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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how employees perceive the change of centrality 

within a group when consultants enter the group, which has been examined through interviews 

with six interviewees from three different companies in the industrial sector. This study applies 

Social network theory, where centrality is a central concept. Furthermore, centrality has been 

broken down into three concepts that form the basis of our interview guide; solidarity, sympathy 

and trust. The study demonstrates a change of centrality when a consultant arrives in an existing 

group of employees. The study also shows that time is a significant factor regarding the change 

of centrality within the group.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fastanställda uppfattar förändringen av centralitet 

inom en grupp när det tillkommer konsulter, vilket har undersökts genom intervjuer med sex 

intervjupersoner från tre olika företag inom industribranschen. Studien tillämpar Social 

network theory, där centralitet är ett centralt begrepp. Vidare har centralitet brutits ned i tre 

delbegrepp som ligger till grund för vår intervjuguide; solidaritet, sympati och förtroende. Stu-

dien påvisar en förändring i centralitet när en konsult inkommer i en befintlig grupp anställda. 

Studien visar även att tid är en betydande faktor vad gäller förändringen av centralitet i gruppen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Begreppslista 
Centralitet: Begreppet centralitet redogör för hur en individ positionerar sig i ett nätverk av 

andra individer (Freeman, 1978). 

 

Egocentriska nätverk: Ett egocentriskt nätverk innebär ett nätverk av aktörer där aktörerna 

utgörs av enskilda individer (Kadushin, 2012). 

 

Sociocentriska nätverk: Ett sociocentriskt nätverket benämns som ett stängt nätverk och in-

nebär ett nätverk av aktörer där aktörerna utgörs av en grupp av individer (Kadushin, 2012).  

 

Open system-nätverk: Definieras som det nätverksperspektiv inom Social network theory som 

saknar tydliga ramar och exemplifieras som länken mellan olika organisationer (Kadushin, 

2012). 

 

Solidaritet: Solidaritet definieras som sammanhållningen mellan individer inom en grupp samt 

tillgivenhet och acceptans gentemot individerna i gruppen (McDonald & Campbell-Gibson, 

1998). 

 

Sympati: Kapaciteten en människa har att dela med sig av sina känslor eller känna någon an-

nans känslor (Buys & Larsson, 1979). 

 

Förtroende: Övertygelsen om att en individ kan lita på en annan individ, och exemplifieras 

genom att en person inte är rädd av avslöja något för en annan då denna vet att det inte kommer 

att bli förrådd (Sidorenkov & Sidorenkova, 2013). 

 

Gruppdynamik: Det samspel mellan individerna i en grupp och som ligger till grund för den 

ömsesidiga påverkan som sker inom gruppen (Fischer, 2005).  

 

Konsult: Personal som har ett tidsbegränsat uppdrag inom ett företag med målet att åstad-

komma någon form av operationell förbättring (Fincham, 1999).  

 



 

Interpersonella relationer: De kontakter som skapas mellan olika individer inom ett nätverk 

och det utbyte av information som sker mellan dessa individer (Sidorenkov & Sidorenkova, 

2013). 

 

Strategiskt perspektiv: Ett perspektiv inom konsult-klient-relationen som fokuserar på vad 

konsulter gör, där de huvudsakligen utvärderas utifrån sociala mål (Fincham, 1999). 

 

Strukturellt perspektiv: Ett perspektiv inom konsult-klient-relationen som fokuserar på vad 

konsulter gör, där de huvudsakligen utvärderas utifrån resultatinriktade mål (Fincham, 1999). 

 

Multiplexa relationer: Multiplexa relationer är ett begrepp som förklarar att två aktörer kan 

inneha flera olika relationer mellan varandra (Kadushin, 2012). 
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1. Inledning 
I följande avsnitt kommer vi att presentera vårt ämne; hur fastanställda uppfattar förändringen 

i centralitet inom en grupp när det tillkommer konsulter. Vidare redogör vi för en bakgrund 

och problematisering av ämnet för att sedan diskutera tidigare litteratur och dess bidrag till 

forskningen kring ämnet. Slutligen kommer vi att presentera vårt syfte och frågeställning.  

 

1.1. Bakgrund och problematisering 
Företags- och anställningsformer i förändring (Ds 2003:27) menar att den svenska arbetsmark-

naden under de senaste decennierna har genomgått en förändring vad gäller anställningsformer. 

De fastanställda har blivit färre, medan andelen konsulter har ökat. Under 1990-talet ökade 

andelen konsulter från 5,7% till 19,2%. Detta kom som en följd av att fler organisationer valt 

att fokusera mer på sin kärnverksamhet, vilket kan beskrivas som företagets ursprungliga verk-

samhet och mest centrala delar, och har därav reducerat antalet fastanställda eller avvecklat 

delar av sin verksamhet. I jämförelse med tidigare år hyr företagen oftare in tjänster med hänsyn 

till de behov som finns för tillfället (Ds 2003:27). Denna trend har fortsatt under 2000-talet då 

Teknikföretagen (2013) menar att finanskrisen 2008 bidrog till en större efterfrågan av konsul-

ter då det ökade flexibiliteten hos företagen. Användandet av konsulter skulle alltså underlätta 

då konjunkturen skiftade och en större osäkerhet växte fram hos dessa företag. Visma (2011) 

redogör för att var femte företag i Sverige under 2011 ville lämna över sin interna administrat-

ion till externa företag och extern personal. Detta främst gällande rekrytering, lönehantering 

och IT då det innebar besparing av tid samt resurser hos företagens ledning. Detta innebar även 

att ledningen kunde undvika uppsägningar vid konjunktursvängningar och istället fokusera på 

företagets kärnverksamhet (Visma, 2011).  

  

Efterfrågan av konsulter är även sprungen ur företagens önskan om att inbringa specialistkun-

skap om ett visst ämne för att åstadkomma en, för företaget, önskad effekt (Ework Group, 

2018). Exempelvis så menar Westergård (2017) att industrisektorn är en bransch som halkat 

efter i digitaliseringen och därför har, enligt Haeger och Karlsson (2018) ett stort behov av 

konsulter som innehar denna typ av kunskap. Företag inom industrisektorn är alltså några som 

ofta använder sig av konsulter för att effektivisera och öka flexibiliteten men samtidigt för att 

ligga i framkant gällande den pågående utvecklingen. Till följd av tillämpandet av konsulter, 

redogör Alvesson, Kärreman, Sturdy och Handley (2009) för en gruppdynamisk komplexitet 
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som uppstår när konsulter ansluter till en grupp. De menar att detta ofta bidrar till intressekon-

flikter inom gruppen. Deras redogörelse bekräftas även när vi själva utforskade ämnet bland 

våra bekanta, i detta fall en servicetekniker som tillhör en grupp där konsulter har hyrts in. 

Serviceteknikern uttryckte sig enligt följande: 

 
Konsulter är som fiskmåsar som flyger in, släpper sin skit och flyger vidare! 

- Servicetekniker på anonymt företag.  

 

Citatet skapade nyfikenhet och intresse i att undersöka hur de anställda uppfattar gruppens för-

ändring vid inhyrningen av konsulter och mer specifikt hur de anställda uppfattar förändringen 

i centralitet inom gruppen när konsulter hyrs in, där centralitet kan liknas vid ett verktyg för att 

mäta hur en aktör positionerar sig i en grupp av flera aktörer. Av citatet att döma finns det en 

negativ inställning gentemot konsulterna. Denna negativa inställning antar vi kommer som ett 

resultat av den förändring i gruppens centralitet som sker vid inhyrning av konsulter. 

 

Inhyrningen av konsulter kan vara en bidragande faktor till gruppdynamiska förändringar, vil-

ket utgörs av de många relationer som var och en av de enskilda individerna i en grupp har till 

varandra (Oh, Chung & Labianca, 2004). I studien om socialt kapital och gruppeffektivitet tar 

Oh et al. (2004) sig an relationer mellan aktörer inom en sluten grupp. Forskningen bedrivs på 

den gruppdynamiska förändringen som sker när en ny individ träder in i den befintliga gruppen. 

Vidare är dessa relationer i grupper sprungna ur en komplexitet som vi, med hjälp av Freeman 

(1978) och hans studie kring centralitet, valt att undersöka. För att kunna undersöka hur upp-

fattningen av centraliteten inom en grupp förändras har vi brutit ned begreppet till tre delbe-

grepp; solidaritet, sympati och förtroende.  

 

Ofta likställs inhyrning av konsulter med inhyrning av kompetens då konsulter oftast hyrs in 

för ett specifikt uppdrag som de anställda inte är bekväma i att hantera eller har kompetens nog 

att ansvara för själva. Detta medför att konsultuppdraget ofta utvärderas efter konsultens pre-

station. Vad som sällan utvärderas är effekten på gruppen som konsulten har och hur gruppdy-

namiken förändras mellan individerna i gruppen (Chef, 2008). De anställdas uppfattning av den 

gruppdynamiska förändringen som uppstår när en konsult hyrs in är något som vi upplever 

sällan uppmärksammas. Här har vi identifierat ett område som vi anser är i behov av ytterligare 

forskning. Därav vill vi undersöka hur anställda uppfattar centraliteten inom gruppen vid in-

hyrning av konsulter. 
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1.2. Tidigare forskning  
Oh et al. (2004) använder sig av en kvantitativ studie för att undersöka hur effektiviteten inom 

en arbetsgrupp påverkas av olika faktorer och mer specifikt hur de sociala relationerna inom en 

grupp påverkar effektiviteten. I sin studie fokuserar de på hur nätverket utformas för att förenkla 

informationsutbytet. Vidare menar Oh et al. (2004) att den form av sociala relationer som upp-

står i ett nätverk i högsta grad påverkar möjligheten att utbyta information, motivationen att 

hjälpa varandra samt utrymmet att utveckla meningsfulla relationer. Författarna i den nämnda 

studien betonar vikten av den idag mer komplexa omvärlden som företag är verksamma i och 

att de anställda därför bör lägga mer fokus på att vårda sina interna relationer. Vidare skriver 

författarna att en grupp med hög grad av centralitet har en hög grad av solidaritet, sympati och 

förtroende. Ohs et al. (2004) studie kan tolkas som att när en extern konsult kommer in i en 

arbetsgrupp, så kommer denna in utan någon relation till de andra medlemmarna och blir såle-

des en isolerad aktör i en redan befintlig grupp.  

 

Relationer är ett begrepp nära kopplat till förtroende och i studien av Agnessen och Koskinen 

(2015) undersöker författarna hur individuellt- och gruppförtroende tar uttryck i organisationer 

och hur detta influerar medarbetarnas trivsel inom organisationen. Författarna visar i sin studie 

att grupper som har en bra sammanhållning och högt förtroende för varandra delar resurserna 

mellan varandra oftare än i grupper som saknar dessa egenskaper. I grupper där det finns en 

hög grad av sammanhållning finns det en större chans att utbyte av information sker, som i sin 

tur leder till en delad målbild och visioner om vad som måste göras för att målen ska uppnås. 

Agnessen och Koskinen (2015) påvisar några nackdelar med grupper som uppvisar en stark 

sammanhållning. En klar nackdel som kan ha negativa påföljder är att grupperna kan ha svårt 

att bilda relationer med nya medlemmar eller med människor utanför gruppen. Detta kan skapa 

svårigheter eftersom det hindrar ny information från att nå gruppen och reducerar dess utveckl-

ing (Agnessen & Koskinen, 2015). I praktiken skulle denna typ av problematik även vara gäl-

lande vid inhyrning av konsulter.  

 

Hög grad av kommunikation är en förutsättning för en väl fungerande gruppdynamik och i 

Fischers (2005) studie undersöker han kommunikationen i egocentriska nätverk genom att an-

vända Social network theory. Fördelen med att använda egocentriska nätverk är att det möjlig-

gör förståelse för hur individer kommunicerar med varandra på ett djupare plan. Här avgränsar 
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sig även Fischer (2005) till kommunikation som sker av fri vilja, vilket innebär att det inte finns 

en kravbild på hur eller vad som kommuniceras i ett egocentriskt nätverk. Detta är dock inte 

alltid fallet inom en organisatorisk kontext eftersom en organisation kan ställa en kravbild kring 

den interna kommunikationen. Detta kan innebära att det egocentriska nätverket ter sig an-

norlunda då konsulten kommer in om interaktionen och kommunikationen ändras. Om det ego-

centriska nätverket skulle förändras kan detta även leda till att centraliteten i gruppen förändras.  

 

Tidigare forskning inom ämnet centralitet karaktäriseras av Freeman (1978) samt Ibarra och 

Andrews (1993) som båda använder sig av kvantitativa forskningsmetoder. Begreppet centra-

litet används enligt de båda forskarna (Freeman, 1978; Ibarra och Andrews, 1993) för att för-

klara de relationer som finns i ett givet nätverk. Författarna använder sig av matematiska termer 

och påvisar på så sätt resultat vad gäller forskning inom ämnet. Freeman (1978) påvisar resultat 

som visar att centralitet kan delas upp i tre olika områden - centrality as activity, centrality as 

independence och centrality as control - varav dessa är lämpliga i olika situationer. Ibarra och 

Andrews (1993) använder sig i likhet med Freeman (1978) av centralitet som det mest centrala 

begreppet, men väljer att inte dela upp begreppet i mindre beståndsdelar. I studien utforskar 

Ibarra och Andrews (1993) sociala nätverk och hur dessa kan påverka individers uppfattning 

av varandra. Studien visar också hur olika attribut hos de enskilda individerna kan förklara 

variationen i uppfattningen av varandra. Ibarra och Andrews (1993) väljer att urskilja sig från 

Freemans (1978) tillämpning av begreppet centralitet. Freeman (1978) väljer att låta varje jäm-

lik relation att bidra med lika mycket till en aktörs centralitet. Författarna Ibarra och Andrews 

(1993) väljer istället att utföra undersökningen med antagandet om att centraliteter ökar genom 

relationer med andra individer som anses vara mer centrala. Ibarra och Andrews (1993) tilldelar 

därav högre nivå av centralitet till de individer som har närmare relationer till individer med 

centrala aktörer.  

 

Tidigare forskning från Fincham (1999) och Alvesson, Kärreman, Sturdy och Handley (2009) 

beskriver båda problematiken i konsult-klient-relationen. De två studierna belyser däremot pro-

blematiken ur två olika perspektiv. Till skillnad från Fincham (1999) som ser på gruppen som 

en homogen grupp av individer utgår Alvesson et al. (2009) ifrån att en grupp av individer på 

ett företag är heterogena, vilket skapar den gruppdynamiska komplexitet som Alvesson et al 

(2009) betonar. Fincham (1999) belyser konsult-klient-problematiken utifrån två olika perspek-

tiv. Dessa är dels det strategiska perspektivet som betraktar vad konsulter gör i praktiken och 

de uppsatta mål som denna lyckas uppnå. Det strategiska perspektivet karaktäriseras därav av 
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hårda mål, det vill säga mål som är resultatinriktade. Det andra perspektivet som Fincham 

(1999) använder sig av är det strukturella perspektivet och karaktäriseras - i motsats till det 

strategiska perspektivet - av mjuka mål, vilket innebär sociala mål då gruppens relationer ligger 

i fokus. Alvessons et al. (2009) studie fokuserar på att undersöka den komplexitet som finns i 

den gruppdynamiska förändringen som uppstår när det inkommer en konsult. Detta medför ofta 

en mängd intressekonflikter i den grupp individer som närmast arbetar med den inhyrda kon-

sulten. Givet deras antagande om den komplexitet som inhyrning av konsult innebär blir det 

intressant att studera den centralitet som kan antas förändras i likhet med den komplexitet som 

Alvesson et al. (2009) belyser.  

