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SOCIONOMKONSULT: KONSEKVENSER FÖR ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA? 

 
 Lena Markendahl & Annika Werner Suarez 

 
 

Socialsekreterare är en utsatt yrkesgrupp med ansträngd arbetssituation. Inom kommunerna arbetar 
även inhyrd personal, socionomkonsulter. Studien syftade till att undersöka skillnaderna i den 
psykosociala arbetsmiljön mellan socialsekreterare och socionomkonsulter avseende socialt stöd mellan 
kollegor och chef, uppmuntrande ledarskap och socialt klimat. Det gjordes en webbenkät, utifrån QPS 
Nordic 34+, där 26 Socialsekreterare och 11 Socionomkonsulter svarade (n=37). På grund av få deltagare 
har några generella slutsatser inte varit möjliga. Dock visade studien vissa skillnader mellan gruppernas 
skattningar gällande stöd från kollega och chef samt socialt klimat. Detta är i linje med tidigare forskning 
som visar att inhyrd personal har färre sociala kontakter än fast anställda. Socialsekreterarna skattade 
högre än referensdata avseende socialt stöd. Flera andra faktorer påverkar dock den psykosociala 
arbetsmiljön och vidare studier behövs.  
 
Social workers are an exposed profession due to strained working situation. The municipalities also use 
temporary agency workers in social authority work. The purpose of the study was to investigate the 
differences in the psychosocial work environment between regular social workers and agency social 
workers regarding social support between colleagues and managers, encouraging leadership and social 
climate. A web survey, QPS Nordic 34+ was done. 26 regular social workers and 11 agency social workers 
participated (n=37). Since it was few participants it has not been able to make any general conclusions. 
Significant differences were found for support from colleague and manager and social climate. Regular 
social workers estimated higher than reference data on the variables included in social support. Several 
other variables than social support affects the psychosocial work environment and further studies are 
needed.  

 
 

Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa ökar i Sverige och är den dominerande 
orsaken till sjukskrivningar (Försäkringskassan, 2016). Av alla pågående sjukfall i 
september 2016 var 44% psykiatriska diagnoser.  Bland de psykiatriska diagnoserna 
är det framför allt ångest och stressyndrom som ökat. Diagnoserna 
anpassningsstörning och reaktion på svår stress står för ungefär hälften av alla nya 
sjukskrivningar. Ofta leder de stressrelaterade sjukdomarna såsom 
utmattningssyndrom till långa sjukskrivningar (Försäkringskassan 2017a; 2017b). 
Ökningen av stressrelaterad psykisk ohälsa kan bero på flera olika faktorer, men vi vet 
sedan tidigare att det finns ett tydligt samband mellan förhållanden i arbetsmiljön och 
psykisk ohälsa. Faktorer såsom höga krav och låg kontroll i arbetet samt socialt stöd 
från kollegor och chef har visat sig påverka människors hälsa och välmående (Forte, 
2015; Nieuwenhuijsen, Bruinvels & Frings-Dresen, 2010). 
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Figur 1. Krav - kontroll - stödmodellen (Se Karasek & Theorell, 1990) 

 
Relationen mellan höga krav, låg kontroll och stöd har modellerats i den s.k. Demand-
control supportmodel (krav-kontroll-stödmodellen) som skapades av Karasek och 
Theorell (1990) och vidareutvecklades sedan av Johnson och Hall (1988) (Se figur 1). 
Modellen beskriver ett samband mellan de krav som ställs på individen, vilken kontroll 
personen har, vilket stöd som erhålles i arbetet och utfallet ohälsa. Krav kan vara både 
fysiska och psykiska (Jeding och Theorell, 1999).  Vidare kan krav vara både 
kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa krav kan exempelvis vara mängden 
arbetsuppgifter man har medan kvalitativa krav exempelvis kan vara förmåga till 
koncentration i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Kontroll över arbetet kan handla 
om både färdighets- och uppgiftskontroll eller möjligheten att medverka vid 
beslutsfattande (Jeding & Theorell, 1999). Stöd kan vara både emotionellt och 
instrumentellt. Emotionellt stöd kan exempelvis innebära att det finns någon som man 
kan prata med om tex känslor eller problem. Instrumentellt stöd kan exempelvis 
innebära att kollegor hjälper till att slutföra arbetsuppgifter om man har svårt att hinna 
med.  Forskning har visat att stödet från chefer var viktigare än vad stödet från 
kollegorna var sett ur ett hälsoperspektiv (Jeding & Theorell, 1999; Karasek & Theorell, 
1990). Om individen har höga krav, låg kontroll samt lågt socialt stöd skapas det en 
ansträngd arbetssituation, så kallat spänt jobb. Det i sin tur kan leda till ohälsa i form 
av depression, utmattningssyndrom samt hälsoproblem med hjärt- och kärlsjukdomar 
(Karasek & Theorell, 1990). Om en individ har ett sk spänt jobb så har det sociala stödet 
visat sig ha en buffrande effekt (Johnson & Hall, 1988). Enligt Stoetzer (2010) kan höga 
krav i arbetet påverka relationerna i arbetsgruppen negativt och leda till utfrysning 
eller konflikter. 
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Socialt stöd i arbetet kan även skapa en känsla av tillhörighet och har en hälsofrämjande 
effekt (Nordin, 2015). Enligt social support theory påverkar det sociala stödet från 
omgivningen vårt välbefinnande och hälsa (Cohen & Mills, 1985). Socialt stöd kan 
förstås både som en struktur, dvs det nätverk vi har runt omkring oss, och som en 
funktion, dvs vilket typ av stöd vi får och av vilken kvalitet (Nordin, 2015). Socialt stöd 
har visat sig påverka vårt mående på ett generellt plan men även när vi utsätts för 
stress. Enligt “direct effect hypothesis” har det sociala stödet en generellt positiv effekt 
på vårt välbefinnande oavsett om vi utsätts för stressorer eller inte. Exempelvis ger det 
sociala stödet oss positiva erfarenheter och skapar en trygghet och stabilitet i de sociala 
roller vi intar. Genom ett bra socialt stöd skapas en förutsägbar och trygg livssituation 
som påverkar vår självkänsla och gör att vi mår bra. Det sociala stödet kan även leda till 
att vi undviker att hamna i exempelvis ekonomiska problem då ens nätverk kan stötta 
upp med pengar. Enligt “buffer effect hypothesis” har det sociala stödet istället en 
buffrande effekt och skyddar oss när vi utsätts för stress. Det sociala stödet kan fungera 
buffrande på två olika vis då det kan: 1)-. påverka hur vi värderar och upplever 
stressorn vi utsätts för eller 2)-. ingripa och påverka vilken reaktion vi får av en 
situation som vi upplever som stressande (Cohen & Mills, 1985). Det sociala stödet kan 
vara av både emotionell, instrumentell eller informativ karaktär. Det emotionella stödet 
kan handla om att få exempelvis bekräftelse eller uppskattning från omgivningen 
medan det instrumentella stödet handlar mer om praktisk eller materiell hjälp. Det 
informativa stödet kan beskrivas som de råd, kunskap eller förståelse som man får från 
omgivningen (Cohen & Mills, 1985; Nordin, 2015).  

