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Förord 

Vi vill härmed tacka alla de respondenter som ställt upp i uppsatsen. Vi riktar även ett stort 
tack till vår handledare Hans Hasselbladh som bidragit med värdefull handledning under 
uppsatsens gång. Avslutningsvis vill vi tacka våra studiekamrater som under kursens 
seminarier bidragit med synpunkter och kommentarer gällande uppsatsen. 
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Abstract 

Title: A study about conditions for leadership in knowledge-intensive firms. 

Authors: Cecilia Ekström and Niklas Sandberg 

Keywords: Leadership, knowledge-intensive firm, hierarchies, followers. 

Background: Leadership is becoming one of our greatest social myths and is considered a 
total solution for many problems that occur in an organization. The view of 
leadership is usually from a top-down perspective, which contributes to an 
often underestimated view of the follower. Just as it is important to 
understand the leader's view of leadership, it is important to understand how 
employees view the structure from which the leader derives its legitimacy. 
The existing conditions in knowledge-intensive firms, such as autonomy, 
place special demands on the formal leadership. 

Purpose:  The purpose of this study takes an employee perspective, to understand what 
the conditions are for formal leadership in knowledge-intensive firms. 

Method: A qualitative research method was used and empirical material was collected 
through interviews with employees in knowledge-intensive firms. The 
empirical material was analyzed by the respondents’ mental images which 
were set against the theoretical framework of the thesis.  

Conclusions: The conditions for formal leadership in knowledge-intensive firms make it 
advantageous to have a leader with a withdrawn role. It is about taking 
advantage of the employees’   cutting   edge   knowledge   of   the   work   and   to  
support and develop the employees. The leader needs to be aware that it is 
important for employees to be heard and that questioning is a way to develop 
the organization. The leader also needs to be aware that even employees in 
knowledge-intensive firms, which seemingly are very independent, need 
frameworks to relate to that distributes roles and responsibilities. 
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Sammanfattning 

Titel: En studie om förutsättningar för ledarskap i kunskapsintensiva verksamheter. 

Författare: Cecilia Ekström och Niklas Sandberg 

Nyckelord: Ledarskap, kunskapsintensiva verksamheter, hierarkier, följare. 

Bakgrund: Ledarskap håller på att växa till en av vår tids största sociala myter och anses 
som en helhetslösning för många problem som uppstår i en organisation. Synen 
på ledarskap utgår oftast ifrån ett uppifrån-och-ner perspektiv vilket bidrar till 
att följarnas roll ofta undervärderas. På samma sätt som det är viktigt att förstå 
ledarens syn på ledarskap är det viktigt att förstå hur medarbetarna ser på den 
struktur varifrån ledaren hämtar sin legitimitet. De förutsättningar som finns i 
kunskapsintensiva verksamheter, till exempel autonomi, ställer särskilda krav 
på det formella ledarskapet. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom ett medarbetarperspektiv skapa förståelse 
för vilka förutsättningar som finns för formellt ledarskap i kunskapsintensiva 
verksamheter.  

Metod: En kvalitativ forskningsmetod har använts och empirimaterialet samlades in 
genom intervjuer med anställda i kunskapsintensiva verksamheter. 
Empirimaterialet har analyserats genom att respondenternas mentala bilder har 
ställts mot uppsatsens teoretiska referensram.  

Slutsatser: Förutsättningarna för formellt ledarskap i kunskapsintensiva verksamheter gör 
det fördelaktigt att ledaren har en tillbakadragen roll. Det handlar om att ta vara 
på medarbetarnas spetskunskaper i arbetet samt stötta och utveckla 
medarbetarna. Ledaren behöver vara medveten om att det är viktigt för 
medarbetarna att få komma till tals och att ifrågasättande är ett sätt att utveckla 
organisationen. Ledaren behöver dessutom vara medveten om att även 
medarbetare i kunskapsintensiva verksamheter, som till synes är väldigt 
självständiga behöver ramar att förhålla sig till som är till för att fördela roller 
och ansvar. 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet ges en bakgrund till kunskapsintensiva verksamheter och olika perspektiv 
på ledarskap. Dessutom förklaras begrepp som kommer att vara i fokus löpande i uppsatsen. I 
problemdiskussionen problematiseras ledarskap i kunskapsintensiva verksamheter utifrån 
existerande teori vilket ger uppsatsens syfte och frågeställningar. 

1.1 Introduktion 

De organisationsformer som innebär självständigt arbete, specialiserade och kundanpassade 
produkter och tjänster innebär också speciella förutsättningar för det ledarskap som ska utövas 
i dessa. Att anpassa medarbetarna i dessa företag efter de krav och förutsättningar för arbetet 
som finns är idag en självklarhet och mycket energi läggs i företagen på rekrytering, 
headhunting och kompetensutveckling av medarbetarna. Ledarskapet i dessa organisationer 
möter följaktligen också dessa specifika förutsättningar för att hantera medarbetarna och det 
är av vikt att dessa förutsättningar är kända för att ett så anpassat och bra ledarskap som 
möjligt ska kunna utövas. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Ledarskap, ledare och följare 
Ledarskap är ett komplext begrepp som kan vara problematiskt att definiera och har olika 
betydelser beroende på vem som använder begreppet och i vilket sammanhang det används. 
En definition av ledarskap är att det handlar om processen att influera andra att förstå och 
komma överens om vad som behöver göras och hur det ska göras (Yukl, 2013, s. 23). Ledaren 
är den som tar kommandot och initierar en grupp till att agera i en viss riktning. Följare är 
således de individer som väljer att acceptera och godta ledaren som en person att ta 
vägledning och direktiv av. Ledarskap är beroende av såväl ledare som följare, saknas någon 
av parterna kan inte något ledarskap uppstå och få effekt. Ledaren måste ha några att leda och 
följarna måste ha någon som de accepterar att ta ledning av. Ledarskap är inte heller 
enkelriktat utan handlar om interaktion mellan ledare och följare och båda parter influeras 
ständigt av varandras ageranden, även om det är ledaren som oftast är den drivande parten 
(Northouse, 2013, s. 5ff). 

1.2.2 Ledarskap, chefskap och hierarkier 
Det pågår en ständig diskussion huruvida det är, och om det bör göras, skillnad på ledarskap 
och chefskap och vilka innebörder som läggs i de olika begreppen. Northouse (2013) menar 
att de främsta likheterna mellan begreppen är att båda handlar om processer, människor och 
att effektivt nå mål. Ledarskap är att inspirera, motivera och sätta visioner. Det handlar om att 
ena människor att arbeta i en önskad riktning för att uppnå mål. Chefskap är däremot att 
uppnå målen genom struktur, regler, planering, bemanning och styrning, och handlar mer om 
ordning och konsekvens. Begreppen överlappar i mångt och mycket varandra vilket gör det 
vanligt att ingen skillnad läggs mellan dem (Northouse, 2013, s. 12ff). Det är dock viktigt att 
vara medveten om att det finns viss skillnad mellan de två begreppen; en person som utövar 
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chefskap är inte nödvändigtvis en ledare, och en ledare är inte alltid en chef. Nära kopplat till 
de två begreppen är hierarkin eftersom både chefskap och ledarskap kan få legalitet genom 
hierarkier. En definition av hierarkier är att det handlar om att rangordna överordnade och 
underordnade utefter olika nivåer i en organisation (Fayol, 2008, s. 58f). Hierarkier bygger på 
vertikala nivåer av kontroll, där positioner och roller bildar en struktur där vissa individer har 
mer inflytande och kontroll över andra. Dessa hierarkiska nivåer är oberoende av de specifika 
individerna och deras personliga egenskaper utan handlar om väl definierade roller och 
positioner. I en hierarki styr strukturen relationerna mellan individerna dels genom att 
relationen överhuvudtaget existerar men också hur relationen ser ut. Vem som är överordnad 
och underordnad är grundläggande i hierarkin och påverkar därmed vilken relation 
individerna har till varandra (Diefenbach & Sillince, 2011). Eftersom ledarskap sett utifrån 
hierarkier har en nära koppling till den formella ledaren eller chefen kommer vi i uppsatsen att 
väga in de ovan nämnda ledarskaps- och   chefskapsdefinitionerna   i   begreppet   “formellt  
ledarskap”.   

1.2.3 Formellt och informellt ledarskap 
Ledarskap kan uppstå i alla situationer där människor interagerar och kan uttryckas såväl 
formellt som informellt. En ledare behöver inte vara formellt utsedd för att utöva ledarskap 
utan det kan även utövas genom informellt ledarskap (Yukl, 2013, s. 22). Informellt ledarskap 
kan uppstå inom en grupp individer där någon tar ledarrollen utan att det är bestämt eller 
uttryckligen överenskommet att just den individen ska vara ledare. När det handlar om 
formellt ledarskap är det däremot uttalat och bestämt vem som är ledaren för gruppen. 
Exempel på formella ledare inom företagsvärlden är de som besitter en chefsposition 
(begreppen ledare och chef kommer att användas om vartannat i uppsatsen för att markera den 
formella ledaren). Grint (2005) förklarar att chefsrollen tillfaller en individ som fått den 
formella ledarpositionen och har som uppgift att leda en grupp individer. Det formella 
ledarskapet grundar sig på att ledaren har en högre hierarkisk position än individerna den 
leder (Grint, 2005, s. 28f). En chef blir inte ledare bara för att den innehar den formella 
ledarpositionen utan det handlar även om hur denne agerar och ifall den har några följare 
(Yukl, 2013, s. 22).  

1.2.4 Kunskapsintensiva verksamheter 
Eftersom ledarskap omfattar både känslor, tankar, relationer och sociala processer kan det 
vara svårt att förstå sig på det utan att ta hänsyn till den specifika situationen och dess 
omgivning ledarskapet utövas i (Alvesson & Sveningsson, 2003c). Ledare i företag utövar 
makt och kontroll över medarbetarna genom exempelvis konstruktion av organisationens 
visioner, via strukturer och genom att påverka kulturen i företaget. Hierarkier möjliggör för 
ledaren att utöva denna sorts makt över medarbetarna (Collinson, 2005). En specifik typ av 
verksamhet som har studerats vad gäller ledarskap är företag med hög andel kunskapsintensiv 
verksamhet eller de som klassas som rena kunskapsföretag. Det som är karaktäristiskt för 
dessa verksamheter är att de i hög grad har individer som kunskapsbärare, det vill säga att det 
är dessa som besitter kunskapen och förkroppsligar kunnande och innovationer i produkter 
och i teknologi (Alvesson, 1992, s. 17). De erbjuder lösningar på kunders problem genom att 
använda den specifika kunskapen som finns hos medarbetarna. Kunskapen finns 
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huvudsakligen i organisationernas medarbetare men även till viss del inbyggd i arbetssätt, 
rutiner och processer (Ditillo, 2004). Kunskapsintensiva verksamheter har dock olika grader 
av kunskapsintensitet och det varierar hur mycket av kunskapen som är beroende av 
teknologiska lösningar eller bygger på medarbetarnas intellekt. Definitionen och 
kategoriseringen av kunskapsintensiva verksamheter är till viss del problematisk eftersom alla 
former av organisationer i viss mån är beroende av medarbetarnas kunskaper (Ditillo, 2004). 
De verksamheter som kallas kunskapsintensiva har dock hög grad av kunskapsberoende 
arbete och har ofta högutbildade medarbetare. Det är medarbetarnas kunskaper som är den 
viktigaste resursen i dessa företag. Exempel på dessa verksamheter är konsultfirmor; som 
managementkonsulter och IT-konsulter, eller reklambyråer (Alvesson, 2004, s. 23ff). 

1.3 Problemdiskussion 
Även om det varierar vilken typ av ledarskap som är mest lämplig för en specifik kontext 
finns det antaganden om att det formella ledarskapet är det mest effektiva sättet att organisera 
sig på (Kerr & Jermier, 1978; Jaques, 1990). Ledarskap håller på att växa till en av vår tids 
största sociala myter och har blivit ett verktyg som anses som en helhetslösning för nästan alla 
de problem som uppstår i en organisation, oavsett verksamhet och kontext (Alvesson & 
Spicer, 2012). Detta utmärks exempelvis i mängden av litteratur som finns inom området 
ledarskap. Grint (2005, s. 15) menar att mängden litteratur om ledarskap och ledares 
handlingar ökar allt mer. Empiriska studier om ledarskap av exempelvis Alvesson och 
Sveningsson visar att ledarna har en iver att höja upp sig själva så att vikten av deras arbete 
blir tydlig. Ledarna talar om sitt ledarskap på ett sådant sätt att de anser att deras handlingar är 
av extraordinärt slag och betydande för organisationens framgång (Alvesson & Sveningsson, 
2003b). De använder i sitt tal gärna ledarskapsideal som framhäver dem själva och deras 
position. Genom att framhäva sig själv på detta sätt legitimerar ledarna sig i sitt arbete och sitt 
ledarskap (Sveningsson & Alvesson, 2010, s. 90).  

Empiriska studier har visat att en del av det som ledare i kunskapsintensiva verksamheter gör, 
till exempel agerar bollplank, lyssnar till medarbetarna och småpratar, gör i själva verket 
medarbetarna också men värdet anses då inte vara lika stort, varken från ledarna eller från 
medarbetarna själva. Det är tydligt att ledarnas handlingar värderas högre än medarbetarnas 
oavsett vad det i själva verket är för handlingar som utförs. Handlingarna får en mystisk och 
magisk karaktär tack vare att de utförs av just ledarna, vilket ökar den romantiserade bilden av 
ledarna ytterligare (Alvesson & Sveningsson, 2003b). I tidigare studier av ledarskap i 
kunskapsintensiva verksamheter har det dessutom framkommit att på grund av sin 
komplexitet kan inte dessa verksamheter styras genom kvantifierbara faktorer och ledarna har 
ofta svårt att förstå vad som pågår i verksamheten (Sveningsson & Alvesson, 2010, s. 59ff). 
När ledare i kunskapsintensiva verksamheter studerats har det visat sig att ledarna många 
gånger inte besitter lika stora kunskaper i det praktiska arbetet som utförs av medarbetarna. 
(Alvesson & Sveningsson, 2003a). Denna okunskap om det praktiska arbetet verkar dock inte 
påverka den värdering som läggs på ledaren. 

Synen på ledarskap utgår oftast ifrån ett uppifrån-och-ner perspektiv som följer hierarkin 
vilket bidrar till att följarnas roll ofta undervärderas och blir mindre ansvariga för ledarskapet 
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än ledaren (Carsten, Uhl-Bien, West, Patera & McGregor, 2010). Collinson (2005) menar 
dock att relationen mellan ledare och följarna, det vill säga medarbetarna, inte bör tas för 
given. Det är inte alltid det är samförstånd mellan dessa. Relationen kan ständigt kantas av 
konflikter och meningsskiljaktigheter och ledaren bör inte ta för givet att följarna 
kontinuerligt gör som denne säger och är lojala. Genom en ökad förståelse för varandras sidor 
kan nya idéer och tankesätt uppkomma så att ledarskapet i organisationen kan anpassas på 
bästa sätt för att tillgodose båda sidors önskemål (Collinson, 2005). På samma sätt som det är 
viktigt att förstå relationen mellan ledare och medarbetare är det viktigt att förstå hur 
medarbetaren ser på strukturen varifrån ledaren hämtar sin legitimitet. Även om hierarkier har 
en lång historia och den hierarkiska pyramiden idag är ett vedertaget sätt att organisera 
företag på menar vissa att hierarkier är grund till mycket problem och ineffektivitet. Det finns 
en uppfattning att hierarkiska strukturer frambringar dåliga sidor hos individer, som till 
exempel girighet, själviskhet och okänslighet (Jaques, 1990). Jaques (1990) hävdar däremot 
att hierarkier i sig inte är ett olämpligt sätt att organisera arbete på utan snarare att dessa 
hittills tillämpats på ett felaktigt och bristfälligt sätt. 