 

1.2.1. Sammanfattning av tidigare forskning och forskningsluckor  

I den tidigare forskningen (Oh et al., 2004; Agnessen & Koskinen, 2015; Fischer, 2005; Free-

man, 1978) finner vi att dessa studier mestadels grundar sig på kvantitativa undersökningar. 

Dessa resultat anser vi ger en endimensionell bild av begreppet centralitet och för att skapa 

ytterligare djup och ökad förståelse för hur uppfattningen av centraliteten förändras i en grupp 

när en konsult ansluter väljer vi att utföra en kvalitativ undersökning. Genom att analysera 

centraliteten med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod ser vi en möjlighet att kunna bidra till 

den befintliga kunskap som finns om gruppdynamik. Dock är den forskningslucka som vi anser 

att vi har funnit inte enbart baserad på vilken typ av undersökningsmetod som används i studien. 

Den är också baserad på hur tidigare forskning inte fokuserat på hur uppfattningen av centrali-

teten inom en grupp förändras av att det tillkommer konsulter, vilket är en anledning till varför 

vi valt att studera just detta ämne.  

 

1.3. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur anställda uppfattar förändringen i centralitet inom en 

grupp när det tillkommer konsulter. Det ämnas mer specifikt att undersökas på individnivå hur 

anställda inom industrisektorn uppfattar förändringen.  

 

- Hur förändras de anställdas uppfattning av centralitet inom en grupp när det tillkommer 

konsulter? 
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för vår analys 

och den empiriska undersökningen. Avsnittet inleds med vår valda teori, Social network theory, 

där centralitet är ett centralt begrepp. Vidare kommer relationen mellan klient och konsult, 

samt vår analysmodell att förklaras.  

 

2.1. Social Network Theory 
Social network theory utgör den valda teorin som ligger till grund för efterföljande studie och 

är, enligt Kadushin (2012), teorin om hur individer, grupper eller organisationer interagerar 

med varandra i olika nätverk. Teorin är uppbyggd på de nätverk, aktörer och de relationer som 

binder aktörerna samman.  

 

Nätverken som teorin utgår ifrån utgörs av tre olika typer - egocentriska nätverk, sociocentriska 

nätverk samt open system-nätverk. Dessa benämns som olika uppsättningar av relationer. Mer 

specifikt utgörs dessa relationer utav olika aktörer i nätverk och deras interaktion med varandra 

(Kadushin, 2012). De egocentriska nätverkens aktörer utgörs av enskilda individer och är därav 

det perspektivet i teorin som utgör den minsta typen av nätverk. Vidare benämns de sociocent-

riska nätverken som stängda nätverk, där en aktör ofta utgörs av en grupp av flera individer. I 

motsats till de sociocentriska - stängda - nätverken belyses open system-nätverken som istället 

saknar tydliga ramar. Dessa kan till exempel vara länken mellan olika organisationer eller av-

gränsningen av de influenser som ingår i ett särskilt beslut som tas (Kadushin, 2012).  

 

Vad som framförallt är intressant inom teoribildningen är de relationer som länkar samman de 

olika aktörerna i ett nätverk, som även Agnessens och Koskinen (2015) belyser i sin studie, där 

de undersöker relationerna mellan aktörerna i en organisation. I Byrne (1971), vars studie också 

tar avstamp i Social network theory, beskrivs det hur relationerna i en grupp växer med antalet 

egenskaper medlemmarna delar med varandra. Dessa egenskaper kan till exempel vara för-

mågan att kunna dela med sig av sina känslor eller förmågan att känna någon annans känslor 

(Buys & Larsson, 1979). Det finns flera typer av relationer inom ett nätverk och det väsentliga 

i sammanhanget är att alla dessa relationer kan upplevas i högre eller lägre grad av centralitet. 

Vad som definierar dessa relationer närmare framgår enligt följande: känslan av trygghet, soci-

alt engagemang, öppenhet och kommunikation - som person X och person Y känner till 

varandra (Oh et al., 2004).  
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Relationerna mellan två aktörer behöver nödvändigtvis inte reduceras till en relation utan kan 

utgöras av flera relationer mellan samma aktörer, vilket kallas multiplexa relationer (Kadushin, 

2012). Dessa relationer kan också, oberoende av vilken typ av socialt nätverk det handlar om, 

påverkas av hur uppsättningen av individer ser ut. Uppsättningen kan vara antalet individer i 

gruppen, fördelningen av olika personligheter i hierarkin samt individer runt gruppen och detta 

är något som bestäms av organisationen och inte individen själv. Enligt Oh et al. (2004) är det 

viktigt för företag att förstå hur gruppdynamik fungerar och väsentligheten kring att ha bra 

relationer mellan de anställda då den omvärld som företagen befinner sig i är komplex.  

 

Det som utgör de minsta byggstenarna inom Social network theory är de aktörer som utgör 

egocentriskt, sociocentriskt och open system-nätverk. Dessa aktörer kan därav vara enskilda 

individer, men också grupper av individer, beroende på vilken typ av nätverk - egocentriskt, 

sociocentriskt eller open system - som används för studieobjekt (Kadushin, 2012).  

 

2.1.1. Egocentriska nätverk 

Det egocentriska nätverket används, som tidigare nämnt, inom Social network theory som den 

minsta typen av nätverk. Nätverket utgörs av ett flertal aktörer som präglas av enskilda individer 

(Kadushin, 2012). Utöver Kadushins (2012) definition av egocentriska nätverk använder Gold-

beck (2013) sig av en liknande definition, där Goldbeck (2013) utgår ifrån en aktör och de 

kopplingar som aktören har till andra aktörer. Medan Kadushin (2012) enbart redogör för be-

greppet använder Goldbeck (2013) sig av det egocentriska nätverket som ett verktyg för att 

skapa förståelse för aktörerna och deras roll i nätverket som de tillsammans skapar. 

 

Fischer (2005) använder också sig av det egocentriska nätverksperspektivet vid sin tillämp-

ning av Social network theory. Undersökningen skiljer sig från vår egen vad gäller aktörernas 

fysiska interaktion, där undersökningen görs online medan vår undersökning sker på en fysisk 

arbetsplats. Interaktionen mellan de aktörer som studeras i Fischers (2005) studie sker av fri 

vilja, något som vi frångår vad gäller vår egen undersökning då organisationer kan inneha en 

särskild kravbild på de anställda. Detta innebär att aktörernas interaktion inte alltid kan antas 

ske av egen vilja, utan med restriktioner, alternativt krav på den typ av interaktioner som or-

ganisationen i fråga anser lämplig. 
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2.2. Centralitet 
Begreppet centralitet grundar sig i mänsklig kommunikation och beskriver hur en individ po-

sitionerar sig i ett nätverk av andra individer (Freeman, 1978). Freeman (1978) redogör för att 

begreppet centralitet är viktigt vid förståelse av de relationer som nätverket består av. Centrali-

tet är aktuellt i de flesta former av organisatorisk forskning men särskilt när gruppdynamik 

undersöks då begreppet behandlar relationer mellan aktörer. Vid ett egocentriskt nätverksper-

spektiv är aktörerna, enligt Freeman (1978), de enskilda individerna i en bestämd grupp.  

 

Vidare har Freeman (1978) tagit fram tre olika typer av centralitet - centrality as control, centra-

lity as independence och centrality as activity. Alla dessa tre har en viktig inverkan på hur de 

sociala relationerna och kommunikation i en organisation påverkas, eftersom de tre tillsammans 

skapar en helhetsbild över hur de anställda uppfattar förändringen av centralitet inom en grupp. 

För att undersöka centraliteten i en relation mellan två eller flera aktörer kan en av dessa typer 

av centralitet, eller en kombination av dem, användas.  

 

Centrality as control handlar enligt Freeman (1978) mer specifikt om hur möjligheten till trans-

port av kommunikation påverkar närheten mellan individer, vilket också är av stor vikt då möj-

ligheten till kommunikation inom gruppen kan anses vara heterogen och ter sig därav olika 

mellan olika aktörer i samma nätverk. Givet detta har de individer som kommer in i gruppen 

inte samma möjlighet till kommunikation som de som redan ingår i gruppen. Centrality as ac-

tivity avser hur stort nätverket är som en individ är en del utav, samt hur stor kommunikations-

aktivitet en individ har (Freeman, 1978). Centrality as independence beskriver, i sin tur, hur 

nära individerna står varandra, samt hur effektiv kommunikationen är mellan dessa.  

 

Freemans (1978) centralitetsbegrepp kom att bli central inom organisationsforskning med fokus 

på gruppdynamik. Ibarra och Andrews (1993) är ett exempel på en sådan studie som tagit av-

stamp i Freemans (1978) forskning och begreppsanvändning inom området. Vad som skiljer 

Ibarra och Andrews (1993) och Freemans (1978) studier är att begreppet centralitet innehar 

olika definitioner i studierna. Freeman (1978) väljer att låta varje relation bidra lika mycket till 

en aktörs centralitet, medan Ibarra och Andrews (1993) ser på centralitet som mer dynamiskt, 

där graden av centralitet ändras beroende av aktörens position i nätverket. Centralitet kan enligt 

Oh et al. (2004) med fördel definieras utifrån de tre begreppen solidaritet, sympati och förtro-

ende, vilka i sin tur definieras enligt följande:  
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McDonald och Campbell-Gibson (1998) använder sig av begreppet solidaritet i sin studie där 

gruppdynamik står som huvudsakligt ämne för undersökningen. Studien baseras på individers 

relationer till varandra under en arbetsuppgift som sker på distans från varandra. I studien ana-

lyseras innehållet av kommunikationen mellan de enskilda individerna med stöd i ett antal in-

terpersonella problematiska begrepp, där solidaritet är en av dessa centrala begrepp. Tillgiven-

het, kommunikation, acceptans, att ge och erbjuda sin hjälp, kohesivitet med mera, är i McDo-

nald och Campbell-Gibsons (1998) studie, begrepp som solidaritet karaktäriseras av.  

 

Sympati är ett begrepp som har ett stort användningsområde och olika betydelser. Buys och 

Larsson (1979) definierar begreppet sympati som kapaciteten en människa har att dela med sig 

av sina känslor eller känna någon annans känslor. Byrne (1971) menar dessutom att graden av 

ökad sympati som individerna känner för varandra, ökar i takt med deras delade intressen och 

egenskaper. Enligt Rydén (2019) finns det både en intellektuell och en känslomässig aspekt till 

sympatin. Den intellektuella aspekten behandlar saker som gemensamma intressen och sympa-

tier medan den känslomässiga beskriver hur en individ uttrycker medkänsla.  

 

Förtroende i grupper definieras enligt Sidorenkov och Sidorenkova (2013) som övertygelsen 

om att en individ kan lita på en annan individ, och exemplifieras genom att en individ inte är 

rädd att avslöja något för en annan då denna vet att hen inte kommer att bli förrådd. Förtroendet 

inom en grupp avgör också vilka förväntningar som gruppmedlemmarna har på varandra, till 

exempel i vilken utsträckning en medlem litar på att en annan medlem utför arbetsuppgifterna 

som den blivit tilldelad. Denna typ av förtroende bygger på kompetensen hos medlemmarna i 

gruppen (Sidorenkov & Sidorenkova, 2013).  

 

Enligt Sidorenkov och Sidorenkova (2013) leder ett produktivt arbete inom en grupp till ökat 

förtroende bland medlemmarna i gruppen. Detta bidrar i sin tur till att stärka de interpersonella 

relationerna mellan företagets medlemmar eftersom en individ tydligt bevisar för en annan in-

divid att den går att lita på genom att uppfylla uppsatta mål. Om en grupp eller individ däremot 

inte klarar av att uppfylla ett uppsatt mål eller uppdrag så kommer det interpersonella förtroen-

det att minska, vilket kan leda till att gruppen som enhet fallerar (Sidorenkov & Sidorenkova, 

2013). I denna studie hävdas också att styrkan hos individers interpersonella relationer kan bero 

på att de delar många egenskaper och värderingar med sina medarbetare. Dessa egenskaper och 

värderingar kan tänkas skilja sig mellan individerna i en sluten grupp och den konsult som 
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inkommer i gruppen. Detta då individerna härstammar från olika företag, vilka kan antas ha 

inflytande av olika slag på sina anställda. 

 

2.3. Konsult-klient-relationen 
Fincham (1999) är en central referens för forskning inom relationer mellan konsulter och kli-

enter. Studien tar grund i det sociocentriska nätverksperspektivet i Social network theory där 

han undersöker problematiken i just relationen mellan en konsult och en fastanställd och utgår 

ifrån den tidigare forskningen som ofta tagit grund i antingen det strategiska perspektivet eller 

det strukturella perspektivet. Fincham (1999) beskriver att det strukturella perspektivet inte läg-

ger fokus på konsulten i sig, utan istället på hur de yttre omständigheterna ligger till grund för 

hur konsulten levererar resultat. Fincham (1999) lyfter inte fram någon specifik forskare som 

har fokuserat på det strategiska perspektivet men menar själv att det avser konsultens egen 

strategi för att nå interna mål. Vidare menar Fincham (1999) att det är viktigt att kombinera det 

strategiska och det strukturella perspektivet för att få en mer rationaliserad bild av konsult-

klient-relationen.  

 

Alvesson, Kärreman, Sturdy och Handley (2009) utgör likt Fincham (1999) en stor del av den 

tidigare forskningen i ämnet konsult-klient-relationer. I forskningen som Alvesson et al. (2009) 

bedriver finner vi likheter till Fincham (1999), där relationens komplexa natur särskilt betonas. 

Vad som dock skiljer Alvesson et al. (2009) från tidigare forskning är att organisationen där 

klienten är anställd ofta anses vara homogen. Medan Alvesson et al. (2009) förutsätter att en 

sådan organisation istället bör klassas som en samling med heterogena individer. Vilket kan 

ligga till grund för eventuella intressekonflikter, och för den komplexitet i relationen som tidi-

gare betonats.   