  
En utsatt yrkesgrupp med en ansträngd arbetssituation är socialsekreterare 
(Arbetsmiljöverket, 2016a). Arbetet beskrivs som psykiskt krävande och det är svårt 
attrekrytera och behålla personal inom yrket. Detta gäller främst inom arbete med barn 
och ungdomar men även bland socialarbetare generellt enligt Tham och Meagher 
(2009). Arbetsmiljöverket genomför just nu en flerårig inspektion bland yrkesgruppen 
då det råder hög arbetsbelastning och hög personalomsättning (Arbetsmiljöverket, 
2016b). De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär bland socialsekreterarna 
har visat sig vara stress och andra psykiska påfrestningar (Arbetsmiljöverket 2016a). 
Aronsson, Astvik och Gustafsson (2013) menar att obalansen mellan krav och resurser 
för de som arbetar inom välfärdssektorn kan leda till känslor av otillräcklighet och 
kompenserande strategier för att klara av arbetet. Exempel på kompenserande 
strategier kan vara att man hoppar över raster eller tar med sigarbetet hem. Den 
bristande avkopplingen och återhämtningen leder dock till ohälsa och sjukskrivningar 
bland personalen. Detta är något man även sett bland socialsekreterare 
(Arbetsmiljöverket, 2016c). Exempelvis uppgav 71 procent av kvinnorna inom 
socialsekreteraryrket att de har svårigheter med att koppla bort tankarna på jobbet 
under fritiden i 2015 års arbetsmiljöundersökning (Arbetsmiljöverket, 2016a). Enligt 
Dellgran och Höjer (2004) är många socialsekreterare inom individ- och 
familjeomsorgen unga. Socialkontoren beskrivs av Dellgran och Höjer som ett ingångs- 
och exitområde där många nyutexaminerade socionomer börjar arbeta för att sedan 
kunna söka sig vidare till andra arbeten. Detta leder även till hög personalomsättning. 
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På socialkontoren förekommer även inhyrd personal som arbetar som 
socionomkonsulter. Någon specifik statistik för socionomkonsulter har inte gått att 
finna, men enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen 
(2016) växer bemanningsbranschen och så även användandet av konsulter inom 
offentlig sektor. Inom hälso- och sjukvården ökade exempelvis kostnaderna för inhyrd 
personal med 17 %, vilket motsvarar 650 miljoner kronor, från 2015 till 2016. Inom 
regionerna och landstingen var den totala kostnaden för inhyrd personal 4,6 miljarder 
under 2016 (SKL, 2017). Relationerna för inhyrd personal brukar beskrivas som 
triangulär (se figur 2). Den triangulära relationen är mellan en arbetare som i detta fall 
är socionomkonsulten, ett företag som är bemanningsföretaget och ett kundföretag som 
i detta fall är kommunen (Nienhüser & Matiaske, 2006; Håkansson, Isidorsson & 
Strauss-Raats, 2013). Denna triangulära relation kan leda till svårigheter med att veta 
vem som ansvarar för vad gällande konsultens arbetssituation. Exempelvis vet 
kundföretaget lite om konsultens tidigare erfarenheter och bemanningsföretagen har 
begränsad kunskap om vad som gäller på den specifika arbetsplatsen (Storrie, 2007).  

 
Figur 2. Relationerna vid bemanning (Se Håkansson et al., 2013) 

 
Anledningar till att arbetsgivare använder sig av inhyrd personal kan vara att fylla en 
lucka innan ny personal anställts eller vid ordinarie personals frånvaro. Andra 
anledningar kan vara vid oförberedda arbetstoppar, säsongsbundna arbetstoppar eller 
för enskilda projekt (Houseman, 2001). Den vanligaste anledningen att använda inhyrd 
personal är dock att skapastabilitet i verksamheten och täcka upp för frånvarande 
personal enligt Håkansson et al. (2013). Olofsdotter (2011) menar att inhyrning av 
personal både kan innebära fördelar och nackdelar för en organisation. Exempelvis kan 
inhyrd personal, förutom att hantera tillfälliga behov, även bidra till att kunskap 
överförs mellan olika verksamheter. Personalinhyrning kan även bidra till ökad 
flexibilitet i organisationerna samt hjälpa företag att hitta personal som sedan kan bli 
direkt anställda av kundföretaget. Nackdelar kan istället vara att det med stor andel 
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inhyrd personal skapas en svårhanterlig organisation eller att kompetens som 
utvecklas i verksamheten försvinner när konsulten slutar. Den inhyrda personalen 
skulle även kunna innebära ett hot mot normer på arbetsplatsen eller normen om 
tillsvidareanställning, vilket i sin tur kan skapa spänningar och konflikter bland 
ordinarie personal. 

 
Tidigare forskning har visat att tillfälliga arbetare har drabbats av psykisk ohälsa mer 
ofta än personer med fast anställning (Virtanen et al., 2005). Håkansson et al. (2013) 
menar dock att det är viktigt att skilja på de så kallade atypiska arbetena såsom 
korttidsanställningar och bemanningsanställningar när man ser till psykosocial 
arbetsmiljö bland tillfälliga arbetare. Även Isaksson et al. (2001) menar att det är svårt 
att generalisera forskningsresultat gällande arbetsmiljö och hälsa i 
bemanningsbranschen då uthyrning av personal kan ske på olika vis och i olika syften. 
I tidigare arbetsmiljöforskning har studier visat att inhyrd personal har mindre 
arbetstillfredsställelse än ordinarie personal samt upplever låg autonomi och 
egenkontroll i sitt arbete. Detta skulle delvis kunna förklaras genom att den inhyrda 
personalen upplever en mer otrygg arbetssituation. Samtidigt spelar andra faktorer in 
såsom hur det ser ut på arbetsmarknaden för yrket i övrigt eller av vilken anledning 
man sökt sig till bemanningsbranschen (Håkansson et al., 2013). Olofsdotter (2004) 
menar att den inhyrda personalens trivsel påverkas av faktorer som om man frivilligt 
sökt sig till branschen samt upplever socialt stöd och trygghet. En studie bland inhyrd 
personal i 15 europeiska länder visade att arbetsförhållandena var sämre för den 
inhyrda personalen då de bland annat hade mindre sociala kontakter med chef och 
kollegor samt var mindre informerade om risker på arbetsplatsen. Dessa 
arbetsförhållanden var ännu tydligare för deltidsarbetande inhyrd personal. Studien 
visade även att inhyrd personal ofta var unga och överlag hade sämre lön (Nienhüser & 
Matiaske, 2006). Dock bör tilläggas att förutsättningarna för inhyrd personal skiljer sig 
mellan de europeiska länderna gällande anställningsformer, anställningstider och 
lagreglering (Nienhüser & Matiaske, 2006). Exempelvis har inhyrd personal i Sverige 
relativt långa uppdrag (1 månad eller längre) jämfört med många andra europeiska 
länder. De allmänna arbetsrättsliga lagarna gäller även för inhyrd personal i Sverige 
vilket skiljer sig från många andra europeiska länder. Bemanningsbranschen regleras 
via kollektivavtal likt resterande arbetsmarknad till skillnad från många andra länder 
där branschen regleras via särskilda lagar. I Sverige gäller även Lagen om 
anställningsskydd (SFS: 1982:80) för anställda i bemanningsbranschen vilket är 
ovanligt om man ser till resten av Europa (Håkansson et al., 2013; Storrie, 2007).   
 
