oavsett hur länge man har arbetat inom yrket. 

Respondenten förklarar att varje familj är unik och att ju mer kunskap man har ju mer inser man hur 

lite man kan och betonar vikten att inte ta komplexa beslut på egen hand.  
 

Att du är konsult, du ska kunna det här. ”Jo men jag kan det här men jag måste fortfarande få bolla med 
någon det spelar väl ingen roll hur länge jag har jobbat varje familj är ny. Och det som de säger, ju 
längre man har jobbat och levt ju mer förstår man att man inte fattar någonting. Ja men det är ju så. För 
här sitter jag och möter en familj och det är samma jäkla problematik och ändå … är det nytt ändå. Det 
är individer det här. Det är människans unikhet det handlar om. Och där tänker jag att det är jätteviktigt 
att vi inte sitter som småpåvar på våra kammare och fattar sådana här beslut på egen hand utan vi ska 
hela tiden bolla och dra våra ärenden så våra familjer får bästa möjliga hjälp. (Respondent 1) 
 

Respondenten berättar vidare om förmågan att begränsa när ärenden blir för många. Hen säger att 

genom att lära sig att gränsa på ett tydligare sätt har det gett en större trygghet i yrkesidentiteten.  

 

Så jag som konsult har blivit bättre på att gränsa. Gränsa. gränsa. Gränsa. Nej jag kan ta det där svåra 
ärendet men plocka bort de här två på mig då.  
– Och det där gränsandet blev mer tydligt för dig som konsult? –Absolut. Stor förändring. Stor 
förändring som också har lett till en större trygghet i min yrkesidentitet. (Respondent 1) 

 

En av respondenterna tog även upp svårigheten att komma in som konsult på en ny arbetsplats där det 

förväntas att man ska kunna allt och börja arbeta direkt. Hen säger att det är teoretiskt och praktiskt 

omöjligt att veta alla kommuners eller stadsdelsförvaltningar riktlinjer då dessa skiljer sig åt.  
En respondent beskriver hur man som konsult inte kan ställa krav utan mer får anpassa sig efter den 

arbetsplats man befinner sig på.  
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Att som konsult får man inte säga ifrån och säga att jag tänker liksom att vi ska göra så här och inte så 
här tex nu nämner jag inte en kommun, en tillsvidare anställd har gjort en Lex Sara anmälan på grund 
av arbetsbelastning men som en konsult om jag skulle ha skrivit en Lex Sara anmälan då skulle jag inte 
ha fått nästa uppdrag eller någon annanstans. Då är jag liksom obekväm konsult, jag ställer till liksom, 
man ska lyda helt enkelt, gilla läget helt enkelt. (Respondent 2) 
 

Respondenten fortsätter med ytterligare exempel och berättar om ett läge då chefen vill att hen ska 

minska på insatser och kostnader och trots att hen inte vill och etiskt inte tycker det är rätt, gör ändå 

som chefen säger. Respondenten beskriver att det var skönt att slippa möta klienten och kunna avsluta 

sitt uppdrag och gå vidare till nästa. 

 
( … ) och då tänkte jag stanna här i två månader till okej, jag drar ner på insatserna och blundar helt 
enkelt för att som sagt som konsult får man inte säga ifrån utan man får lyda och göra som cheferna 
säger och så får man bra respons och en liksom chefen vill ha mig igen och vill förlänga mitt att stanna 
två-tre månader till då jag gör som chefen vill men det ville inte jag och någon annan får dra ner på 
insatser men som tillsvidare anställd kan man säga ifrån och säga till chefen att nej här tycker jag vi ska 
handla annorlunda. (Respondent 2) 
 

En respondent beskriver även hur hen vill göra sitt uppdrag bra och göra chefen nöjd och beskriver hur 

man vill skapa sig ett gott rykte som konsult så man blir attraktiv för arbetsgivarna. Skulle man få ett 

dåligt rykte skulle det sprida sig snabbt då hen säger att hen inte rör sig i så stora kretsar som konsult. 

Därför uttrycker hen sig, att som konsult måste man vara lite skarpare än då man är anställd på 

kommunen.  
Ytterligare ett exempel från en annan respondent hur man som konsult anpassar sig  

 
Jag tror nog att jag skulle säga vad jag tänker men att jag skulle göra som hon vill för det är ändå hon 
som skriver under sen och står för beslutet.  
– Skulle det vara annorlunda om du var ordinarie? – Ja då har jag drivit saker ganska ordentligt. 
(Respondent 6) 
 

Vidare beskriver en respondent att trots att hen går med mer på att utföra vad arbetsgivaren vill så är 

det hens namn, som socialarbetare, som står på utredningarna och det är hens ansvar hur hen har 

handlat utifrån lagstiftning 

. 
Ja till viss del skulle jag nog säga att man går med mer. Att man vet hur ni vill ha det på det här sättet. 
Jag är kvar i tre månader då gör vi som du vill. Allt det blir mycket enklare att göra det. Än att ta 
striden. Så jag ska nog inte slå mig fri på bröstet och säga att jag inte gjort det men någonstans tänker 
jag också så här ... det är jag som gör förhandsbedömningar eller jag skriver utredningar som finns kvar 
där oavsett om jag finns kvar där med mitt namn det är ju också mitt ansvar. Jag har mina bedömningar, 
hur har jag handlagt utifrån lagstiftning och så vidare så jag måste ju också kunna stå för mig och vad 
jag gör för någonting. Och där måste man ju kunna agera och stå på sig och där måste man vara trygg i 
sin roll och veta vad man gör och veta varför man gör som man gör.  (Respondent 4) 
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En av respondenterna säger att konsulter ibland kan behandlas lite som robotar då arbetsgivaren kan 

kräva att konsulter ska utföra mer än rimligt. Hen poängtera dock att detta kunde upplevas även som 

kommunanställd socialarbetare.  
En av respondenterna säger att man slipper möten men får arbeta mer effektivt med klienter som 

konsult hen fortsätter med att säga att man orkar på ett annat sätt då man vet att det är för en bestämd 

tid och att man kan ta ledigt efteråt. 
Flera av respondenter har uttryckt om förväntningar de känner, egna såsom uttalade av andra. Två 

av respondenterna har använt samma uttryck då de har sagt att vi konsulter är inga übermench.  

 
En del tänker att vi ska vara nån übermench som ska fixa allt och ja inte fråga så mycket bara sköta och 
göra allting rätt … Ja det är mer mina upplevda förväntningar det är mer det men så jag vet inte om det 
är någon som har sagt det egentligen till mig. (Respondent 6) 
 

En respondent upplever att det förväntas mer av en som konsult men att det samtidigt går att begränsa 

genom att få stöd från konsultchefen, ett exempel var när konsultchefen efter att hen pratat om den 

höga arbetsbelastningen med konsultchefen ringde han upp respondentens chef i kommunen och sa att 

inte hen kunde ta fler ärenden just nu. En annan respondent berättar hur hen väljer bort fika då hen 

känner att hen måste prestera och känner att hen inte kan lägga tid på att vara social med de andra 

socialarbetarna. Respondenten säger:  

 
… jag kanske inte ska fika eftersom det ser lite konstigt ut. De betalar ändå ganska dyra pengar för 
konsulter. Då vill man ju inte sen komma med att säga att man inte har hunnit nånting så har man suttit 
och fikat. Men annars är de väldigt så – nu ska vi fika, kom med! 
Det beror helt på kulturen på arbetsplatsen. (Respondent 5) 
 

 
6.3   Klientmötet  

En respondent berättar att hen har blivit bättre på att våga ta de obekväma frågorna mer direkt och 

tidigare i samtalet med familjerna. Förklaringen beror på tidsbegränsningen i uppdraget men även 

erfarenheterna genom att vara konsult. Vidare säger respondenten att hen har blivit bättre på att arbeta 

mer riktat och berättar även att hen behöver göra ett bra arbete för att få förnyat kontrakt.  