 

2.4. Analysmodell och sammanfattning av teori 
Efter att ha presenterat vår valda teori, Social network theory, blir det tydligt att teorin lägger 

stort fokus på att behandla relationer inom grupper. Teorin utgår ifrån tre olika typer av nätverk; 

egocentriska nätverk, sociocentriska nätverk och open system-nätverk. Vi har valt att basera 

vår undersökning på det egocentriska nätverksperspektivet där aktörerna är enskilda individer, 

dels eftersom det är uppfattningen hos den enskilda individen som vi ämnar att undersöka, men 

också för att begreppet centralitet är centralt inom det egocentriska nätverket. För att kunna 

genomföra vår undersökning och uppnå bästa möjliga resultat har vi valt att tematiskt bryta ner 
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begreppet centralitet i tre delbegrepp. Dessa tre delbegrepp ska hjälpa oss att förstå hur en in-

divid uppfattar förändringen i centralitet inom sin arbetsgrupp när det kommer in en konsult. 

De tre delbegreppen som vi har brutit ned centralitet i är; solidaritet, sympati och förtroende. 

Vi har som följd av nedbrytningen av begreppet centralitet valt att använda oss utav de tre 

delbegreppen som utgångspunkt i fortsättningen av studien och i synnerhet under genomföran-

det av intervjuerna och vår analys.  

 

Solidaritet definieras bland annat som sammanhållningen bland individer i grupper. Begreppet 

innefattas också av tillgivenhet och acceptans gentemot sina medarbetare i gruppen (McDonald 

& Campbell-Gibson, 1998). Solidariteten kan dock förändras då det tillkommer konsulter till 

arbetsgruppen eftersom gruppdynamiken förändras när det kommer in en ny person (Oh et al, 

2004). Det andra delbegreppet av centralitet är sympati och innebär att anamma en annan indi-

vids känslor och problem (Buys & Larsson, 1979). Här ämnar vi att undersöka om en konsults 

inträde kan förändra graden av sympati som uppvisas inom gruppen. Det sista delbegreppet, 

förtroende, innebär i vilken utsträckning individen kan lita på de övriga individerna i en grupp 

(Sidorenkov & Sidorenkova, 2013), vilket vi ämnar att undersöka.  

 

Sammanfattningsvis har vi tagit fram en analysmodell som hjälper oss att analysera vår empiri 

utifrån de tre delbegrepp som ovan presenterats; solidaritet, sympati och förtroende. Dessa tre 

har tagits fram ur Social network theory och är mer specifikt en nedbrytning av begreppet 

centralitet som är ett centralt begrepp inom den valda teorin. De tre delbegreppen tillåter oss 

vidare att undersöka hur en individ uppfattar en förändring inom det som Oh et al. (2004) be-

traktar som just centralitet. Närmare kommer definitionerna från tidigare forskning av dessa tre 

delbegrepp hjälpa oss att ur det empiriska materialet finna resultat som kan påvisa en förändring 

i centralitet inom en grupp när en konsult tillkommer. Vidare har vi därför valt att bygga vår 

intervjuguide utifrån dessa delbegrepp då vi vill försäkra oss om att vår insamlade empiri ska 

avspegla det vi undersöker.  

 

 

3. Metod och metodologiska överväganden 
I detta kapitel presenteras vårt metodval samt vilka tillvägagångssätt som vi har använt oss 

utav under studiens gång. Vi redogör för hur vi har samlat in vår data och hur vi har gjort vårt 
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urval gällande intervjupersoner och litteratur. Vidare presenterar vi hur vi genomförde våra 

intervjuer samt avslutar med att visa upp vår analysmetod och vår metodkritik. 

 

3.1. Studiens utgångspunkt och avgränsning 
I den tidigare litteratur (Oh et al., 2004; Agnessen & Koskinen, 2015; Fischer, 2005; Freeman, 

1978) som vi har tagit del av finner vi att det mestadels grundar sig i kvantitativa un-

dersökningar. För att skapa ytterligare djup och ökad förståelse för den enskilda individens 

uppfattning av hur centralitet inom en grupp förändras när det tillkommer inhyrda konsulter vill 

vi utföra en kvalitativ undersökning. Genom att analysera ämnet med hjälp av en kvalitativ 

forskningsmetod ser vi en möjlighet i att utveckla den befintliga kunskap som finns i ämnet, 

samt fylla den forskningslucka som vi här anser finnas. Med tanke på vår forskningsfråga: “Hur 

förändras de anställdas uppfattning av centralitet inom en grupp när det tillkommer konsul-

ter?” anser vi att en kvalitativ undersökningsmetod lämpar sig väl då det är uppfattningen hos 

enskilda individer som intresserar oss. 

 

Enligt Jacobsen (2017) skapar en kvalitativ undersökning en djupare förståelse för målgruppen 

och ger intervjupersonen möjlighet att komma med synpunkter som inte står i frågeformuläret, 

vilket är något som vi använder oss av i vår undersökning. En kvantitativ undersökning un-

dersöker mer på ytan och hade passat bättre om vi hade valt att genomföra en större och mer 

generell undersökning. Behandlingen av kvalitativ data kommer i enlighet med Jacobsen (2017) 

göras utifrån den öppna individuella intervjumetoden. Med denna metod följer en del fördelar 

som vi anser passar väl in i vår studie. 

 

Den öppna individuella intervjumetoden lämpar sig enligt Jacobsen (2017) väl då relativt få 

enheter undersöks, då intresset ligger i vad den enskilda individen säger och mer specifikt för 

vår studie, hur denne uppfattar förändringen av centralitet i gruppen. Enligt Jacobsen (2017) är 

dessa personliga intervjuer tidskrävande och alltför omfattande information kan äventyra den 

nödvändiga överblick som studien är beroende av, vilket var anledningen till varför vi valde att 

inte använda oss utav fler än sex intervjupersoner i vår studie. De individuella synpunkterna 

hos intervjupersonerna är viktiga i undersökningen, då vi använder oss utav en kvalitativ un-

dersökning, vilket enligt Jacobsen (2017) också är en fördel med den öppna individuella inter-

vjun. Intervjupersonernas uppfattning av hur centraliteten i gruppen förändras av att en konsult 

kommer in i gruppen är centralt i vår studie, för att kunna besvara vår forskningsfråga. Detta 
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anser även Jacobsen (2017) vara värdefullt och till fördel vid en öppen individuell intervjume-

tod.  

 

Vi har i vår studie även utgått från en teoretisk referensram när vi utvecklat vår intervjuguide 

samt analysmetod. Teorin har även legat till grund i vår analys. Trots att vi upplever att den 

befintliga teorin inom det undersökta fenomenet är något ostuderat så anser vi att det finns 

tillräckligt med bra teori för att det ska tillåta oss att applicera teorin på den insamlade empirin. 

Från den kunskap vi fick utifrån den teoretiska referensramen kunde vi urskilja områden som 

vi ansåg vara viktiga att undersöka för att i sin tur kunna svara på studiens frågeställning. Om-

rådena vi ansåg vara av vikt för studien låg sedan till grund för utformandet av intervjufrågor. 

Det som eftersträvades var att utifrån teorin samla in empiri som sedan omformulera teorin i 

linje med syftet i studien. Bryman och Bell (2011) menar att när man utgår från redan känd 

information inom ett område benämns det som en deduktiv ansats. Den ansats som används i 

en studie påverkar hur problemen inom studien framställs, hur intervjufrågorna tas fram samt 

hur svaren på frågorna behandlas. Vi kan alltså konstatera att vi i vår studie utgått från en de-

duktiv ansats. 

 

3.2. Litteraturgenomgång 
Den litteratur som ligger till grund för vår studie har vi, i likhet med processen om urval, tagit 

fram med stöd av Jacobsen (2017). Den informationssökande processen tar sin början i 

överblick över potentiellt relevant information. Böcker, artiklar och hemsidor användes för att 

få en fördjupning i ämnet och för att skapa en grund och förståelse för ämnen som vi anser 

relevant för studien. Till vårt förfogande hade vi tillgång till Örebro Universitets sökmotor 

Primo, samt Google Scholar. Specifika sökord användes vid framtagningen av information ge-

nom dessa plattformar, vilka var group dynamics, solidarity, sympathy, trust, consult, Social 

Network Theory, egocentric network, centrality. Anledningen till att vi använt oss utav dessa 

sökord var för att kunna hitta tidigare litteratur som gick i enlighet med ämnet som vi un-

dersöker. Efter erhållandet av potentiellt relevant information gjordes en fokusering av inform-

ationen för att göra den mer lämpad för vårt syfte och vår frågeställning. Vidare har litteraturen 

varit ett verktyg, även i utformningen av metod och undersökning.  
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3.3. Forskningsdesign och datainsamlingsverktyg  
Eftersom vi vill undersöka hur fastanställda uppfattar förändringen i centralitet inom en grupp 

när det tillkommer konsulter har vi valt att genomföra intervjuer, då intervjuer är det datain-

samlingsverktyg som lämpar sig bäst för att samla in detaljerad och djupgående information 

(Jacobsen, 2017). 

 

Enligt Jacobsen (2017) finns det två olika typer av data som kan samlas in vid undersökningar, 

nämligen sekundär- och primärdata. Vi valde att samla in primärdata vilket enligt Jacobsen 

(2017) innebär att vi samlar in informationen själva och hittar den direkt hos källan samt att 

informationen är utformad för vår problemställning. Vi upplever att genom att förstå hur en 

individ tolkar omgivningen och just dennes uppfattningen kring vårt problem kommer vi att få 

en tydligare bild av svaret på vår frågeställning. Enligt Jacobsen (2017) är det då mest lämpligt 

att genomföra öppna individuella intervjuer, eftersom författaren nämner tre olika tillfällen då 

denna intervjuform passar in; när relativt få enheter undersöks, när det är intressant vad den 

enskilda individen säger samt när intresset ligger i att veta hur individen tolkat ett specifikt 

fenomen. Dessa tre stämmer väl in på vad vi vill ha ut ur våra intervjuer och intervjuformen är 

därför lämplig för oss att använda. 

 

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer där vi utgått från vår problemställning 

och ställt öppna frågor kring vårt ämne. Semistrukturerade intervjuer tillåter intervjupersonen 

att svara på ett målande sätt, vilket i sin tur tillåter oss att förstå de bakomliggande orsakerna 

till varför de har svarat som de gjort. Genom att utföra intervjuerna på detta vis kunde vi kom-

plettera med följdfrågor som vi i efterhand upplevde relevanta (Bryman & Bell, 2013). 

 

För att sedan få fram hur intervjupersonen uppfattar förändringen så ställs frågorna ur två tids-

perspektiv. Först ställs frågan ur ett perspektiv då det inte finns någon konsult i gruppen och 

sedan ställs frågan ur ett perspektiv där det senare har tillkommit en konsult i gruppen. Enligt 

Jacobsen (2017) kan den öppna individuella intervjun genomföras i flera olika format, nämligen 

ansikte-mot-ansikte, telefon, chatt eller via mejl. Vi valde att utföra intervjuerna via telefon. 

Detta val ansågs fördelaktigt då samtliga intervjupersoner befann sig på annan ort och var därav 

inte lika tidskrävande som de andra formaten. Det är något som vi ser som positivt då studien 

genomfördes under en tidsbegränsad period. 
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För att förankra vår intervjuguide i teorin har vi operationaliserat våra frågor utifrån de be-

greppsdefinitioner som den tidigare forskningen har tagit fram. Nedan följer en redogörelse för 

intervjun och de frågor som har ställts samt motiven bakom dessa frågor: 

 

Vi inleder vår intervjuguide med ett inledningsavsnitt där vi presenterar oss själva, förklarar 

syftet med undersökningen och informerar intervjupersonerna om deras rättigheter och möjlig-

heten att vara anonym. Sedan följer vi upp detta med att fråga om deras bakgrund inom företaget 

och vad deras tjänst innebär. Anledningen till att vi frågar detta är att det hjälper oss att förstå 

deras situation i arbetet samt att det förbättrar stämningen inför intervjun (Bryman, 2018). När 

vi sedan kommer in på de frågorna som är förankrade i teorin följer vi de begrepp som är ge-

nomgående för undersökningen; solidaritet, sympati och förtroende. Vi inleder med frågorna 

om solidaritet som grundar sig i Mcdonald och Campbell-Gibsons (1998) definition av begrep-

pet. De bryter ner begreppet i tillgivenhet, kommunikation, acceptans, att ge och erbjuda sin 

hjälp samt kohesivitet. Utifrån dessa begrepp har vi utformat följande fyra frågor: 

 

1. Kan du berätta lite om sammanhållningen i er grupp anställda? 

 

Motivet bakom frågan ovan är att skapa en förståelse för hur intervjupersonen uppfattar det som 

McDonald och Campbell-Gibson (1998) kallar för kohesivitet inom en grupp. Vi har valt att 

benämna kohesivitet som sammanhållning. Anledningen till detta är för att kohesivitet kan vara 

ett begrepp som är otydligt och svårt att förstå, där vi anser att sammanhållning kan lättare kan 

förstås av intervjupersonen. 

 

2. Kan du berätta om det är vanligt förekommande att du har hjälpt eller erbjudit dina kollegor 

hjälp på arbetsplatsen? 

 

Nästa fråga syftar till att få intervjupersonen att resonera kring hur individen i fråga stöttar sina 

medarbetare. Detta då uppfattningen om huruvida man inom en grupp erbjuder hjälp, enligt 

McDonald och Campbell-Gibson (1998), är viktigt för att kunna bilda sig en uppfattning om 

solidariteten. 

 

3. Berätta om det är vanligt förekommande att du får stöd av en kollega? 
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Frågan ovan grundar sig i liknande resonemang som föregående fråga. Vi ansåg att det var 

nyttigt för oss att ta del av resonemangen kring stöttning från båda perspektiven, dels hur inter-

vjupersonen upplever att den får hjälp men även i hur denna själv stöttar sina medarbetare. 

Detta för att få en tydligare helhetsbild gällande stöttningen inom företaget. 

 

4. Kan du förklara lite hur du och dina kollegor uppför sig gentemot varandra? 

 

Uppförande är även det en väsentlig del inom solidaritetsbegreppet då det bidrar till en högre 

grad av tillgivenhet (McDonald & Campbell-Gibson,1998). Avsikten med denna fråga var att 

få ytterligare belägg för en analys utav solidariteten. Vidare ville vi erhålla svar som kunde 

tydliggöra hur individen uppfattar att deras grupp beter sig gentemot varandra på ett mer sam-

manfattande vis. 

 

Sedan övergick vi till frågorna om sympati, vilka grundar sig i Buys och Larssons (1979) defi-

nition; att dela med sig av sina känslor eller känna någon annans känslor samt Byrnes (1971) 

definition; att dela egenskaper och intressen. Den första frågan inom sympati lyder: 

 

1. Hur upplever du att dina kollegor engagerar sig i dina egna problem? Som till exempel att 

du har en dålig dag på jobbet. 

 

Motivet bakom ovanstående fråga är att få individen till att kritiskt tänka och resonera kring 

hur dennes medarbetare upplevs vara engagerade i intervjupersonens problem och på så vis 

uppvisa graden av sympati. Det var viktigt för oss att synliggöra problem med grund i extern 

påverkan av stress, exempelvis dålig sömn. Detta då vi ansåg att det kan finnas andra bakom-

liggande faktorer till varför folk erbjuder sin hjälp till arbetsrelaterade problem, såsom egen 

vinning. 