Underhill och Quinlan (2011) menar att den triangulära relationen mellan 
bemanningsföretaget, kundföretaget och konsulten innebär vissa specifika riskfaktorer 
för den inhyrda personalens hälsa och säkerhet i arbetet. Bland annat kan det leda till 
olämpliga placeringar, att de känner en ovana av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna 
eller upplever kommunikationsbarriärer. Enligt Svensson och Wolvén (2010) behöver 
inhyrd personal förhålla sig till både bemanningsföretaget där de har sin anställning 
och arbetsplatsen där de arbetar, vilket innebär att inhyrd personal har fler s.k 
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psykologiska kontrakt än ordinarie personal. Med ”psykologiska kontrakt” menas de 
förväntningar, åtaganden och löften som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare 
utöver det skriftliga eller muntliga anställningsavtalen. Att arbeta som inhyrd personal 
innebär att man ofta byter arbetsledning och arbetskamrater vilket ställer krav på 
flexibilitet och effektivitet då man ska leverera hos kundföretaget. Egenskaper som 
självständighet och bra självförtroende kan även tänkas vara viktiga i arbetet som 
inhyrd personal (Olofsdotter, 2004). Enligt Olofsdotter (2011) kan inhyrd personal och 
ordinarie personal värderas olika samt ges olika arbetsvillkor på arbetsplatsen. 
Olofsdotter (2008) menar även att de inhyrdas anställningsform kan leda till att de 
känner sig som främlingar eller ”outsiders”, trots att de ofta jobbar nära den ordinarie 
personalen med samma arbetsuppgifter. Studier om socialt stöd bland inhyrd personal 
har visat att det sociala stödet har effekt på den inhyrda personalens psykosociala hälsa 
och kan motverka utanförskap och isolering. Studier har även visat att det är viktigt att 
bemanningsföretagen håller kontakt med konsulterna när de är ute och arbetar i ett 
uppdrag. Däremot har studier om socialt stöd bland inhyrd personal jämfört med 
övriga grupper inte gett något entydigt resultat (Håkansson et al., 2013). I en svensk 
studie av Allvin, Jacobson och Isaksson (2003) framkom det att 
bemanningssjuksköterskor upplevde socialt stöd från både fast anställda och andra 
bemanningssköterskor på den avdelningen de arbetade. Det framkom dock att det 
gjordes en social åtskillnad mellan fast anställda och bemanningssköterskor. 
Exempelvis förväntades bemanningssjuksköterskorna inte vara lika lojala och 
involverade i arbetet på avdelningen. De förväntades även själva kunna välja hur 
mycket, hur ofta och när de skulle arbeta på ett annat vis än ordinarie personal. Enligt 
Allvin et al. (2003) upplevde bemanningssköterskorna en konflikt mellan deras och den 
fast anställde sjuksköterskans arbetsvillkor.  Det grundade sig bland annat i att 
bemanningsföretaget fick mer framgång då landstinget har en kris. Vidare menar Allvin 
et al. (2003) att det finns en motsättning för sjuksköterskor inom 
bemanningsbranschen på grund av yrkets karaktär. Bemanningsarbetet, å ena sidan, 
innebär ett begränsat åtagande samt en viss distans till arbetet medan 
omvårdnadsarbetet, å andra sidan, istället är kantat av personligt engagemang, närhet 
och ett gränslöst åtagande. Samma motsättning skulle kunna finnas bland inhyrd 
personal inom socialt arbete.  
  
Enligt Cornes, Manthorpe, Moriarty, Blendi‐Mahota och Hussein (2013) som forskat om 
inhyrd personal inom socialt arbete i England så ökar de socialarbetande konsulterna.  
De menar att myndigheterna i England är beroende av konsulter på grund av 
personalbrist då de har svårt att rekrytera och behålla socialarbetare. Vidare menar 
Cornes et al. (2013) att användningen av konsulter är både kostsamt, tidskrävande, 
ineffektiv och leder till bristande kontinuitet i arbetet. Studier har även visat att 
konsulterna ofta fick de tunga ärendena som ingen annan ville ha samt mindre 
introduktion och vägledning än ordinarie personal. En annan studie bland 
sjuksköterskor och socialarbetare i England visade att dåliga arbetsvillkor i offentliga 
sektorn var en avgörande faktor till att säga upp sig där, medan fördelaktiga förmåner 
såsom högre lön och mer flexibilitet var faktorer som lockade dem till 
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bemanningsbranschen. Dock var det få som efter bytet upplevde mindre krav eller 
press i arbetet då de hade samma arbetsuppgifter och befann sig på samma typer av 
arbetsplatser som innan (De Ruyter, Kirkpatrick, Hoque, Lonsdale, & Malan, 2008). 
Samma orsaker till att söka sig till bemanningsbranschen har framkommit i den 
svenska studien om bemanningssjuksköterkor (Allvin et al., 2003). 
 

Enligt Arbetsmiljölagens (AML, SFS: 1977:1160) 3 kap 3 § framgår att arbetsgivaren 
har ett arbetsmiljöansvar för sina arbetstagare. Av 3 kap 12 § AML framgår att den som 
anlitar inhyrd arbetskraft ska vidta de skyddsåtgärder som behövs. I 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, 1 §) 
och Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4, 3 §) likställs de som hyr in 
arbetskraft med arbetsgivare. Samtidigt har arbetsgivaren kvar ansvaret för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet även under uthyrningstiden. Ansvaret för inhyrd 
personals arbetsmiljö är således delad där kundföretagets ansvar är det som är mer 
direkt knutet till arbetet medan bemanningsföretagets ansvar är mer på ett långsiktigt 
plan (Siöcrona, 2010). Av AMLs (SFS:1977:1160) 6 kap 7§ och 10 § framgår även att 
skyddsombud på kundföretagets arbetsplats har rätt att stoppa arbetet även för inhyrd 
personal vid en otillfredsställande arbetsmiljö samt att bemanningsföretagens 
skyddsombud har rätt till tillträde på den arbetsplats där en konsult arbetar. 
Håkansson et al. (2013) menar att det delade arbetsmiljöansvaret kan leda till att 
konsulternas arbetsmiljö faller mellan stolarna. Tidigare forskning har visat att 
ledarskapet kan påverka medarbetarnas välmående, stressnivå och 
arbetstillfredsställelse. Ledarskapet kan även ha en indirekt effekt på medarbetarnas 
hälsa genom att de påverkar arbetsmiljön (Skakon, Nielsen, Borg & Guzman, 2010). 
Arbetsmiljöverket genomför just nu en arbetsmiljögranskning av 
bemanningsbranschen (Arbetsmiljöverket, 2016d). År 2015 kom Arbetsmiljöverket ut 
med en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som 
förtydligade arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöfaktorer som betonas är bland annat arbetsbelastning, psykiskt påfrestande 
arbete, ledning och styrning samt socialt stöd från kollegor och chef. I föreskriften 
belyses betydelsen av både krav, kontroll och stöd i arbetet.   
 
Hur den psykosociala arbetsmiljön bland socionomkonsulter i Sverige ser ut är oss 
veterligen ännu ett outforskat område. Som tidigare nämnts är socialsekreterare en 
utsatt yrkesgrupp där det även förekommer inhyrd personal, socionomkonsulter. Både 
socialsekreterare och bemanningspersonal granskas just nu av Arbetsmiljöverket 
(Arbetsmiljöverket, 2016b; 2016d). Tidigare forskning har visserligen visat på mindre 
arbetstillfredsställelse bland bemanningspersonal, samtidigt som andra faktorer spelar 
in såsom vilket yrkesområde det handlar om eller i vilket syfte man arbetar som konsult 
(Håkansson et al.,2013). Vidare är socialt stöd viktigt för arbetsmiljön och 
arbetstagares välmående (Cohen & Mills, 1985; Johnson & Hall, 1988; Håkansson et al., 
2013). Tidigare forskning har visat att det på arbetsplatser kan göras en skillnad mellan 
inhyrd och ordinarie personal. Exempelvis kan inhyrd personal känna sig som 
”outsiders” trots att de arbetar med samma arbetsuppgifter nära den ordinarie 
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personalen (Allvin et al., 2003; Olofsdotter, 2008;2011). Att arbeta som inhyrd personal 
kan utifrån arbetets karaktär även leda till en otydlig fördelning av ledarskap och 
arbetsmiljöansvar (Håkansson et al.,2013). Utifrån detta finns det ett behov av att 
vidare undersöka den psykosociala arbetsmiljön och upplevelse av socialt stöd bland 
socionomkonsulter och kommunalt anställd personal på socialkontoren i Sverige.  