 
Men det jag prioriterar mer som konsult tex det är att prata om oron som jag sa. Att lyfta upp det som är 
på tapeten och att inte jamsa runt med sidoproblematik. Alltså det som inte är relevant. 
… alltså dels … har det med tiden att göra. Det är en faktor absolut, jag skulle ljuga om jag inte sa det. 
Så jag tänker också att jag har begränsat med tid. Jag har inte samma förståelse om jag skulle hamna 
efter i mina utredningar tex. För du är konsult som sagt och du ska kunna det här och så. Så dels är det 
det. Men sen handlar det också som min utveckling som yrkesperson. Där konsultande har hjälpt mig. 
Där jag är mer bekväm med att ställa obekväma frågor men också ta emot obekväma svar.  
(…) Då har jag blivit bättre på att lyfta fram det obekväma och prata om det. För när man lär sig att 
göra det som man tvingas till för man är själv, för du har inga som du kan vara lite bekväm med. Då får 
du också en annan kontakt med familjen. Så jag tycker att jag har blivit bättre på mitt jobb. 
(Respondent 1) 
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Alla respondenter är positiva till mindre möten och mer fokus på klientmötet. En av respondenterna 

säger att det inte är någon skillnad i klientmötet men att det finns mer tid för klienten och säger: 

 
Ja men just det här med organisationen det är det största och att man slipper möten, onödiga möten. Jag 
har ju liksom sex till sju extra timmar varje vecka med att bara jobba med klienter och ärenden istället 
för att sitta på möten. Nästan en hel arbetsdag …. (Respondent 5) 

 
En av respondenterna berättar att hen får energi av att byta arbetsmiljö, lära sig nya saker och lära 

känna nya arbetsplatser. Detta gör det mer stimulerande och det blir positivt även i klientmötet.  

Respondenten berättar hur hen tappar den energin efter ett tag då hen varit på samma arbetsplats under 

en längre tid.  

 
Sen när man varit ett tag så tappar man, då blir det den här rutinen ”åh nu igen den här, tänker man” ah 
Gud, ah det är dem här som bor där borta. Det blir det här negativa. Men när man kommer på nytt, det 
brukar vara några månader. För mig funkar det bra. Det är jättespännande. Och jag kan utnyttja det på 
ett positivt sätt på klientarbetet. (Respondent 3) 
 

En av respondenterna berättar att hen skäms inför klienterna över att socialarbetare, oavsett om det är 

ordinarie eller konsulter, byts ut hela tiden. Hen säger att det påverkar relationen till klienten och 

tilliten uteblir.  

 
Jag tycker det är svårt att klienterna är väldigt väldigt uppgivna över att vi hela tiden byts ut och så är 
det och det är skämmigt tycker jag och det var även så när man var fast tyckte jag att folk byttes och de 
ser inte oss som seriösa liksom det här med relation blir inte samma sak jaha du är en sådan där konsult 
jaha liksom så då blir det svårare att skapa den där trygga relationen över tid. (Respondent 6) 
 
 

Respondenten fortsätter även med att säga att på grund av tidsbegränsningen i sitt uppdrag står hen ut i 

de tunga ärendena. En annan av respondenterna berättar att hen har fått mer tålamod i klientmötet och 

ger ett exempel då hen blev tilldelad ett väldigt svårt ärende med många omplaceringar sedan tidigare. 

Den sista placeringen blev dock väldig bra för klienten. Respondenten berättar att hen hade mer 

tålamod att bemöta klienten i situationen då arbetet skedde under en begränsad tid. 
Jag kan nog ha mer tålamod (…) att ha tålamod i de här processerna. (…) jag tänker, jag hade 
tålamodet att liksom kunna bemöta honom lite bättre än vad jag eventuellt hade gjort om jag liksom 
hade vetat att nu ska jag vara kvar i detta och jobba vidare. (Respondent 4) 
 

6.4   Frihet  och  tidsbegränsning  

En av respondenterna uttrycker att hen känner en frihet av att inte beröras av organisationen 

då negativa besked förmedlas till de anställda. 

 
För hamnar man på en arbetsplats idag som man vet är dysfunktionell vilket de flesta socialtjänstkontor 
är mer eller mindre. Då känner man också att man inte behöver bry sig om det. Man vet att man är här 
tidsbegränsat. Vill jag vara längre så kan jag vara det vill jag vara kortare så kan jag vara kortare. Så 
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man går inte in liksom i diskussion man behöver inte vara orolig eller ängslig så fort de kommer ut med 
tråkiga besked om organisationen. Man berörs inte av det på samma sätt. (Respondent 5) 

 
Samtliga respondenter var positiva till tidsbegränsningen, då de själva kunde styra över hur länge de 

ville vara kvar på arbetsplatserna. En respondent berättar att hen upplever en större makt över att styra 

sin egen arbetssituation samt en större frihet att kunna ta uppdrag på olika ställen och få skapa ett 

nätverk där hen lär känna många nya människor. Respondenten berättar även vidare vad 

tidsbegränsningen ger för frihet genom ett exempel inför den kommande semestern då hen som 

konsult har friheten och möjligheten att få bestämma hur ledigheten ska förläggas.  

 
Så blev jag tillfrågad att jobba hela sommaren. Och jag, nej, jag har nu jobbat snart ett år. Nu behöver 
jag en paus. Och då kunde jag, nej jag förlänger inte mitt uppdrag och då sa jag - Jag kan komma 
tillbaka liksom den och den dagen om ni vill. (Respondent 4) 

 
 
6.5   Det  dubbla  chefskapet  

En av respondenterna beskriver hur viktigt det är att få uppskattning och bli sedd av chefen. Det 

behöver inte vara så märkvärdigt men att just få höra att man är uppskattad för det jobb man gör.  