 

2. Hur tror du att du har uppfattats av dina kollegor gällande att engagera dig i kollegors 

problem samt överseende för problem som påverkas negativt? 

 

För ovanstående fråga gäller samma resonemang som på tredje frågan inom solidaritet där vi 

är intresserade av båda perspektiven då det skapar en tydligare bild inför vår analys. 
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De två frågorna kring sympati ledde, i samtliga intervjuer, till att diskussionen tog en specifik 

riktning. Nämligen hur delade mål, gemensamma intressen och liknande egenskaper har en 

inverkan på vilken grad intervjupersonerna upplever engagemang i varandras problem. 

 

Sist kom frågorna kring förtroende vilka baserades på Sidorenkov och Sidorenkovas (2013) 

studie som menar att förtroende är beroende av hur människor i en grupp litar på varandra, 

förväntningar och uppfattning av kompetens. Utifrån dessa utformade vi frågorna enligt 

följande: 

 

1. Upplever du att dina medarbetare är pålitliga? 

 

Motivet bakom ovan ställd fråga är att ta reda på de anställdas uppfattning av pålitligheten i 

gruppen. Detta då Sidorenkov och Sidorenkova (2013) menar att pålitlighet är en faktor inom 

begreppet förtroende.  

 

2. Kan du berätta om dina uppfattningar kring kompetensen i gruppen? 

 

Motivet bakom frågan grundar sig i Sidorenkov och Sidorenkovas (2013) definition av förtro-

ende, kompetens är en faktor inom begreppet förtroende. Uppfattningen av kompetensen inom 

gruppen blir därav relevant för vår studie.  

 

3. Anser du att ni har “högt i tak” inom gruppen och öppen jargong? 

 

Ovanstående fråga togs med i intervjuguiden för att skapa en uppfattning om gruppens förmåga 

att prata öppet med varandra. Detta anser vi kan bidra till en uppfattning om individerna känner 

sig rädda att bli förrådda av varandra eller inte, då Sidorenkov och Sidorenkova (2013) menar 

att detta är en bidragande faktor av begreppet förtroende. 

 

4. Vad hade ni för förväntningar på varandra inom gruppen? 

 

Frågan ovan grundar sig i de förväntningar som gruppmedlemmarna har på varandra och är 

enligt Sidorenkov och Sidorenkova (2013) också en faktor inom begreppet förtroende. Därav 

blir frågan relevant i vår studie.  
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Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att samtliga frågor har belysts utifrån två perspektiv, 

utan konsult i grupp och med konsult i grupp. Detta möjliggör en analys av just förändringen 

inom de olika teman som legat till grund för empiriinsamlingen. 

 

Vi valde att genomgående i samtliga intervjuer följa samma mönster; samma frågor, i samma 

ordning. Däremot skiljde sig följdfrågorna i intervjuerna eftersom de olika intervjupersoner 

uppfattat frågorna på olika vis. Målet med följdfrågorna var att förtydliga eventuella missupp-

fattningar samt att det skulle finnas möjlighet att hitta nya infallsvinklar under intervjuns gång. 

Vi lade våra frågor i den följd som vi ansåg vara passande då våra teman överlappar varandra 

och således bidrar den till att hjälpa oss att bilda en bättre översiktsbild. Följden skapar även ett 

bra flyt i konversationen då det annars skulle kunna finnas frågor som upplevs som liknande 

och därför skulle kunnat bidra till förvirring hos intervjupersonerna. Att få bra flyt i samtalet 

minskar känslan av att en intervju är för strukturerad. Enligt Bryman (2018) bidrar detta till att 

intervjupersonerna känner sig trygga i att svara ärligt och utförligt på frågorna. Genom att få ett 

bra flyt i samtalet kan vi skapa oss en mer övergripande bild av frågorna och på så vis hoppa 

över frågor som intervjupersonen redan besvarat (Bryman, 2018). 

 

3.4. Urval 
Vår urvalsprocess inleddes med att vi specificerade de kvalifikationer som vi ansåg nödvändiga 

för att kunna besvara vårt problemområde. Dessa kvalifikationer var sammanfattningsvis att 

intervjupersonerna arbetade för ett företag beläget inom industribranschen, var fastanställd på 

företaget och att de under någon period haft samarbete med konsult inom någon arbetsprocess. 

Vi såg en fördel med att välja intervjupersoner som verkar i industribranschen då industrisek-

torn är en bransch som halkat efter i digitaliseringen (Westergård, 2017) och att dessa företag 

som följd av detta ofta använder sig av konsulter (Haeger & Karlsson, 2018; Malmqvist, 2019). 

Valet av att intervjua de fastanställda, inom det befintliga företaget, beror på att det var deras 

uppfattning som vi är intresserade av. Det var också viktigt att de hade en relativt stor erfarenhet 

av att arbeta med konsulter för att de ska ha hunnit bilda en uppfattning om hur gruppen påver-

kas av en konsult. De potentiella intervjupersoner som inte erhöll dessa kvalifikationer exklu-

derades därför ur undersökningen. Detta gjordes för att den erhållna empirin, i linje med studi-

ens syfte och forskningsfråga, skulle ge ett mer givande resultat. Bryman och Bell (2013) 

benämner denna typ av urval som ett strategiskt urval. 
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Vi valde att basera vår undersökning på sex personer från tre olika företag - Eon, Derome och 

Sandvik. För att få en relativt homogen undersökning valde vi att undersöka tre industribaserade 

företag inom den privata sektorn, då branscherna som företagen är verksamma inom är relativt 

lika ser vi en fördel i att kunna intervjua anställda och konsulter som delar samma 

förutsättningar. För att bespara oss och företagen tid valde vi, i enlighet med Bryman och Bell 

(2013), att ta del av ett kedjeurval där representanterna som vi först hade kontakt med från 

företaget samt de första intervjupersonen var till hjälp för att finna de resterande intervjuperso-

nerna från respektive företag. Denna typ av kedjeurval har tidigare använts vid kvalitativa un-

dersökningar. Urvalet kan också benämnas som ett bekvämlighetsurval där medlemmarna i de 

valda företagen själva valt ut de intervjupersoner som vi erhållit (Bryman & Bell, 2013). Inter-

vjupersonerna var alla medarbetare i en grupp med fastanställda som vid olika tillfällen använt 

sig av inhyrda konsulter. Dessa personer hade alla olika positioner i sina respektive företag, 

men sammansättningen av fastanställda och konsulter förblev relativt likartad genom un-

dersökningen. 

 

Undersökningen i sin helhet bestod, som tidigare nämnt, av intervjupersoner från tre olika före-

tag, med två intervjupersoner från vardera företag. I urvalet av intervjupersoner hade vi tre 

kriterier som behövde uppfyllas; företaget som intervjupersonerna tillhörde var beläget inom 

industrisektorn, att de var fastanställda och att de inom en grupp har samarbetat med en konsult 

under någon arbetsprocess. I tabellen nedan redogör vi för de intervjupersoner som har inter-

vjuats och påvisar att de uppfyller de tre kriterierna. 

 

Intervju- 

person 

Företag Arbets- 

område 

Fast- 

anställd 

Antal per-

soner i 

gruppen 

Har någon gång 

samarbetat med 

konsult i en sluten 

grupp 

Intervju-

tid (min) 

IP1: Mattias 

Johansson 

Derome Affärsstöd JA 5 JA  39 

IP2: Johan Er-

iksson 

Derome Kundavtal JA 4 JA 38 

IP3: Katarina 

Thyrestam 

Sandvik Employer 

Branding 

JA Framgår ej. JA 40 
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IP4: Heidi Vad 

Schütt 

Sandvik HR Ser-

vice 

JA 12 JA 42 

IP5: Johan 

Westerlund 

EON Driftana-

lys och 

avbrotts- 

spänning 

JA 14 JA 35 

IP6: Martin 

Svensson 

EON System 

och av-

brotts- 

planering 

Ja 14 JA 25 

Tabell 1: Intervjupersoner 

 

3.5. Genomförande av intervju 
Kontakten med intervjupersonerna började via mailkontakt med representanter för de företag, 

hos vilka vi valt att studera en grupp anställda. De personer som representerade företaget delgav 

oss sedan kontaktuppgifterna till intervjupersonerna. Dessa intervjupersoner kontaktades via 

mail för att boka tid för intervju. Intervjuerna genomfördes sedan över telefon, då ingen av 

intervjupersoner hade möjlighet att närvara fysiskt. Behovet av kontinuitet i undersökningen är 

av stor vikt och därav genomfördes intervjuerna på samma sätt. Vi utsåg en av oss som höll i 

samtliga intervjuer och intervjuerna spelades in via mobila enheter för att säkerställa att vi fått 

en ljud-fil att senare transkribera. Vi hade ingen tidigare relation till någon av dessa intervju-

personer, vilket vi ansåg viktigt för att vår empiri skulle förbli trovärdig och för att intervjuper-

sonens svar inte skulle påverkas. Intervjuerna skedde i avskild miljö, dels för ljudinspelningens 

skull, men framförallt för att ge intervjupersonerna det lugn som kan tänkas krävas för att svaren 

på frågorna ska förstås full ut. Intervjuerna pågick mellan 25-40 minuter beroende på hur 

utförligt intervjupersonerna besvarade våra frågor. 

 

Anledningen till att intervjuerna varierade i längd berodde på att några av intervjupersonerna 

var mer precisa i sina svar än de övriga. För att få en bredare bild av intervjupersonernas syn 

på hur relationerna inom gruppen påverkats av att det kommit in konsulter ställde vi följdfrågor 

som kunde leda till mer utvecklade resonemang. Majoriteten av de som ursprungligen givit 

något korta svar utvecklade sina svar, medan vår sista intervjuperson var relativt kortfattad i 

sina svar vilket bidrog till att den blev kortare än de andra. Trots att vår sista intervju blev 



 21 

kortare renderade våra intervjuer i en snittlängd på 36,5 minuter vilket vi ser som ett tecken på 

att intervjuguiden var väl utformad.  

 

3.6. Analysmetod  
Analysmetoden som vi har valt att tillämpa är en tematisk analys. Enligt Bryman (2018) tillåter 

en tematisk analys oss att få mer djupgående svar av intervjupersonen i fråga vilket är av stor 

vikt givet vårt syfte - att undersöka hur fastanställda uppfattar förändringen i centralitet inom 

en grupp när det tillkommer konsulter. Vår tematiska analys följer samma begrepp som inter-

vjuguiden - solidaritet, sympati och förtroende. För att analysen skulle vara trovärdig valde vi 

att transkribera våra intervjuer i sin helhet. Med detta menas att vi inkluderar detaljer i transkri-

beringen som till exempel längre pauser, detta bidrar till att transkriberingen blir exakt och 

hjälper oss att bilda en helhetsuppfattning av intervjupersonens svar. 

 

Efter att empirin transkriberats inledde vi analysen med det Thornberg och Frykedal (2015) 

kallar för de tre stegen av analysarbete; kodning, tematisering och summering. För att öka 

förståelsen för empirin använder vi oss först utav en process för kodning. I denna process utgick 

vi från den teori som legat till grund för undersökningen och identifierade ett tiotal nyckelord 

vilka vi refererar till som koder. Vi tog grund i solidaritet, sympati och förtroende och bröt 

sedan ned dessa tre till temana; personlig påverkan, strukturell påverkan, dela med sig av käns-

lor, känna någon annans känslor, likheter i personligheter och påverkan av annan persons age-

rande. Vidare följde ytterligare en nedbrytning av de nyss nämnda temana, där vi bröt ner dessa 

teman till koder som vi identifierade i det empiriska materialet. Denna process genomförde vi 

för att tematisera empirin och därav öka sannolikheten till förståelse av den (Bryman, 2018). 

Den öppna kodningen var något som vi strävade efter då vi ansåg att detta var lämpligt för den 

intervjuguide som vi valt att använda, men också för de svar som vi hoppades mottaga av in-

tervjupersonerna (Thornberg & Frykedal, 2015). Bryman (2018) betonar också vikten av en 

kritisk ansats vid valet av de koder som vi i ett första steg valt att använda oss av. Vi upplevde 

att denna vägledning var till stor hjälp vid beslut om vilka koder som var lämpligast att använda.  

 

Den vänstra kolumnen i tabellen visar de koder som vi har identifierat i det transkriberade in-

tervjumaterialet. Mittenkolumnen visar de teman som vi använde för att komma fram till ko-

derna. Den högra kolumnen i vår analysmodell visar de aggregerade dimensionerna – solidari-

tet, sympati och förtroende - som i sin tur ligger till grund för de tidigare nämnda temana. Dessa 
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tre aggregerade dimensioner är det som vi, i enlighet med Oh et al (2004), har brutit ner centra-

litet till och således bildar dessa tre begrepp en övergripande bild över hur våra intervjupersoner 

har uppfattat förändringen av centralitet i deras arbetsgrupp.  

 

Koder Teman Aggregerad dimension 

Matchning 

Personlig påverkan 

Solidaritet 

Hjälpa till 

Försiktighet 

Sammanhållning 

Strukturell påverkan 
Struktur 

Relationsbyggande Dela med sig av känslor 

Sympati 
Brist på förståelse 

Känna någon annans känslor 
Stöttning 

Delade värderingar Likheter i personligheter 

Förtroende Förväntningar 
Påverkan av annan persons age-

rande Pålitlighet 

Kompetens 

Tabell 2: Kodning 

 

3.7. Kvalitetskriterier  
För att skapa en undersökning som är av hög kvalitét är det enligt Bryman och Bell (2013) 

viktigt att kunna redogöra för studiens trovärdighet. För att möjliggöra detta så har vi följt de 

kriterier som Bryman och Bell (2013) lägger fram som väsentliga för att skapa trovärdighet; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

 



 23 

Vi har stor respekt för trovärdigheten i studien och har därför vid flertalet tillfällen påmint 

varandra om vikten av våra antaganden i arbetet, där vi anser det viktigt att vara varsamma och 

inte dra förhastade slutsatser. Vad gäller de svar som vi erhållit har vi valt att arbeta med exakta 

citat från intervjupersonerna för att säkerhetsställa att inget går förlorat i vår egen tolkning. 

Detta går i enlighet med Bryman och Bells (2013) kriterium för tillförlitlighet, vilket innebär 

att vi behöver, genomgående i vår undersökning, hålla oss till de regler som råder (Bryman & 

Bell, 2013). Det krävs att empirin sammanställs i enlighet med det som intervjupersonerna har 

delgett oss (Bryman & Bell, 2013), vilket vi har varit noggranna med genom att till exempel 

transkribera intervjuerna i sin helhet. 