 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns skillnader i upplevda 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer mellan kommunalt anställda socialarbetare och 
externt anställda konsulter inom socialförvaltningen. Mer specifika frågeställningar är: 
 
● Hur upplever kommunalt anställda socialarbetare och socionomkonsulter sin 
psykosociala arbetsmiljö? 
 
● Skiljer sig gruppernas skattningar vad gäller upplevt socialt stöd från kollegor 
och socialt klimat? 
 
● Skiljer sig gruppernas skattningar vad gäller upplevt socialt stöd från chef och 
uppmuntrande ledarskap? 
 
● Hur skiljer sig gruppernas skattningar av upplevt socialt stöd från chef och 
kollegor, uppmuntrande ledarskap och socialt klimat gentemot en större population? 
 
 
  

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna i studien var socionomkonsulter och kommunalt anställda socialarbetare 
inom socialförvaltningen. Hur kommuner är organiserade och vilka yrkestitlar som 
används för socialarbetare inom socialförvaltningen kan skilja sig. Exempel på 
yrkestitlar inom området är socialsekreterare, biståndshandläggare eller 
biståndsbedömare. Socialarbetarna som deltog i denna studie arbetade med olika 
målgrupper inom olika områden såsom vuxna och barn med social problematik, 
flyktingar, stöd till personer med olika funktionsnedsättningar och familjerätt. I detta 
arbete benämns de kommunalt anställda socialarbetarna vidare som socialsekreterare. 
De socialarbetare som arbetade som inhyrd personal benämns socionomkonsulter. 
Totalt deltog 37 personer i studien varav 70% arbetade som socialsekreterare och 30 
% arbetade som socionomkonsulter. 35 var kvinnor och 2 var män.  Av respondenterna 
var det 68% som hade arbetat i sin nuvarande anställning mindre än 2 år.     

 
Material 
För att besvara frågeställningarna gjordes en kvantitativ tvärsnittsstudie (Howitt & 
Cramer, 2010).  Datainsamlingen skedde via en enkät. För att underlätta distributionen 
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användes en webbenkät som skickades ut till deltagarna via mail. Webbenkäten 
skapades i enkätprogrammet Texttalk Websurvey (2017).  
 
Enkäten utformades från frågeformuläret General Nordic Questionnaire for 
Psychological and Social Factors at Work (QPS Nordic) som mäter psykologiska och 
sociala faktorer i arbetslivet. Frågorna var på både arbetsnivå, social- och 
organisationsnivå samt individnivå. Instrumentet har utvecklats av forskare inom 
arbetsmiljö och arbetslivsfrågor i fyra nordiska länder och kan användas vid såväl 
forskning som organisationsutveckling (Dallner et al, 2000). QPS Nordic har visat goda 
psykometriska egenskaper vad gäller reliabilitet och validitet, både vid utvecklingen av 
instrumentet (Dallner et al, 2000) och vid upprepade tester (Wännström, Peterson, 
Åsberg, Nygren & Gustavsson, 2009). QPS Nordic innehåller flervalsfrågor med 
svarsalternativ på en 5-gradig skala (exempelvis 1=Mycket sällan eller aldrig, 2=ganska 
sällan, 3=ibland, 4=ganska ofta, 5=mycket ofta eller alltid). Instrumentets 
användarmanual innehåller statistik från den data som insamlades under utvecklingen 
av QPS Nordic och grundar sig på svar från anställda (n=2010) inom olika branscher i 
norden (Dallner et al, 2000). Denna data benämns vidare som referensdata. QPS Nordic 
finns som en kortare version (QPS Nordic 34 +) där endast ett fåtal frågor representerar 
varje frågeområde (Dallner et al, 2000). Den korta versionen användes i denna studie 
då antalet frågor och tidsåtgången för deltagarna att besvara enkäten kändes mer rimlig 
vilket även kunde underlätta i rekryteringen av deltagare. Frågorna i enkäten delas in i 
olika skalor i QPS Nordics användarmanual (Dallner et al, 2000) och mäter olika 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Dessa var kvantitativa arbetskrav, inlärningskrav, 
rolltydlighet, rollkonflikt, positiva utmaningar i arbetet, kontroll av beslut, kontroll av 
arbetstakt, förutsägbarhet en månad i förväg, upplevelse av skicklighet, stöd från 
arbetskamrater, stöd från chef, stöd från vänner och familj, uppmuntrande ledarskap, 
socialt klimat, ojämlikhet, personalinriktning och uppfattning om grupparbete. Genom 
att utgå från skalorna i användarmanualen kunde även jämförelse med referensdata 
genomföras. Utifrån studiens syfte och frågeställning kompletterades enkäten med ett 
frågebatteri om socialt stöd från den längre versionen av QPS Nordic (totalt 4 
ytterligare frågor). Enkäten kompletterades även med en egenkonstruerad fråga (“Har 
du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av medarbetare med olika anställningsformer 
på din arbetsplats?”) utifrån studiens frågeställning. Bakgrundsfrågorna i enkäten 
reviderades och frågor om arbetsgivare och anställningsvillkor adderades utifrån 
studiens syfte. I enkätens inledningstext samt medföljande informationsbrev vid 
utskick förtydligades vem som i enkäten avsågs som närmaste chef om man arbetade 
som konsult. I en av enkätens frågor förtydligades även vad som menades med 
arbetsplats och arbetsgivare. Totalt innehöll enkäten 51 frågor varav 9 frågor var 
bakgrundsfrågor. Enkäten pilottestades på 4 personer innan den skickades ut till 
deltagarna. 
 
 
Procedur 
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Chefer runt om i Sverige kontaktades via mail med en förfrågan om att deltaga i studien. 
Totalt kontaktades 38 chefer på 17 bemanningsföretag med socionomuthyrning samt 
77 chefer i 35 olika kommuner runt om i Sverige.  Vissa chefer som mailats kontaktades 
även på nytt via telefon eller mail ca en vecka efter förfrågan skickats ut. Av de 
kontaktade verksamheterna var det 2 bemanningsföretag och 5 kommunala 
avdelningar som tackade ja till att delta i studien.  På grund av svårigheter med att finna 
deltagare kompletterades rekryteringen av deltagare genom att lägga ut en förfrågan 
via 2 Facebookgrupper för socionomkonsulter i Sverige. Genom Facebookgrupperna 
rekryterades ytterligare 6 deltagare till studien. Totalt skickades enkäten ut till 88 
personer varav 27 personer rekryterats via bemanningsföretag och 
Facebookgrupperna och 61 personer via kommunerna. Enligt Cho, Johnson och 
VanGeest (2013) som undersökt låga svarsfrekvenser vid surveystudier kan 
svårigheter med att finna deltagare till studier bland annat kan bero på tidsbrist hos 
personal eller att förfrågningarna om att delta i studier har ökat. Liknande signaler har 
givits bland de chefer som kontaktats gällande denna studie. Vidare menar Cho et al. 
(2013) att enda gången då man kunde se ökad svarsfrekvens var när det fanns 
monetära incitament till att fullfölja enkäten. Andra icke-monetära incitament som 
exempelvis pennor eller godis ökade inte svarsfrekvensen (Cho et al., 2013). Externt 
bortfall innebär att individen som erhållit enkäten inte svarat. Bortfall inom enkäten, 
såsom att individen inte svarat på vissa frågor, kallas internt bortfall (Körner & 
Wahlgren, 2015). Det externa bortfallet på enkäten var 58%. Det interna bortfallet var 
en deltagares svar på en bakgrundsfråga om arbetstid.  
 