 
Jag menar mina chefer på (…) de tackar mig varje gång jag pratar med dem (…) De tjänar ju pengar på 
oss det är klart att de uppskattar men ändå.  Det gör ju en vanlig arbetsplats också. Det kan jag tycker är 
så jätteskönt, just det här tacket som man sällan får som kommunalt. Och det hör jag andra också säga. 
Så det kan jag många gånger känna att som konsult får jag ändå någon slags klapp på axeln och det fick 
jag inte innan och det är värt liksom. Jobbet. (Respondent 5) 
 

Flera av respondenterna uppgav att de tyckte chefen på arbetsplatsen var mindre tillgänglig för 

konsulterna. De upplevde att de fick jaga chefen för att få ärendedragningar. En annan respondent 

uppgav istället att det var en väldigt bra chef på arbetsplatsen och det var en anledning till att hen 

avslutade sin konsultanställning och gick tillbaka till att vara ordinarie anställd på den arbetsplatsen.  
Alla respondenter berättar att cheferna på arbetsplatserna där de hade sina uppdrag förväntar sig 

mycket av konsulterna. 
En av respondenterna uttryckte att konsultcheferna var urdåliga och hen bestämde sig därför att bli 

egen konsult. Hen tyckte inte cheferna var ”serviceinriktade”, de var sura när hen ringde och tyckte 

hen skulle gå på handledning på sin fritid.  ”För dom tänkte väl att de visade omsorg genom att ge mig 

schyssta arbetsplatser och visa på men det tänkte jag att det kunde jag fixa själv”… (Respondent 6) 
En annan av respondenterna upplevde att gruppledaren på arbetsplatsen var den som var viktig och 

inte konsultchefen. En annan av respondenterna erfar en bättre dialog med chefen på arbetsplatsen än 

vad hen hade haft som ordinarie kommunanställd. Respondenten berättar att idag är det brist på 

konsulter och cheferna vill att konsulterna ska trivas så de stannar. Vidare berättar hen att 

konsultchefen ser till att hen trivs på sitt uppdrag och känner stort stöd från konsultchefen.  
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Och de strider ju för att jag ska ha det bra, så är det någonting som inte stämmer då har jag ju liksom 
någon bakom mig som stöttar mig. (…) 
Och sen är det ju brist på konsulter idag och de flesta arbetsplatser behöver en konsult och då blir det ju 
att enhetschefen på arbetsplatsen ser ju, de flesta ser ju till att man trivs och ha det bra så man kan tänka 
sig att förlänga. (Respondent 5) 

  

6.6   Teamet,  ensamheten  och  nätverket    

En respondent menar att det spelar ingen roll hur länge man har jobbat inom IFO då varje familj är 

unik. Respondenten poängterar ett flertal gånger under intervjun att hen som konsult saknar 

”medhandläggare” i ärendena och menar att det finns en övertro på hen som konsult. Som jämförelse 

berättar respondenten att som ordinarie var hen ensam i hälften av ärendena men är nu ensam i alla 

sina ärenden. Respondenten säger att hen har önskat att få medhandläggare men inte fått det som 

konsult. Hen menar att det är betydande att vara två för att kunna hjälpa till att se varandras brister och 

fel. Respondenten ger exempel på att hen kan sitta själv i Lagen om vård och unga (LVU)- ärenden 

vilket hen tycker är helt bisarrt och uttrycker sig så att en konsult inte är en ö. En annan av 

respondenterna svarade när vi frågade hur det blir med rättssäkerheten för klienten då de sitter 

ensamma med komplexa ärende. Respondenten säger:  
Med rättssäkerhet. Ja det är jätteviktigt. Det ... ibland är man ju själv osäker lite. Man har ju sina 
glasögon hur man vill tolka, så att… man vill ju ha en till. Det har man alltid saknat. Även när jag 
jobbade som socialsekreterare så hade vi aldrig tid. (Respondent 3) 
 

En respondent förklarar att trots erfarenhet och kunskap i arbetet, gör hen misstag och har inte alltid 

den rätta sanningen.  
Jag sitter inte på den totala sanningen. Så jag tycker att det kan vara farligt och tänka så här att hon är 
erfaren, hon fixar det här. Jo jag kan fixa svåra situationer och ärenden men jag kan inte allt. (…) Jag 
gör misstag hela tiden. Det är ju så man blir bättre. Man blir ju inte bra för allt bra man gjort, man blir 
ju bra för alla fel man gjort. Det är ju så vi hela tiden utvecklas. Det är min filosofi i alla fall. 
(Respondent 1) 
 

Respondenten fortsätter med att berätta att konsultens ensamhet är dubbel, den har gett en styrka att 

kunna möta komplexa ärenden själv men det är ensamheten som tär mest. Alla våra respondenter 

berättar att de till viss del gillar ensamheten samtidigt som det är ensamheten de tycker kan vara 

jobbig. 
 

Så det jobbiga är också styrkan. Det är det. Det är dubbelt. För i ensamheten kommer styrkan också 
men det är samtidigt jäkligt jobbig. Och det får mig ibland att känna att jag skiter i det här. Jag lägger 
ner. (Respondent 1) 
 

En respondent menar att som konsult har man mindre koll på samarbetsparterna runtomkring 

socialtjänsten då man kommer som ny på ett uppdrag. Hen ser inte negativt på det utan förklarar att 

det kan vara sunt att arbeta med nya människor då hen säger att man kan också kan bli ”blind” i 

upparbetade relationer.  När vi ifrågasätter om det inte är svårt att veta närområdet när man som 

konsult hoppar runt, svarar respondenten: 
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Ja det är ju sant som du säger, men samtidigt kan man bli blind också. så att, när man har samma 
personer på BUP. Man har ju på nåt sätt samma sätt att se på saker och att arbeta. Jag tycker det är 
nyttigt att det hela tiden är nya människor. Att man kan liksom … det är krävande men det är nyttigt. 
(Respondent 3) 
 

En respondent menar däremot att samarbetet med de externa samarbetspartnerna kan hjälpa till i 

klientarbetet.  
Och där kan jag se en skillnad, tex när jag varit fast anställd och när jag haft samarbete med olika 
externa aktörer att du kan ju få ett väldigt bra samarbete och det hjälper ju också i själva klientarbetet. 
Tänker jag.  (Respondent 4) 
 

Två av respondenterna upplevde ingen skillnad i samarbetet med de externa samarbetspartnerna. En av 

dem berättar vidare att får hen en orosanmälan från skolan åker hen dit och pratar med dem om det 

och så har hen alltid arbetat. En av respondenterna hade upplevt att externa aktörer helst ville 

samarbeta med ordinarie personal och inte konsulterna. En annan av respondenterna berättar om hur 

hen tycker att de ordinaries kunskap om närområdet är ovärderlig. Konsulter är inte lika insatta i 

områdets problematik där man har sitt uppdrag men att deras säkerhet och erfarenhet kompletterar de 

ordinaries. Tillsammans menar hen blir det en bra kombination men om det endast skulle vara 

konsulter som utför arbetet skulle hen själv inte längre arbeta som konsult.  