 

Vår undersökning har en begränsad räckvidd, då vi har riktat in oss mot industrisektorn samt 

begränsat oss till att intervjua enbart sex personer. Vi bedömde det därför svårt att uppnå krite-

riet som Bryman och Bell (2013) benämner som överförbarhet, vilket innebär att studien går 

att generalisera. Trots att vi upplevt att detta kriterium har varit svårt att uppfylla så har vi 

arbetat med att tydliggöra våra motiv till varför våra begränsningar och urval är rimliga och 

inte påverkar vår studie negativt. 

 

Vi har arbetat igenom texten flertalet gånger, samt lagt stor vikt vid att låta utomstående perso-

ner ta del av undersökningen. Detta genom seminariearbete där opponenter, bisittare och hand-

ledare varit till stor hjälp för oss genom att bidra med nya infallsvinklar och fått oss att 

ifrågasätta vårt arbete, vilket har lett till en mer genomarbetad text. Vi har även låtit personer 

som inte varit insatta i ämnet läsa igenom arbetet då vi ville försäkra oss om att även personer 

utan några som helst förkunskaper skulle kunna ta del av vår undersökning. Detta avser det 

tredje kriteriet, vad Bryman och Bell (2013) benämner som pålitlighet och innebär att säker-

hetställa granskandet av studien.  

 

Vi arbetade med att få vår intervjuguide så öppen som möjligt då vi inte ville vinkla intervju-

personerna med ledande frågor. Vi upplevde detta svårt att hantera under processens gång men 

det var något som vi försökte eftersträva. För att kunna eftersträva öppenheten i frågorna 

krävdes det att vi aktivt undvek att låta frågor och motfrågor färgas av egna värderingar och 

erfarenheter. Även när det gällde bearbetning av den insamlade datan så krävdes det att vi var 

neutrala när vi analyserade empirin. Detta avser det fjärde kriteriet – konfirmering – och syftar 

till att säkerhetsställa att vi har agerat i god tro. För att uppnå konfirmering är det av stor vikt 
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att den intervjuguide som legat till grund för empiriinsamlingen inte haft någon inverkan på 

intervjupersonernas svar (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.8. Etiska överväganden  
Bryman (2018) förklarar att vad som är etiskt okej skiljer sig mellan individer och att det därför 

är av värde att prioritera etiska frågor i undersökningar. Med grund i detta valde vi därför att ta 

hänsyn till vissa etiska principer för att bland annat skapa trygghet hos de intervjupersonerna 

som vi intervjuade. Dels var vi mycket tydliga inledningsvis med att förklara tanken med un-

dersökningen och om intervjupersonernas faktiska bidrag. Bryman (2018) menar att detta liknas 

vid informationskravet och att det därför är en skyldighet att informera om just syftet med den 

aktuella studien. I samband med att vi delgav intervjupersonerna denna information var vi även 

tydliga med att dess deltagande när som helst kunde avslutas. Den information som vi fick ta 

del av i och med intervjuerna hanterar vi även varsamt, då Bryman (2018) menar att vem som 

angett vilken information skall hanteras konfidentiellt. I vårt fall har vi dock fått tillåtelse att 

benämna intervjupersonerna vid korrekt namn och även presentera de företag de arbetar inom. 

För att ändock värna om det originalmaterial vi fått ta del av har det förvarats där endast vi som 

författare kan ta del av materialet. 

 

Vidare lägger Bryman (2018) stor vikt vid det han kallar samtyckeskravet, det innebär att in-

tervjupersonerna godkänner sitt deltagande i studien efter att ha blivit informerad om den (Bry-

man, 2018). I och med att vår studie baseras på intervjuer var detta krav naturligt att följa då 

intervjuerna inte varit möjliga att genomföra utan intervjupersonernas samtycke. Däremot upp-

levde vi det svårt att uppge alltför detaljrik information redan innan intervjuerna, då studiens 

utfall fortfarande var oklar för oss. Dock var vi extra tydliga med att förklara vad intervjuper-

sonernas svar skulle användas till och att informationen vi fick ta del av endast skulle användas 

till studiens syfte. Detta benämner Bryman (2018) som nyttjandekravet. Här är det även av 

värde att tillämpa en noggrannhet i valet av formuleringar för att undvika feltolkningar menar 

Bryman (2018), vilket gjorde att vi därför var försiktiga och tydliga när vi uttryckte det som 

intervjupersonerna delgett oss. Utöver ovanstående informerade vi även intervjupersonerna in-

ledningsvis om att samtliga frågor är helt valfria att besvara och att de kan avstå att besvara 

frågor om de så vill. Med grund i detta hoppades vi kunna skapa en trygg och tillitsfull miljö 

för våra intervjupersoner och att de i och med detta känner förtroende för oss som författare när 

de delger sin information. 
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3.9. Metodkritik 
Under studiens gång upptäcktes en del svårigheter i arbetsprocessen, där framförallt mer tid 

och resurser hade varit till stor hjälp för undersökningen. Vi valde att genomföra våra intervjuer 

via telefon, detta var det mest optimala valet eftersom vi inte lade någon vikt vid intervjuper-

sonernas kroppsspråk. Valet av telefonintervjuer var även det mest givna valet med tanke på 

den tids- och geografiska begränsning vi hade. Att ha intervjuer över telefon ledde till en del 

svårigheter i att förklara innebörden av alla frågor i intervjuguiden och förmodligen hade en 

fysisk närvaro vid intervjutillfället gynnat oss med tanke på detta. I och med att det är själva 

uppfattningen hos den enskilda personen som legat till grund för undersökningen upplevde vi 

dock att telefonintervjuer var tillräckligt då det gav oss den empiri vi sökte efter. 

 

I efterhand har vi även uppfattat att upplägget av intervjuguiden, där två olika tidsperspektiv 

applicerades, emellanåt var svårt för intervjupersonerna att uppfatta. Att de två olika tidsper-

spektiven uppfattades som invecklade kan också vara ett resultat av att intervjuerna skedde via 

telefon.  

 

När det gäller valet av att intervjua två individer på tre olika företag, anser vi att trovärdigheten 

i resultatet hade ökat om vi hade intervjuat fler personer från fler företag. Ett större antal inter-

vjupersoner hade förmodligen även gett oss ett mer korrekt resultat, men givet vår tids- och 

resursbegränsning förblev valet två individer på tre olika företag.  
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4. Empiri  
I kommande avsnitt presenteras en sammanställning av empiri utifrån det transkriberade in-

tervjumaterialet. Empirin är sammanställd i enlighet med de teman och koder som tillsammans 

utgör begreppet centralitet; solidaritet, sympati och förtroende. 

 

4.1. Personlig påverkan 
4.1.1. Matchning 

Mattias Johansson beskriver hur han upplever att stämningen är inom Derome och hur de 

använder sig utav en vad han kallar för “kulturell matchning” när de inleder nya samarbeten. 

Mer specifikt lyfter han frågor som: Har dom samma värderingar som oss? Jobbar dom på 

ungefär samma sätt som oss?. Han menar att dessa frågor är viktiga att ta i beaktning när det 

kommer in en konsult då det blir lättare att samarbeta när man har liknande värderingar. När vi 

sedan går in djupare på hur en konsult skulle kunna påverka sammanhållningen säger Mattias 

att: 

 
Är det så att en konsult kommer in och driver på ett sätt som inte passar in i vår kultur, t.ex. är 

väldigt bufflig. Då kan det trampa på tårna hos oss och de bidrar till sämre stämning. Så första 

intrycket är viktigt. 

 

Vidare kring samma ämne går vi in på vad han tror det är som påverkar gruppens uppfattning 

av förändringen i sammanhållning svarar han: 

 
Det har väldigt mycket att göra med konsultens inställning. 

 

Mattias Johansson återkommer till Deromes kultur och beskriver denna som “öppen och pre-

stigelös”. Han menar att kulturen bidrar till att underlätta samarbetet mellan konsult och de 

befintliga anställda. Han menar också att det finns riktlinjer inom Derome om hur man uppför 

sig och att detta är någonting som är viktigt för samarbetet. Han citeras enligt följande: 

 
Vi jobbar aktivt med LEAN - som handlar om ständiga förbättringar. Då är tanken att det ska 

komma från medarbetarna, det är dom ska komma med förbättringsförslag och testa nya arbets-

sätt och sådär. så det är ingenting som bestämt uppifrån utan de är medarbetarna som är med och 

driver utvecklingen. Det är ett sätt att visa att man har förtroende för dom anställda, att dom får 

vara med driva hur företaget ska gå framåt. 
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Katarina Thyrestam lägger stor vikt vid hur gruppens alla medlemmar, inklusive konsult, 

uppför sig på arbetsplatsen. Kontinuerliga samtal med konsult förs för att bidra till ett gott 

uppförande och för att säkerställa att konsultens agerande går i linje med de riktlinjer som gäller 

på Sandvik. Hon påvisar ingen skillnad i uppförande om konsulten ingår i gruppen eller ej och 

citeras enligt följande: 

 
Vi har ganska tydligt hur man uppför sig, hur man beter sig på arbetsplatsen. Gör man inte det så tar 

antingen teamet eller chefen upp det oavsett om man är konsult eller anställd. Vi har i många fall 

ganska nära samarbete med konsultcheferna för att dom ska förstå hur vi jobbar. Så vi har mycket 

samtal med både konsultchefer och med konsulter kring hur man beter sig 

 

4.1.2. Hjälpa till 

Enligt Heidi Vad Schütt ska användandet av deras onboarding-paket inte enbart snabba på pro-

cessen om att få in konsulterna i den dagliga verksamheten, utan också bidra till att konsulten 

fungerar bättre i gruppen. På frågan om hur det ser ut på arbetsplatsen när det kommer till 

huruvida kollegorna stöttar och hjälper varandra, beskriver Heidi Vad Schütt hur medlemmarna 

i hennes grupp ständigt hjälper varandra och att stöttning är avgörande för att arbetet ska bli 

genomfört. Hon citeras enligt följande: 

 
Vi hjälps hela tiden åt att plocka mejl eller supportsamtal som kommer och lägger upp nya utbild-

ningar. Vi arbetar hela tiden som en grupp. 

 

Heidi menar också att det ges mer uppmärksamhet till nya medlemmar när de ska lära sig nya 

arbetsuppgifterna, men att det inte skulle vara någon skillnad mellan en nyanställd och en kon-

sult. 

 

Johan Westerlund berättar att den inhyrda konsulten kan komma att fungera som ett verktyg för 

att förena medlemmarna i gruppen ytterligare. På frågan “Kan du berätta om någon gång när 

du har hjälpt eller erbjudit din kollega hjälp på arbetsplatsen?” sett ur ett tidsperspektiv där 

konsulten kommit in i gruppen svarar han enligt följande: 

 
Man kommer behöva hjälpa för det första den personen som kommer in att komma igång. Det kan 

säkerligen skapa ringar på vattnet att den konsulten sen pratar om att jag har blivit hjälpt och då blir 

man liksom samkörd med någon annan i gruppen så går man och pratar tillsammans om någon fråga. 

Då är man plötsligt tre. Konsulten blir lite som en brygga. 
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4.1.3. Försiktighet 

Johan Eriksson beskriver hur sammanhållningen på Derome är och mer specifikt menar han att 

det finns någonting som Derome kallar för “Derome-andan”. Han beskriver miljön som enkel 

och trevlig och nämner att detta är någonting som underlättar när det gäller att skapa bra 

förutsättningar för Deromes personal. När vi sedan går in på hur gruppen fastanställda reagerar 

på att det kommer in konsulter talar Johan om att han upplever att de fastanställda ofta tenderar 

att bli mer tillbakadragna när det inkommer en konsult i gruppen. Han nämner även att han 

tycker att det ibland kan finnas en övertro på konsulten och fastanställda därav tvivlar på sig 

själv. Han säger: 

 
Man vill inte verka dum inför en konsult. Dom har inga problem med att känna sig dumma inför 

mig men desto mer inför konsulterna. 

 

När vi talar med Johan Westerlund om hur han upplever att hans kollegor uppför sig gentemot 

varandra menar han att det alltid finns förbättringspotential, då han anser att han arbetar inom 

en relativt stor grupp. Han menar även att det är viktigt att lära sig att uppfatta sina kollegors 

signaler, så att man inte trycker på fel “knappar” eller på “känsliga punkter” och citeras enligt 

följande: 
 

Man måste lära sig att scanna av sin omgivning för att inte trycka på fel knappar eller på känsliga 

punkter och sådär. 

 

Johan visualiserar en “ansträngningskurva” där han föreställer sig att medlemmarna i gruppen 

uppför sig respektfullt och mer positivt mot varandra under den första tiden då konsulten kom-

mer in i gruppen. Därefter avtar det allteftersom konsulten och övriga medlemmar i gruppen 

lär känna varandra. Han citeras enligt följande: 
 

Jag ser lite en kurva framför mig. Där man anstränger sig lite bättre i början för att bete sig på ett 

bättre sätt. Att vi beter oss på ett annorlunda sätt, lite mer respektfullt sätt gentemot varandra. Ge-

nerellt mer positivt och bättre sätt i början när man får in en konsult då men sen avtar det då eftersom. 

 

4.2. Strukturell påverkan 
4.2.1. Sammanhållning 

Heidi Vad Schütt förklarar att hon upplever en god sammanhållning i gruppen men att det till-

kommer en viss osäkerhet när det tillkommer nya konsulter till gruppen. Hon menar att det 
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beror på att konsulterna är där för att genomföra ett uppdrag som är tidsbegränsat och att känslan 

av osäkerhet grundar sig i att det inte finns samma känsla av trygghet mellan konsulterna och 

de fastanställda som det finns mellan de fastanställda. Heidi fortsätter att berätta om hur de är 

vana vid att använda sig av konsulter och hur de därför vidtagit åtgärder för att snabbare inte-

grera konsulten i gruppen. Hon berättar mer om processen: 

 
[…] vi har ett ”onboarding-paket” som vi använder oss av som en checklista där det står vad vi ska 

göra, oavsett om det är en konsult eller nyanställd. Vi följer denna för att alla bitar ska falla på plats 

och man ska få rätt förutsättningar för att kunna göra sitt arbete. 

 

Vad gäller sammanhållningen i gruppen menar Martin Svensson att det sker en viss förändring 

vid anlitandet av konsult då de övriga medlemmarna aktivt arbetar med att konsulten ska känna 

sig välkommen. Han besvarar frågan “Kan du berätta lite om sammanhållningen i er grupp 

anställda?” på följande vis: 
 

Alla försöker egentligen jobba emot att den ska känna sig välkommen och att det ska fungera. 
 

4.2.2. Struktur 

Heidi Vad Schütt ombedes också berätta om hur hon upplever att hennes kollegor uppför sig 

mot varandra inom gruppen och svarade att de behandlar varandra med respekt och att det 

grundar sig i de “spelregler” som är hämtade ur de kärnvärden som finns hos Sandvik. Hon 

berättar här hur de går tillväga för att förhålla sig till de uppsatta spelreglerna: 

 
Vi har avdelningsmöten en gång i veckan och då vi igenom våra spelregler och ger varandra goda 

exempel på någon som följt spelreglerna extra bra och ger varandra lite cred för det. Så att vi hela 

tiden påminner oss om de spelreglerna vi har helt enkelt. 