Romantiseringen av ledarskapet i kombination med den hierarkiska struktur som företag är 
uppbyggda på ser vi ger det formella ledarskapet en stark position i organisationer. När 
ledarskap har en romantiserad bild och dessutom underbyggs av en struktur som ger ledaren 
legitimitet blir den formella ledaren teoretiskt sett av stor betydelse för företagens fungerande. 
De förutsättningar som finns i kunskapsintensiva verksamheter, vilket bland annat är hög grad 
av autonomi i arbetet, ställer särskilda krav på det formella ledarskapet. Detta ledarskap är 
intressant att studera inte enbart ur ett ledningsperspektiv utan även ur ett 
medarbetarperspektiv. Vi kan då se ledarskapet ur nya synvinklar och förstå hur det tolkas av 
de som ska följa det. Lägger medarbetarna i dessa verksamheter stor vikt vid den formella 
positionen, är den viktig för legitimiteten av ledarskapet? Finns det även hos dessa en 
romantiserad bild av ledaren? Vad finns det för behov av en formell ledare när de i så många 
andra aspekter arbetar självständigt? Vilka krav ställs på de formella ledarnas ledarskap? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom ett medarbetarperspektiv skapa förståelse för vilka 
förutsättningar som finns för formellt ledarskap i kunskapsintensiva verksamheter. 

1.5 Frågeställningar 
- Hur ser medarbetare i kunskapsintensiva verksamheter på hierarkier? 

- Hur ser medarbetare i kunskapsintensiva verksamheter på formellt ledarskap? 

- Hur ser medarbetare i kunskapsintensiva verksamheter på sin roll som följare av 
formellt ledarskap? 
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1.6 Bidrag 
Det teoretiska bidraget är att visa på förutsättningarna för formellt ledarskap i 
kunskapsintensiva verksamheter. Genom att besvara frågeställningarna ges en inblick i hur 
medarbetare i dessa verksamheter upplever formellt ledarskap vilket ger förståelse för de 
förutsättningar som finns för att leda kunskapsintensiva verksamheter. Det ger i sin tur det 
praktiska bidraget, vilket är att ledare i kunskapsintensiva verksamheter kan förstå dessa 
förutsättningar och utveckla sitt ledarskap. 

2. Teoretisk referensram 

I teorikapitlet redogörs för tidigare forskning som är relevant för uppsatsen. Den tidigare 
forskning som presenteras här är relevant för att kunna svara på frågeställningarna och 
uppfylla uppsatsens syfte. Teorikapitlet följer en ordning som går från hierarkier, via 
ledarskap, till följarna. 

2.1 Den teoretiska referensramens innehåll 

Den tidigare forskningen om hierarkier som presenteras hjälper oss att förstå hierarkier på ett 
djupare plan än de uppenbara synliga hierarkierna som medvetet används när grupper 
organiseras. I denna forskning ligger fokus på de strukturer som förekommer i 
kunskapsintensiva verksamheter, formella eller informella strukturer. Avsnittet om ledarskap 
handlar om vad ledarskap kan innebära i en kontext som kunskapsintensiva verksamheter och 
den problematik som kan finnas i och med denna kontext. Denna del bidrar med en bild av 
hur ledarskap i kunskapsintensiva verksamheter kan komma till uttryck på en mer praktisk 
nivå. Det sista avsnittet berör forskning kring följarnas roll i ledarskapet och ger en 
utgångspunkt för hur de kan se sig själva. Denna del ger oss verktyg att förstå medarbetarnas 
roll med fokus på hur dessa integrerar med ledaren. 

2.2 Hierarkier 

2.2.1 Formella & informella strukturer 
I organisationer finns det både formella och informella strukturer. Dessa strukturer består av 
relationer som styr exempelvis hur information delas, vem man rapporterar till och vem man 
ger eller får vägledning av (Rank, 2008). De formella strukturerna, som hierarkin är ett 
exempel på, är medvetet byggda utifrån de förutsättningar som organisationen har, vad gäller 
exempelvis tekniska, institutionella och marknadsmässiga förutsättningar. Dessa strukturer 
ses som rationella, för att uppnå de mål som organisationerna har (Dow, 1988, citerad i Rank, 
2008). 

Den traditionella bilden av hierarkier är att de är just formella och förknippas starkt med 
byråkratiska organisationer där individer delas in efter positioner utan anknytning till sociala 
relationer och personlighet. Hierarkier kan också vara informella, så kallade informella 
hierarkier. I dessa bygger nivåerna snarare på sociala relationer än påverkar dem, och är till 
skillnad från den formella hierarkin i hög grad beroende av de specifika individerna och deras 
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personligheter. Normer, värderingar, språkbruk och attityder kan påverka hur dessa informella 
hierarkier ser ut (Diefenbach & Sillince, 2011). 

Diefenbach och Sillince (2011) drar slutsatsen att när den formella hierarkin blir svag och 
mindre påtaglig, blir den informella hierarkin starkare och mer påtaglig. Den formella 
hierarkiska strukturen är så starkt dominerande i vårt sätt att organisera oss att den, medvetet 
eller omedvetet, även tillämpas på informella sociala strukturer och processer. Detta stärker i 
sin tur uppfattningen och acceptansen av den formella hierarkin, och som Diefenbach och 
Sillince   (2011)   uttrycker   det   ”the   circle   is   closed”.   Den   hierarkiska   strukturen   är   starkt  
etablerad i vårt sätt att organisera oss och att den återfinns även där vi aktivt försöker förändra 
eller motsätta oss den (Diefenbach & Sillince, 2011). 

Ett vanligt antagande vad gäller formella strukturer är att dessa följs och används, och att de 
informella strukturerna därmed skapas längs med den formella strukturen och kompletterar 
organisationen med en starkare struktur (Rank, 2008). Det Rank (2008) fann i sin studie tyder 
på att den informella strukturen inte är ett komplement utan snarare ett substitut för hierarkin 
när den hierarkiska strukturen inte följs. Detta menar Rank skiljer sig från antagandet att de 
informella strukturerna bidrar till mer struktur i organisationen (Rank, 2008). Det är när de 
formella strukturerna frångås som de informella kommer till ytan och används. Resultaten i 
studien visar bland annat på att de formella strukturerna inte användes i lika stor utsträckning 
vid beslutsfattande som förväntat. Det finns tendenser hos företag att överformalisera sina 
processer då det egentligen inte tycks finnas ett så stort behov av många formella relationer. 
Rank fann att de formella strukturerna i hög grad frångicks vid besluttagande och att de 
informella strukturerna som då kom att tillämpas innehöll färre relationer. Därmed ifrågasätter 
han behovet av att formellt strukturera sådana processer som individerna själva skulle kunna 
lösa genom informella strukturer (Rank, 2008). 

2.2.2 Hierarkier i kunskapsintensiva verksamheter 
Mintzberg (1980) har utvecklat teori om olika typer av organisationsstrukturer som återfinns i 
olika typer av organisationer. En av de strukturerna kallas professionell byråkrati och 
återfinns i verksamheter med hög specialisering, hög autonomi och låg formalisering av 
arbetet. Dessa menar Mintzberg (1980) dessutom är decentraliserade snarare än 
centraliserade. Trots decentraliseringen kan de vara byråkratiska eftersom det finns processer 
som är standardiserade, och som styrs av den profession som medarbetarna har. På grund av 
att medarbetarna i dessa verksamheter har hög grad av autonomi är medarbetarna den 
viktigaste delen av strukturen och ledarna i dessa verksamheter själva måste vara av samma 
professionella nivå för att erkännas som ledare (Mintzberg, 1980). 

I organisationer som till hög grad bygger på medarbetarnas profession och 
professionskunskap är den hierarkiska strukturen påtaglig även om den formella hierarkin inte 
är det. Ett gemensamt drag för dessa organisationer är att det är den professionella kunskapen, 
och därmed individerna som innehar kunskapen, som är hierarkiskt strukturerad. Diefenbach 
och Sillince (2011) menar att det grundar sig i själva idén med professioner, att särskilja viss 
kunskap från annan och att särskilja de som har en viss kunskap från andra som inte har den. 
Det ligger därmed i definitionen av en profession att ha högre status än andra (Diefenbach & 
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Sillince, 2011). Så redan i verksamhetens definition, att den bygger på medarbetarnas 
specialistkunskaper, är den hierarkiska ordningen starkt etablerad. Det finns delar i 
professionella organisationer som är starkt knutna till den formella hierarkin, som bland annat 
visar sig i status och formella titlar, koder och beteenden som styrs av de positioner som finns 
inom organisationen (Diefenbach & Sillince, 2011). Längs med denna hierarkiska struktur 
finns också principer om yrkesmässig autonomi. Principerna om professionell autonomi går 
emot en hierarkisk uppbyggnad eftersom dessa sätter sig emot rangordning som gör vissa 
överlägsna andra. Professionell autonomi bygger på en självständighet i att utöva sitt arbete 
utifrån sin egen kunskap på området och svag kontroll och ledning från överordnade, vilket 
inte går hand i hand med en formell hierarkisk ordning. Autonoma medarbetare kan använda 
sig av informella tillvägagångssätt för att undvika den formella hierarkin. Det förekommer att 
medarbetare bygger upp informella nätverk och samarbeten med likasinnade individer, såväl 
inom som utanför sin egen organisation. De olika medarbetarna kan komma från olika 
formella hierarkiska nivåer och försöker att åsidosätta dessa och bygger istället på de 
informella relationerna (Diefenbach & Sillince, 2011). 

Slutsatsen menar Diefenbach och Sillince (2011) är att den informella hierarkin blir starkare, 
inte att en hierarkisk ordning uteblir. Eftersom informella relationer tillåter en självständighet 
i arbetet men samtidigt ofta följer eller med tiden utvecklas till den formella hierarkin, blir 
informella relationer med tiden omvandlade till informella hierarkier. Hierarkier är 
fortfarande ryggraden i dagens organisationer, även om försök till att reducera hierarkierna 
gjorts exempelvis genom att etablera nya organisationstyper som sägs vara hierarkifria. Men 
det är framförallt upp till individerna inom organisationerna att reflektera kring de sociala 
relationerna och hur de tolkar de sociala systemen om det ska kunna bli någon förändring av 
hierarkiernas inverkan på organisationer (Diefenbach & Sillince, 2011). 

I en empirisk studie bestående av intervjuer av medarbetare på en arkitektfirma fann Brown, 
Kornberger, Clegg och Carter (2010) att det inte fanns någon stark formell hierarki. Det var 
eftersträvsamt från företagsledningens sida eftersom de ansåg att det hämmar kreativt 
tänkande och handlingar. Ledningen strävade efter en öppen organisation där medarbetarna 
skulle få inflytande och vara delaktiga i beslutstaganden. Vad medarbetarna själva upplevde 
var dock att det fanns en osynlig, informell hierarki som styrde dem i deras arbete och som de 
ansåg att de borde rätta sig efter. Även om man försökte arbeta bort de formella hierarkierna 
och frekvent talade om att de inte existerade upplevdes det som att de fanns kvar ändå (Brown 
et al., 2010). 

2.2.3 Ansvar utifrån hierarkisk position 
En aspekt som är utmärkande för den formella ledaren är att denne representerar sin 
organisation, både internt och externt. Vid beslutsfattanden och åsikter är det de formella 
ledarna som representerar organisationen och ger ett ansikte utåt. Dessa tilldelas stort ansvar 
för att driva en organisation framgångsrikt och fatta de rätta besluten. Ansvaret är därmed en 
stor del i representationsuppgiften. Ansvaret fördelas utefter den hierarkiska ordningen som 
råder med stort ansvar till personer med formella ledarspositioner och litet ansvar till 
medarbetarna. I och med att majoriteten av ansvaret tilldelas enstaka personer kan de hållas 
som tydliga representanter för organisationen och är de som får stå till svars vid kritik mot 
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utförda handlingar och beslut. Det bidrar till att det är cheferna som höjs till skyarna i 
medgång och blir syndabockar vid motgång (Brunsson & Holmblad-Brunsson i Jönsson & 
Strannegård, 2009, s. 215ff). 

Jaques (1990) menar att hierarkier är det bästa sättet att organisera företag på och att en viktig 
del i det är fördelningen av ansvar. Chefen har en viktig roll när det handlar om ansvar. För att 
en hierarki ska fungera på ett bra sätt bör chefen vara den som har ansvaret över medarbetares 
handlingar och ansvar över att individerna i en grupp är kapabla att utföra sina tilldelade 
arbetsuppgifter. Ytterligare en aspekt är att ledaren bör ha ansvaret för att styra individer i en 
riktning som är önskvärd även av följarna. Anledningen till att en chef bör ha ett övergripande 
ansvar är enligt Jaques (1990) att det inte är möjligt att låta en grupp vara ansvarig, det krävs 
att ha en enskild individ. Det är chefen som bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska utföras, 
och blir den som hålls ansvarig för att den enskilda medarbetaren klarar av att utföra dessa. 
Vid allvarliga problem är det aldrig en hel grupp medarbetare som hålls ansvariga och 
eventuellt avskedas utan det är chefen som tillsatt dem som hålls ansvarig och får ta på sig 
skulden (Jaques, 1990). 

Robertsson och Swan (2004) fann i sin studie av ett kunskapsintensivt företag att hierarkier är 
viktiga eftersom det finns ett behov från marknaden och omvärlden, att definiera, identifiera 
och värdera vilka personer som är av högst status och värde i företaget. Studien visar att det är 
av värde för externa intressenter att kunna avgöra till exempel vem som är ansvarig för 
företaget genom hierarkier. Robertson och Swan (2004) drar av sin studie slutsatsen att det 
också finns ett behov för företag med kunskapsintensiv verksamhet att visa omvärlden, med 
dess intressenter, att medarbetarna är kontrollerade. Detta görs genom att bygga upp 
hierarkier och ha en byråkratisk organisationsform (Robertson & Swan, 2004). 

2.3 Ledarskap 

2.3.1 Ledarskapsbegreppet 
Utifrån Alvesson och Spicers (2012) diskussion kring slutsatser ur tidigare ledarskapsstudier, 
klassas nu mer nästan alla processer som handlar om någon form av koordinering som 
ledarskap. Det finns en problematik i detta eftersom ledarskapsbegreppet får alltför stor 
innebörd. Det är viktigt att inse potentialen men också begränsningarna med ett ledarskap, 
detta för att inte hamna i negativa situationer som uppkommer av alltför höga förväntningar 
på   ledarskapet.   Begreppets   innebörd   tenderar   att   omfatta   ”allt   och   inget”   vilket   inte   är  
eftersträvsamt. Alvesson och Spicer tycker sig se att det pågår en förändring i att kalla det 
klassiska chefsarbetet för ledarskap, detta för att det ska låta mer imponerande och mer 
positivt än tidigare. Det är viktigt att hålla isär ledarskap från andra faktorer och begrepp för 
att inte urvattna begreppet fullständigt. Ett sätt att gå tillväga kan vara att tydligt skala av 
faktorer som inte hör till ledarskapsbegreppet och även minska överanvändningen av 
begreppet. Det är dock svårt när ledarskapsbegreppet är så pass komplext och kan ha olika 
definitioner inom olika kontexter (Alvesson & Spicer, 2012). 
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2.3.2 Ledarskap i kunskapsintensiva verksamheter 
I en studie av ledare i kunskapsintensiva verksamheter, gjord av Alvesson och Sveningsson 
(2003a), betonar ledarna att de vill utföra ledarskap med hjälp av normer och värderingar. Det 
är enligt ledarna också av vikt att få medarbetarna att arbeta i samma riktning och dela en 
gemensam vision. Det handlar således inte om att lägga sig i det dagliga arbetet för mycket 
utan mer om att staka upp vägar som medarbetarna kan använda som riktlinjer i sina arbeten. 
Ledarnas arbetsuppgifter handlar enligt dem själva i hög grad om strategiskt arbete som 
exempelvis budgetar, investeringar och strukturförändringar istället för operativt arbete. 
Enligt Alvesson och Sveningsson (2003a) är det som beskrivs av ledarna något som klassas 
som transformativt ledarskap (Alvesson & Sveningsson, 2003a). 