 
Man är ju inte så himla insatt i det här området och problematiken i stort om man nu tittar på makronivå 
eller hur säger man nu då … då är det ju den ordinaries kunskap väldig ovärderlig och konsultens sätt 
och kanske säkerhet jag vet inte … (…) Jag tänker ändå att det är viktig att man har den värdegrund 
som man har a la kommunen. Ja … och lika viktigt med socialsekreterare som är anställda och bor på 
området. Det är ju jätteviktigt också att det kan finnas sådana … ja att de finns överallt. Det skulle bli 
jättekonstigt om det bara kommer konsulter utifrån som bara skulle utföra … nej … nej då skulle jag 
sluta som konsult. (Respondent 3) 
 

Alla respondenter tycker att det positiva med att vara konsult är att slippa alla dessa möten. Dock 

menar några att man missar en del av kunskapsflödet. 
 

det blir liksom kontraproduktivt många gånger de här massa möten och äh man ska umgås med 
varandra, det blir tvång på något sätt. Däremot saknar jag som konsult att man kan tappa det här 
kunskapsinflödet att det är det som är positivt med massa möten att man får ju hela tiden liksom nys på 
förändringar och man är uppdaterad. och det som gör att det är en nackdel. Man hänger inte med, den 
här uppdateringen kommer mycket senare (sen är ju varje arbetsplats olika processer)bland annat det 
här  BBIC som utvecklas ju väldigt mycket och där har jag ju inte fått någon uppdatering så att jag hör 
ju här i korridoren jaha nu behöver vi inte göra det … ok … det är något som man får se upp, man 
måste själv ta ansvar. Det är inte på samma sätt serverat som för ordinarie … (Respondent 3) 

 
En av respondenterna berättar att i perioder upplever respondenten sig ensam och funderar på om hen 

gjorde rätt beslut i att bli konsult.  
 

Självständigheten är något som jag uppskattar, friheten men man hade ändå en större känsla av 
sammanhang tänkte jag när man jobbade och var i en grupp och formade något tillsammans man kan ju 
uppleva man är mer utlämnad nu … (Respondent 6) 
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Ärendedragningarna har varit olika för konsulterna beroende på vilken kommun de arbetat i. Flera av 

konsulterna har berättat att de har dragit sina ärenden själv för chefen i vissa av sina uppdrag. Andra 

har dragit sina ärenden tillsammans med arbetsplatsens team. 
En av respondenterna berättar att man står ”utanför familjen” och bryr sig inte om varandra på 

samma sätt som när man är kommunanställd. Hen tar exempel om det är mycket arbete, tänker hen 

som kommunanställd att avlasta sin kollega så den inte gå i väggen, medan som konsult bryr man sig 

inte om andra  

 
… det är ganska viktigt att avlasta henne för mig för att hon inta ska gå in i väggen och att hon inte ska 
känna att hon är överbelastad men som konsult bryr jag mig inte om andra liksom. Och sen har jag ju 
mitt som jag ska göra. (Respondent 2) 
 

En respondent berättar att det är både för och nackdelar att inte räknas som en i teamet, då man inte 

blir en del av konflikterna och kan stå utanför. Däremot kan konsulten inte påverka just för att hen är 

utanför och det kan vara en stor frustration säger respondenten.  

 
Man är ju en del av gruppen men ändå inte. Och det är på gott och ont. Det goda ibland kan vara att du 
har en annan utgångspunkt i ditt samarbete och i ditt sätt att möta chefen och kollegor. För att du är 
liksom inte en del av konflikten på det sättet. (Respondent 4) 
 

Flera av respondenterna berättar att de är mycket sociala och tar för sig och känner att de är med i 

arbetsplatsens team. De säger också att om de behöver så får de en medhandläggare i sina ärenden.  

Då vi frågar en respondent om hen tror att konsulterna kan bidra med någon ny kunskap för 

socialarbetare i IFO, blir svaret att för hen handlar det inte om att komma som konsult och lära nytt 

utan menar att vi alltid lär av varandra. 
 

Ja det är det där som jag har svårt med att jag skulle komma ut och vara den som lär andra jag tycker 
det är ett givande och tagande jag får också en massa kunskap och det är så det är i socialt arbete det är 
liksom ett utbyte hela tiden från alla håll och kanter så att jag skulle komma dit och lära det gör vi alla 
med varandra tänker jag så blir det för mig. Jag vet att det finns de som ser sig själva som, jag har 
jobbat som fast, då har jag träffat på konsulter sådana som har attityd att dom vet allt bäst och så vill jag 
absolut inte bli … (Respondent 6) 

 
6.7   Handledning  

Det framkom att samtliga respondenter i studien inte hade någon handledning. Två av respondenterna 

uttryckte en stor besvikelse över att de inte fått handledning av bemanningsföretaget då de tycker att 

handledningen är av stor vikt.  

 

Det är det som jag är mest negativ med, jag har ingen handledning just nu. Och det är jätte … det är det 
enda … är det nånting jag tycker är negativt, jag är rätt så missnöjd med då är det att jag inte har 
handledning. (…) Jag kommer lyfta det med min konsultchef. Det är för viktigt. Det är så viktigt för 
mig. Så. Och speciellt om man jobbar som konsult i längden. Sen vet jag andra bemanningsföretag där 
de har handledning på själva bemanningsföretaget så jag vet att det finns. (Respondent 4) 
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De två konsulterna som är egna företagare sa båda att de skulle köpa in handledning, men att de inte 

hade gjort det ännu. ”Man bör ha handledning tycker jag, det blir inte seriöst annars”… (Respondent 6) 
Flera av respondenterna berättar att de även saknat handledning då de varit anställda av kommunen 

och kan se att det saknas nu på deras arbetsplats. En av respondenterna förklarade att hen behöver 

handledning på ett annat sätt nu som konsult, ett mer klientfokuserat handledning såsom i 

ärendedragningarna och känner inget behov att nu som konsult att ha någon annan handledning. 
… när man är konsult så måste man ju stå på egna ben mkt mer. Jag vet inte om det gör att mkt…ah jag 
vet inte. Ja ni kanske förstår vad jag menar liksom … behovet är mindre eller det blir på ett annat sätt. 
När man har handledning vanligtvis så är det så mycket som handlar om sig själv och hur…ens egna 
inställning till jobbet. Det är jobbigt och jobbiga klienter och hur man ska hantera det. Och sånt här 
finns inte nu …Behöver handledning på annat sätt. Mer hur man ska styra ett ärende. Ärendedragning 
och teamet. (Respondent 3) 
 

En av respondenterna säger att hen för tillfälligt väljer bort handledning då hen arbetar på uppdrag i en 

annan stad än där handledningen ges, men tycker det är viktigt med handledning. Hen menar att alla 

behöver handledning i detta yrke. 
 

Man måste ha det inom det här yrket. Det kan nog bli en fara om man väljer bort det i längden? Ja det 
är en investering för ens medarbetare skulle jag säga. Äh … speciellt när man är ny också och man inte 
har så mycket … eller även om man har kött på benen också. Alltså ibland är man med på LVU eller 
man omhänderta barn eller är med om någonting genom jobbet. Det är ett ganska svårt jobb och då 
behöver man ha nån som möter upp en. (Respondent 5) 
 

En av respondenterna menar att handledningen hen haft innan med bemanningsföretaget blir på ett 

annat sätt då det inte är med teamet på arbetsplatsen utan med konsultkollegor.  
Respondenterna har uttryckt att de har utvecklats mycket som personer sedan de började arbeta 

som konsulter. De utvecklas till att bli mer självgående, självständiga och får en mer självmedvetenhet 

och större självinsikt. En av respondenterna uttryckte att hen gillade att få jobba mer självständigt och 

får en mer tillfredställelse i det men saknar samtidigt känslan av sammanhang. 