 

När Heidi senare får svara på om hon upplever att beteendet förändras när det kommer in kon-

sulter i gruppen menar hon att det finns en viss skillnad i beteende, men att det inte är särskilt 

påtaglig då konsulten sitter med på samma möten och uppmuntras, på samma vis som en fas-

tanställd, att följa Sandviks spelregler. 
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4.3. Dela med sig av känslor 
4.3.1. Relationsbyggande 

När vi sedan går vidare till temat “Dela med sig av känslor” talar vi om relationen mellan 

gruppen och konsulten och hur den ligger till grund för ett lyckat samarbete. Mattias Johansson 

menar att man anstränger sig lite extra för någon som man har en bra relation till och citeras: 

 
För att lyckas med en konsult är det jätteviktigt att man bildar en relation. Att man jobbar med 

relationen tidigt, för att få det här förtroendet. Det kan vara att man inleder samarbetet med en kick-

off, att man lär känna varandra. Så man också förstår att det är en människa med familj och en annan 

verklighet utanför jobbet och att konsulten förstår sig på oss och vad vi har för intressen utanför 

jobbet och sådär. Så det är jätteviktigt att man jobbar med relationen viktigt så man bara inte stirrar 

in sig på resultatet. 
 

På frågan om hur Heidi Vad Schütt tror att hon uppfattas av sina kollegor vad gäller hur hon 

engagerar sig i deras problem samt hur hon har överseende med problem som påverkar negativt, 

svarar hon att hon hoppas och tror att hon tar tag i problemen som uppstår. På följdfrågan om 

hon tror det sker någon förändring kring detta när det kommer in konsulter i gruppen svarar 

hon: 

 
Det krävs ju att jag måste vinna den nya personens förtroende för det gör man inte bara på 5 minuter, 

det tar ett tag! Innan man hittar varandra och lär känna varandra och så vidare... Så fort det kommer 

in en ny person så förändras det också, helt klart! 

 

Heidi menar att en relation måste byggas för att enklare kunna förstå och engagera sig i andras 

problem, och att detta blir ett problem när en konsult inkommer i gruppen 

 

4.4. Känn någon annans känslor 
4.4.1. Brist på förståelse 

Katarina Thyrestam förklarar att det kan ske en förändring vad gäller sympatin i gruppen då 

man jämför när konsulten inkluderas i gruppen och när denne inte inkluderas. Detta då konsul-

ten saknar förförståelsen om de övriga gruppmedlemmarna. Katarina citeras enligt följande på 

frågan “Hur upplever du att dina kollegor engagerar sig i dina egna problem? Som till exempel 

att du har en dålig dag på jobbet.”: 
Det kan vara så att man pratar med konsulterna och då kanske dom inte har samma förståelse för 

vad jag gör och då kan det bli att dom t.ex. inte förstår varför jag är på dåligt humör. 
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4.4.2. Stöttning 

Vidare kring temat “Känna någon annans känslor” kommer vi in på hur Johan Eriksson upple-

ver att sina kollegor engagerar sig i hans personliga problem. Han menar att det är viktigt att 

folk förstår hur de ska hantera och stötta honom när han har en dålig dag på jobbet. Han citeras 

enligt följande: 

 
Jag tror att mina medarbetare märker ganska snabbt om jag har en dålig dag på jobbet. Ofta då 

kommer dom inte in och stör mig i onödan för ofta när jag har en dålig dag så har jag för mycket att 

göra och därför stänger in mig. Sen kan dom komma fram dagen efter och fråga om det är bättre 

idag och att dom såg att jag var stressad igår och fråga om det finns någonting de kan göra för att 

underlätta. 

 

Johan Westerlund menar att det finns utrymme för förbättring vad gäller hur kollegorna enga-

gerar sig i hans problem. Han menar dock att han skulle få stöd om han tydligt annonserade att 

han hade en dålig dag på jobbet. Han citeras enligt följande: 

 
Det handlar om hur bra signalkännare man är, det är inte säkert att jag kommer till jobbet och säger 

“så alla vet har jag en dålig dag på jobbet” om nu så är fallet utan då är det någon som behöver 

lyssna på signaler och där har man lärt sig att generellt är inte folk så jättebra på det. Man är inne i 

sitt egna. Däremot om jag skulle markera det tydligt så skulle jag få stöttning av min grupp. Skulle 

jag må dåligt och berätta att “nu beror det på det här att jag t.ex. har haft ett par skitnätter och inte 

kunnat sova” då skulle jag få stöttning i från gruppen. 

 

När Johan får frågan om han upplever någon förändring kring detta sedan det kom in konsulter 

svarar han: 

 
Ja, det är en individ till som jag kan ta det med. Inte per automatik dock utan det beror mer på vem 

det är. 
 

Gällande stöttning i gruppen upplever Martin Svensson att han har ett “...hundraprocentigt 

stöd...” från sin grupp och att han får stöd i alla lägen där det behövs. Han tycker inte heller att 

detta är någonting som förändras av att det kommer in en konsult på arbetsplatsen. Sedan sam-

talar vi om huruvida Martin tror att han uppfattas som sympatisk varpå han svarar: 
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[…] att dom tycker det är positivt att man inte bara trampar in utan att dom själv får känna att dom 

vill öppna sig. 

 

4.5. Likheter i personligheter 
4.5.1. Delade värderingar 

Heidi Vad Schütt menar att det är av stor vikt att de inkommande konsulterna delar de värde-

ringar som företaget och gruppen innehar och citeras enligt nedan: 

 
Det är noga för mig, därför är det skönt att vi genom en rekryteringsprocess även med konsulterna. 

Jag kan ju redan där få en känsla om den personen är nån jag vill ha med i mitt team eller inte. Jag 

får ingen konsult kastad på mig utan jag kan ju välja. 

 

Vidare menar Heidi att inkommandet av konsulter kan komma att förändra jargongen i gruppen 

då de inte innehar samma värderingar, som förespråkas av företaget och gruppen, till en början 

och citeras enligt följande: 

 
Ja, kommer det in en ny person i mitt team så kan ju jargongen förändras för man kan få nya roller 

osv. Tillslut så kommer man in i gruppen och då formas man som en del av den. Men såklart, för-

ändring blir det. 

 

Katarina Thyrestam belyser vikten av bakgrundsinformation, företagets värderingar och kon-

sulternas avsaknad av detta, vilket kan komma att förändra jargongen i gruppen då konsulter 

hyrs in. På frågan “Anser du att ni hade “högt i tak” inom gruppen och en öppen jargong?” 

svarar hon enligt följande: 

 
Det är en del som tycker att “det här är en person till, dom kan väl hjälpa till lika mycket dom” å 

andra sidan så kan dom inte ofta inte det för dom inte har bakgrundsinformationen på samma sätt. 

Det har att göra med att om man har väldigt mycket att göra då orkar man inte med att förstå att 

andra inte riktigt kan lika mycket. 

 

Johan Westerlund visualiserade, som tidigare nämnt, en “ansträngningskurva” där det under 

den första tiden som konsulten ansluter till gruppen sker en förändring av jargongen i gruppen 

på grund av de värderingarna som skiljer konsulten och gruppen men att denna sedan avtar. 

Han citeras enligt följande: 
 

Det är nog inte samma jargong när konsulten kommer in men den återgår lite allt eftersom. 
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På frågan om hur Mattias Johansson tror att en konsult påverkar öppenheten inom en grupp 

lyfter han fram hur han tror att en konsult bidrar till att öppna upp nya frågeställningar. Vidare 

påpekar Mattias att: 

 
Avsaknaden av tidigare relation mellan en konsult och fastanställd bidrar till att man vågar vara mer 

ärlig och kritisk mot konsulten kring sitt arbete och att detta bidrar till en mer kritisk och öppen 

grupp. 
 

4.6. Påverkan av annan persons agerande 
4.6.1. Förväntningar 

Mattias Johansson fortsätter att lägga vikt vid hur relationen mellan konsult och fastanställda 

påverkar samarbetet. Vi diskuterar skillnaderna i hans relationer med konsult kontra fas-

tanställda varpå han menar att hans relation med konsulterna för tillfället endast är profession-

ell. Han påpekar även att: 
 

När man har endast har en professionell relation att det är viktigt att ha avstämningar och att det ska 

finnas tydliga milstolpar så man kan redovisa att man kommer framåt i projektet. 

 

Förväntningarna inom gruppen var enligt Johan Westerlund detsamma oavsett om konsulten 

var inom gruppen eller ej. På frågan “Vad hade ni för förväntningar på varandra inom grup-

pen?” valde han att gå in på sociala faktorer snarare än den eventuella kompetensen i gruppen. 

Han svarade enligt följande: 
 

Att man kan ställa frågor till varandra utan att behöva känna sig orolig inför den frågeställningen så 

att man inte ska få någon “detta borde du redan veta”. 

 

Att arbetet ska vara jämnt fördelat i gruppen och att alla individer inom gruppen ska ta lika stort 

ansvar är något som Martin Svensson belyser i frågan “Vad hade ni för förväntningar på 

varandra inom gruppen?” där han svarar: 
 

Det är att alla ska hjälpas åt och inte att en ska göra allt, att man verkligen känner samma ansvar 

inom gruppen, det är väldigt viktigt. 
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4.6.2. Pålitlighet  

Mattias Johansson menar att när han utvecklar en djupare relation till någon leder det också till 

ökat förtroende vilket i sin tur leder till att behovet för avstämningar minskar, där han citeras 

enligt nedan: 

 
Man har inte samma förtroende för en konsult direkt utan de måste bevisa att de klarar av det och 

det tar en liten stund i och med att man inte känner dom på samma sätt och det är återigen viktigt 

med den relationen. Skulle man ha en bra relation tidigt med en konsult skulle jag lita på dom snabb-

bare men så länge de är en ytlig bara professionell relation är det viktigt att ha avstämningar och att 

det finns tydliga milstolpar och att de kan redovisa att projektet går framåt. Men ju bättre relation 

och ju mer man känner en konsult litar man mer på den också. 

 

När vi sedan talar om hur Johan Eriksson upplever att öppenheten inom gruppen påverkas av 

att det kommer in en konsult belyser han vikten av hur relationen påverkar hur man uppför sig 

mot en medarbetare. Han menar att när man känner en medarbetare bättre så har man en mer 

avslappnad och ärlig jargong mot varandra och att man ofta är mer professionell gentemot en 

konsult. Johan talar sedan om hur han uppfattar förtroendet inom sin grupp och om förtroendet 

förändras när det inkommer en konsult. Johan berättar då att han har fått välja sina medarbetare 

själv och då har han valt att arbeta med människor som han sen tidigare haft stort förtroende 

för. Johan menar dock att han inte har upplevt någon förändring inom gruppen gällande förtro-

endet. På frågan om han upplever sina medarbetare som pålitliga svarar Johan enligt följande: 
 

Ja, till 100%. Jag har haft sån tur att få välja mina egna medarbetare så jag har valt sådana människor 

som jag har stort förtroende för. 

 

Gruppens pålitlighet är något som Katarina Thyrestam känner förändras när en konsult hyrs in. 

Detta då hon menar att känslan för företaget inte är densamma hos en inhyrd konsult som hos 

en fastanställd. Hon citeras enligt följande: 
 

Jag skulle säga att det inte finns samma grad av pålitlighet, jag litar såklart på dom också, men man 

har inte samma riktigt känsla för företaget som man har när man är anställd. Så det finns en skillnad 

där, det gör det. 

 

På frågan om huruvida hon upplever att hennes medarbetare är pålitliga svarar hon att det är 

individuellt och att graden av pålitlighet varierar inom gruppen. Hon menar att hon generellt 

sett har en bra grupp där alla medlemmar är lojala och tar fullt ansvar för sitt arbete. När hon 
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senare svarar på om detta har förändrats sedan de fick in konsulter till gruppen svarar hon att 

pålitligheten, när det kommer till arbetet som personen utför, snarare förbättras. Hon citeras 

enligt följande: 

 
Jag tror att konsulter ofta vill visa väldigt mycket och att det kan mycket. Så det är snarare att man 

ibland behöver stoppa dem och säga ” du behöver inte jobba i 130, det räcker med att jobba normalt. 

 

Vad gäller pålitligheten i gruppen menar Johan Westerlund, likt Katarina Thyrestam, att det är 

beroende av den enskilda individen och att detta är något som är olika för alla inom gruppen. 

Han svarar enligt följande: 
 

Jag litar på mina kollegor och det måste jag göra. Sen är det återigen individer, så är det någonting 

jag behöver lämna över till någon i förtroende så gör jag ju det till den personen jag känner mest 

förtroende för. Då är det kanske inte så att det är 14 stycken likadana individer utan det är då till 

någon jag känner mest förtroende för. Det är någonting som är omöjligt att skulle kunna vara lika 

för hela gruppen. 

 

Vad gäller pålitligheten i gruppen känner Martin Svensson att det finns en viss skillnad mellan 

fastanställd och konsult, i och med konsultens brist på kännedom om gruppens medlemmar och 

den kultur som råder i gruppen. Han väljer att besvara frågan “Upplever du att dina medarbetare 

är pålitliga, förklara gärna?” enligt följande: 
 

Förtroendet är nog detsamma men man får vara lite mer förklarande, när det är nya saker för en 

konsult exempelvis. Man får vara lite mer hjälpande och kunna vilja stötta och få dom att känna sig 

mer som en i gruppen. I vårt fall har vår konsult verkligen blivit det så det känns inte som en konsult 

idag utan mer som en i gruppen. 

 

4.6.3. Kompetens 

Heidi Vad Schütt menar att kompetensen inom en grupp kan komma att minska under den 

inledande tiden då konsult inkommer i en grupp, då konsulten inte har kännedom om hur de 

övriga individerna arbetar inom gruppen. Detta förklaras av Heidi enligt citatet: 
 

Kompetensen ökar om man jobbat en längre period, och de konsulter vi har är rent krasst gröna när 

de kommer hit. De har inte jobbat med precis det här innan eftersom de inte har varit Sandvik 

anställda. 

Både Johan Westerlund och Martin Svensson menar att kompetensen inom gruppen höjs då 

konsult inkommer i gruppen. Johan Westerlund pratar om hur de beslut som tas ifrågasätts mer 
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när det finns konsulter på plats i och med att konsulterna inte är like inpräntade i företagets 

arbetssätt. Detta enligt citatet: 
 

Kompetensen höjs genom att man blir tvungen till att bli ifrågasatt till varför man gör på ett visst 

sätt, så det blir nog en kompetenshöjning av att ta in en konsult. 

 

Martin Svensson pratar mer om förhoppning kring att kompetensen ska öka inom gruppen när 

konsulter hyrs in. Han citeras:  
 

Kompetensen ska såklart gå upp när det har kommit in en konsult. 
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5. Analys 
I följande avsnitt redogör vi för en genomgående analys av empirin med grund i vår valda teori, 

Social network theory. Empirin kommer analyseras utifrån de tre begrepp som vi utvunnit ur 

teorin; solidaritet, sympati och förtroende. Slutligen kommer vi analysera hur centraliteten ta-

git uttryck i de egocentriska nätverk som studerats i vår undersökning.  