Bass (1990) menar att transformativt ledarskap i organisationer handlar om att höja 
förståelsen för medarbetarnas tankar och utifrån det påverka dem i olika riktningar. Det 
handlar om att sätta sig in i varje enskild medarbetares personliga behov, framförallt de 
sociala. Det är upp till ledaren att tillgodose medarbetarnas behov framförallt genom att 
inspirera dem. Det sker via ett coachande förhållningssätt med medarbetaren i fokus. Ett 
transformativt ledarskap fokuserar och tar hänsyn till varje enskild individ och ser till att bidra 
med personlig utveckling om det krävs. Det kan även handla om intellektuell stimulans i den 
personliga utvecklingen. Det kan vara att ledaren visar prov på hur medarbetaren kan se på 
problem med andra synsätt för att kunna nå rationella lösningar (Bass, 1990).    

Det transformativa ledarskapet  kallas  ibland  för  det  ”goda  ledarskapet”.  En  uppfattning  från  
ledare i kunskapsintensiva verksamheter är att transformativt ledarskap är något positivt och 
något som de vill utöva. Ledarna utger sig för att utöva det goda ledarskapet när de beskriver 
sina handlingar. Men Alvesson och Sveningsson (2003a) konstaterar utifrån beskrivningarna i 
det empiriska materialet att det som ledarna egentligen gör är handlingar som inte klassas som 
det   goda   ledarskapet   utan   snarare   som   “det   onda”   micro-management. Micro-management 
innebär att ledare lägger sig i medarbetarnas arbeten på detaljnivå och säger hur de ska agera. 
Ledarna utger sig för att hantera strategiska uppgifter men när de beskriver vad de gör i 
praktiken framkommer att det egentligen är operativa uppgifter som likväl utförs. Alvesson 
och Sveningsson (2003a) drar utifrån det empiriska materialet slutsatsen att ledare i 
kunskapsintensiva verksamheter dras mellan arbetet med visioner, normer och värderingar 
samt det operativa och administrativa arbetet. Konstruktionen av ledarskap i 
kunskapsintensiva verksamheter uppmuntrar arbetet med visioner, normer och värderingar 
och det anses göra mest nytta i den kontexten. Det transformativa ledarskapet verkar dock ha 
större betydelse för ledarnas identitet och meningsskapande än för organisationens praktiska 
nytta i sig. Det har att göra med att det är svårt att avgöra vilka konkreta fördelar ledarskapet 
genererar till organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2003a). 

Ledarna i kunskapsintensiva verksamheter bör inte lägga sig i det praktiska arbetet när de inte 
innehar samma spetskompetens eller teknisk kunskap om hur arbetet utförs som 
medarbetarna. Den kultur och de professionella normer som råder i de specialistyrken som 
kännetecknas av kunskapsintensiva verksamheter gör medarbetarna mindre benägna att 
underställa sig hierarkisk ordning. I kunskapsintensiva verksamheter måste därför ledaren ge 
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utrymme för medarbetarna att kunna arbeta efter sin kunskapsnivå och yrkesskicklighet 
(Alvesson & Sveningsson, 2003a). 

Yukl och Mashud (2010) menar på att det är viktigt att anpassa ledarskap efter situation och 
person. Olika ledarskapsbeteenden krävs i olika situationer och det är av betydelse att anpassa 
beteendet efter situation och följare. Det önskvärda ledarskapsbeteendet kan variera mycket. 
Följarna har ofta skilda erfarenheter, värderingar, kunskaper och behov vilket kräver olika 
typer av ledarskap och det är upp till ledaren att försöka anpassa det utefter den enskilde 
följarens behov när det är möjligt. Till exempel kan en erfaren medarbetare med hög 
kunskapsnivå kräva mindre kontakt och mer delegering än en oerfaren (Yukl & Mashud, 
2010). Genom att använda sig av relationsbaserat ledarskapsbeteende kan sociala relationer 
förbättras. Ett sådant ledarskapsbeteende har fokus på exempelvis att visa stöd, ge positiv 
uppmärksamhet, delegera uppgifter och coacha medarbetaren. Det kan i sin tur leda till att 
medarbetarna upplever högre tillfredsställelse i sitt arbete vilket i sin tur kan leda till bättre 
individuella prestationer som ger bättre resultat för organisationen i stort. I sina slutsatser 
presenterar Yukl (2008) att ledare i dagens organisationer behöver vara flexibla och 
anpassningsbara och lägga energi på att förstå sig på sina medarbetare för att kunna anpassa 
ledarskapet på bästa sätt vilket gör att de kan prestera bättre (Yukl, 2008). 

I Cunhas (2002) fallstudie undersöks hur ledarskap samverkar med struktur och kultur i en 
kunskapsintensiv verksamhet. Cunha (2002) beskriver en strukturform som han valt att kalla 
för   ”minimalstruktur”.  Den  går  ut   på   att   koordinera  medarbetare  och   få   dem  att   arbeta  mot  
gemensamma målsättningar och samtidigt låta det vara fritt med en hög grad av 
självständighet och det är upp till medarbetarna att finna hur de bäst når de uppsatta målen 
(Cunha, 2002). Eftersom medarbetarna är specialister och experter inom sina områden är 
frihet och självständighet för medarbetarna någonting som prioriteras i kunskapsintensiva 
verksamheter (Alvesson & Sveningsson, 2003a). Att få till en minimalstruktur är särskilt 
eftersträvansvärt i organisationer som agerar i miljöer som kantas av förändringar och 
situationer där improvisation är vanligt, vilket är fallet i de flesta kunskapsintensiva 
verksamheter. En organisation som har för hård struktur utan frihet kan kväva kreativiteten 
inom den. En alltför lös struktur med hög grad av frihet kan ge mycket konflikter. Att nå den 
rätta balansen mellan struktur och frihet är, utifrån Cunhas (2002) fallstudie, något som 
eftersträvas från ledare i kunskapsintensiva verksamheter och blir således en stor utmaning i 
ledarskapet (Cunha, 2002). 

Resultat i Cunhas (2002) studie visar att de ledare som av medarbetarna ansågs vara bäst var 
de som fick medarbetarna att känna sig duktiga och motiverade, och som ansågs 
kommunicera tillräckligt mycket. Det var även önskvärt att ledarna lyckades åstadkomma 
minimalstrukturen. Cunha (2002) förklarar att vad medarbetarna önskade är något han 
beskriver   som   “lågprofil-ledarskap”.   I   ett   sådant   ledarskap   bygger   ledarna   upp   tillit till 
medarbetarna att de ska utföra önskvärda handlingar. Ledarna ställs inför en situation där de 
behöver samverka med organisationens struktur och kultur för att hitta ett lämpligt 
tillvägagångssätt för att utföra ledarskap. Ledarna är inte själva ägare av ledarskapet utan tar 
hjälp av strukturen och kulturen och intar en mer tillbakadragen roll. Det handlar snarare om 
att samordna och supporta än att kontrollera medarbetarna i deras arbeten. Samordningen sker 
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på ett diskret sätt genom målsättningar, tidsramar och tilldelat ansvar vilket gör att det finns 
utrymme för medarbetarnas självständighet samtidigt som de tar del av ledarskap i sina 
arbeten. Cunha (2002) menar utifrån detta att ledarskap kan vara kraftfullt även om det har en 
osynlig roll i en organisation där det ligger i bakgrunden istället för att vara centralt (Cunha, 
2002). 

2.4 Följare 

2.4.1 Passiva, aktiva & proaktiva följare 
I en empirisk studie av Carsten et al. (2010) om medarbetarnas roll i ledarskapet undersöks 
hur dessa konstruerar sitt följarskap och ser på sina roller i förhållande till den formella 
ledaren i organisationen. I den kvalitativa undersökningen intervjuades medarbetare i olika 
företag inom skilda branscher för att kunna ge en bild av hur följarna ser på sitt följarskap. 
Detta till skillnad från, som Carsten et al. (2010) menar, den teori om följarskap som är allt 
för fokuserad på ledaren och ledarskapet i sig. Utifrån svaren från intervjuerna genererade 
Carsten et al. (2010) teori kring hur respondenterna konstruerar sitt följarskap. Tre olika 
kategorier av följarskap upprättades av Carsten et al. (2010) i den teori som presenteras, vilka 
är passiva följare, aktiva följare och proaktiva följare. Kategorierna har som syfte att 
representera det spektrum av uppfattningar kring följarskapet som framkom i intervjuerna 
(Carsten et al., 2010). 

De följare som av Carsten et al. (2010) identifierades som passiva betonade att de främst 
följer order från den formella ledaren och ifrågasätter inte de beslut som tas av denne. Detta 
på grund av ett förtroende för de kunskaper och den expertis som ledaren förväntas ha, och av 
de intervjuade i studien också ansågs ha. Det betonades också att det var viktigt att vara lojal 
och stöttande till ledarens beslut. De passiva följarna intar en tillbakadragen roll i relationen 
med sina formella ledare och anser att det är viktigt att lyda och inte orsaka besvär samt att ha 
en positiv attityd till den person som är utnämnd ledare. Carsten et al. menar att detta kan vara 
ett resultat av en socialisering att hörsamma och lyda auktoriteter, och att tillmäta makt och 
status till de som finns i de högre nivåerna i hierarkiska strukturer (Carsten at al., 2010). 

De som Carsten et al. (2010) kategoriserat som aktiva följare tog däremot upp vikten av att 
förmedla sina åsikter i viktiga frågor när den formella ledaren bjuder in till det. De hade i sina 
intervjuer, likt de passiva följarna, ett fokus på lydnad, lojalitet och positiv attityd till sin 
ledare. De beskrev att det är viktigt att vara en lagspelare. Däremot lade de vikt vid sin roll att 
ge ledaren vägledning och yttra sina åsikter för att kunna hjälpa ledaren att ta rätt beslut. 
Tankar om att det kan ske lärande mellan följare och ledare florerade och att det är viktigt att 
ge varandra vägledning. De tog det dock aldrig så långt att de kritiserade den formella 
ledarens handlingar och ageranden, utan hade som de passiva följarna en aktsamhet i att sätta 
sig upp mot ledarna. Detta menar Carsten et al. (2010) kan härledas till en rädsla från 
följarnas sida att utmana sociala normer och skada relationen med ledaren. 

De som av Carsten et al. (2010) karaktäriseras som proaktiva följare är de som uppgav sig att 
ofta ta egna initiativ och ge konstruktiv kritik och feedback till de formella ledarna och som 
stundtals även utmanar ledarnas beslut och handlingar. De lade vikt vid att ifrågasätta och 
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kritisera för att nå större framgång och de är villiga att ta risker för att åstadkomma detta. De 
proaktiva följarna anser sig alltså ha ansvar för och vara delaktiga i de formella ledarnas 
ledarskap. Carsten et al. (2010) gör utifrån intervjuerna tolkningen att de proaktiva, till 
skillnad från de två andra kategorierna av följare, anser sig vara medproducenter till 
ledarskapet  och  ser  sig  stundtals  som  ”tysta  ledare”.  Dessa  tar avstånd från den typiska rollen 
som följare, som är passiv och lydig. Carsten et al. (2010) menar däremot att de proaktiva inte 
ska misstas för att vara trotsiga och olydiga. Att på ett konstruktivt sätt arbeta för förbättring 
av organisationen var något som återkom från respondenterna och detta ansågs då göras 
genom att ifrågasätta ledarskapet, snarare än att passivt följa det. Det är organisationens bästa 
och mening som i första hand ska uppnås, inte att följa ledaren (Carsten et al., 2010). 

Passiva, aktiva och proaktiva följare hanterar situationer på olika sätt. Ledarskapsstilar, 
kontext och organisationsklimat spelar roll för hur de intervjuade medarbetarna konstruerar 
och ser på sina följarskap, vilket i studien av Carstens et al. (2010) yttras i hur respondenterna 
anser sig motta och interagera med ledarskapet. De aktiva och proaktiva följarna upplevde att 
det fanns svårigheter i att arbeta med alltför auktoritära ledare i strikta hierarkier. En slutsats 
Carsten et al. (2010) drar utifrån det är att det är viktigt att matcha rätt typ av följare med 
organisationen så att det ges bra förutsättningar för framgång. Att ha passiva följare i en 
organisation som har en formell ledare som fattar många dåliga och oetiska beslut är ingen 
god matchning. Likaså är proaktiva följare som är verksamma i en organisation vars kontext 
inte uppmuntrar ifrågasättande är inte heller bra eftersom de kan känna sig undantryckta och 
ineffektiva i sina arbetsroller. Frustration kan även tänkas uppstå mellan ledare och följare om 
karaktärsdragen inte överensstämmer vilket kan skada de personliga relationerna sinsemellan 
vilket i sin tur kan gå ut över arbetet. Det är således eftersträvansvärt att hitta en passande 
matchning mellan karaktären på följarna och karaktären av organisationen och dess kontext, 
klimat och formella ledare. 

De proaktiva följarnas sätt att agera gentemot den formella ledaren menar Carsten et al. 
(2010) stärker annan forskning (Bennis, 2000) om att ledaren inte längre kan ses som den med 
störst kunskap i organisationen. Det är därmed inte självklart för de proaktiva följarna att följa 
ledarna på grund av dessa kriterier, vilket visat sig i större utsträckning gälla för de passiva 
följarna. Detta kopplar Carsten et al. (2010) till forskning som säger att de proaktiva följarnas 
karaktärsdrag är eftersträvsamma i dagens organisationer eftersom medarbetare som kritiskt 
granskar den formella ledarens tankar och ageranden kan uppmärksamma andra alternativa 
tillvägagångssätt, vilket kan förhindra att felaktiga beslut fattas och misstag begås (Carsten et 
al., 2010). 

  



13 
 

3. Metod 

I metodkapitlet redogörs för studiens genomförande och de metodologiska val som gjorts 
samt vilka konsekvenser de gett. Kapitlet inleds med större val som forskningsstrategi och 
undersökningsdesign och fortlöper med hur intervjuer och analysen har genomförts. Kapitlet 
avslutas med en metoddiskussion. 