 
Självständigheten är något som jag uppskattar, friheten men man hade ändå en större känsla av 
sammanhang tänkte jag när man jobbade och var i en grupp och formade något tillsammans man kan ju 
uppleva man är mer utlämnad nu … (Respondent 6) 
 

Respondenten upplever sig ensam i perioder och tänker på om hen tog rätt i beslut i att bli konsult. 
En respondent beskriver att hen har blivit bättre i sin yrkesroll och berättar att som om konsult sätts 

man i obekväma situationer och beskriver att man är mer bekväm som ordinarie då man kan använda 

sig av sitt team. 

 
Du har din grupp, eller ditt team, du har din gruppledare, du har din chef, du har hela din enhet, man 
har sina planeringsdagar och IFO dagar och allt vad det är. Och sen som konsult, och speciellt som 
egen konsult, men även anställd konsult, så är du själv helt plötsligt. (Respondent 1) 
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Alla respondenter menar att som konsult kan man bidra med nya idéer då man har fått erfarenhet av 

andra arbetsplatser och fått en större överblick över socialtjänstens arbete i de olika stadsdelarna och 

kommunerna. Några av respondenterna uttryckte att det är en tillfällig arbetssituation för dem att vara 

konsult, att de ville samla på sig erfarenheter. En respondent menar att man som konsult utvecklar sin 

anpassningsförmåga då hen menar att man alltid måste ta ett steg bakåt och bara befinna sig i det. 

Flera av respondenterna berättar att samtidigt som det är väldigt tufft så är det också väldigt lärorikt då 

man arbetar som konsult på olika arbetsplatser.  

 
Alltså du lär dig jättemycket. Det är jäkligt tufft ibland med nya arbetsuppgifter, nya arbetsgrupper, nya 
rutiner, nya chefer, nya klienter. Alltså det är också påfrestande på ett annat sätt. Men det är ju otroligt 
lärorikt. Att ta del av så många olika arbetsplatser och människor. Alltså jag tycker om det. 
(Respondent 4) 
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7   Analys  

Vi kommer att analysera vårt resultat genom de tre valda teoretiska verktygen; rollteori av Barbro 

Lennéer Axelsson och Ingela Thylefors, push- and- pull modellen av Everett Lee och 

organisationsteori av Göran Ahrne. 
 

7.1   Analys  av  resultatet  utifrån  rollteorin  

Flera av respondenterna berättade om den förväntning de upplevde i sitt arbete, både om egen och 

andras förväntningar på dem. Enligt Aubert så kan rollförväntningar vara av olika slag (Lennéer 

Axelsson och Thylefors, 2005).  Konsulterna kan uppleva egna förväntningar på sig själva och 

förväntningar som andra har, såsom chefer (både arbetsplats chefer och konsult bolagschefer), 

samarbetspartner, kollegor och klienter. Som vi tidigare nämnde i vårt teorikapitel så säger Aubert att 

roller är summan av de normer och förväntningar som hänför sig till en viss uppgift eller position 

(a.a., s. 83). Konsulter har nu en annan förväntan än när de arbetade som socialarbetare då de var 

anställda av kommunen. De berättar att många har övertro på dem som är konsulter och två av 

respondenterna använde samma uttryck då de säger att konsulter inte är någon “übermench”. Då de är 

anställda på uppdrag och dessa är tidsbegränsade blir förväntan på dem från konsultbolagschefer och 

kollegor att prestera och utföra arbetet effektivt, rätt och riktigt.  
Aubert tar även upp uppfattningen som individen har om andras förväntningar och de förväntningar 

som individen har på andra. (a.a.). Konsulterna har en förväntan på att arbetsplatschefen ska vara 

tillgänglig för ärendedragningar och att hen ska ge en rimlig arbetsbelastning och på 

konsultbolagschefen har de förväntan att få det stöd de behöver. I våra intervjuer framkom att det var 

ett stöd för konsulterna att ha konsultchefen till hjälp för att gränsa de antalet ärenden för konsulten 

men också att få stöd i svåra ärenden.  
Konsulterna upplevde att de förväntades anpassa sig efter arbetsplatsens behov och att det 

förväntades att de inte skulle ställa krav eller ifrågasätta chefen för mycket. Precis som en av 

respondenterna uttryckte sig så är det bara är att gilla läget.  
Flera av respondenterna berättar att de ofta väljer bort det sociala med kollegor som gemensam fika 

och småprat i korridoren då de känner att de måste prestera mer i sin nya roll som konsult. Vidare 

berättar de om den ökade ensamheten i ärenden och saknaden av medhandläggare för att tillsammans 

kunna reflektera över möten med människor i komplexa situationer. Gunnar Ekman menar att de 

informella rollerna är viktiga och att småpratet blir kittet i arbetsgruppen och det är där som normer 

hålls vid liv och nya normer skapas (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). 
En av konsulterna uttryckte hur mycket uppskattning från konsultbolagschefen betydde för hen, att 

hen fick känna sig sedd och uppskattad för sitt arbete. Däremot upplevde flera av konsulterna att de 

fick mindre uppmärksamhet av chefen på arbetsplatsen. En av respondenterna var väldigt nöjd med 
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arbetsplatschefen och på grund av det valde hen att avsluta sin konsultanställning för att bli ordinarie 

anställd. En annan av respondenterna upplevde att konsultbolagets chef inte var ”serviceminded” och 

tillmötesgående och valde därför att bli egenföretagare.  
Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) menar att chefens roll har en psykologiskt sett större 

betydelse än andra roller som finns i en grupp, vilket vi ser i vårt resultat. Där konsulters beslut om att 

vara kvar eller inte i ett sammanhang har påverkats på grund av hur deras olika chefer har varit.  
Men förutom det känslomässiga så finns det ett reellt beroende mellan chefer och socialarbetare då 

det är chefen som ger referenser, sätter löner och ge arbetsuppgifter (a.a.).  Här ser vi i resultatet hur 

påtagligt och på ett nytt sätt detta beroende kan bli för konsulten i sin roll då hen är beroende av goda 

referenser och det kan det leda till brister i den professionella kritiska bedömningen inför beslut. 

Istället för ett ifrågasättande som ställföreträdare till klienten kan konsulten anpassa sitt beslut för att 

tillfredsställa chefens önskan.  

Sandström, som vi tidigare nämnt, beskriver vikten av att idag behövs det chefer som kan ha en 

både relations- och uppgiftsorienterat ledarskap som möts i ett situationsanpassat ledarskap 

(Sandström, 2010). 
 