 

5.1. Solidaritet 
Tidigare forskning visar att det finns en relation mellan kommunikation, engagemang, hur män-

niskor hjälper varandra och hur väl en grupp fungerar (McDonald & Campbell-Gibson, 1998). 

De påvisar även att det är viktigt att ta i beaktning hur individer kommunicerar med varandra 

och att det inom kommunikationen finns mycket information att finna. Vidare förklarar McDo-

nald och Campbell-Gibson (1998) att kommunikation inom en grupp bidrar till ökad samman-

hållning och funktionalitet.  

 

Utifrån det insamlade empiriska materialet kan vi se hur samtliga intervjupersoner upplever att 

kommunikationen och uppförandet hos gruppen har varit av stor vikt för att underlätta för hur 

väl konsulten har integrerats i gruppen. Detta går i linje med det McDonald och Campbell-

Gibson (1998) lyfter gällande hur kommunikation bidrar till en relation. När intervjupersonerna 

har beskrivit att sammanhållningen har varit bra har de betonat vikten av att “lära känna 

varandra” och att det är viktigt att genom kommunikation lära sig att tolka varandras känslor, 

som Martin Svensson beskriver “...är en förutsättning för att det ska fungera att jobba i grupp.”. 

Johan Eriksson poängterar vikten av hur han upplever att personligheten hos konsulten har en 

stor inverkan på hur konsulten kommer att engagera sig i att bygga dessa relationer som i sin 

tur påverkar solidariteten. I linje med att McDonald och Campbell-Gibson (1998) påtalar att 

öppenhet är viktigt för hur solidariteten påverkas säger Johan att det är öppenheten hos en per-

son som är avgörande i hur lätt det är att bilda den viktiga kommunikationen som leder till en 

väl fungerande relation.  

 

Ur den insamlade empirin kan även tydas att intervjupersonerna lägger fokus på uppförandet 

då konsulten ansluter till gruppen, detta då de vill göra ett gott intryck. Heidi styrker detta och 

citeras enligt följande: “Det ofta ges mer uppmärksamhet till en konsult”. Även Johan Wes-

terlund styrker detta och menar att uppförandet går tillbaka till den ursprungliga nivån över tid. 

Han citeras:  
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Jag ser lite en kurva framför mig. Där man anstränger sig lite bättre i början för att bete sig på ett 

bättre sätt [...] mer positivt och bättre i början när man får in en konsult då men sen avtar det då 

eftersom. 

 

Detta är en indikation på att intervjupersonerna tycker att det är viktigt att visa engagemang 

gentemot konsulterna, vilket överensstämmer med vad McDonald och Campbell-Gibson 

(1998) påvisar vad gäller att aktivt involvera andra i problem för att bygga en relation. Vad som 

dock särskiljer empirin och teorin är McDonald och Campbell-Gibsons (1998) konstaterande 

om att solidaritet ökar linjärt med tiden. Detta motsäger Johan då han menar att detta är något 

som återgår till den nivå som föregick inträdet av konsult.  

 

För att skapa optimala förutsättningar för konsulten att ansluta till gruppen kan vi identifiera 

två olika alternativ som intervjupersonerna använde sig utav. Det första alternativet lade vikt 

vid företagets kultur och öppenhet. Mattias Johansson talar här om “kulturell matchning”, vilket 

innebär att rekrytera konsulter som överensstämmer med den kultur som finns inom företaget. 

Han menar att om man lyckas med denna rekrytering så kommer konsulten att komma in väl i 

gruppen och således inte ha en negativ påverkan på solidariteten inom gruppen. Det andra al-

ternativet fokuserade mer på att de formar konsulterna när de väl är på plats. Heidi talar om ett 

“on-boarding paket” som hon menar bidrar till att alla vet vad de ska göra, detta för att ge 

konsulten rätt förutsättningar för sitt arbete. Dessa två exempel utgör två olika tillvägagångssätt 

som är utvunna ur samma tanke - att hjälpa konsulten utan att störa centraliteten inom gruppen. 

Johan Westerlund talar om hur processen att hjälpa en konsult skapar ringar på vattnet och är 

starkt bidragande till att bilda nya relationer inom gruppen. Detta är intressant då det överens-

stämmer med McDonald och Campbell-Gibsons (1998) argumentation kring att relationer blir 

starkare av att människor hjälper varandra genom att kommunicera.  

 

Någonting som vi identifierade vid analysen av vår empiri var hur det tycks finnas en skillnad 

mellan de svar vi har fått fram och den tidigare forskningen. McDonald och Campbell-Gibson 

(1998) presenterar i sin studie att det är av stor vikt vad kommunikationen innehåller och på 

vilket sätt den framförs. Detta argumenterar McDonald och Campbell-Gibson (1998) för som 

en avgörande faktor för då det ska byggas en solidarisk relation. När Heidi Vad Schütt och 

Katarina Thyrestam talar om hur de integrerar konsulterna i diverse processer kan man tyda en 

önskan om att forma konsultens sätt att kommunicera i linje med den befintliga kommunikation 

som används inom företaget. Detta görs för att det ska råda konsensus mellan konsulten och 
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individerna i gruppen vad gäller den interna kommunikationen, detta för att solidariteten inte 

ska påverkas i negativ bemärkelse. Även Mattias Johansson talar om “[...] den tydliga bilden 

av hur man uppför sig inom Derome.” vilket han vidare menar är någonting som “[...] under-

lättar för samarbetet.”. Detta i likhet med McDonald och Campbell-Gibsons (1998) studie, där 

de beskriver hur kommunikationen har inverkan på solidariteten. 

 

5.2. Sympati 
Buys och Larsson (1979) menar i sin studie att sympati innebär kapaciteten att kunna känna 

andras känslor, eller att dela med sig av sina egna känslor till andra individer. I Byrnes (1971) 

studie beskrivs det hur “lika barn leker bäst”, det vill säga att individer som delar värderingar, 

intressen och andra egenskaper fungerar bättre tillsammans i grupper än vad individer som är 

olika fungerar tillsammans i grupper. Vid applicering av Byrnes (1971) studie, om hur likhet 

och attraktion hänger samman, på Buys och Larsson (1979) definition om sympati kan vi se att 

den grad av egenskaper som delas med medarbetarna bör påverka hur stor grad av sympati som 

finns i gruppen.  

 

När vi ser över den insamlade empirin identifierar vi svar som överensstämmer med teorin. För 

att det som Byrne (1971) beskriver i sin studie kring likhet och attraktion ska fungera krävs det, 

enligt vår insamlade empiri, först att det skapas en relation mellan den fastanställda och den 

inhyrda konsulten. Enligt Mattias Johansson är det viktigt att redan i den inledande fasen jobba 

noga för att skapa en god relation till en konsult, vilket exemplifieras med en kick-off som 

inleder samarbetet, där konsult och anställd kan lära känna varandra bättre. På så vis menar han 

att det skapas en djupare relation till konsulterna och en större förståelse för deras känslor och 

beteende. Mattias Johanssons beskrivning av sympati stämmer väl överens med Buys och Lar-

ssons (1979) definition av begreppet - kapaciteten att känna andras känslor eller att dela med 

sig av sina egna känslor till andra individer. Givet detta menar Mattias Johansson att sympatin 

vid inkommandet av konsult minskar till en början och att anställda aktivt behöver arbeta med 

att lära känna konsulten för att graden av sympati i gruppen ska återgå till den nivå som föregick 

inträdet av konsult. Därav kommer, enligt Buys och Larsson (1979), graden av sympati i den 

inledande fasen av samarbetet med konsult att minska, för att sedan återgå till den nivå som 

föregick inträdet av konsult, givet att de anställda aktivt arbetar med detta.  

 

Johan Eriksson menar att han inte har märkt någon skillnad på hur hans grupp sympatiserar för 

varandra sedan det kom in konsulter. Av de erhållna svaren att döma kan dock en förändring 
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av sympatin urskiljas. Han beskriver att de fastanställda har förståelse för om han har en dålig 

dag på jobbet och att de i sådana lägen väljer att inte störa honom utan istället väntar till efter-

kommande dag med det specifika ärendet. Johan antyder att en konsult inte har en lika bra 

känsla vad gäller förståelse för andras eventuellt “dåliga dag” på jobbet som en fastanställd har. 

Buys och Larsson (1979) menar att kapaciteten en människa har att känna andras känslor är 

något som påverkar sympatin. Buys och Larsson (1979) menar också att sympatin påverkas i 

samma riktning som kapaciteten av att kunna känna någon annans känslor. Därav kan vi se att 

när en konsult kommer in i gruppen sker det en förändring vad gäller sympatin. I detta fall sker 

förändringen i negativ bemärkelse då den totala kapaciteten av att kunna känna någon annans 

känslor minskar inom gruppen. Med grund i Johans uttalande är det dock rimligt att anta att den 

totala kapaciteten av att kunna känna någon annans känslor ökar i takt med att konsulten spen-

derar tid i gruppen.  

 

I likhet med Johan Eriksson påstår Katarina Thyrestam att hon inte har märkt någon skillnad 

huruvida aktörerna inom gruppen är engagerade i varandras problem sedan det kom in konsul-

ter, men det går även här att urskilja tecken på hur relationer spelar en viktig roll för sympatin 

inom gruppen. Katarina Thyrestam beskriver hur det finns tydliga riktlinjer för hur de anställda 

ska bete sig och att det sker nära kontakt med konsulterna för att integrera dem i kulturen och i 

de riktlinjerna som ska följas. Katarina Thyrestam menar att det är de interna värderingarna 

som ingår i gruppen och företaget kräver tid att implementera hos dem inkommande konsul-

terna. Givet Byrnes (1971) studie, där interna värderingar utgör en av faktorerna som definierar 

sympati, kommer inhyrningen av konsult att förändra gruppens grad av sympati. Enligt Kata-

rina Thyrestam är detta något som sker i början av den period där konsulten integreras i grup-

pen, vilket enligt Byrnes (1971) påvisar att sympatin till en början förändras negativt, för att 

sedan återgå till den nivå som föregick inhyrningen av konsulten.  

 

Heidi Vad Schütt menar att det finns en skillnad i hur gruppen sympatiserar med varandra och 

att det krävs tid för att hitta, och lära känna varandra för att kunna förstå varandra på djupet. 

Det hon beskriver går i linje med Buys och Larssons (1979) definition av sympati och att det 

krävs relationsbyggande för att det ska kunna ske liknande stöttning som inom gruppen fastan-

ställda. Buys och Larsson (1979) menar att sympati innebär förmågan att kunna känna andras 

känslor eller dela med sig av sina egna känslor, vilket vi kan urskilja ur Hedie Vad Schütts 

uttalanden. Enligt Heidi Vad Schütt kommer det att ske en förändring vad gäller sympatin inom 

gruppen när en konsult hyrs in, då de fastanställda och konsulten i regel inte känner varandra. 
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Detta menar Heidi Vad Schütt är tidskrävande men att det över tid återgår till den nivå som 

föregick konsultens inträde. Vid appliceringen av Buys och Larssons (1979) definition av be-

greppet kommer det därav ske en förändring i negativ bemärkelse vad gäller gruppens sympati 

när konsulten inkommer i gruppen, men att det efter en tid kommer att återgå till liknande sym-

patinivå rådde innan konsulten blev en del av gruppen.   

 

Johan Westerlund och Martin Svensson, som båda arbetar på Eon, upplever att de har ett bra 

stöd från sina kollegor. Dock önskar Johan att gruppen var bättre på att läsa signaler då ha 

upplever att han måste meddela gruppen om att han har en dålig dag för att få deras stöttning. 

Varken Johan eller Martin kunde urskilja om graden av sympati förändrats sedan det kom in 

konsulter i gruppen. Detta kan bero på att Eon lyckats integrera konsulterna väl i gruppen. En 

annan förklaring till varför Johan och Martin inte tycker sig se någon skillnad i grad av sympati 

kan vara, i enlighet med Buys och Larsson (1979), att gruppens individer inte delade eller gav 

varandra stöd gällande känslor innan konsulten kom in i gruppen. Det kan också vara att kon-

sulterna som kommit in, i linje med vad Byrne (1971) säger, haft liknande egenskaper med våra 

intervjupersoner som möjligtvis haft inverkan på deras upplevelse kring graden av sympati i 

gruppen.  

 

5.3. Förtroende 
Sidorenkov och Sidorenkovas (2013) forskning inom förtroende påvisar resultat som förklarar 

dess innebörd. Förväntningar på övriga aktörer inom en grupp, pålitlighet mellan aktörer inom 

en grupp samt kompetensen bland de övriga aktörerna inom en grupp kan tydligt kopplas till 

begreppet. Författarna menar också att delade värderingar ligger till grund för styrkan i olika 

aktörers relationer med varandra.  

 

Förväntningarna mellan aktörerna inom respektive grupp behandlar, genomgående för alla in-

tervjupersoner, i första hand de förväntningar som vidrör respekt och andra sociala aspekter 

snarare än kompetens och specifika arbetsinsatser. Johan Westerlund sammanfattar detta med 

citatet:  

 
Att man kan ställa frågor till varandra utan att behöva känna sig orolig inför den frågeställningen så 

att man inte ska få någon “detta borde du redan veta”. 
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Genomgående för intervjuerna var också att de inte kunde se någon förändring vad gäller för-

väntningar när en konsult inkommer i gruppen, vilket också tyder på att respekt och andra so-

ciala aspekter anses vara viktigare än kompetens och specifika arbetsinsatser när det kommer 

till förväntningar inom gruppen. Således sker inte någon förändring vad gäller förtroendet i 

avseende på förväntningar vid inhyrning av konsult, då det enligt Sidorenkov och Sidorenkova 

(2013) finns en positiv korrelation mellan begreppet förtroende och den bakomliggande faktorn 

förväntningar.  

 

Mattias Johansson, Katarina Thyrestam, Heidi Vad Schütt och Johan Westerlund ser alla någon 

form av förändring vad gäller pålitlighet. Intervjupersonernas svar antyder att det har att göra 

med den personliga pålitligheten som varje individ har till en annan individ, och att detta är 

någonting som varierar mellan varje enskild individ. Johan Westerlunds citat när frågan om 

pålitlighet inom gruppen ställs, framstår enligt följande och sammanfattar den allmänna bilden 

som vi erhållit från intervjupersonerna:  

 
Jag litar på mina kollegor och det måste jag göra. Sen är det återigen individer, så är det någonting 

jag behöver lämna över till någon i förtroende så gör jag ju det till den personen jag känner mest 

förtroende för. Då är det kanske inte så att det är 14 stycken likadana individer utan det är då till 

någon jag känner mest förtroende för. Det är någonting som är omöjligt att skulle kunna vara lika 

för hela gruppen. 