Till de verksamheter och deltagare som tackat ja till att delta i undersökningen 
skickades enkäten ut på två vis, via deltagarlista och webblänk. Till de socialarbetare 
som vi erhållit mailadresser skickades enkäten ut direkt via enkätprogrammet Texttalk 
Websurvey. Till de chefer som tackat ja till deltagande i studien men inte velat lämna ut 
enskilda medarbetares mailadresser skickades enkäten som en webblänk till chefen, 
som i sin tur vidarebefordrade till socialarbetarna. Nackdelar med att enkäten 
skickades ut via webblänk är att enkäten blir “öppen” och man inte kan följa eller 
kontrollera vem den delas till eller om folk svarar flera gånger. En annan nackdel är att 
enkäten distribuerades via deltagarnas chefer vilket kan påverka deltagarnas svar om 
det skapas en osäkerhet för vem som kan ta del av enkätsvaren. Fördelar med att sända 
ut enkäten via webblänk var att den lättare kunde distribueras i vissa verksamheter 
och fler verksamheter kunde delta i studien. Därför kombinerades de två 
distributionssätten. I det följebrev och den inledningstext som följde enkäten 
förtydligades att det endast var författarna till enkäten som hade tillgång till 
enkätsvaren. När länken skickades ut efterfrågades återkoppling gällande antal 
personer som fick tillgång till länken för att kunna beräkna det externa bortfallet. 
Enkäten var öppen för svar i totalt 20 dagar. Efter 1 vecka skickades en påminnelse till 
dem som erhållit enkäten via deltagarlista men inte svarat. Datamaterialet överfördes 
sedan till statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS) för analys.  
 
Databearbetning 
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Varje deltagare tilldelades en identifikationskod i SPSS och svarsalternativen i enkäten 
omkodades till en skala 1-5. Frågorna slogs samman utifrån de tidigare nämnda 
skalorna i QPS Nordics användarmanual (Dallner et al, 2000). Gruppen 
socialsekreterare var de som angett “kommun” som arbetsgivare i enkäten. 
Socionomkonsulter var de som angett “bemanningsföretag” eller “annan” som 
arbetsgivare i enkäten. Detta då man även kan arbeta som egenföretagande 
socionomkonsult. På grund av litet urval kontrollerades svarens fördelning genom att 
studera variablernas skevhet (skewness). Detta för att avgöra om icke-parametriska 
eller parametriska test var lämpliga att göra i SPSS. Enligt Field (2013) så kan datan 
inte ses som normalfördelad om skevheten är större än +1,96. För de variabler som låg 
inom +1,96 gjordes oberoende t-test för att jämföra gruppernas svar. Ytterligare 
kontroller av jämförelserna mellan grupperna gjordes även med det icke-parametriska 
testet Mann - Whitney U test. Testet innebär att man rangordnar datan och jämför två 
olika grupper. Testet används för att se om det finns skillnader som är statistiskt 
säkerställda. Rangordningen av datan innebär att man får bort sk outliers 
(extremvärden från datasamlingen). Dessa tester används ofta när man har ett litet 
urval och urvalet inte är normalfördelat (Field, 2013). Jämförelser av medelvärden 
mellan insamlad data och referensdata har även genomförts.  Då QPS Nordic 34 + 
används i denna studie, där skalorna representeras av endast en eller fåtal frågor, bör 
dock jämförelserna med referensdata tolkas med viss försiktighet. Variablerna om 
socialt stöd innehåller dock samtliga frågor i skalan. I variabeln ojämlikhet ingår den 
egenkonstruerade frågan om ojämlikhet vid olika anställningstyper. Detta gör att 
jämförelserna med referensdata som endast baseras på ojämlikhet vid kön och ålder 
ska tolkas med försiktighet.  
 
 
Etiska överväganden  
Verksamheterna och deltagarna fick skriftlig information om studiens syfte samt att 
man som deltagare var anonym. Deltagandet har varit frivilligt. I ett första led har 
cheferna godkänt att enkäten skickas ut i verksamheten, och i ett andra led har varje 
enskild deltagare fått avgöra om man velat delta. Kontaktuppgifter till författarna har 
lämnats vid samtliga informationsbrev som skickats ut samt i enkätens inledningstext 
om oklarheter om studien skulle uppstå. Enkätsvaren har presenterats med hänsyn till 
deltagarnas anonymitet. Detta har varit av särskild vikt med tanke på urvalsgruppens 
storlek. Kommunerna och företagens namn har inte presenterats i arbetet. Enkätsvaren 
har efter avslutat arbete förstörts. Det slutgiltiga arbetet kommer att skickas ut till 
samtliga deltagare.  
 
 

Resultat 
 
Resultatsammanställningen presenteras i tabell 1. Samtliga medelvärden och 
medianvärden anges i en skala 1-5.  Signifikansnivån är p = < .05. Samtliga resultat av 
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oberoende t-test som presenteras nedan har kontrollerats med Mann Whitney U test 
som visat samma resultat. 
 
Tabell 1. Psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Central- och spridningsmått mellan 
socialsekreterare och socionomkonsulter. Statistisk signifikans visas med asterisk där 
* = p <.05 och ** = p <.01. Referensdata för skalorna presenteras i kursiv stil. 
 

Variabler Socialsekreterare Socionomkonsult 

   (N=26)  (N=11) 

  M (SD) Median M (SD) Median 

Kvantitativa arbetskrav                                 
(M = 3.26, SD = 0.77)  

3.42 (0.95) 3.75 2.86 (1.10) 3.00 

Upplevelse av skicklighet* 
(M = 3.94, SD = 0.54)  

3.96 (0.53) 4.00 4.36 (0.50) 4.00 

Stöd från arbetskamrat** 
(M = 3.88, SD = 0.89)  

4.52 (0.54) 4.50 3.45 (0.96) 4.00 

Stöd från vänner familj 
 (M = 3.91, SD = 0.92)  

3.74 (1.00) 4.00 3.42 (1.31) 3.33 

Uppmuntrande ledarskap 
(M = 2.73, SD = 1.03)  

3.42 (1.02) 3.50 2.73 (1.31) 2.50 

Socialt klimat**   
(M = 3.65, SD = 0.82)  

4.12 (0.65) 4.00 3.32 (1.19) 3.50 

Innovativt klimat 
 (M = 3.35, SD = 0.79) 

3.38 (0.65) 3.50 3.00 (0.92) 2.50 

Ojämlikhet  
(M = 1.90, SD = 0.90) 

2.01 (0.88) 1.83 1.76 (0.58) 2.00 

Personalinriktning 
 (M = 2.84, SD = 0.88) 

2.77 (0.79) 3.00 2.82 (0.96) 3.00 

Uppfattning om 
grupparbete**  
(M = 3.83, SD = 0.71) 

4.12 (0.73) 4.00 3.36 (0.74) 3.00 

 Inlärningskrav** 
 (M = 2.63, SD = 0.71) 

2.42 (0.67) 2.50 1.73 (0.68) 2.00 



 

14 
 

 Rollkonflikt  
(M= 2.38, SD = 0.77) 

2.54 (1.14) 3.00 1.91 (1.22) 1.00 

 Rolltydlighet  
(M = 4.21, SD = 0.79) 

3.75 (0.67) 4.00 3.86 (1.00) 4.00 

 Positiva utmaningar i 
arbetet 
 (M = 3.94, SD = 0.83) 

4.25 (0.53) 4.25 4.36 (0.60) 4.50 

Kontroll av arbetstakt  
(M = 2.81, SD = 1.18) 