7.2   Analys  av  resultat  utifrån  Push-and-  pull-modellen  

I syftet förklarades att vi ville undersöka vilka styrkor respektive svagheter konsulten erfar av sina 

arbetsvillkor i socialtjänsten (IFO). Med hjälp av push-and- pull-modellen vill vi analysera vad som 

konsulterna upplever kan vara push- och pull-faktorer i den nya rollen som konsult. Genom det 

insamlade empiriska materialet från intervjuerna framträdde det en ambivalens av konsulternas 

arbetsvillkor i deras nya roll som konsult. En stark pull-faktor att arbeta som konsult är lönen då alla 

respondenter berättar att de har höjt lönen markant. Andra pull-faktorer är upplevelsen av en ökad 

frihet och en högre självbestämmanderätt. Exempel på ökad frihet är att själv som konsult kunna 

bestämma vilka uppdrag hen tar och hur länge hen väljer att vara kvar. Konsulterna upplevde även 

frihet i att stå utanför socialtjänsten som organisation då hen inte blev påverkad av omorganisationer 

och inte behövde delta på obligatoriska möten inom organisationen samt frihet i att kunna bestämma 

sin semester själv. Som exempel på ökat självbestämmande berättade en av konsulterna hur hen ville 

komplettera sitt Curriculum vitae (CV) och få en bredare erfarenhet av olika arbetsuppgifter inom 

socialtjänsten, därför tog hen uppdrag på nya områden som gav hen ett bra CV. En annan pull-faktor i 

konsulternas arbetsvillkor var att konsulterna upplevde att arbetet blev mer klientfokuserat då tiden 

lades mer på klientmöten och dokumentation kring dem och mindre tid till att gå på obligatoriska 

möten. Ytterligare ett exempel på en pull-faktor för att stanna kvar som konsult i ett konsultbolag var 

att hen upplevde en uppskattning av konsultchefen varje gång de kom i kontakt. Vilket respondenten 

inte hade upplevt tidigare som kommunalanställd och uttryckte att hen var så trött på att sällan bli 
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tackad för sina arbetsinsatser av chefen. En annan pull-faktor var att få stöd av konsultchefen till att 

kunna begränsa antalet ärenden hen fick från sin platschef.  
Att uppdragen är tidsbegränsade för konsulterna är en pull-faktor som ökar deras tålamod i 

komplicerade ärenden. Även att inte behöva gå på obligatoriska möten upplevdes som en pull-faktor 

och minskade tyngden och stressen i arbetet.  
En push-faktor i konsultens arbetsvillkor som respondenterna upplevde är ensamhet i arbetet. Ett 

exempel är att konsulterna jobbar ofta utan medhandläggare och ingen av våra respondenter hade 

handledning, samt att de inte ingick i socialtjänstens teammöten. Den höga prestationsnivån som 

konsulterna förväntade och förväntades av de kan upplevas som en push-faktor. Några av 

respondenterna upplevde att svårigheten att kunna påverka blev en push-faktor. 
Avslutningsvis i denna delen av vår analys vill vi visa på ambivalensen som fanns hos konsulterna 

trots valet de gjort att välja sina arbetsvillkor. Vissa av dem fortsatte i sina tankar att väga push-

faktorerna mot pull-faktorerna och reflekterade över vad det hade kostat dem. Ambivalensen kan 

uttryckas genom att: 
- en av respondenterna ville egentligen gå från att vara egenföretagare som konsult till att återigen vara 

anställd av konsultbolag. 
- en undrade ibland om konsult var rätt arbetsform.  
- en respondent uttryckte att hen aldrig kunde tänka sig att gå tillbaka till att vara kommunanställd. 

Hen skulle däremot efter intervjun gå från konsultbolag till egenföretagare. 
- en av respondenterna skulle strax efter vår intervju gå tillbaka till kommunanställd. 
- en annan såg sin konsulttjänst som om att det bara skulle vara för en tid.  
- en ville ha det som hen hade det nu i sin konsulttjänst och ville inte byta ut sin frihet mot minskat 

självbestämmande. 

 

7.3   Analys  av  resultat  utifrån  organisationsteori  

Det handlar om att socialtjänsten som organisation inte fungerar då inte kommunikationen går som 

den ska i en sund organisation, det vill säga, uppifrån och ner, nerifrån och upp utan stannar istället av 

på vägen upp. Vi vill här koppla något av resultatet till Ahrnes organisationsteori och hans indelning 

av de fyra förhållanden som vi har presenterat i vårt teorikapitel.  
Tillhörighet 
Konsulterna har gjort ett medvetet val att ställa sig utanför socialtjänsten som organisation. Enligt 

Göran Ahrnes organisationsteori så är man i en organisation antingen med eller utanför och menar att 

mellanting är övergående och sällsynta. Med hans teori tolkar vi att konsulterna hamnar i denna 

mellanställning. De arbetar i organisationen men är inte en del av den.  Det har påverkat konsulterna 

på olika sätt. En av fördelarna med att stå utanför enligt konsulterna kan vara att inte bli påverkade av 

neddragning på enheten på samma sätt som för de kommunanställda och de påverkas inte heller i lika 
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hög grad när arbetsbelastningen blir för hög, då de kan välja att inte fortsätta sitt uppdrag hos just den 

arbetsgivaren.  De blir inte heller påverkade av eventuella konflikter som kan uppstår i teamet då de 

inte utsätts av teammöten på samma sätt där konflikter kan uppstå.  
Resurser 
Konsulten står på ett sätt utanför teamet (organisationen) och kan på det sättet inte tillgodogöra sig den 

kunskap och erfarenhetsresurs som finns bland medarbetare på samma sätt som när en är i teamet och 

med på de olika teamsamlingarna samt handledning och vidareutbildningar med kollegor.  
Sandström som vi har använt oss av i vår bakgrund till studien menar att handledningen har tre 

funktioner: den är en kunskapskälla, en energigivare och innebär också personlig utveckling 

(Sandström, 2010,s.47). Vidare menar han att syftet är att handledningen ska underlätta de 

yrkesverksammas arbete och ge bästa kvalité på bemötande och behandlingen till klienten (a.a.). 

 I vår studie framkom att ingen av respondenterna fick handledning vilket gör att konsulterna 

missar denna kunskap- och energikälla. Dock erfar de en annan slags personlig utveckling då de 

utmanas att lösa komplexa situationer ensamma med klienterna. Vi kan därför se utifrån studiens 

resultat att resurser kan var av olika slag. Inom socialtjänsten är teamet, handledning, stabilitet och 

förutsägbarhet, möjlighet till att påverka och kontinuitet i klientmötet. Inom konsultverksamhet ser vi 

självbestämmande, tidsbegränsning för uppdrag, uppskattning och hjälp med gränssättning av 

konsultchefer, mer tid till klienterna och bättre lön som resurser.  
Den organisation som är mest resursstark får behålla personalen. 
Kontroll 
Konsulten hamnar utanför flera ”kontrollerande” faktorer då deras självständiga arbete resulterar i att 

inte vara med i teammöten och ofta inte heller ha medhandläggare i ärenden. På det sättet blir deras 

arbete inte lika transparenta som det kan vara i organisationen socialtjänsten.  Göran Ahrne säger att 

kontroll i en organisation inte kommer uppifrån utan den är i grunden spontan och naturlig när 

människor samarbetar regelbundet (Ahrne, 1993). Eftersom konsulter kommer och går blir det ingen 

naturlig kontroll över deras arbete.  
I det dubbla chefskapet kan vi se att det kan ske en positiv kontroll från konsultchefen till konsulten 

då deras kontakt även innebär att konsultchefen se till att konsultens arbetsmiljö och arbetsbörda är 

bra. Våra två respondenter som var egenföretagare hade inte denna positiva kontrollfaktor. 
Handledning som fattades av samtliga respondenter kan även ses som en saknad av en viktig 

kontrollfaktor.  
Utbytbarhet 
I en organisation är det av vikt att inte göra sig beroende av person för att organisationen ska kunna 

fortsätta sin verksamhet. En person ska kunna vara utbytbar och verksamheten fortsätta som vanligt.  
Samtidigt som konsulter har en stor utbytbarhet är socialtjänsten som organisation i nuläget beroende 

av konsulternas tjänster, det gör organisationen socialtjänsten sårbar.  
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En av våra respondenter berättar i resultatet att klienterna påverkas av utbytbarheten både när det 

gäller konsult och kommunanställda och att hen skäms över att inte kunna ge ett kontinuerligt 

bemötande till klienterna. Hen nämner att det blir svårt att skapa relation över tid.  
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8   Slutsats  

