
IKAROS 3 | 19 43 | 44KOLUMN

Kimitoöns kommun har under de senaste åren anlitat 
en lång rad konsultfirmor för att utreda hur vård- och 
omsorgssektorn ska organiseras på orten. 

I januari anlitades en konsult för 1000 euro per dag för 
att kartlägga problemen inom vården och ge förbätt-
ringsförslag. Den utomstående konsultens arbete 
sträckte sig över tre veckor och hon fick sammanlagt 
20 000 euro för sitt uppdrag. Arbetet inleddes med att 
gå igenom de 20 tidigare utredningarna som gjorts om 
vården i kommunen. Inbesparingskrav inom vård- och 
omsorgssektorn ligger bakom dessa utredningar. 

Att ta in utomstående ögon för att granska en verksam-
het kan ge nya perspektiv och idéer, men det är klart 
att man efter 20 utredningar undrar vad 20 000 euro för 
ytterligare en utredning ska åstadkomma. 

Hufvudstadsbladet fick för några år sedan kritik för att 
anlita dyra konsultuppdrag för att utveckla tidningen i 
ett svårt ekonomiskt läge. Där man håller arvoden för 
frilansskribenter på några tior kan man sätta många 
nollor för en utvecklingsrapport. Goda skribenter ses 
som en kostnad, medan dyra utomstående rapporter 
ses som en investering. 

För ett par år sedan anlitade Åbo Akademis studentkår 
en konsultfirma för 15 000 euro. Studentkårens styrelse-
ordförande kunde inte ge någon mer konkret målsätt-
ning med beställningen av konsultarbetet än att det 
ska ge ”olika alternativ och vägleda i vilken riktning vi 
går och föra processen framåt”. Frågan är vilken sorts 
expertkunskap kårstyrelsen förväntade sig att få av ett 
konsultföretag utan erfarenhet av utbildningsfrågor? 
Kårstyrelsen kanske lockades av en känsla av företags-
mässig handlingskraft när de anlitade en konsultfirma 
för att ”utveckla organisationen” – en modig investering 
i verksamheten. 

Liksom i mediebranschen speglar detta spenderande 
på konsultinsatser en övertro på förväntade kostnadsef-
fektiverande processer och strukturer, något som sam-
manhänger med en undervärdering av sakkunskap och 
erfarenheter inom den egna branschen.

HBL:s ägare har styrts av en avsaknad av tro på att det är 
genom själva journalistiken, och därmed journalisters 
expert på området, som tidningen kan utvecklas. 
Det uppstår en paradoxal situation där organi-
sationen å ena sidan förlitar sig på påstådda 
experter, men å andra sidan inte ger rum för 
den sakkunskap och erfarenhet som perso-
nalen i organisationen besitter. Skulle man 

behöva så mycket konsulter om man till exempel tog 
in en personalrepresentant till styrelser?

Konsultuppdrag åtnjuter en aura av neutralitet genom 
att erbjuda ”utomstående expertis”, men kan även fung-
era som ett sätt att utlokalisera beslut och därmed också 

ansvaret för besluten. I Kimitoön är konsultuppdragen 
som avlöser varandra ett symptom på konflikter inom 
stadens ledning. När man inte kan komma överens i 
politiken tar man den ena ”oberoende” utredningen 
efter den andra som tillflykt. Och i en kontext av spar-

krav betalar man gärna för ”oberoende” expertis 
som kan legitimera vissa beslut. 

Emma Strömberg, FM i genusvetenskap, arbetar som 
journalist på Åbo underrättelser. Hon är Ikaros förra 
chefredaktör. 
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