 

Givet att pålitlighet är en faktor inom förtroende kommer en förändring av pålitligheten inom 

en grupp att ha en positiv korrelation med förtroendet inom gruppen (Sidorenkov & Sidorenko-

vas, 2013). De övriga intervjupersonerna, Johan Eriksson och Martin Svensson, menar att det 

inte sker någon förändring vad gäller pålitlighet när en konsult kommer in. De båda refererar 

dock till att det väsentliga i frågan är huruvida individerna är som personer, och inte om den 

kompetens som konsulter innehar.  

 

Kompetensen inom en grupp har enligt Sidorenkov och Sidorenkova (2013) också en positiv 

korrelation, likt pålitlighet och förväntningar, till förtroende. Enligt vår insamlade empiri kan 

vi tyda att kompetensen varierar när inhyrning av konsult sker. Detta verkar dock vara i både 

positiv och negativ bemärkelse då intervjupersonerna väljer att väga in den egna organisation-

ens inverkan som att den har varierande betydelse. Mattias Johansson menar till exempel att:  

 
Kompetensen ska såklart gå upp när det har kommit in en konsult,  
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medan Heidi Vad Schütt menar att: 

 
Kompetensen ökar om man jobbat en längre period, och de konsulter vi har är rent krasst gröna när 

de kommer hit. De har inte jobbat med precis det här innan eftersom de inte har varit sandvik an-

ställda, 

 

och Johan Westerlund menar att:  

 
Kompetensen höjs genom att man blir tvungen till att bli ifrågasatt till varför man gör på ett visst 

sätt, så det blir nog en kompetenshöjning av att ta in en konsult. 
 

En enhällig bild av hur kompetensen förändras kan därför inte tydas, däremot är det genomgå-

ende hos intervjupersonerna att kompetensen faktiskt förändras vid inhyrning av konsult. Enligt 

Sidorenkov och Sidorenkova (2013) kommer därav förtroendet inom gruppen att förändras vid 

inhyrning av konsult, men på vilket sätt som förtroendet förändras går ej att urskilja ur empirin.  

 

Mattias Johansson och Heidi Vad Schütt väljer båda att belysa vikten av de värderingar som 

organisationen, gruppen och de enskilda aktörerna har. De betonar också vikten i att de inkom-

mande konsulterna innehar samma värderingar som de aktörer inom den befintliga gruppen har. 

Enligt Sidorenkov och Sidorenkova (2013) ökar förtroendet mellan aktörerna inom en grupp 

då aktörerna delar huvudsakliga värderingar. Givet detta kan förtroendet inom Mattias Johans-

sons samt Heidi Vad Schütts respektive grupper tänkas öka då delade värderingar är något som 

de båda grupperna aktivt arbetar med.  

 

5.4. Centralitet och egocentriska nätverk 
Centralitet beskriver enligt Freeman (1978) hur en enskild aktör positionerar sig i förhållande 

till andra aktörer och används som ett verktyg för att förstå relationen mellan två eller flera 

aktörer. I vår studie är aktörerna enskilda individer, där nätverket utgörs av dessa enskilda in-

divider. Därav appliceras ett egocentriskt nätverksperspektiv, som är ett perspektiv sprunget ur 

Social Network Theory (Kadushin, 2012). Begreppet centralitet är nedbrutet i tre mindre fak-

torer; solidaritet, sympati och förtroende. Dessa tre faktorer värderas till lika stor del av påver-

kan på centralitet. De tre faktorerna har också en positiv korrelation till centralitet vilket gör att 

vid en positiv förändring av dessa faktorer sker också en positiv förändring i centralitet och vice 

versa.  
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Faktorn solidaritet påverkas i sin tur av faktorer som kommunikation, uppförande, engagemang 

och personligheter (McDonald & Campbell-Gibson, 1998). Ur empirin går det att tyda att dessa 

faktorer förändras vid inhyrning av konsult. Det går även att tyda att förändringen sker i positiv 

bemärkelse och därav kommer solidariteten att öka vid inhyrning av konsult, för att sedan återgå 

till den nivå av solidaritet som föregår inhyrning av konsult. Givet att solidaritet är en av tre 

faktorer inom centralitet kommer därav förändringen i solidaritet att bidra till förändringen av 

den centralitet som vi undersöker. Givet att solidaritet och centralitet korrelerar positivt kom-

mer centraliteten att öka när solidariteten ökar och minska när solidariteten minskar.  

 

När det kommer till sympati ser vi, utifrån det empiriska materialet, att det sker en förändring 

när det kommer in en konsult i gruppen. Förändring som sker finner vi framförallt i kapaciteten 

att kunna känna andras känslor, eller dela med sig av sina egna känslor till andra individer (Buys 

& Larsson, 1979). Oh et al. (2004) beskriver sympati som en av tre faktorer som tillsammans 

utgör centralitet och menar att sympatin har en positiv påverkan på centraliteten, vilket gör att 

en ökad sympati mellan aktörer genererar en ökad centralitet. Därav påvisar vår insamlade em-

piri att inhyrningen av konsult genererar en förändring i sympati och vidare en förändring vad 

gäller centraliteten i gruppen.  

 

Vad gäller förtroende går det att i enlighet med Sidorenkov och Sidorenkova (2013) utläsa ur 

empirin att en förändring sker vid hyrning av konsult. Detta då Sidorenkov och Sidorenkova 

(2013) menar att förtroende påverkas av faktorerna; förväntningar på övriga aktörer, kompe-

tensen bland övriga aktörer samt delade värderingar bland aktörerna. Givet att en förändring av 

dessa faktorer går att urskilja ur empirin kan vi med hjälp av Sidorenkov och Sidorenkova 

(2013) se att förtroendet kommer att förändras. Vad som dock inte går att utläsa ur empirin är 

huruvida förändringen av förtroendet sker i positiv eller negativ bemärkelse. Vidare är förtro-

ende enligt Oh et al. (2004) en av tre faktorer som påverkar centraliteten. Förändringen i centra-

litet görs i samma riktning som förändringen i förtroende, då dessa har en positiv korrelation 

till varandra. Därav kan vi ur den erhållna empirin och av analysen av förtroende se att centra-

liteten i gruppen förändras vid inhyrning av konsult.  
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6. Slutdiskussion 
I följande avsnitt redogörs de slutsatser som vi har kommit fram till i vår studie, där vi avser 

att undersöka och analysera hur fastanställda uppfattar förändringen av centralitet inom en 

grupp när det tillkommer konsulter. Detta har gjorts genom att tillämpa Social network theory 

på den insamlade datan. Detta med avseende att besvara följande forskningsfråga: Hur för-

ändras de anställdas uppfattning av centralitet inom en grupp när det tillkommer konsulter?   

 

6.1. Slutsats 
Syftet med studien är att undersöka hur anställda uppfattar förändringen i centralitet inom en 

grupp när det tillkommer konsulter. Det ämnas mer specifikt att undersökas på individnivå hur 

anställda inom industrisektorn uppfattar förändringen.  

 

- Hur förändras de anställdas uppfattning av centralitet inom en grupp när det tillkommer 

konsulter?  

 

Den slutsats som vi kan dra utifrån studien är att de fastanställdas uppfattning av centraliteten 

förändras när konsulter ansluter till den befintliga gruppen. Våra tidigare antaganden i det inle-

dande kapitlet om att konsultens inträde skulle ha en negativ inverkan på centraliteten verkar 

inte infrias, då vi ur analysen inte kunde urskilja någon negativ laddning kopplad till konsultens 

inträde i en grupp. Istället sker, som tidigare nämnt, en tillfällig ökning vad gäller två av tre 

faktorer - solidaritet och sympati - av centralitet, vilket snarare antyder att laddningen som kon-

sulten medför är positiv. Dessa faktorer kommer att påverkas av tiden. Solidariteten och sym-

patin inom grupperna kommer enligt analysen att öka till en början för att sedan avta och återgå 

till den nivå som föregick inträdet av konsult. Vad gäller förtroendet inom grupperna kan dock 

ingen slutsats dras huruvida den ökar eller minskar, utan enbart att en förändring kommer att 

ske vid inhyrning av konsult.   

 

Utifrån vår empiri och analys kan vi se att kompetensen som konsulten är inhyrd för att bistå 

med inte har någon påverkan på förtroendet eller förändringen av centraliteten inom gruppen. 

Istället verkar de värderingar som konsulten innehar vara en betydande faktor för förtroendet 

och därav centraliteten inom gruppen. Fyra av de totalt sex intervjupersonerna valde att aktivt 

ta upp värderingar som en viktig faktor för förtroendet mellan aktörerna inom gruppen. Inter-
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vjupersonerna påtalade värderingar som en viktig faktor trots att det inte togs upp i vår inter-

vjuguide. Vi kan därför konstatera att värderingar inom gruppen är av betydelse och där de 

inkommande konsulterna tenderar att förändra centraliteten i positiv bemärkelse då konsulterna 

delar värderingar med den befintliga gruppen. På samma sätt bidrar en konsult, med icke-mat-

chande värderingar som den grupp denne ansluter, till en förändring av centralitet i negativ 

bemärkelse.   

 

6.2. Vidare forskning 
Vi har i vår studie valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då det passade väl till 

vår forskningsfråga. Tidsbegränsningen var dock en faktor som vi var tvungna att förhålla oss 

till. Därav var vi tvungna att avgränsa oss till sex intervjupersoner på tre olika företag. Vi anser 

att det här finns potential till vidare forskning och diskussion i ämnet och att fler intervjuperso-

ner hade varit fördelaktigt i strävan efter ett mer trovärdigt resultat.  

 

Tiden visar sig vara en betydande faktor inom ämnet ser vi här att ytterligare forskning önskas 

för att på ett djupare plan undersöka dess betydelse. Fler intervjupersoner och en fokusering i 

syfte och forskningsfråga mot tidsaspekten inom ämnet anser vi potentiellt kunna fylla den 

forskningslucka som här finns. Då vi i denna studie även avgränsat oss till att undersöka företag 

som verkar inom industrisektorn ser vi möjligheter till att bedriva vidare forskning inom andra 

branscher för att se om resultatet skulle skiljer sig eller om det är generellt för hur grupper 

påverkas vid inhyrning av konsulter.  

 

Då syftet med studien utgår ifrån enskilda individers uppfattning av fenomenet ser vi även en 

möjlighet i att bedriva forskningen ur olika perspektiv. Där skillnaden i uppfattning mellan 

fastanställd och chef kan tänkas forskas vidare i. Detta är något som vi under vår relativt korta 

undersökning inte hade möjlighet att utforska och därav önskar vidare forskning i för att vidga 

kunskapen kring ämnet.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Tema Fråga T0 Fråga T1 Motiv T0 Motiv T1 

Solidaritet Kan du berätta lite om 
sammanhållningen i er 
grupp anställda (innan 
konsulten kom in i bil-
den)? 

Hur förändrades detta 
när konsulten hyrdes 
in? 

Sammanhållningen 
är en del av begrep-
pet solidaritet och är 
därav relevant. 

Frågan ställs för att 
vi forskare ska 
kunna skapa oss en 
bild av föränd-
ringen som eventu-
ellt skett. 

 Kan du berätta om nå-
gon gång (innan kon-
sult kom in i bilden) 
när du har hjälpt eller 
erbjudit din kollega 
hjälp på arbetsplatsen?  

Kan du berätta om 
någon gång då du 
hjälpt eller erbjudit 
hjälp till en kollega 
(under tiden konsul-
ten var inhyrd)?  
 
Har det skett fler eller 
färre gånger, om du 
jämför med innan 
konsulten hyrdes in? 

Att hjälpa eller er-
bjuda hjälp, giving 
or offering help, är 
enligt McDonald och 
Campbell Gibson 
(1998) en del av be-
greppet solidaritet 
och därav relevant. 

Samma som ovant. 

 Berätta om något eller 
några tillfällen där du 
fått stöd av en kollega? 

Kan du berätta om 
om något eller några 
tillfällen där du fått 
stöd av en kollega un-
der tiden att konsulten 
var inhyrd? 
 
Har det skett fler eller 
färre gånger om du 
jämför med innan 
konsulten hyrdes in? 

Att få stod av en kol-
lega, support, är en-
ligt McDonald och 
Campbell Gibson 
(1998) en del av be-
greppet solidaritet 
och därav relevant. 

Samma som ovan.  

 Kan du förklara lite hur 
du och dina kollegor 
uppför sig gentemot 
varandra? 

Kan du förklara hur 
du och dina kollegor 
uppför sig gentemot 
varandra under tiden 
då konsulten var in-
hyrd?  
 
Berätta om några 
skillnader? 

Att uppföra sig, 
manners, är enligt 
McDonald och 
Campbell Gibson 
(1998) en del av be-
greppet solidaritet 
och därav relevant. 
 

Samma som ovan. 

Sympati Hur upplever du att 
dina kollegor engagerar 
sig i dina egna pro-
blem? Som t.ex. att du 
har en dålig dag på job-
bet.  

Kan du förklara om 
detta är någonting 
som förändras under 
den tid som det finns 
en konsult på plats? 
Blir det mer eller 
mindre.  

Att engagera sig i 
någon annans käns-
lor är enligt Buys & 
Larsson(1979) en 
stor del av sympati.  

 

 Hur tror du att du har 
uppfattats av dina kol-

Tror du uppfattningen 
kring dig skiljer sig 

Det blir intressant 
för oss att se den 
uppfattningen kring 
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legor gällande att enga-
gera dig i kollegors 
problem samt överse-
ende för problem som 
påverkas negativt? 

när det finns konsul-
ter på plats? 

hur individens upp-
fattning om sig själv 
då det uppmanar till 
självinsikt och kan 
få fram 

Förtroende Upplever du att dina 
medarbetare är pålit-
liga, förklara gärna? 
 
 
 
 
Kan du berätta om din 
uppfattningar kring 
kompetensen i gruppen 
innan? 

Berätta gärna om din 
åsikt förändrats kring 
detta sedan konsul-
terna kom in? 
 
 
 
Förklara kring hur din 
uppfattning förändrats 
sedan ni fått in kon-
sulter? 

Pålitlighet är enligt 
Moolenaar, Sleegers 
(2010) en del av för-
troende och därför 
relevant i detta sam-
manhang 
 
Komptens är enligt 
Moolenaar, Sleegers 
(2010) en del av be-
greppet förtroende. 

Samma som ovan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Samma som ovan 

 Anser du att ni hade 
“högt i tak” inom grup-
pen och öppen jargong? 

Berätta gärna om hur 
detta har förändrats 
över tid? 

Öppenhet är enligt 
Moolenaar, Sleegers 
(2010) en del av be-
greppet förtroende 
vilket gör det rele-
vant för intervju 

Samma som ovan  

 Vad hade ni för för-
väntningar på varandra 
inom gruppen? 

Är dess förväntningar 
annorlunda idag, för-
klara?  

Förväntningar finns 
med i Moolenaar, 
Sleegers (2010) 
kring förtroende. 

Samma som ovan 
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