Slutsatser som vi kan se utifrån vår analys är flera olika faktorer som är positiva och flera olika 

faktorer som är negativa i arbetsvillkoren då konsulten har valt att stå utanför socialtjänsten som 

organisation samtidigt som de är kvar och arbetar i den.  
Ensamarbetet som ofta ingår i konsultens arbete kan vara både stimulerande och 

personlighetsutvecklande samtidigt som det kan vara krävande och kan även bidra till att 

rättssäkerheten för klienter kan bli påverkad då bristande insyn råder i arbetet. En styrka i konsultens 

arbetsvillkor är att socialarbetaren får högre lön. En annan styrka i att stå utanför socialtjänsten som 

organisation kan vara det dubbla chefskapet, som kan innebära ett positivt stöd från konsultchefer. 

Dock kan vi inte styrka det med alla våra respondenter då exempelvis en av konsulterna valde att bli 

egenföretagare då hen inte upplevde det stöd hen hade förhoppningar om. Andra positiva faktorer i 

arbetsvillkoren är tidsbegränsningen och självbestämmandet i uppdragen och mer tid till klientmöten.  
Negativa faktorer i arbetsvillkoren som framkom är ensamheten i arbetet, bristen på handledning, 

brist av påverkningsmöjligheter i organisationen och den för höga prestationsnivån som krävs. 
Ytterligare en skillnad att som konsult stå utanför socialtjänstens som organisation är att konsulterna 

gå miste om både formella möten såsom handledning med teamet, arbetsplatsträffar, planeringsdagar, 

vidareutbildningar inom teamet men även de informella mötena såsom samtal som sker under 

fikastunder, samtal som sker före och efter vid klientmöte tillsammans med medhandläggare och 

samtal som sker i förbifarten i korridoren. Detta bidrar till att konsulterna går miste om det som 

Gunnar Ekman uttrycker, det viktiga småpratet.  
 “Småprat är lärandets innersta väsen. Där sprids den tysta kunskapen i organisationer” (Lennéer 

Axelsson och Thylefors, 2005, s. 138). 
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9   Diskussion        

Syftet för denna studie var att undersöka, med hjälp av kvalitativa intervjuer, socialarbetarnas nya 

arbetsvillkor som konsulter inom Individ- och familjeomsorgen i socialtjänsten.  
Frågeställningarna var: 

- Vilka positiva respektive negativa faktorer i arbetsvillkoren erfar socialarbetaren i sin nya roll som 

konsult i individ - och familjeomsorg (IFO)?  
- Hur är det som konsult att stå utanför socialtjänstens organisation men samtidigt arbeta i den? 

Resultatet är presenterat i teman som kommit fram i bearbetningen av det empiriska materialet från 

intervjuerna. Vi har tagit del av konsulternas olika personliga erfarenheter och har förstått utifrån våra 

teoretiska analytiska verktyg de olika positiva och negativa faktorer i deras arbetsvillkor och hur de 

upplever att stå utanför organisationen samtidigt som de arbetar i den. Vi anser att vårt resultat har 

svarat på syftet och frågeställningar och vi vill här ger vår reflektion över studien. 
 Två av de mest erfarna konsulterna i denna studie var egenföretagare. Det är en viss skillnad i 

jämförelse med att vara anställd av ett konsultföretag. Ensamheten som vi skrivit om i resultatet kan 

bli ännu större som egenföretagare, en av respondenterna hade funderat på att gå tillbaka till att bli 

anställd konsult just därför. Den högre lönen och självbestämmandet var det som höll hen kvar i sitt 

egna företag. Vår andra respondent som också var egenföretagare var nöjd med sitt val att inte vara 

anställd av konsultbolag och menade att konsultbolagen tjänade orimligt mycket pengar på hen och att 

respondenten istället gentemot kommunen kunde använda de pengarna på ett bättre sätt och klarade 

sig själv utan konsultbolagens hjälp. 
Ensamheten har många dimensioner och det var för oss den stora upptäckten i denna studie att 

konsulter kan arbeta så ensamt i många fall svåra ärenden. Vi förstod att det fanns ingen direkt insyn i 

konsulternas arbete hur de arbetade med klienterna, då det ofta inte fanns någon kollega att bolla med 

och på det sättet få in andras synvinklar på situationen. Vi tror att det här förhållningssättet inte är 

gynnsamt för någon, varken för klienterna eller konsulterna. Vi såg även att samtliga konsulter vi 

intervjuade för tillfället inte hade någon handledning av olika skäl, vi anser att detta ensamarbete 

missgynnar socionomers professionalitet. Som socialarbetare använder man sig själv som redskap i 

mötet med människor och alla människor har olika bakgrunder med sig som färgar våra kunskaper. 

När man tillsammans med en kollega möter exempelvis en familj kan man tillsammans bolla och 

problematisera situationen utifrån olika synvinklar för att komma fram till det som är bäst för familjen. 

Handledning lyfter vår blick ännu ett steg över problemet. Då konsulter arbetar själva i svåra ärenden 

utan handledning kan resultaten trots att lagen och riktlinjer följs, bli felaktiga. 
Vi ser ett behov av att lönerna för socialarbetare i socialtjänsten behöver höjas markant för att få 

behålla de socialarbetare som behövs i organisationen. Detta kan vi se ske redan här och nu under 

skrivandets gång av denna studie. Konsulters löner kan vara bidragande till denna löneökning som nu 
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sker även för kommunanställda socialarbetare, tillsammans med det ökade efterfrågan av socionomer i 

socialtjänsten. 
Under våra intervjuer med våra respondenter framkom tydligt att det mest positiva med att vara 

konsult var att man inte behöva infinna sig på alla olika möten som är obligatoriska utan att istället 

kunna lägga den tiden på klientmötet. Vi tror att en del av lösningen för att få behålla socialarbetare 

inom socialtjänsten att minimera alla dessa obligatoriska möten som blir så tidskrävande och istället 

få mer kvalitativ tid till klientmöte och relevanta vidareutbildningar, detta skulle minska på den stress 

som finns inom socialtjänsten som vi här har tagit del i andra studier och forskning som vi tidigare har 

nämnt. I vår inledning tog vi upp stressen som finns kring den stora ärendemängd för socialarbetare. 