3.1 Forskningsstrategi 

Då vi studerat hur människor uppfattar varandra och relationer som finns mellan dem har vi 
använt en metod som hjälper oss att förstå detta utifrån en mer öppen, utforskande typ av 
analys. Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar blev valet av forskningsstrategi en 
kvalitativ forskningsmetod. Eftersom frågeställningarna handlar om medarbetarnas sätt att 
konstruera ledarskapet är det lämpligt med en metod som utgår från att den sociala 
verkligheten är beroende av de individer som konstruerar den. Den kvalitativa metoden har 
denna utgångspunkt (Bryman & Bell, 2005, s. 298). Eftersom vi i frågeställningarna gör 
antagandet att det är individerna i en social verklighet som uppfattar och tolkar ledarskap är 
den kvalitativa forskningsstrategin lämplig för vår studie. 

Eftersom syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för vilka förutsättningar som finns för 
ledarskap har tolkningen en central roll i det val som gjorts av forskningsstrategi. Eftersom 
frågeställningarna ska svara på hur medarbetare i kunskapsintensiva verksamheter ser på 
ledarskap är tolkningen av ledarskap viktigt. Vårt syfte med uppsatsen är inte endast att 
beskriva hur dessa individer ser på ledarskap utifrån våra tre forskningsfrågor utan även skapa 
förståelse för detta genom tolkning av empirin. Genom att ha ett tolkande synsätt kan 
förståelse skapas genom att tolka dessa utifrån uppsatsens referensram (Bryman & Bell, 2005, 
s. 32). Kvalitativ metod har ofta en tolkande inriktning eftersom tyngden ligger på att förstå 
hur individer i den verklighet som studeras tolkar just denna (Bryman & Bell, 2005, s. 298). 

När de svar som samlats in har tolkats har det gjorts utifrån den förförståelse vi har för det vi 
studerat. Alltså, den förförståelse om hierarkier, formellt ledarskap och kunskapsintensiva 
verksamheter som vi skaffat oss i vår litteraturgenomgång har i högsta grad varit viktig för 
tolkningen av empirin. Vår tolkning av den empiri som samlats in har gjorts utifrån den 
teoretiska referensram som presenterats. Vår förförståelse för organisationer och ledarskap har 
när tolkningen skett inte varit möjlig att separera från den teoretiska referensramen. Denna 
förförståelse ser vi dock vara en tillgång snarare än ett hinder. Vad vi däremot har gjort är att i 
största möjliga mån redogöra för hur våra tankegångar gått vid tolkningen. Detta för att ni 
som läsare ska kunna göra en bedömning av trovärdigheten i våra slutsatser. 

3.2 Angreppssätt  

När vi tolkat och skapat förståelse för den insamlade empirin har detta inte gjorts på ett 
statiskt sätt. Vi ser den process som förelegat denna uppsats som en pendling mellan teori och 
empiri. Vår tolkning av det formella ledarskapet började med en förenklad förståelse av det. 
När vi sedan läste in oss på teorier kring de olika delarna som våra frågeställningar består av, 
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hierarkier, ledarskap och följare, utvecklades förståelsen för formellt ledarskap vilket förde 
oss i fortsatta och ibland nya banor. Denna resa gav oss en mer nyanserad bild av det formella 
ledarskapet som berikat uppsatsen med andra infallsvinkar än de från början satta. När vi 
sedan påbörjade tolkningen och analysen av den insamlade empirin uppstod en pendling inte 
bara mellan de olika teorierna som finns utan även mellan teori och empiri. För att förstå 
empirin behövde vi gå till teorin och vice versa. Detta sätt att angripa och tolka empirin har 
fördjupat förståelsen av hur individer med kunskapsintensivt arbete ser på formellt ledarskap. 
Radnitzky (1970) liknar denna tolkningsprocess vid en spiral där svängningarna mellan 
förståelse och empiri, och mellan helhet och delar illustreras (Ödman i Gustavsson, 2004, s. 
78). Tolkningen av uppsatsens teori påverkar hur vi tolkar empirin, som i sin tur påverkar att 
vi söker ny teori och tolkningen av denna. Detta blir sedan en spiral där förståelsen för det 
som studeras ökar utifrån teorin som används. I denna tolkning får även våra tidigare 
erfarenheter och kunskaper rum, vilka Radnitzky även menar förändras under 
tolkningsprocessen (Ödman i Gustavsson, 2004, s. 79). 

När vi tolkat respondenternas svar har det gjorts dels utifrån vår förförståelse för ämnet men 
också utifrån att de arbetar i företag som bygger på kunskapsarbete och har ett autonomt 
arbete. När företeelser tolkas och förstås kan detta endast göras i sitt sammanhang. Meningar 
är otolkbara om dessa inte sätts i den kontext där de yttras eller sätts i relation med vem som 
yttrar dem (Ödman i Gustavsson 2004, s. 80). 

3.3 Undersökningsdesign 

Eftersom vi valt att studera hur individer ser på den värld de vistas i, med syfte att skapa 
förståelse för förutsättningar som finns för formellt ledarskap, har studien designats på ett sätt 
som möjliggör en mer utforskande insamling av data och analysmetod. Det har satt vissa 
ramar för hur undersökningen designats vad gäller exempelvis omfattning, studieobjekt, 
undersökningsmetod och analysmetod. Den design som behövs är sådan som ger möjlighet att 
djupare undersöka vilka uppfattningarna är och till viss del varför de finns. Bryman och Bell 
(2005) menar att en undersökningsdesign ger en struktur till studien som vägleder och styr 
undersökningsmetod och hur den empiri som samlats in analyseras (Bryman & Bell, 2005, s. 
47). Vi ska nedan beskriva hur denna struktur sett ut i vår studie. 

Den här studiens frågeställningar är av sådan karaktär att det inte är tal om någon 
generalisering av uppfattningar om formellt ledarskap vilket innebär att studien snarare 
handlat om att hitta nyanserna än att fånga bredden. Ett mindre antal respondenter i en 
avgränsad kontext innebär att studien kan koncentreras på att nå djupet i varje respondents 
uppfattning om det vi studerar. Att vi är intresserade av att se nyanserna i de olika 
uppfattningarna har också påverkat omfattningen av studien. En allt för avgränsad studie 
skulle inte ha gett oss möjligheten att se dessa nyanser vilket betyder att en avvägning av 
omfattningen har varit ett viktigt moment av undersökningsdesignen. Omfattningen av 
studiens respondenter är nio personer. Vårt mål var att kunna fånga in tio stycken 
respondenter, eftersom den mängd empirimaterial som kvalitativa metoder ofta ger tar tid att 
bearbeta. Att det slutgiltiga antalet blev nio stycken gjorde att det fanns tid att göra denna 
bearbetning och samtidigt gjorde att vi kunnat fånga upp mönster och nyanser i empirin. 
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Undersökningen har gjorts i den kontext vi avgränsat till medarbetare i kunskapsintensiva 
verksamheter. Denna kontext är grunden för uppsatsens frågeställningar och utgör därmed en 
viktig ram för hur denna undersökning har genomförts. Eftersom kontexten i studien är 
kunskapsintensiva verksamheter har vi valt att inte binda oss vid ett specifikt företag. Med 
hänsyn till studiens syfte var det vid val av respondenter betydelsefullt att dessa var från några 
olika verksamheter. Det öppnar för att svaren på frågeställningarna inte är bundna till ett 
specifikt företag och ökar därmed pålitligheten av studien. Respondenterna kommer från sju 
olika företag varav en är frilansande konsult. Företagen är av varierande storlek där det minsta 
företaget har ett tiotal anställda medan det största har omkring hundra anställda. Tre 
respondenter är ifrån samma verksamhet men eftersom dessa är en mindre del av 
respondenterna anser vi att det inte motverkar syftet med att ha respondenter från olika 
verksamheter. Valet att ha respondenter från olika verksamheter stöds också av den 
analysnivå som studien har. Eftersom frågeställningarna är på individnivå är det också den 
nivå som analysen av empirin har gjorts.   

3.4 Undersökningsmetod  

3.4.1 Semi-strukturerade intervjuer 
Eftersom syftet och frågeställningarna är sådana att det är medarbetare i kunskapsintensiva 
verksamheters syn på ledarskap som vi har undersökt var ett lämpligt tillvägagångssätt för att 
uppfylla dessa att låta respondenter komma till tals genom intervjuer. Intervjuer är vanligt 
förkommande i kvalitativa studier men kan se olika ut (Bryman & Bell, 2005, s. 360f). 
Intervjuerna som genomförts har till designen varit semi-strukturerade. I intervjuguiden (se 
Bilaga) utgicks det från ett antal teman som vi önskade att respondenterna skulle beröra och 
de gavs utrymme att fritt prata kring det aktuella temat. Frågorna var av öppen karaktär och 
inte ledande för att få respondenterna att själva ta ställning och berätta utifrån sitt eget 
perspektiv kring intervjuguidens olika teman. Därefter ställdes relevanta följdfrågor för att få 
respondenten att med egna ord beskriva sina uppfattningar och tankar närmre kring de olika 
områdena under varje specifikt tema. Intervjuguiden avslutades med att respondenten fick 
möjlighet att tillägga saker fritt som den önskade förmedla. Det är enligt Bryman och Bell 
(2005) ett lämpligt sätt att avsluta intervjuer på eftersom respondenten då kan bidra med 
aspekter som inte funnits med i intervjuguidens områden eller som inte passat att ta upp 
tidigare (Bryman & Bell, 2005, s. 372). 

De   teman   som   användes   i   intervjuguiden  var   “hierarkier”,   “ledarskap”  och  “följare”.  Dessa  
teman har sitt ursprung i problemformuleringen, syfte och frågeställningarna samt 
teorikapitlet. Vart och ett av intervjuguidens teman kopplas ihop med varsin fråga i 
frågeställningen. Detta för att få en röd tråd från syfte och frågeställningar vidare genom 
uppsatsens såväl teorikapitel som empiri och analyskapitel. 

Temat hierarkier har sin grund i att det är en betydande del för ledarskap i en organisation att 
utgå från den hierarkiska strukturen. Det blir således av intresse att få reda på vad 
respondenterna anser om hierarkier och deras upplevelser kring det. Följdfrågor som ställdes 
inom temat handlade om hur synen på hierarkiska strukturer var, grundsynen på dessa. Vad 
respondenterna ansåg om roller och positioner i en organisation, om de var baserade utefter 
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hierarkisk ordning eller inte och tankar kring det. Det ställdes även hypotetiska frågor 
gällande hur en organisation skulle klara sig utan formella hierarkier och utan chefer. Tanken 
bakom det var att respondenterna skulle få beskriva sin syn på hur det praktiska arbetet skulle 
påverkas, vilka problem som spåddes kunna uppstå och vilka aspekter som de trodde skulle 
fungera bra ändå. 

Temat ledarskap har sin grund i att det skulle fånga upp vilka delar i ledarskapet som 
respondenterna lägger vikt vid och deras syn på vad som är uppskattade eller mindre 
uppskattade delar i ledarskap. Andra aspekter som togs upp var huruvida respondenterna såg 
några   skillnader  mellan  begreppen   “chef”  och  “ledare”   samt  om  det   fanns  några  personliga  
skillnader mellan ledare och medarbetare. Detta gjordes för att se ifall respondenterna kunde 
se några särskilda personlighetsdrag hos ledare. Det ställdes även frågor som lät 
respondenterna beskriva hur de såg på graden av självständighet och friheten i deras arbeten. 
Detta för att få reda på huruvida ledarens ageranden hade stor eller liten betydelse i deras 
vardagliga arbete. Respondenterna blev även uppmanade att beskriva några situationer då de 
önskade inslag av ledning, detta för att ge en bild av när ledarskap var mest önskvärt i 
medarbetarnas vardag. 

Det avslutande temat följare har sin grund i att det skulle fånga upp hur medarbetarna såg på 
rollen som följare. Huruvida de ansåg att relationen mellan ledare och följare borde fungera 
för att ledarskapet ska bli så bra som möjligt. Det gavs utrymme att berätta om de känner att 
de har några krav på sig från ledaren att vara på ett eller annat sätt i sina följarroller. Utifrån 
teorikapitlets del om passiva, aktiva och proaktiva följarroller ställdes frågor där 
medarbetarna även fick beskriva hur de själva agerar i följarrollen. Detta för att ge en 
tydligare bild av hur de ser på sina egna roller i medverkandet till ledarskapet. Graden av 
självständighet och frihet blev även här av intresse för att få en bra bild av hur deras syn på 
följarrollen förhåller sig. 

I och med att de specifika frågorna har varit väldigt öppna har intervjuerna sett lite olika ut 
mellan de olika respondenterna beroende på om de fokuserat på att prata mer eller mindre 
kring vissa av områdena under varje tema. Kvalitativa intervjuer med semi-strukturerad 
karaktär är flexibla och det som läggs vikt vid är hur respondenten uppfattar frågorna och vad 
denne anser vara viktigt, till skillnad från strukturerade intervjuer som syftar till att få svar på 
i förhand givna frågeställningar (Bryman & Bell, 2005, s. 361ff). Under intervjuernas gång 
var vi flexibla vid ordningen på områdena under varje tema och ställde anpassade följdfrågor 
och relaterade frågor beroende på vad respondenten berättat. Att vara beredd att ändra 
ordningsföljden på frågor och områden är något som Bryman och Bell (2005) påpekar är av 
betydelse för att få ut mesta möjliga av intervjutillfället (Bryman & Bell, 2005, s. 369). Denna 
flexibilitet har varit viktig för de intervjuer som empiriinsamlingen har bestått av eftersom det 
tjänar studiens syfte att respondenterna haft möjlighet att i intervjusituationen själva kunna 
styra samtalet i de riktningar de anser viktiga. 

3.4.2 Val av respondenter 
Vår strävan när det gällde att få tag i respondenter till intervjuerna var individer som arbetar 
inom kunskapsintensiva verksamheter. Vår avgränsning gjordes till IT-branschen eftersom det 
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är en stor bransch och den är intressant eftersom den ligger i tiden och är relevant utifrån 
kriterierna för kunskapsintensiva verksamheter. Vi sökte medarbetare med hög utbildning och 
yrken med låg standardisering. De respondenter som valdes ut till studien arbetar som IT-
konsulter och systemutvecklare eftersom de yrkena svarade bra mot kriterierna för 
kunskapsintensiva arbeten. Bland respondenterna förekommer det både kvinnor och män (för 
att inte urskilja dessa och säkerställa anonymiteten har det i empiri och analyskapitlet skrivits 
“han”   när   det   relaterats   till   något   respondenterna   sagt).   För   att   få   tag   i   respondenterna  
användes en kombination av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Bekvämlighetsurval 
innebär att tillgängliga personer i ens närhet som är av intresse används som respondenter. 
Snöbollsurval innebär att ett mindre antal personer som är lämpliga för studien kontaktas för 
att sedan använda de för att få kontakt med ytterligare lämpliga personer (Bryman & Bell, 
2005, s. 124ff). Vi hade några kontakter som arbetar inom IT-branschen och vände oss till 
dem. Några av dem kunde ställa upp och de kunde även i sin tur ge tips på tänkbara 
respondenter som vi kunde höra av oss till. Kontakten med respondenterna skedde via telefon 
och mail och fungerade utan komplikationer. 