3.65 (0.87) 4.00 3.55 (1.27) 3.50 

Kontroll av beslut  
(M = 2.76, SD = 0.82) 

2.90 (0.97) 3.00 3.27 (1.13) 3.00 

Förutsägbarhet 1 månad i 
förväg 
 (M = 4.01, SD = 0.95) 

2.92 (1.23) 3.00 3.73 (1.19) 4.00 

Stöd från chef *  
(M = 3.49, SD = 1.00) 

4.15 (0.57) 4.00 3.42 (0.97) 3.33 

 
För skalorna om socialt stöd motsvarade höga poäng ett högt stöd. Upplevt stöd från 
arbetskamrater visade i ett oberoende T-test en signifikant skillnad mellan grupperna, 
t(12,74) = 3.45, p = .004, där socialsekreterarna (M = 4.52, SD = .54) skattade högre än 
socionomkonsulterna (M= 3.45, SD = .96).  Socialsekreterarna skattade högre än 
referensdata avseende stöd från arbetskamrater (M= 3.88, SD = .89). 
Socionomkonsulternas skattning låg närmare referensdata. Även upplevt stöd från chef 
visade i ett oberoende t-test signifikant skillnad mellan grupperna, t(13.02) = 2.34, p = 
.04, där socialsekreterarnas skattning (M =4,15, SD= .57) visade på mer upplevt stöd än 
socionomkonsulterna (M= 3.42, SD = .97). Det var dock en större spridning bland 
svaren i gruppen socionomkonsulter än socialsekreterare. Inom variabeln stöd från 
chef skattade socialsekreterarna högre än referensdata (M= 3.49, SD = 1.00). 
Socionomkonsulternas skattning låg närmare referensdata. Socialt stöd från vänner och 
familj visade i ett oberoende t-test ingen signifikant skillnad mellan grupperna, t(35) = 
.81, p = .43.  
 
Upplevt socialt klimat visade i ett oberoende t-test en signifikant skillnad mellan 
grupperna, t(35) = 2.63, p = .01, där socialsekreterarna (M = 4.12, SD = .65) skattade 
högre än socionomkonsulterna (M = 3.32, SD = 1.19). Höga poäng motsvarade ett bra 
socialt klimat. I gruppen socionomkonsulter var det dock en större spridning bland 
svaren. Vid jämförelse med referensdata för variabeln socialt klimat var det liknande 
resultat som för socialt stöd från arbetskollega och chef, dvs socialsekreterarna hade 
högre skattning än socionomkonsulterna (M= 3.65, SD = .82). Socialsekreterarna (M = 
3.42, SD= 1.02) skattade även högre än socionomkonsulterna (M =2.73, SD = 1.31) 
gällande uppmuntrande ledarskap, dock var skillnaden inte statistiskt signifikant enligt 
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oberoende t-test, t(35) = 1.75, p= .09. Höga poäng motsvarade ett i hög grad 
uppmuntrande ledarskap. Socionomkonsulterna skattade nära referensdata på 
variabeln uppmuntrande ledarskap medan socialsekreterarna hade högre skattning 
även här jämfört med referensdata (M= 2.73, SD = 1.03). Oberoende t-test visade 
signifikant skillnad, t(35) = -2.86, p = .01, för variabeln uppfattning av grupparbete där 
socialsekreterarna skattade högre än socionomkonsulterna. Höga poäng motsvarade 
en uppfattning om ett bra grupparbete.  
 
Mätningar med oberoende t-test visade signifikant skillnad i upplevda inlärningskrav 
mellan grupperna, t(35) = 2.86, p = .01. Socialsekreterarna (M=2.42, SD=.67) skattade 
högre än socionomkonsulterna (M=1.73, SD= .68) där höga poäng motsvarade höga 
krav. Socialsekreterarna(M=3.42, SD = .95) skattade även högre än 
socionomkonsulterna(M=2.86, SD =1.1) gällande upplevda kvantitativa arbetskrav, 
dock var skillnaden enligt oberoende T-test inte statistiskt signifikant, t(35) = 1.57, p = 
.13. Oberoende t-test visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna gällande 
kontroll av beslut, t(35) = .-1.01, p = .32, och kontroll av arbetstakt, t(35) =.3, p = .76. 
Oberoende t-test visade signifikanta skillnader mellan grupperna i upplevelse av 
skicklighet, t(35) = -2.15, p = .04, där socionomkonsulterna upplevde mer skicklighet än 
socialsekreterarna. Socionomkonsulterna (M= 3.73, SD= 1.19) skattade även högre än 
socialsekreterarna gällande förutsägbarhet 1 månad framåt (M = 2.92, SD = 1.23), dock 
var skillnaden inte statistiskt signifikant enligt oberoende t-test, t(35) = -1.83, p= .07.  
 
På skalan om upplevd ojämlikhet visade oberoende t-test ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna, t(35) = .88, p = .39. På frågan “Har du märkt någon ojämlikhet i 
behandlingen av medarbetare med olika anställningsformer på din arbetsplats?” svarade 
32% mycket lite eller inte alls, 32% ganska lite, 14% något, 19% ganska mycket och 3% 
väldigt mycket. Ingen signifikant skillnad mellan socialsekreterarna och 
socionomkonsulternas svar på frågan om ojämlikhet vid olika anställningsformer, 
visades vid mätning med ett oberoende t-test, t(35) = .29, p = .77. Respondenterna 
skattade högre på ojämlik behandling gällande olika anställningsformer (M= 2.27, SD = 
1.2) än ålder (M =1.81, SD = .81) och kön (M = 1.73, SD =1.02). Höga poäng motsvarade 
att man märkt mycket ojämlik behandling.  
 
Frågan “Har du känt dig stressad den senaste tiden?” ingick inte i någon av skalorna i 
tabell 1. Höga poäng motsvarade stress ofta. Socialsekreterarna skattade högre (M = 
3.12, SD= .99) än socionomkonsulterna (M= 2.55, SD=1.3). Detta resultat var dock inte 
signifikant enligt oberoende t-test, t(35) = 1.46, p = .15. 
 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka skillnaderna i upplevda psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer bland kommunalt anställda socialarbetare och externt anställda 
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socionomkonsulter som arbetar inom socialförvaltningen. Mer specifika 
frågeställningar var hur de upplever sin psykosociala miljö och om grupperna skiljer 
sig åt i skattningar av stöd från chef, uppmuntrande ledarskap, stöd från kollegor samt 
socialt klimat. Ytterligare frågeställning var hur gruppernas skattningar inom dessa 
områden skiljer sig från en större population. Resultatet av studien visade på vissa 
skillnader mellan gruppernas skattningar, dock kan inga reliabla slutsatser dras ut av 
resultatet. Studien har en liten urvalsgrupp, samtidigt som det externa bortfallet blev 
stort (58%).  Enligt Cho et al. (2013) kan man se ett allt större bortfall vid enkäter inom 
hälso- och sjukvården vilket även varit fallet i denna studie.  Detta kan bero på tidsbrist 
eller ett ökat antal förfrågningar om att delta i studier bland målgruppen. Monetära 
incitament kan dock öka svarsfrekvensen (Cho et al., 2013). Då detta är en 
studentuppsats har inga monetära insatser varit möjliga för att öka svarsfrekvensen. 
På grund av studiens storlek (n =37) kan resultatet således inte leda till några 
generaliserande slutsatser.  Trots detta kommer vi vidare att föra en diskussion kring 
det som framkommit i resultatet utifrån antagandet om att ett större urval skulle visat 
samma resultat. Vi kommer således att diskutera skillnaderna mellan grupperna på ett 
teoretiskt plan snarare än att vår studie ger ett empiriskt stöd för resonemanget. I 
resultatdiskussionen kommer vi att diskutera de möjliga risker i arbetsmiljön som kan 
skönjas utifrån resultatet, där vi även tar upp icke-signifikanta skillnader. Vidare kan 
urvalets storlek även innebära en ökad risk för skevhet bland svaren vilket kan leda till 
ett missvisande resultat (Field, 2013). För att minska denna risk har datans 
normalfördelning studerats och både parametriska och icke-parametriska test 
genomförts vid databearbetningen. 
 