Under vår studie i mötet med konsulterna har vi upptäckt styrkan som kan finnas i det dubbla 

chefskapet av konsulterna som är anställda av konsultbolag, då konsulterna kan få hjälp med 

gränssättning av ärendemängd. Konsulterna upplever att de kan få stöd av konsultbolagens chefer 

vilket de uttryckte som väldigt värdefullt. Dock nämnde en av respondenterna risken i det dubbla 

chefskapet, att socionomen hamnar mellan stolarna och ingen riktigt tar ansvar. 
En annan stor upptäckt för oss var det etiska dilemmat som kan uppstå då socialtjänsten blir som 

konsulternas ”kund” vilket kan bidra till, enligt de intervjuade konsulterna egna berättelser, att 

konsulter ”servar uppåt” till cheferna. Konsulter anpassar sig till uppdraget och vill ha ett gott rykte, 

på det sättet vågar man inte gå emot chefen eller vara besvärlig för klienters skull utan anpassar sig 

efter chefens önskan, exempelvis genom att dra ner på insatser för att spara. Det kan bidra till en 

tystnad utåt i diskussioner till politiker och till allmänheten, engagemanget kan slockna för att vara 

klienters rollföreträdare i den samhälleliga debatten och fokus ligger på att utföra ett bra arbete inför 

sin ”kund.” Detta anser vi kan bidra till ett etiskt dilemma som kan få stora negativa konsekvenser. 
När vi började vår studie hade vi en positiv inställning till konsulter då vi i åratal hade följt hur 

många som blir sjukskrivna i socialtjänsten av dålig arbetsmiljö. I våra möten med konsulter såg vi 

både positiva och negativa faktorer i rollen som konsult. Nu när vår studie är gjord och alla samtal vi 

har fört med konsulter, varandra och andra socialarbetare under skrivandets stund vill vi fortsätta med 

att diskutera vad som händer med socialtjänsten som organisation och verksamhet då konsulters antal 

har ökat. Med konsulter i organisationen påverkas kontinuiten för klienterna men det gör det också när 

kommunanställda socialarbetare blir sjukskrivna och byter till andra arbeten utanför socialtjänsten. 

Därför anser vi att förändringen måste börja uppifrån i organisationen. Socialarbetare ”brinner ”redan 

för sitt arbete, konsulter liksom kommunanställda. Det är inte konsulters antal inom socialtjänsten som 

är ”problemet”, det är ett symptom på ett problem i organisationen. Länge har det pratats om 

socialtjänstens arbetsmiljö och nu har socialarbetare tröttnat på prat och vill se till att inte bli 

sjukskrivna och samtidigt kunna utföra det arbete som de brinner för, att få hjälpa klienter. Samtidigt 

tänker vi på de klienter som får berätta sin historia om och om igen för nya människor och inte känna 

någon trygghet i socialarbetaren. Vad gör det med dem? Och vad gör det med verksamhetsutveckling 
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för socialtjänsten? Konsulter påverkar inte verksamhetsutvecklingen, de utför akutinsatser med 

klienter. Hur utvecklas socialtjänsten? Och till vad läggs skattebetalarnas pengar? 
Vi tror att konsulter i individ- och familjeomsorgen i socialtjänsten har bidragit till en bestående 

förändring då socialtjänsten som organisation har insett kostnaderna av att inte se till arbetsmiljön för 

de ordinarie kommunanställda. Ärendemängd, lönen, vidareutbildningar, personaltäthet och 

uppskattning till sin personal är sådana faktorer som måste tas tag i socialtjänsten och det har det 

ökade antalet av konsulter i socialtjänsten påvisat.  

Konsulter kommer nog alltid att vara en del av socialtjänsten i framtiden, kanske i mindre 

omfattning än idag? För att minska de negativa konsekvenserna som har identifierats i vår studie anser 

vi att det behövs tydligare riktlinjer och ansvar hur socialtjänsten använder sig av konsulter för 

klientens skull, exempelvis ställa krav vid upphandling att i konsulters arbetsuppgifter ingår det 

handledning tillsammans med arbetsplatsteamet, ärendedragningar i team samt medhandläggare i 

ärenden. Det anser vi skulle leda till en större rättssäkerhet och kunskapsutbyte. 

 

9.1   Förslag  till  vidare  forskning  

Vi har under vår studie blivit intresserade av hur konsultchefer från konsultbolagen tänker om 

socialarbetarens yrkesroll och hur socialt arbete bäst utförs i en kommun. Det skulle vara intressant om 

någon tog över stafettpinnen för att utföra kvalitativa intervjuer med konsultchefer.  
Vi har även blivit intresserade av att se en fördjupning om handledningens betydelse i 

socialtjänstens arbete och hur rättssäkerheten ökar i och med ett minskat ensamarbete i ärenden inom 

IFO i Socialtjänsten.  
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Bilaga  1.  Informationsbrev  
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Bilaga  2.  Intervjuguide    

 
 
Steg-1 - att bli motiverad till förändring (unfreezing)  

 
 

1.   Vad gjorde dig motiverad till att göra en förändring så att du började arbeta som 

konsult? 

 
 

Steg-2 - ändra vad som måste ändras (change)  
 

 

2.   Vad har förändrats för dig i ditt arbete som socialsekreterare när du arbetar som 

konsult? På vilket sätt har det förändrats? Kan du ge något exempel? 

 

- Får du mer eller mindre känsla av tillfredställelse i ditt arbete nu som konsult?  

- Ser du någon skillnad i klientmötet? Hur? Ge gärna exempel. 

- Ser du någon skillnad i samverkan med kollegor utanför socialtjänsten såsom ex 

skola, BUP och polisen? 

- Vad har teamet för betydelse för dig som konsult?  

- Är det någon skillnad på handledningen då man arbetar som konsult?  

 

3.   Är stödet från din chef/chefer annorlunda då du arbetar som konsult? På vilket sätt?  

 

4.   Hur ser du på tidsbegränsningen i uppdragen då du arbetar som konsult? 

 

5.    Hur har du som person förändrats av att du nu arbetar som konsult?  

 

6.   Prioritera du annorlunda nu än tidigare i ditt arbete? Ge gärna exempel. 
 

7.   Vad är negativt med konsultens arbetssätt i din jämförelse när du arbetade som 
ordinarie? 

 

8.   Vad är positivt med konsultens arbetssätt i din jämförelse när du arbetade som 
ordinarie?  
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Steg-3 - att få förändring att bli permanent (refreeze)  

 
7.     Vad har förändrat dig i din personlighet genom att vara konsult som du alltid     

kommer ha med dig i ditt jobb som socialsekreterare oavsett anställningsform?  

 

9.   Tror du att konsulterna som arbetar i socialtjänsten kan bidra med en bestående 

förändring i socialsekreterarens arbetssätt och yrkesroll?  

 

10.  Är det något som du tycker är viktigt att ta upp som vi inte har frågat när det gäller att 

arbeta som konsult i socialtjänsten?  

 