3.4.3 Trovärdighet 
För att så långt som möjligt säkerställa trovärdigheten i denna studie vill vi belysa några av de 
åtgärder som gjorts för att höja den. Uppsatsen har dels blivit granskad vid ett flertal tillfällen 
av både studentkollegor och vår handledare. Det har gjort att det under vägen fram till 
slutprodukten har funnits en transparens i momenten av studien och de som tar del av 
resultaten kan lita på att resultaten inte framkommit bakom stängda dörrar. Bryman och Bell 
(2005) menar att granskningen är ett steg i att öka pålitligheten av en studie. Även 
tillförlitligheten av studien ökar då det genom granskning av processen säkerställs att denna 
har gjorts i enlighet med de regler som finns vad gäller forskning på avancerad nivå (Bryman 
& Bell, 2005, s. 307). En annan aspekt vad gäller tillförlitligheten som vi vill lyfta är 
validiteten av de intervjuer som genomförts. Den har vi hanterat genom att vi under 
intervjuernas gång ställde frågor som gjorde att respondenterna kunde bekräfta ifall vi 
uppfattat deras svar på ett riktigt sätt. Enligt Bryman och Bell (2005) är en vanlig metod att 
säkerställa validiteten att låta respondenterna ta del av resultaten av studien för att bekräfta att 
dessa överensstämmer med hur de uppfattar det som studerats (Bryman & Bell, 2005, s. 307). 
Denna metod har inte varit aktuell i vår studie, dels på grund av praktiska orsaker och dels för 
att vi valt ovan beskrivna metod istället.  

Samtliga nio intervjuer transkriberades ordagrant efter att de genomförts. Detta för att kunna 
sammanställa det stora empirimaterial som intervjuerna inbringat. Med hjälp av 
transkriberingarna fanns förutsättningar för en mer noggrann analys eftersom respondenternas 
exakta svar kunde gås igenom fler gånger än om enbart anteckningar genomförts (Bryman & 
Bell, 2005, s. 374f). I den empiri som redovisas i empiri och analyskapitlet har det markerats 
vilka respondenter som har sagt vad. Det har gjorts genom att markera respondenterna med 
var sin kod, exempelvis R1 för respondent ett och så vidare. I och med detta kan de som tar 
del av studien få en inblick i vem av respondenterna som sagt vad vilket ökar transparensen i 
studien. Det kan i kvalitativa forskningsmetoder vara svårt att ge transparens på grund av att 
det inte finns så tydliga riktlinjer om hur det bör hanteras (Bryman & Bell, s. 320f). Vi har i 
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denna uppsats hanterat detta genom att visa hur respondenternas åsikter fördelats och 
används. 

Att kunna överföra de resultat som en kvalitativ studie ger till andra kontexter eller andra 
situationer inom samma kontext ställer krav på att beskrivningar och redogörelser görs 
utförligt (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi har så långt som möjligt beskrivit 
kunskapsintensiva verksamheter för att en bedömning av överförbarheten ska kunna göras. 
Genom att de förutsättningar som gäller i kunskapsintensiva verksamheter, som exempelvis 
autonomi, förklaras kan det göras en bedömning av hur dessa resultat kan överföras till andra 
kontexter. 

För att öka trovärdigheten vad gäller litteraturanvändningen har vi varit noga med att använda 
artiklar från väletablerade tidsskrifter (se mer i avsnittet 3.5.1 Litteraturinsamling). Varje 
artikel har även värderats utifrån hur författarna kommit fram till sina resultat. All litteratur 
som använts i uppsatsen har utförligt presenterats i den avslutande referenslistan för att ge 
möjlighet att kunna söka upp och kontrollera det material som använts. 

3.4.4 Etiska överväganden 
De respondenter som deltagit i studien gav alla sitt samtycke till att delta och var medvetna 
om vad som var avsett att studeras samt varför de tillfrågats att delta. Respondenterna lovades 
anonymitet vilket i vår studie betyder att varken namn på respondenterna, det företag de var 
anställda på eller den kund de eventuellt arbetade hos har kommit till kännedom för andra än 
oss författare. Avsikten med det har varit att respondenterna skulle känna sig trygga med att 
kunna uttala sina tankar och uppfattningar utan att dessa kan hänföras till dem personligen. 
Därmed förhindrades i så stor utsträckning som möjligt att de i sina svar påverkades av en 
aktsamhet över vad andra kan tycka om deras svar. Även om ämnet i sig inte är av känslig art 
minskade riskerna att respondenterna begränsade sig i sina svar. Vad gäller företagens namn 
finns det ingen relevans för vår studie att koppla dessa till studiens resultat. 

3.5 Det praktiska hantverket 

3.5.1 Litteraturinsamling 
I vår sökning efter relevanta vetenskapliga artiklar har vi framförallt använt oss av sökmotorn 
Google Scholar. Vi har även sökt vetenskapliga artiklar främst avgränsat till väl erkända 
tidsskrifter,   exempelvis   “Organization   Studies”,   “Human   Relations”   och   “Leadership  
Quarterly”.   Sökorden som använts   har   varit   exempelvis   “Leadership”,   “Leader”,  
“Management”,   “Manager”,   “Knowledge   intensive   firms”,   “Knowledge   organizations”,  
“Hierarchy”,  “Follower”  och  “view”.  Sökorden har kombinerats på olika sätt för att fånga upp 
relevanta artiklar som matchar uppsatsens syfte. Vi har i många fall gått igenom referenslistan 
på artiklarna för att komma vidare till andra angränsande artiklar på området. Detta för att 
även få större vetskap om vilka författare som verkar vara betydande inom ämnesområdet.  

Det har även använts en del litteratur i form av böcker med inriktning inom ledarskap och 
organisation. Dessa böcker har sökts fram på liknande sätt som de vetenskapliga artiklarna 
vad gäller sökord. Majoriteten av böckerna har nåtts via Örebro Universitetsbibliotek och 
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deras sökmotor. En del av böckerna har vi även varit i kontakt med under tidigare kurser på 
Örebro Universitet. 

3.5.2 Empiriinsamling 
I denna studie har empirin samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. De nio 
intervjuerna har genomförts med nio respondenter vid olika tillfällen. Tre av intervjuerna har 
genomförts på respondenternas arbetstid och arbetsplats. Detta har i dessa fall förankrats med 
dennes ansvariga chef. De andra sex respondenterna intervjuades på caféer vilka passat bra 
som mötesplats eftersom vi uppfattar det som avslappnade och neutrala miljöer. Vi har inte 
uppfattat att de olika platserna för intervjuerna påverkat resultatet, samtliga respondenter 
upplevdes avslappnade i intervjusituationen. Intervjuerna genomfördes under perioden 2013-
04-15 och 2013-04-26. Längden på intervjuerna varierade mellan 25-50 minuter. Detta beror 
på att frågorna var av väldigt öppen karaktär och det var upp till respondenterna att utvidga 
svaren. Det ligger även naturligt hos vissa individer att göra mer omfattande utläggningar än 
hos andra. En del respondenter talade även i en snabbare takt än andra vilket gjorde att de 
hann förmedla liknande omfattning information på kortare tid än andra. 

Intervjuerna har vid samtliga tillfällen spelats in på inspelningsbar mp3-spelare. Det har varit 
ett hjälpmedel för oss att i efterhand kunna transkribera och återge och analysera ordagrant 
vad som sagts på intervjuerna, då det inte är möjligt att göra så om endast anteckningar tas 
under intervjun. Genom att spela in intervjuerna kunde vi dessutom vara mer närvarande i 
samtalet med respondenten och kunde koncentrera oss på vad denne sa istället för att vara 
upptagna med att anteckna. Vi kunde således vara uppmärksamma och ställa relevanta 
följdfrågor vartefter intervjuerna fortskred vilket är en av fördelarna med inspelning (Bryman 
& Bell, 2005, s. 374f). Vår uppfattning är att samtliga genomförda intervjuer löpte på utan 
betydande störningsmoment och ingen av respondenterna uppfattades som stressad eller 
obekväm i intervjusituationen. 

3.6 Analysmetod 

Intervjuerna följde de tre teman som teorikapitlet är uppbyggt utefter, det vill säga hierarkier, 
ledarskap och följare. Ett första steg i analysen var att göra en grov tematisering av 
empirimaterialet för att få till mer avgränsade teman. Vi hade redan direkt efter intervjuerna 
en uppfattning om vilka avgränsade teman som eventuellt skulle bli aktuella, men denna 
uppfattning förstärktes eller reviderades efter den första genomgången av materialet. De 
avgränsade teman som plockades ut var sådant som antingen många respondenter berört, haft 
lika eller olika åsikter om, eller sådant enstaka respondenter berört men vi funnit intressant att 
studera ytterligare utifrån teorin.  

I en första bearbetning fanns det sex stycken avgränsade   teman:   ”Hierarkier”,   “Beslut   och  
ansvar”,   “Ledarskap”,   ”Erfarenhet och teknisk   kunnighet   om   arbetet”,   “Följarrollen”   samt  
“Självständighet  och  frihet”.  Genom  färgkodning  arbetade  vi  sedan  igenom  empirimaterialet  
och grupperade utsagorna efter de avgränsade teman de berörde. Efter att detta var gjort gavs 
en tydligare överblick över vad som sagts i förhållande till varje avgränsat tema.  
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Ett andra steg i analysen blev att arbeta med respondenternas mentala bilder som de gav 
uttryck för i intervjuerna. I de mentala bilderna samlades respondenternas sammantagna syner 
och uppfattningar. De mentala bilderna är således induktivt skapade men de har även 
inspirerats av den tidigare forskningen gällande hierarkier, ledarskap och följarrollen vilket 
gjort att de mentala bilderna har koppling till den teoretiska referensramen. Syftet med 
uppsatsen och frågeställningarna stödjer att jobba med mentala bilder eftersom det är hur 
människor ser på hierarkier, ledarskap och följarrollen som är kärnan i uppsatsen. Utifrån de 
sex avgränsade teman som framkom ur det empiriska materialet kunde vi efter några 
revideringar måla upp fem mentala bilder.  

Material från det avgränsade temat   “Hierarkier”   placerades   delvis in i både mental bild 
“Strukturer  behövs  för  att  fördela  arbete”  och  i  mental  bild  “Hierarkier  handlar om beslut och 
ansvar”.   Detta gjordes för att få en mer tydlig presentation av det materialet. Utifrån det 
avgränsade   temat   “Beslut   och   ansvar”   placerades en del av materialet i mental bild 
“Hierarkier”  och en del i  mental   bild   “Ledaren   som   en   stöttande   funktion”.  Materialet   från  
temat   “Ledarskap”   placerades   enbart   i   mental   bild   “Ledaren   som   en   stöttande   funktion”  
eftersom det var mycket material och vi ansåg att det bäst presenterades gemensamt.  

Det material som samlats  under  det  avgränsade  temat  “Erfarenhet och teknisk kunnighet om 
arbetet”   placerades   i   mental   bild   ”Ledarens   tekniska   kompetens   är   mindre   viktig”   och  
materialet från temat “Följarrollen”   placerades   i  mental   bild   “Det   är   viktigt   att   som   följare  
förhålla  sig  kritisk   till   ledaren”.  Angående  det  avgränsade  temat  “självständighet  och  frihet”  
ansåg vi att det materialet kunde relateras till många av de övriga mentala bilderna och blev 
således inte någon egen. Vi ansåg det vara mer lämpligt att sprida ut det materialet till alla 
mentala bilder eftersom det kan relateras till samtliga bilder. Därav blev antalet mentala bilder 
en färre än antalet teman som först plockades fram ur empirimaterialet. Figuren nedan är en 
beskrivning av hur de olika stegen i analysmetoden hänger ihop. 
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Figur 1. En visuell redogörelse av analysmetoden.  

De mentala bilderna som respondenterna målat upp i intervjuerna kunde analyseras utifrån 
den teoretiska referensramen vilket bidrog till att frågeställningarna i slutänden kunde 
besvaras. De mentala bilderna stöds och skiljer sig i olika grad mellan respondenterna. Genom 
att utgå från en bild har vi kunnat se nyanser, motsatser och mönster i hur respondenterna 
svarat som sedan varit grunden för den vidare analysen. Vi har studerat de likheter som finns, 
det vill säga det gemensamma i svaren, och hur dessa förhåller sig till den teorin. Vi har också 
valt att lägga fokus på vissa av de olikheter som finns i svaren för att fånga upp de nyanser 
som en kvalitativ forskningsmetod möjliggör. Dessa nyanser är viktiga att ta vara på eftersom 
vi kunde se att det fanns sådana i de svar som gavs. Att bortse från dessa och enbart fokusera 
på det gemensamma i svaren skulle ge en skev bild av den komplexitet och ibland 
inkonsekvens som finns när människors uppfattningar studeras. Det finns även meningar som 
skiljer sig mellan respondenterna och som yttrar sig i de svar de gett under intervjuerna. Även 
dessa skillnader finner vi relevanta att lyfta eftersom det är av vikt att se hur uppfattningar om 
ledarskap, hierarkier och följarskap även kan skilja sig inom den kontext vi valt att studera. Vi 
är av uppfattningen att det är när likheter, olikheter och skillnader ställs mot varandra som de 
mentala bilderna får liv och vi verkligen kan öka förståelsen för hur denna grupp av 
människor ser på formellt ledarskap. 
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3.7 Metoddiskussion 

Med en kvalitativ forskningsstrategi har det inte kunnat genereras resultat som statistiskt går 
att säkerställa eller som går att generalisera. Det var dock inte syftet med uppsatsen och om 
det hade varit det hade en annan forskningsstrategi valts som möjliggjort detta. I och med att 
uppsatsen har en kvalitativ strategi är vi medvetna om att tolkningen av empirin är viktig och 
avgörande för vilka resultat som presenteras och det ställer krav på att det redogjorts för hur 
processen har gått tillväga. 

Angående antalet respondenter ser vi inte att fler respondenter hade varit av större betydelse 
för de resultat vi kommit fram till. De nio respondenter anser vi gav tillräckligt med material 
för att på ett tillförlitligt sätt kunna säga något om förutsättningarna för formellt ledarskap i 
kunskapsintensiva verksamheter. Ett mindre antal respondenter hade inneburit att vissa av 
aspekterna i intervjuerna inte hade framkommit. Dock hade ett mindre antal öppnat upp för att 
kunna koppla tillbaka till respondenterna med uppföljning efter intervjuerna för att på det 
sättet utveckla deras svar. Angående urvalet av respondenter som gjorts genom 
bekvämlighetsurval och snöbollsurval är dessa metoder lämpliga i kvalitativa studier. Det bör 
dock nämnas att de respondenter som valts ut genom dessa inte är statistiskt representativa 
eftersom   urvalen   är   av   typen   “icke-sannolikhets   urval”   (Bryman   &   Bell,   2005,   s.   124ff).  
Eftersom vi inte ska dra några statistiska slutsatser av den här studien är detta inget 
bekymmer. 

Ytterligare en aspekt som är värd att ta upp är valet av den frilansande konsulten som inte har 
någon chef eller formell ledare i sitt egna företag utöver sig själv. Det som talar för att den 
respondenten finns med är att han tidigare har arbetet i företag där han haft chefer och 
formella ledare. Dessutom är han i kontakt med dessa i de företag han får uppdrag hos och 
således uppfyller han de kriterier på respondenterna som finns i studien. 
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4. Empiri och analys  

I detta kapitel presenteras och analyseras den insamlade empirin löpande.  Empirin 
presenteras utefter de fem mentala bilderna som utlästes i empirimaterialet. Analysen sker 
löpande i nära anslutning till den redovisade empirin. Detta kapitel följer teorikapitlets teman 
vad gäller ordningsföljden: Hierarkier, ledarskap och följare. 