Studiens validitet anses vara god då man studerat det som avsetts i syftet, dvs 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Detta genom QPS Nordic som är ett väl beprövat 
instrument vid undersökningar av psykosocial arbetsmiljö.  Dock bör, som tidigare 
nämnts, jämförelser med referensdata tolkas med viss försiktighet på grund av att 
samtliga frågorna inom skalorna inte är med i QPS Nordic 34+.  Till enkäten adderades 
en egenkonstruerad fråga; ”Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av 
medarbetare med olika anställningsformer på din arbetsplats?”. Denna fråga 
formulerades i likhet med de andra frågorna i QPS Nordic som mätte upplevd 
ojämlikhet. Frågan och enkäten i sin helhet pilottestades av 4 personer. En svaghet med 
studiens urvalsprocess var att det vid rekryteringen av socionomkonsulter endast 
utgicks från deras anställningsform som socionomkonsult och inte vilken arbetsplats 
de arbetade på i dagsläget. Detta innebar en risk att de socionomkonsulter som 
rekryterades arbetade på en annan arbetsplats än inom socialförvaltningen, vilket låg 
utanför studiens syfte. Detta har dock kontrollerats bland respondenternas svar i 
efterhand. Genom att ställa förfrågan i Facebookgrupperna finns en risk för så kallat 
systematiskt fel då urvalet inte speglar målpopulationen och slutsatserna därför blir 
inkorrekta (Billhult & Gunnarsson, 2012). Trots att denna risk fanns så vägde det 
starkare att finna deltagare till studien.  
 
Resultatdiskussion 
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Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan gruppernas skattning av 
stöd från chef, stöd från arbetskamrater och socialt klimat. Resultatet kunde även visa 
att socialsekreterarna skattade högre än socionomkonsulterna gällande uppmuntrande 
ledarskap, men denna skillnad var inte statistiskt signifikant. Vidare visade resultatet 
på statistiskt signifikanta skillnader mellan gruppernas skattningar gällande upplevda 
inlärningskrav, grupparbete och upplevd skicklighet. Resultatet visade att 
socialsekreterarna hade mer positiva skattningar än socionomkonsulterna gällande 
upplevt socialt stöd, grupparbete och socialt klimat. Socionomkonsulternas hade mer 
positiva skattningar än socialsekreterarna gällande upplevda inlärningskrav och 
skicklighet i arbetet. Skillnaderna mellan gruppernas medelvärden var som störst 1.06 
(stöd från arbetskamrater).  
 
Vid jämförelse med referensdata skattade socialsekreterarna högre på de variabler som 
är kopplade till socialt stöd (socialt stöd från kollegor, socialt stöd från chef samt socialt 
klimat) än referensdata, medan socionomkonsulternas skattningar låg närmare 
referensdata. Gällande uppmuntrande ledarskap skattade socialsekreterarna högre 
poäng än referensdata medan socionomkonsulternas skalpoäng låg nära referensdata.  
 
Tidigare studier har visat att inhyrd personal har sämre arbetsförhållanden och 
upplever mindre arbetstillfredsställelse, lägre autonomi och lägre kontroll än ordinarie 
personal (Håkansson et al., 2013; Nienhüser & Matiaske, 2006). Resultatet av denna 
studie har, å ena sidan, visat på signifikanta skillnader gällande socialt stöd, 
grupparbete och socialt klimat där socialsekreterarnas skattningar varit mer positiva 
än socionomkonsulterna. Socialsekreterarnas skattningar visade även på mer 
uppmuntrande ledarskap än socionomkonsulterna, även om denna skillnad inte var 
statistiskt signifikant. Detta skulle kunna tyda på att socionomkonsulterna upplevde en 
mindre arbetstillfredsställelse än socialsekreterarna likt tidigare forskning om inhyrd 
personal visat. Å andra sidan visar resultatet att socionomkonsulterna skattade lägre 
gällande upplevda krav. Socionomkonsulternas skattningar visade även på mindre 
upplevd stress och bättre förutsägbarhet än socialsekreterarna, dock var skillnaden 
mellan grupperna inte statistiskt signifikant. Trots detta kan resultatet ändå anses vara 
intressant då det inom vissa områden istället kan indikera en högre upplevd 
arbetstillfredsställelse hos socionomkonsulterna än socialsekreterarna. Särskilt 
intressant var att socionomkonsulterna, vars yrke innebär att arbeta på olika 
arbetsplatser under kortare perioder, skattade högre än socialsekreterarna gällande 
upplevd förutsägbarhet, även om skillnaden inte var statistiskt signifikant. 
Skattningarna av krav och kontroll är relevant att belysa då man talar om den 
psykosociala arbetsmiljön. Detta då faktorerna, enligt krav-kontroll-stödmodellen 
(Karasek & Theorell, 1990; Johnson & Hall, 1988) tillsammans med faktorn stöd 
påverkar individens arbetsmiljö och välmående. Vi kan således inte diskutera den 
psykosociala arbetsmiljön genom att bara se till socialt stöd. Om det skulle vara så att 
socionomkonsulterna upplevde mer arbetstillfredsställelse skulle det kunna förklaras 
genom de skillnader som kan finnas bland olika yrkesgrupper inom 
bemanningsbranschen. Håkansson et al. (2013) belyser att faktorer såsom varför man 



 

18 
 

arbetar inom bemanningsbranschen eller hur arbetsmarknaden för yrket i övrigt ser ut 
påverkar arbetstillfredsställelsen bland inhyrd personal. Till exempel har bättre 
arbetsvillkor och bättre arbetsförmåner än i offentlig sektor visat sig vara faktorer till 
att man söker sig till bemanningsbranschens bland socialarbetare i England (de Ruyter 
et al., 2008) och sjuksköterskor i Sverige (Allvin et al., 2003). Tidigare forskning har 
visat på att kommunerna i Sverige har svårigheter med att behålla och rekrytera 
socialsekreterare och yrket beskrivs ha hög personalomsättning (Tham & Meagher 
2009; Arbetsmiljöverket, 2016b). Även bland deltagarna i denna studie kan man se att 
socialarbetarna hade relativt nya anställningar då 68% hade arbetat i sin nuvarande 
anställning mindre än 2 år. Detta skulle kunna tyda på att det inom 
socialsekreteraryrket finns goda förutsättningar på arbetsmarknaden och att många av 
de som arbetar som socionomkonsulter därför kan ha sökt sig till 
bemanningsbranschen på liknande grunder som de tidigare nämnda socialarbetarna i 
England. Detta kan i sin tur inverka på socionomkonsulternas arbetstillfredsställelse.   
 