4.1 Mental bild: Strukturer behövs för att fördela arbete 

4.1.1 Formella eller informella strukturer 
”Nånstans tror jag, egentligen är det skitsamma om det är formell 
ledarskapsstruktur eller om det är informell ledarskapsstruktur, alltså det som 
behövs är nån typ av struktur.” (R1) 

En sammantagen åsikt hos respondenterna är att det behövs någon slags struktur för att ett 
företag ska fungera. Enligt R1 måste det finnas en tydlighet i hur arbetet styrs och det 
strukturerna gör är att tydliggöra hur ansvar är fördelat. Oavsett om det är en formellt bestämd 
struktur eller om det handlar om informellt uppkomna strukturer anses dessa behövas. I 
respondenternas resonemang om att strukturer är nödvändiga för att företag ska fungera kan vi 
se att dessa i första hand är till för att individerna i företaget ska veta vilka ramar de har att 
förhålla sig till och för att kunna kontrollera riktningen och styrningen av företaget på en mer 
övergripande nivå. Även om respondenterna har ett arbete som bygger på hög grad av 
autonomi finns ändå ett behov av att ha en struktur som sätter upp ramarna. Hur dessa ramar 
yttrar sig kommer vi gå in djupare på nedan (vad gäller bland annat roller och 
arbetsfördelning) men vi kan här konstatera att den struktur som respondenterna menar är 
nödvändig handlar om övergripande styrning. Mintzbergs (1980) modell över den 
professionella byråkratin är till stora delar lik det sätt som respondenterna talar om de 
formella strukturernas betydelse för deras arbete. Mintzberg (1980) menar att organisationer 
som bygger på professioner kan vara byråkratiska utan att vara centraliserade och att det finns 
strukturer som tillåter hög autonomi hos medarbetarna. Att respondenterna finner det viktigt 
med strukturer fast de i praktiken har ett autonomt arbete betyder att dessa strukturer tjänar ett 
annat syfte än att centralisera organisationen, vilket är i linje med Mintzbergs (1980) 
professionella byråkrati. 

Det finns en uppfattning bland respondenterna att sättet att strukturera organisationer genom 
hierarkier tjänar ett syfte i framför allt större organisationer. R6 menar att hierarkier behövs då 
det finns individer som inte är så arbetsbenägna eller har andra problem som gör att det inte 
fungerar utan styrning uppifrån. När individer i organisationen inte kan eller vill prestera 
menar vissa respondenter att det behövs ledning genom en hierarkisk ordning för att hantera 
det. Det är inte viktigt för respondenterna personligen att det finns en hierarkisk ordning i ett 
företag men menar att det behövs för att företaget ska fungera. R9 menar dock att huvudsaken 
är att det råder tydlighet om hierarkier finns. Om ledningen väljer att bygga företaget utefter 
en formell hierarki ska det vara något som de står för och att dessa är tydliga. Då vet 
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medarbetarna vilka förutsättningar som finns för att klättra i organisationen. R9 tror också att 
det oftast finns hierarkier men att de inte alltid är så pass uttalade som de borde vara. 

Det finns en viss inkonsekvens i respondenternas syn på ifall det är möjligt att ha en 
fungerande organisation utan en formell struktur. Några av respondenterna är först 
kategoriska i sina åsikter men ändrar till viss del den åsikten när de börjar resonera kring det. 
R6 säger exempelvis: 

”Ja asså helt utan [formella strukturer] skulle det inte fungera överhuvudtaget, så 
enkelt tror jag att det är. Jag menar nån i slutändan måste vara den som vågar ta 
besluten om en investering eller vad det nu kan vara liksom. Nån måste faktiskt va 
den som får signera fakturorna för företaget och så vidare, så att helt utan det 
skulle jag säga, det är omöjligt.”  (R6) 

R6 fortsätter sedan med att nyansera detta genom att storleken på företag spelar roll och med 
rätt individer i organisationen skulle det mycket väl kunna fungera. Flera av respondenterna 
menar att större företag har mer behov av starka strukturer eftersom behovet av tydlighet blir 
större. Respondenterna R3, R6 och R7 menar att mindre företag mycket väl skulle kunna 
fungera bra utan stark struktur eftersom medarbetarna där gemensamt skulle kunna hantera 
arbetet ändå, men ju mer organsationen växer desto mer struktur krävs det. Att storleken på 
organisationen anses påverka hur stort behovet av struktur är visar sig tydligt i 
respondenternas sätt att resonera kring strukturer. 

4.1.2 Graden av självständighet 
Flera av respondenterna (R1, R4, R7) menar att hur mycket formell struktur som behövs för 
att organisationen ska fungera beror på vilken bransch företaget är verksam i. Det finns en 
uppfattning att svaga eller inga formella strukturer alls skulle vara möjligt i den egna 
branschen men svårare i andra. R7 lägger i sina resonemang fokus på att strukturer är till för 
att arbetsfördela, så att även de uppgifter som är mindre roliga blir gjorda. Detta menar han 
inte är något större problem i en grupp IT-konsulter men säger: 

”I en butik till exempel så skulle det kanske inte fungera lika bra, för ingen kanske 
vill stå och vika kläder hela dagarna, och nån kanske bara vill stå i kassan, det 
kan bli problematiskt liksom, […]  man är inte lika självständig och då kanske det 
tråkiga inte blir gjort. Så det beror helt på vilket företag det är och vilka 
arbetsroller det handlar om.”  (R7) 

Självständighet i arbetet menar R7 är en viktig faktor för att det ska fungera utan en stark 
struktur. Han bygger detta på att hans arbetsplats inte hade någon chef under ett och ett halvt 
år och att det fungerade bra ändå. Det anses viktigare att ha strukturer i branscher som har mer 
linjeproduktion eller mer standardiserat arbete, eller i mindre högutbildade branscher. Att 
medarbetare i dessa branscher inte är lika självständiga och angelägen att utföra tråkigare 
uppgifter menar R7 är en av anledningarna till att det behövs en starkare struktur och styrning 
där. Även R5 och R8 anser att strukturer bidrar med fördelning av arbete, med avseende på 
kompetens (R5) och ansvarsområden (R8). 
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”Jag tror delegeringen av arbetsuppgifter skulle kunna bli väldigt skev utifrån 
kompetens…  Jag  tror att det skulle kunna bli ganska skevt, i och med att det inte 
finns nån som egentligen sköter dom egentliga uppdelningarna.”  (R5) 

”[…]  till exempel tydliga gränser som är vad avgränsar hans olika områden och 
så vidare, det är jätteviktigt tycker jag att det är.”  (R8) 

Självständigheten i respondenternas arbeten är en faktor som påverkar hur de ser på behovet 
av strukturer. De säger att formella strukturer behövs men att de i deras egen bransch inte är i 
lika stort behov av dem som i andra branscher. Diefenbach och Sillince (2011) menar att 
kunskapsintensiva verksamheter bygger på starka strukturer, oavsett om de är formella eller 
informella. De strukturer som respondenterna menar behövs i deras arbete är av ett mer 
praktiskt slag, för att fördela arbete och ansvar. Eftersom dessa strukturer då tjänar ett syfte 
som inte är att rangordna individerna i organisationen, vilket Diefenbach och Sillince (2011) 
menar är något som man motsätter sig, så är dessa lättare för respondenterna att ta till sig. Att 
respondenterna ändå finner det viktigt med definierade roller och struktur men har autonomi 
som inte ger förutsättningar till en formell struktur gör att de informella strukturerna blir av 
större betydelse i dessa verksamheter. Det är också vad Diefenbach och Sillince (2011) studie 
tyder på. Våra tankar gällande ovanstående är att vi förstår varför respondenterna tycker att 
strukturer är viktigt. Strukturerna är inte till för att definiera status utan för att reda ut mer 
praktiska angelägenheter som underlättar deras arbete. Detta menar vi ger möjligheter att 
strukturera organisationer utan att fastna i pyramidliknande strukturer eftersom vi ser att det 
behovet inte är påtagligt hos individer i kunskapsintensiva verksamheter. 

4.1.3 Fördelning av roller 
Det råder delade uppfattningar bland respondenterna om hur viktigt det är med väldefinierade 
och avgränsade roller i företag. R8 kallar sig själv gammalmodig som anser att det är viktigt 
att det finns tydliga roller eftersom det avgränsar så att rätt kompetens håller på med rätt saker 
och inte blandar sig i områden där de inte har kompetens att vara. Han menar även att 
beslutsmandat behöver fördelas genom att definiera vilka roller personerna i företaget har. R2 
och R4 uppger att väldefinierade och avgränsade roller handlar om fördelning av ansvar och 
möjlighet att nå mål. R3 är däremot av uppfattningen att det inte är viktigt att ha uttalade 
roller utan att dessa ändå skapas. Det mycket tack vare den höga utbildningsnivån bland 
medarbetarna  vilket  gör  att  de  ”självorganiserar”  sig  och  finner  de  roller  som  passar  var  och  
en. Vad gäller användningen av titlar och positioner menar R2 att titlar är ett sätt att bygga 
varumärket av sig själv och har av erfarenhet kommit fram till att dessa titlar sällan säger 
något om vad som finns bakom. R2 hänvisar till att han själv är en person som är helt 
ointresserad av att klättra i hierarkier och menar att det bidrar till åsikten om att titlar och 
positioner är totalt ointressant även om väldefinierade roller är viktiga. Han påstår sig dock 
vara av uppfattningen att titlar är viktiga för andra. 

Vad kan dessa uppfattningar om hur respondenterna ser på väldefinierade roller säga oss om 
synen på strukturer? Att ha definierade roller mellan varandra skapar, upprätthåller och styr 
relationer mellan individer (Rank, 2008). Det betyder att hur vi förhåller oss till varandra 
påverkar hur vi agerar, det vill säga vem vi vänder oss till för vägledning och vilka frågor vi 
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diskuterar med vem. Rank (2008) fann att de formella strukturerna ofta frångicks medan de 
informella följdes vilket visar på att det är väldefinierade relationer är det viktiga, inte att 
dessa är formellt fastställda. Oavsett om rollerna är formella eller informella är väldefinierade 
roller viktiga för respondenterna och följer man Ranks (2008) linje skulle dessa roller kunna 
bygga på informella strukturer. 

En problematik som däremot nämns av R1, R5 och R9 är att det inte alltid är lätt att avgöra 
vem som ska anses som ledare eller chef i det dagliga arbetet. Denna problematik har lite 
olika grunder beroende på det specifika arbete respondenterna har. De som arbetar i nära 
anslutning till sina kunder upplever att de har en chef på det företag där de är anställda men 
samtidigt har en kund eller beställare som agerar chef på det företag där arbetet utförs. Detta 
kan vara svårt att hantera ibland. Det anses inte självklart att veta vem av dessa som ska ses 
som chef i praktiken eftersom de kan tycka olika om hur saker ska hanteras. Konflikten 
bottnar många gånger i att kunden har beställt något, betalat pengar för en tjänst eller uppdrag 
och sitter på resurser och har därmed mandat att agera chef. En annan vinkel av denna 
problematik som andra respondenter tar upp är att det kan finnas flera roller som agerar chef 
och att det är svårt att veta vilken tyngd de olika rollerna har. 

Denna av respondenterna beskrivna problematik anser vi belyser en intressant aspekt av 
behovet av formella strukturer. Vi har ovan i avsnittet om rollernas betydelse redogjort för att 
väldefinierade roller behövs eftersom det ger en tydlighet i vem som ansvarar och beslutar om 
vad. Problemet med att inte veta vem som ska ses som sin chef kan då något förenklat lösas 
genom mer tydliga väldefinierade roller. Den andra sidan av myntet är att allt för många roller 
gör att det kan bli svårt att veta hur de ska rangordnas av en själv. Detta skulle snarare kunna 
motverkas genom en glesare struktur där det är enklare att särskilja chefernas roller. Våra 
sammantagna tankar gällande denna problematik är att det snarare handlar om förtydligande 
om vad rollerna innebär och vilken dignitet de innefattar. Det skulle möjligtvis kunna lösa 
problemet med att veta vem som är ens chef i de olika situationerna. 

4.2 Mental bild: Hierarkier handlar om beslut och ansvar 

4.2.1 Fördelning av ansvar 
R3 och R8 tror att det kan bli problematiskt utan en chef eller tydlig formell ledare. Det krävs 
någon som har beslutsmakten, annars blir det lätt utdragna beslutsprocesser. En formell 
struktur och ledare behövs för att på något sätt säkerställa att en organisation kommer fungera 
åtminstone någorlunda. Chefen ses av respondenterna R1, R6, R8 och R9 som en källa för 
trygghet. När det är otydliga rutiner behövs det en ledare som kan bidra med den styrning och 
vägledning som dessa rutiner annars ger. En formell ledare ger då trygghet till medarbetarna 
att någon tar tag i saker och styr upp arbetet.  

Vad som också framkommer kopplat till den trygghet som chefen ger, är behovet av någon 
som tar beslut och som vågar stå för dessa beslut. En uppfattning är att IT-branschen går ifrån 
det auktoritära ledarskapet allt mer, vilket främst anses positivt men kan även medföra 
negativa aspekter. R9 menar att om vi rör oss ifrån det auktoritära ledarskapet vinner vi 
mycket men förlorar till viss del en trygghet som finns i det sättet att bli styrda, särskilt i tider 
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när det är tufft läge med exempelvis få uppdrag. R9 säger följande om fördelarna med en 
tydlig formell ledare: 

”Då kan man känna tryggheten i att det här är ju inte mitt beslut utan det är nån 
annan som ska bestämma, så om det börjar blåsa snålt eller vad det nu är så kan 
jag liksom också känna trygghet i det här att det finns dom som har ansvar för det 
här.”  (R9) 

Ansvar framkommer ur intervjuerna som en av de främsta uppgifterna för en chef. Det 
handlar dels om ett huvudansvar för organisationen och dess personal samt att ha ansvar vid 
beslutsfattande. Det är ofta ledaren som har mandatet att ta avgörande och slutgiltiga beslut. 
Vissa beslut kan arbetas fram demokratiskt i en grupp men någon ansvarig med fullt mandat 
måste kunna avgöra i slutändan. Det anses vara den formella ledaren som ska ha makten att 
fälla avgörandet i majoriteten av frågor som uppkommer. R4 och R8 anser det viktigt att 
ledaren är rak och tydlig och inte är svävande i sina beslut. Det är även cheferna som står för 
det ekonomiska och administrativa ansvaret (R6, R8) så att medarbetarna inte behöver lägga 
energi på det. De formella ledarna ska ha koll på det ekonomiska läget och ansvara för de 
ekonomiska förutsättningarna för organisationen. 

Det finns en förväntan om att chefen har övergripande kontroll och tar ansvar för att lösa 
problem. Chefen kan enligt R3 inte komma med undanflykter som att den inte har tid utan det 
är dennes plikt och ansvar att se till att det uppkomna problemet blir löst. Om en individ 
missköter sitt arbete ser medarbetarna det som ledarens ansvar att gå in och lösa det. Några 
respondenter menar att det alltid finns problem med enskilda individer som trots att de är 
anställda inte vill arbeta. När medarbetarna hamnar i situationer där de är beroende av 
samarbete med andra som innehar skilda spetskunskaper, och det är någon som inte är lika 
arbetsbenägen, är det ledaren som har ansvaret att ordna upp situationen så att medarbetarna 
som sköter sig inte drabbas negativt. Dessutom har den formella ledaren ansvar för att arbetet 
utförs korrekt och även att tidsplaneringen hålls gentemot det egna företaget och mot 
kunder/beställare. 