Vidare visade denna studie att socialsekreterarna skattade högre gällande upplevt stöd 
från både chef och kollegor än socionomkonsulterna. Detta är i linje med tidigare 
forskning som visat att inhyrd personal har mindre sociala kontakter än ordinarie 
personal (Nienhüser & Matiske, 2006). Inhyrd personal kan även enligt Olofsdotter 
(2004;2011) värderas annorlunda eller känna sig som “outsiders” även fast de arbetar 
nära arbetsplatsen med samma arbetsuppgifter som ordinarie personal. Att 
socionomkonsulterna skattade lägre poäng gällande grupparbete och socialt klimat kan 
även tyda på att en viss social åtskillnad mellan grupperna kan finnas. Tidigare 
forskning har visat att socialt stöd kan påverka inhyrd personals hälsa och motverka 
utanförskap (Håkansson et al, 2013). Enligt Social support theory kan socialt stöd 
buffra mot stress, både genom att påverka hur vi upplever stressen och hur vi agerar 
när vi utsätts för stress (Nordin, 2015; Cohen & Mills, 1985). Enligt krav-kontroll-
stödmodellen är även stöd en viktig faktor som påverkar hur vi upplever vår 
arbetssituation och vår hälsa (Karasek & Theorell, 1990; Johnson & Hall, 1988). Att 
socionomkonsulterna skattat mindre socialt stöd kan således ses som en riskfaktor för 
gruppen. Dock låg socialsekreterarnas skattning högre än referensdata. Samtidigt 
skattade socionomkonsulterna lägre grad av stress än socialsekreterarna. Detta påvisar 
att det troligtvis finns andra variabler som påverkar stress i högre grad än enbart socialt 
stöd vilket även nämnts tidigare i diskussionen.  
 
Tidigare forskning har visat på att en viss social åtskillnad kan göras mellan inhyrd 
personal och ordinarie personal, bland annat gällande förväntningar på lojalitet och 
engagemang (Allvin et al., 2003). Att socionomkonsulterna i denna studie skattat lägre 
på upplevda krav skulle kunna förklaras genom en åtskillnad i förväntningar mellan 
grupperna. På frågan “Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av medarbetare 
med olika anställningsformer på din arbetsplats?” svarade majoriteten inte alls, lite eller 
ganska lite, men ändock var det 22% som svarade ganska mycket eller väldigt mycket. 
Resultatet visade även att respondenterna svarat att de upplevt mer ojämlikhet i 
behandlingen av anställda med olika anställningsformer än av på grund av kön eller 
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ålder.  Det är dock svårt att utifrån denna fråga dra några slutsatser om vilka 
konsekvenser det kan ge. Den ojämlika behandlingen skulle kunna innebära såväl 
“positiva” som “negativa” konsekvenser för socionomkonsulterna. Exempelvis skulle 
ojämlik behandling kunna innebära fördelar såsom att det vid tung arbetsbelastning 
ställs mindre krav på en. Enligt Olofsdotter (2011) kan inhyrning av personal leda till 
att arbetsplatsens normer hotas. Vidare menar Cornes et al. (2013) att inhyrning av 
socialarbetare i England både är mer kostsamt och kan leda till bristande kontinuitet 
för klienter. Utifrån detta vore det intressant att i framtida studier undersöka vad 
ojämlik behandling och ojämlika förväntningar mellan socionomkonsulter och 
socialsekreterare kan leda till för konsekvenser för arbetsplatsen, verksamheten och 
även klienterna.  
 
Som tidigare nämnts kan den triangulära relationen mellan kundföretag, 
bemanningsföretag och konsult innebära specifika riskfaktorer i arbetsmiljön för 
inhyrd personal (Underhill & Quinlan, 2011). Det delade ansvaret kan exempelvis leda 
till oklarheter gällande ledarskaps- och arbetsmiljöansvar (Håkansson et al, 2013; 
Storrie, 2007). Socionomkonsulternas skattning visade på ett lägre upplevt stöd från 
chef samt lägre uppmuntrande ledarskap (dock ej statistiskt signifikant) än 
socialsekreterarna vilket skulle kunna bero på att det finns en otydlig 
ansvarsfördelning. Ett exempel på detta skulle kunna vara att cheferna inom 
kommunen stöttar och uppmuntrar den ordinarie personalen mer då den uppgiften 
finns inom ett tydligt ansvarsområde. Även att cheferna stöttar den ordinarie 
personalen mer då de har bättre kännedom om dem och deras behov. Detta skulle då 
kunna vara en riskfaktor för socionomkonsulterna då deras arbetsmiljö och behov av 
stöd “faller mellan stolarna”.  Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) förtydligar 
arbetsgivarens ansvar för arbetstagarnas organisatoriska och sociala arbetsmiljö där 
faktorer såsom arbetsbelastning och psykiskt påfrestande arbete belyses. Detta 
arbetsgivaransvar kan vara av särskild vikt inom socialförvaltningarna där det råder en 
hög arbetsbelastning enligt Arbetsmiljöverket (2016b). Socionomkonsulterna skulle 
således kunna ses som en “dubbelt utsatt” grupp, då både yrket i sig och 
anställningsformen innebär risker i arbetsmiljön enligt tidigare forskning. Samtidigt så 
var socionomkonsulternas skattning av uppmuntrande ledarskap relativt jämlikt med 
referensdata medan socialsekreterarna skattningar istället låg högre än referensdata. 
Detta skulle kunna tyda på att det inom socialförvaltningen finns ett starkt stöd från 
cheferna och ett uppmuntrande ledarskap (vilket möjligtvis är av yttersta vikt med 
tanke på socialsekreteraryrkets karaktär) men att man i arbetet som konsult inte har 
samma möjligheter till ett stödjande och uppmuntrande ledarskap. Vidare kan det vara 
så att det ställs specifika krav på flexibilitet och effektivitet bland inhyrd personal då 
man ska leverera under tiden man är hos kundföretaget (Svensson & Wolvén, 2010). 
Denna effektivitet skulle kunna speglas i att socionomkonsulterna skattade högre än 
socialsekreterarna gällande upplevd skicklighet i arbetet. Skillnaden mellan 
gruppernas skattning av skicklighet i arbetet skulle även kunna samspela med 
skillnaden mellan gruppernas skattningar av inlärningskrav. Detta då en trygghet i 
upplevd skicklighet kan påverka hur man upplever vilka krav som ställs på en. Utifrån 
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ovanstående resonemang kan man se ett behov av vidare studier om 
socionomkonsulters arbetsmiljöförhållanden. Denna studie har fokuserat på 
socionomkonsulternas upplevelse av ledarskapet på den arbetsplats de befinner sig. I 
framtida studier skulle det därför vara intressant att även undersöka hur 
socionomkonsulter upplever stöd och uppmuntran från närmaste chef på 
bemanningsföretaget, dvs arbetsgivaren. Detta då det är arbetsgivaren som har det 
övergripande arbetsmiljöansvaret för socionomkonsulten.  
 
Sammanfattningsvis har denna studie visat på vissa signifikanta skillnader mellan 
socionomkonsulter och socialsekreterares skattningar av upplevt socialt stöd och 
socialt klimat i arbetet. Jämfört med en större population kunde man dock se att 
socialsekreterarna skattade högre medan socionomkonsulternas skattningar låg mer 
jämnt med referensdata. Då studien hade få deltagare kan inga slutsatser dras av 
resultatet utan fortsatta studier inom området behövs. Inga generaliseringar om 
gruppernas psykosociala arbetsmiljö kan göras, men möjliga risker som skulle kunna 
föreligga utifrån resultatet har diskuterats. Socionomkonsulterna skattade lägre 
gällande socialt stöd och uppmuntrande ledarskap vilket även är i linje med vad tidigare 
forskning visat. Detta skulle kunna ses som en riskfaktor i socionomkonsulternas 
arbetsmiljö. Samtidigt finns det många andra faktorer, såsom upplevda krav och 
kontroll, som påverkar arbetsmiljön vilket även resultatet av denna studie pekat mot. 
Efter genomförd studie ser författarna ett behov av vidare studier om 
socionomkonsulters arbetsmiljö samt studier om vilka konsekvenser användningen av 
socionomkonsulter kan ha, både ur ett verksamhets- och ett klientperspektiv.  
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