Precis som Jaques (1990) anser respondenterna att det måste finnas en formell position i 
företagen som tilldelas ansvar för verksamheten. Chefen är den som innehar detta ansvar. 
Behovet av struktur och till viss del hierarkier handlar således inte om att rangordna utifrån 
kunskap eller på annat sätt markera status, det handlar om att kunna hålla en individ ytterst 
ansvarig. Vad vi kan se utifrån respondenternas resonemang vad gäller ansvar stannar det inte 
vid  att  bara  ha  ansvar  för  det  som  ”kommer  ut”  ur  organisationen.  Det  handlar  också  om  att  
vara ansvarig för processen av händelser innan slutresultatet. Det visar sig i tankarna om att 
chefen är ansvarig för att lösa problem och ta det ekonomiska ansvaret. Detta stärker att 
beslutstagandet är nära kopplat till chefspositionen. Jaques (1990) menar att om en enskild 
individ ska kunna hållas ansvarig måste denna person även kunna ta det yttersta beslutet. En 
grupp kan enligt Jaques (1990) ta beslut tillsammans men eftersom ansvaret inte kan tilldelas 
en grupp måste den som har ansvaret även kunna ta det slutgiltiga beslutet. Därför måste det 
finnas en individ som hålls ansvarig och denne har då en särskild position i den hierarki som 
Jaques förespråkar. Respondenternas åsikter om att en chef behövs för att kunna hållas 
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ansvarig för företaget kan vi koppla till Jaques (1990) tankar om att en hierarki är nödvändig 
för att organisera företag. Det här ansvaret bygger på en struktur som avgränsar det till 
positionen. Vi kan utifrån detta se att trots respondenternas önskan om hög 
självständighetsnivå och frihet vill de inte ha det fulla ansvaret på sina axlar utan möjlighet att 
kunna skjuta över det till chefen. Medarbetarna kan få trygghet av att det finns en formell 
struktur som styr upp att det övergripande ansvaret finns i chefspositionen. 

I intervjuerna beskrivs att chefen har ett övergripande ansvar som även handlar om att 
representera organisationen. R4 och R8 menar att det är den högsta chefen som är det yttersta 
ansiktet utåt. Det är chefen som ska redovisa hur det går för företaget, även till sina anställda. 
De menar att en chef är till för att kunna svara uppåt och ha goda argument för varför den 
agerat på ett visst sätt. Det högre ansvaret till chefen som Brunsson och Holmblad-Brunsson 
(2009) beskriver är alltså något som respondenterna också lägger på chefen. Denna del av 
ansvaret kan kopplas till behovet av att hitta en syndabock om det inte går bra. Som Brunsson 
och Holmblad-Brunsson (2009) redogör innebär representationsuppgiften att någon kan 
”straffas”  eller  utropas  hjälte  beroende  på  resultat.  Det  är  inte  heller  ovanligt  att  vi  ser  att  detta  
sker i media där högsta chefer får stå ansvariga för ett företags fall även om det inte är de som 
personligen varit delaktiga i exempelvis förskingring eller en misslyckad kampanj. Den som 
är formell ledare är den person som är ansvarig och den som får ta konsekvenserna för det. 
Det kan relateras till Jaques (1990) tankar om att det inte går att avskeda hela grupper vid 
misstag utan då får en enskild ansvarig ta skulden. Vad vi kan se utifrån respondenternas svar 
är att uppgiften att stå som ansvarig är någonting som medarbetarna inte vill ha utan till det 
krävs det en ledare. 

I de situationer där det däremot inte finns någon formell struktur med en formell ledare är det 
enligt respondenterna av betydelse att den enskilde medarbetaren själv tar ett mer 
övergripande ansvar och gör det den ska. R6 menar att det räcker med att ett par individer inte 
sköter sig så går det inte att driva företag med svaga formella strukturer eftersom det inte 
finns något som säkerställer att dessa beter sig på ett önskat sätt. R8 menar att om det finns de 
som arbetar enbart för att ha något att göra och inte driver det framåt fungerar det inte heller. 
R7  betonar  betydelsen  av  att  formellt  upprätta  en  struktur  för  att  även  de  “tråkiga”  sakerna  i  
arbetet ska bli gjorda, sådant som den enskilde medarbetaren kanske skulle välja bort. Vi kan 
här se att respondenterna upplever en problematik med svaga strukturer eftersom detta 
betyder att de måste förlita sig på den enskilde medarbetarens ansvar, vilket de menar inte 
alltid går att göra. Vi tolkar det som att respondenterna har en realistisk syn på den enskilde 
medarbetaren då de menar att människor arbetar av olika orsaker och därmed hanterar ansvar 
olika. Därför menar de att det måste finnas en formell struktur som i grova drag kan reglera 
vad medarbetarna gör, även om detta inte sker på detaljnivå. 

4.2.2 Att ha eller att ta ansvar 
R1 menar att om inte ansvar ges till individer tar de inte heller ansvar men det finns en gräns 
för hur mycket ansvar som kan ges. Svårigheten gäller att ge maximal frihet till medarbetarna 
men samtidigt få dem att jobba i den riktning som är fastställd för företaget. Detta betyder 
enligt R1 att man inte kan göra precis som man vill men att en så svag struktur som möjligt är 
att föredra. R1:s resonemang kan vi koppla till den minimalstruktur som Cunha (2002) 
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beskriver. Precis som Cunha (2002) ser R1 att det måste finnas en balans mellan frihet och 
struktur. Trots att man arbetar i en verksamhet som bygger på autonomi är man medveten om 
att denna autonomi måste tas ansvar för. Han är dock av åsikten att om man inte ger ansvaret 
till medarbetarna kommer de heller inte att ta det. En alltför stark struktur hämmar 
medarbetarna från att ta ansvar. R5 uttrycker däremot att det finns vinster med att stundtals ha 
lite mer maktstyrning eftersom det kan bli för fritt ibland vilket kan påverka kvalitén på 
arbetet negativt. På frågan om hur han tror ett företag utan formella chefer skulle fungera är 
han tveksam: 

”Nee, asså frihet under ansvar, men inte bara frihet tror jag.”  (R5) 

Medarbetarnas ansvar som respondenterna talar om anses vara en förutsättning för att företag 
utan, eller med svag formell struktur och hierarki ska kunna fungera. Detta ansvar handlar 
främst om att medarbetarna tar ansvar till skillnad från att hållas ansvarig. Jaques (1990) 
tankar om att hierarkier behövs bygger till stora delar på att det behövs någon som kan hållas 
ansvarig för vad som händer i företaget. En problematik som finns i respondenternas 
resonemang gällande hur företag skulle fungera om det inte  finns  någon  ansvarig  ”på  papper”,  
är att det då inte är någon som kan hållas ansvarig när saker och ting går fel. Vi tolkar det som 
att det inte bara är ett internt problem utan även juridiskt eftersom det finns samhälleliga 
intressen av att företag har formellt ansvariga personer. Det kan kopplas till Robertsson och 
Swan (2004) som menar att marknaden önskar att kunna utläsa vilka individer i organisationer 
som har vilken status och vilka som bör hållas ansvariga för specifika händelser. Utifrån detta 
anser vi att formella strukturer som reglerar ansvar, beslut och roller är betydelsefullt i 
respondenternas kunskapsintensiva verksamheter eftersom det bidrar med lösning till ansvars- 
och beslutsproblematiken. 

R3 och R9 beskriver att det i situationer utan en formell ledare som har ansvar, träder fram 
informella ledare och skapar ordningen vilket gör att verksamheten kan fungera. Det kräver 
dock att några av medarbetarna backar tillbaka och inte vill vara med och bestämma och att 
några enstaka personer deltar mer aktivt i beslutsprocesserna. R1 menar att det inte är 
avgränsat till informella ledare utan också till strukturer. Även om det inte finns någon 
formell struktur bildas det informella strukturer på grund av att vissa personer i organisationen 
skulle ta sig an olika ledarroller där det behövs. Det betonas att det i sådana situationer är upp 
till individerna om dessa kan sköta sig själva utan styrning och om de har ett stort intresse för 
det arbete de utför. R9 menar att genom att medlemmarna i organisationen strukturerar sig 
informellt, med informella ledare som accepteras av gruppen blir dessa efter en tid formella. 
Dessa resonemang liknar i vissa delar det resonemang Diefenbach och Sillince (2011) för om 
informella hierarkier. Diefenbach och Sillince (2011) menar att de sociala relationerna i en 
organisation är det som avgör den informella hierarkin. På samma sätt anser R9 att det finns 
människor som hellre blir ledda än leder och andra som hellre leder än blir ledda och att dessa 
olika personligheter avgör hur strukturen kommer att se ut, det vill säga vart i den informella 
hierarkin man placerar sig. R9 menar att de informella hierarkierna med tiden skulle utvecklas 
till formella hierarkier eftersom dessa accepterats av gruppen. 
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”[…]   jag tror att det skulle finnas informella ledare som gärna tar ledarrollen 
och därmed skapar informella hierarkier som de andra skulle rätta sig efter, 
eftersom dom skulle känna sig bekväma i att det var nån annan som bestämmer. 
Så jag tror att det skulle funka men att det i alla fall skulle finnas en informell 
hierarki som på sikt blir en formell. Informella ledarskap som gör att det 
[formella hierarkier] i alla fall skapas.”  (R9) 

Diefenbach och Sillince (2011) hävdar utifrån sin studie att hierarkier finns även när vi aktivt 
försöker att frångå dem. R9:s tankegångar om informella hierarkier stödjer detta och gör att vi 
ifrågasätter behovet av att ge upp och motarbeta de hierarkiska nivåerna i organisationer, då 
dessa trots allt ändå verkar vara ett betydande sätt för människorna i gruppen att organisera 
sig på och framförallt söka stöd när det gäller ansvarsfördelning. 

4.3 Mental bild: Ledaren som en stöttande funktion 

4.3.1 Frihet under ansvar 
Något som framhävs som en betydande aspekt i respondenternas vardag är den höga graden 
av självständighet som råder i deras arbete och bransch. Det är inga ledare som tränger sig på 
medarbetarna när de arbetar och inga ledare som auktoritärt styr deras arbetssätt. Den direkta 
kontakten med ledarna är sparsam och det upplevs som att ledarna oftast inte har någon större 
koll på vad medarbetarna faktiskt gör ute hos kunden. Respondenterna (R5, R6, R7) upplever 
att de planerar mycket av sitt arbete och sin tid själva, utan större direktiv från sina ledare. 
Den friheten och möjligheten till självständig planering över exempelvis arbetstider och 
arbetssätt uppskattas mycket. Det finns en tanke om att det krävs att man som person är 
väldigt självständig och tycker om det för att det ska fungera bra och ge en trivsam 
arbetsmiljö. Det råder en medvetenhet om att den höga graden av självständighet ställer högre 
krav på de enskilda medarbetarna att ta eget ansvar. 

”Jag tror väldigt mycket på det här med frihet under ansvar […] man är ju ändå 
väldigt självständig och det går ju inte liksom att ha nån chef som hänger över 
axeln på dig.”  (R5) 

Frihet under ansvar är något som R5 och R7 tar upp som ledord i deras arbeten. R4 uttrycker 
att han skulle uppfatta det som jobbigt ifall en ny ledare tillträdde som skulle vara väldigt 
inblandad och närvarande i medarbetarnas arbeten. Den fria relationen med hög 
självständighet utan stark koppling till de formella ledarna tror respondenterna är det bästa 
sättet att arbeta på inom deras specifika bransch. De ställer sig dock tveksamma till om det 
skulle fungera i andra branscher som är mer standardiserade där det kan krävas mer strikta 
direktiv. 

De ovanstående tankarna kan kopplas till Alvesson och Sveningssons (2003a) resonemang om 
att ledare i kunskapsintensiva verksamheter inte bör lägga sig i det praktiska arbetet eftersom 
de inte har medarbetarnas spetskompetens. Respondenterna ger en klar bild av att de 
eftersträvar en hög grad av självständighet. Vi är av uppfattningen att respondenterna vill och 
kan klara sig själva i största möjliga mån, utan överflödig kontakt med sina ledare. Det är 



31 
 

även något som ledarna verkar ta vara på i och med att respondenterna tillåts klara sig själva 
båda i det praktiska arbetet och i planeringsarbetet. Det stämmer väl överens med Alvesson 
och Sveningssons (2003a) tankar gällande att medarbetare i kunskapsintensiva verksamheter 
är  specialister  vilket   gör  att   självständighet  måste  prioriteras.  Parollen  “frihet  under  ansvar”  
som R5 och R7 tar upp anser vi är talande för respondenternas arbete och bransch. Det 
framkommer att de som individer behöver vara väldigt självgående för att kunna klara av den 
här typen av arbete. Det i sin tur ställer krav på ledarna och cheferna att verkligen lämna 
medarbetarna ifred. R4:s tankar om att det skulle kännas jobbigt om någon ledare la sig i 
arbetet är talande för arbetsklimatet som råder hos respondenterna. Ledarna bör hålla sig 
undan det dagliga arbetet helt enkelt. Respondenternas tankar kan kopplas till Cunhas (2002) 
resonemang gällande minimalstruktur, att medarbetarna bör få hållas självständiga och själva 
försöka nå de uppsatta målen. Cunhas (2002) minimalstruktur bygger på att medarbetarna blir 
tilldelade ansvar och utifrån det menar vi att anledningen till att det självständiga arbetssättet 
verkar fungera så pass bra för respondenterna är deras starka medvetenhet för vilken kravbild 
som finns. De påpekar att de måste ta ansvar och planera sin egen tid för att det ska fungera 
och den insikten anser vi vara viktig utifrån de förutsättningarna som råder. Om medarbetarna 
inte skulle ha den insikten i sitt arbete skulle förmodligen det fria arbetssättet inte fungera på 
lång sikt. Den tillit som respondenterna verkar ha byggt upp gentemot sina ledare och chefer 
känns också viktig för att arbetssättet ska fungera. Om medarbetarna inte visar att de klarar av 
att hantera den höga graden av självständighet kommer förmodligen ledarna gå in och 
markera   detta.   Vår   uppfattning   är   dock   att   det   blir   en   “win-win”-situation för ledare och 
medarbetare så länge medarbetarna tar sitt ansvar. De får en hög grad självständighet att 
utföra sitt arbete vilket gör att ledarna kan fokusera på andra uppgifter. 

4.3.2 Att få människor att gå i samma riktning 
Ett tydligt mönster som återkommer bland respondenterna är att ledarskap, i mer generell 
mening, anses vara att leda någonting framåt. R1 beskriver att detta någonting kan vara ett 
helt företag, en grupp med människor eller något mer specifikt som en uppgift som ska 
utföras. Ledarskap handlar om att få människor att gå i samma riktning för att uppnå ett mål, 
och att få människor  att  gå  “åt  rätt  håll”  (R2,  R6,  R9).  Ledaren  anses  då  ha  en  plan  om  hur  
målet ska uppnås och hur utvecklingen ska ske och ledarskapet yttras genom att ledaren får 
människor att gå den väg som är rätt för måluppfyllelse. 

”Ledarskap för mig det är att få  många  människor  att  gå  i  samma  riktning.”(R2) 

R1 uttrycker det som att det ibland handlar om att leda hur någonting ska göras, och ibland att 
övertyga och motivera att någonting ska göras. Ledarskap ses som en drivkraft för att 
överhuvudtaget komma någonstans. Då är utvecklingen av gruppen i sig i centrum för 
ledarskapet. Synen på ledarens roll är att den ska driva fram resultat snarare än att nå specifika 
mål. Det framkommer också en uppfattning om ledarskap utifrån en effektivitetsaspekt. 
Ledarskap handlar då om att på ett mer detaljerat sätt få människor att utföra de uppgifter som 
ska utföras på ett så effektivt sätt som möjligt. R3 och R8 kopplar ledarskap i högre grad till 
styrning och menar att ledarskap går ut på att se till att de som leds ska åstadkomma det som 
är menat att åstadkommas, det handlar om att sätta gränser. 



32 
 

Respondenternas beskrivning av vad ledarskap innebär kan ställas i relation till Alvesson och 
Spicers (2012) resonemang om att ledarskapbegreppets innebörd är svår att begränsa. Detta 
med tanke på att respondenterna hade svårt att konkret precisera vad ledarskap handlade om, 
vilket är förståeligt då det är ett komplext begrepp. Respondenternas tankar gällande 
innebörden av ledarskap går i linje med synen på ledarskap som utgör grunden i den här 
uppsatsen nämligen att influera individer att agera i en gemensam riktning. Respondenternas 
syn stämmer även överens med hur ledarna i Alvesson och Sveningssons (2003a) studie ser 
på ledarskap, att mycket handlar om att få medarbetarna att arbeta i samma riktning. Det blir 
ledaren som ska planera för hur det ska gå till. Att respondenterna har den här synen på 
ledarskap  är  inte  förvånade  för  oss  eftersom  det  är  en  vedertagen  bild  av  vad  ledarskap  ”bör”  
innefatta och kretsa kring. R1:s tankar om att ledarskap ibland innebär motivering till att 
någonting ska göras skiljer sig delvis åt. Det ger en tydligare bild av ledarskapet i den 
specifika kontexten med tanke på självständighetsgraden i kunskapsintensiva verksamheter. 
R3 och R8:s tankar om ledarskap är av lite mer styrande karaktär. De ger en bild av att 
ledaren har mer att säga till om och att den inte bara ska vara en vägvisare. Våra tankar 
gällande detta är att det kan ha sina grunder i vilka erfarenheter varje individ har av ledarskap. 
R8:s syn på hierarkier, att ha respekt för hierarkier och auktoritärt ledarskap, kan påverka 
hans uppfattning om ledarskapets innebörd. Det kan vara mer naturligt för honom att se 
ledaren som mer styrande än de respondenter som mer tydligt tog avstånd från hierarkier. 

4.3.3 Ledaren behöver anpassa sitt ledarskap 
Det finns genomgående uppfattningar om att ju större organisationen är desto starkare och 
tydligare ledarskap krävs för att kunna hålla ihop den. R1, R2 och R5 framställer att det är 
viktigt att anpassa ledarskapet dels efter vad den specifika situationen kräver och dels efter 
vad medarbetarna har för individuella behov av ledarskapet. För att det ska fungera måste 
ledaren känna sina medarbetare och ha en bra kontakt så att dessa kan ledas på bästa sätt 
utifrån deras personliga förutsättningar. 

Det faktum att respondenterna ser det som viktigt att anpassa ledarskapet kopplar vi till Yukl 
och Mashuds (2010) resonemang om att anpassat ledarskap är av stor vikt, vilket stödjer 
respondenternas syn på detsamma. Yukl och Mashud (2010) menar att det behövs ett varierat 
ledarskapsbeteende som anpassar sig till olika individers karaktärer. Våra tankar gällande 
betydelsen av storleken på företaget vad gäller ledarskap är att det är svårare att föra samman 
ett större antal människor i samma riktning än om det är ett litet antal. Detta eftersom det i en 
större grupp med exempelvis hundratals individer finns många viljor som måste enas och då 
krävs det ledarskap som kan ena dem att gå i samma riktning. Vi menar att det i stora 
organisationer handlar mer om att koordinera än om R1, R2 och R5:s tankar om att anpassa 
sig efter varje enskild individ, eftersom det i en större organisation är svårare att anpassa 
ledarskapet efter varje individs behov. För att lösa den problematiken menar vi att det är 
viktigt att medarbetarna är tydliga med vad de önskar och kommunicerar det med sina ledare 
för att delge sina uppfattningar om hur de önskar att ledarskapet kommer till uttryck.  

Våra tankar gällande respondenternas situation är att det utifrån den höga 
självständighetsgraden finns förutsättningar för ledarna att anpassa ledarskapsbeteendet, i och 
med att medarbetarna i många fall har enskild kontakt med sin ledare. I dessa situationer ser 
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vi det som lättare att kunna variera ledarskapsbeteendet än om det var stora grupper som hade 
kontakt med ledaren samtidigt. Men förutsättningen för att det ska vara möjligt att anpassa 
ledarskapet på rätt sätt är enligt Yukl (2008) att ledaren känner sina medarbetare väl socialt 
och även har kännedom om deras kompetens. En fråga som uppstår är hur lätt det är att 
åstadkomma den nära relationen som krävs för ett anpassat ledarskap när medarbetarna är så 
pass fria och självständiga? Det blir lite av ett moment 22 som är upp till ledaren att lösa. 
Detta eftersom medarbetarna vill vara självständiga och fria, och då bör ledaren hålla sig 
undan. Men medarbetarna vill samtidigt ha anpassat ledarskap när kontakten väl sker, men för 
att det ska vara möjligt behövs en mer nära kontakt, och då inkräktar ledaren på 
medarbetarnas frihet. Respondenterna påpekar också att det är viktigt att ledaren har en god 
relation till medarbetarna vilket kan relateras till Yukls (2008) syn på relationsbaserat 
ledarskapsbeteende. Yukl (2008) menar att det utifrån förbättrade sociala relationer kan ge 
bättre individuella prestationer från medarbetarna och att det således är värt att lägga ner tid 
och energi på det arbetet (Yukl, 2008). Vår uppfattning kring ovanstående är att det blir upp 
till ledare och följare att gemensamt försöka hitta den rätta balansen och nivån på relationerna 
för att kunna anpassa ledarskapet till medarbetarnas önskade självständighetsnivå. Då kan 
även de sociala relationerna förbättras vilket kan ge ytterligare positiv effekt på arbetsklimatet 
inom organisationen. 

4.3.4 En stöttande ledare är en bra ledare 
Synen på att ledarskap handlar om att driva någonting framåt var för oss inte särskilt 
förvånande i sig men sättet som det önskas att genomföras på är intressant. En bild som är 
genomgående bland respondenterna är att en bra ledare, och en bra chef, är en sådan som är 
stöttande snarare än styrande i sitt ledarskap eftersom denne inte är insatt i det specifika 
praktiska arbete som medarbetarna utför. Stöttande, coachande och problemlösare 
återkommer i respondenternas beskrivningar av vad som anses vara bra ledarskap. Att ledaren 
håller sig i bakgrunden till skillnad från att vara den som står längst fram och pekar med hela 
handen är en uppfattning om bra ledarskap som delas av flera respondenter (R2, R6, R7). Att 
som ledare ha helhetsbilden och kunna hålla riktning på de olika delarna som finns i företaget 
anses av R6 som viktigt för ett ledarskap, men också något som utmärker personer i 
ledarpositioner, nämligen ett intresse och ett sinne för helheten. 

”Ledarskap tänker jag som en stöttande person i bakgrunden inte som en styrande 
person på det sättet […] inte nån som säger att ni ska göra såhär det finns inga 
alternativ, så tänker jag mig en bra ledare.”  (R7) 

Ledaren bör vara mer som en coach vilket förklaras som att ledaren låter medarbetarna sköta 
sitt arbete på egen hand men finns där som stöttning när det uppstår problem eller om det 
finns saker som behöver diskuteras. R1, R4, R5 och R9 tar upp ledarens förmåga att lyssna på 
medarbetaren, vare sig det gäller idéer om det praktiska arbetet eller ett behov att prata av sig 
om allt mellan himmel och jord. Enligt R1 och R5 behövs ledaren som ett bollplank som 
medarbetarna kan diskutera problem eller idéer med. Att vara tillgänglig och visa att man 
finns, håller koll och är beredd att hjälpa till när medarbetarna behöver det anses vara 
betydelsefullt för ett bra ledarskap. R6, R7 och R8 beskriver att bra ledarskap handlar om att 
chefen ska agera som en problemlösare. När det uppstår problem som medarbetarna inte 
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själva kan lösa önskas det en ledare som ser och förstår problemen och ser lösningar. R5, R6 
och R7 uttrycker att ledarens eller chefens roll är att vara en servicefunktion åt deras arbete. 

”[...]  en chef blir ju lite att den är ens, det är ju en serviceroll för mig på ett sätt 
för att jag ska kunna göra mitt jobb obehindrat.” (R5) 

Ledarens roll handlar om att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att kunna utföra deras 
arbetsuppgifter obehindrat och ledaren ska tillhandahålla de resurser som behövs för att 
medarbetarna ska kunna leverera på bästa sätt. R7 ser sig lite som sin egen chef i och med hur 
chefen förhåller sig till dennes arbete. R5 liknar ledaren vid en mur som skyddar 
medarbetaren från det som pockar på utifrån så att han själv kan arbeta fokuserat med sin 
uppgift. Ytterligare en liknelse som nämns är ledaren som ett filter som gör att den 
information och de uppgifter som kommer in till medarbetaren kan litas på eftersom det har 
gått via ledaren. Ledaren får då rollen som den som håller i tyglarna och visar vad som är 
viktigt och ska prioriteras. 

Ovanstående kan kopplas ihop med det lågprofil-ledarskap som Cunha (2002) tar upp i sin 
studie, att ledarna i kunskapsintensiva verksamheter bör inta en tillbakadragen roll och 
supporta och stötta medarbetarna. Det är något som respondenterna också menar är viktigt för 
dem i deras arbeten. Ledaren bör inte styra likt det auktoritära sättet utan hålla sig i 
bakgrunden. Det är även långt ifrån micro-management som Alvesson och Sveningsson 
(2003a) tar upp som det onda ledarskapet. Utifrån empirin kan vi se att det varken önskas eller 
utförs micro-management i betydande omfattning, det handlar mer om den helhetsbild som 
R6 beskriver. Respondenternas syn på ledarskap sätter ledaren i en undanskymd roll och 
medarbetarna själva i fokus. Relationen går i första hand ut på att det är ledaren som ska serva 
medarbetarna och inte medarbetarna som ska hjälpa ledaren att uppnå sina mål med 
verksamheten. Det är en intressant bild som skiljer sig mot den romantiserade bilden av 
ledarskapet där ledaren förväntas lösa allt. Här ger snarare medarbetarna bilden av att det är 
dem som ska se till att lösa allt med stöd från ledaren i vissa situationer.  

4.3.5 Ledaren i bakgrunden 
Att respondenterna ser på sina ledare och chefer som ett komplement till sitt arbete anser vi 
till stor del har att göra med skillnaden i teknisk kompetens som generellt finns mellan 
medarbetare och ledare i kunskapsintensiva verksamheter, och som Alvesson och 
Sveningsson (2003a) menar inte är ovanlig där. Det gör att ledarna får svårt att lägga sig i det 
dagliga arbetet på ett vettigt sätt och det inger en form av distans mellan dem som ökar den 
höga självständighetsnivån. Det framgår att respondenterna vill sköta sitt och låta ledaren ta 
hand om andra typer av uppgifter som inte rör medarbetarnas praktiska arbete. R5:s tankar om 
att ledaren kan ses som en mur mot omvärlden är talande för det. Det skapar förutsättningar 
för  att  medarbetarna  ska  kunna  fokusera  på  sina  ”riktiga”  arbetsuppgifter  och kunna lösa dem 
på bästa sätt. Det kan kopplas till Cunhas (2002) resonemang att ledarskap kan vara kraftfullt 
även om det ligger i bakgrunden. Vi kan se att ledarnas uppgift att bana väg för medarbetarna 
framstår som viktig, och om de inte fanns i bakgrunden och var som ett filter och 
problemlösare för medarbetarna skulle förmodligen deras arbete drabbas negativt. 
Medarbetarna skulle behöva lägga tid och energi på exempelvis administrativa uppgifter och 
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konfliktlösning som egentligen inte ligger på deras bord. Vi menar utifrån det att bara för att 
respondenterna sätter sig själva mer i fokus och ledarens roll lite mer tillbakadragen, är 
ledaren fortfarande av stor betydelse för organisationen. 

Nära kopplat till servicefunktionen finns uppfattningar hos R6 och R9 om att chefen har ett 
personalansvar som sträcker sig utöver ledarskapsrollen. Personalansvaret innebär att chefen 
ser till att medarbetarna har en rimlig situation att arbeta i. R6, R7 och R9 hävdar att ledarskap 
är att utveckla medarbetarna vad gäller kompetens och även social utveckling. R1 och R5 
lägger vikt vid att ett bra ledarskap är sådant som utvecklar medarbetaren och som gör att 
denne klarar sig även på lång sikt. R5 menar att det är uppskattat om chefen kan vara lite 
mänsklig och inte bara fokusera på att alla medarbetare ständigt ska ha hundra procent 
beläggningsgrad. Det är av intresse att chefen kan ge medarbetarna tid till att även utveckla 
sig själva och exempelvis ta en kurs i något de vill utveckla sig i då det tros kunna löna sig i 
det långa loppet både för individen och för företaget. Ledarskap med fokus på medarbetarnas 
utveckling har respondenterna olika erfarenheter av och det är olika tydligt i det ledarskap de 
möter i sitt arbete. R5 ser sin chef nära kopplad till HR-frågor och “mjuka   frågor”   av  
personlig karaktär. Det är inte tekniska problem som chefen i första hand hjälper till med utan 
mer sociala frågor som man vänder sig till chefen för. Som kontrast till denna bild 
framkommer det överlag bland respondenterna även en bild av chefen som en mer 
administrativ funktion. 

”Chefen är ju faktiskt den som har ett personalansvar som ska göra alla de här 
administrativa tråkigheterna. Med alltifrån, i vår bransch är det mycket 
tidsrapporteringar och grejer, det är fakturor som ska skickas ut, det ska följas 
upp  alltifrån  lönesamtal  till  utvecklingssamtal.”  (R6) 

Fler administrativa uppgifter som nämns är exempelvis tidsplanering, semesterplanering, 
sammansättning och samordning av arbetsgrupper och lönesamtal. Dessa anses vara viktiga 
saker för chefen att administrera. 

Respondenternas   uppfattning   om   att   ledarskap   bör   innefatta   social   utveckling   och   ”mjuka  
frågor”  kan  kopplas  till  Bass   (1990)  tankar  om  transformativt   ledarskap.  Bass   (1990)  menar  
att det bör tas hänsyn till varje enskild individ och ses till att bidra med personlig utveckling 
och intellektuell stimulans om det önskas. Bilden av att det finns önskemål att om chefen även 
bör måna om den sociala biten och även på lång sikt se till att medarbetarna utvecklas ser vi 
som intressant. Våra tankar kring detta är att det hänger ihop med den högra graden av 
självständighet inom kunskapsintensiva verksamheter som både Alvesson och Sveningsson 
(2003a) och respondenterna själva betonar är framträdande. Det råder ett självständigt tänk 
vilket speglar av sig i att det blir viktigt att vara mån om sin karriär, kanske mer än om just sitt 
nuvarande företag. Det relaterar vi till Alvesson och Sveningssons (2003a) tankar om att det 
är svårt att mäta vilka konkreta fördelar ett transformativt ledarskap egentligen ger för 
organisationen. De menar att det inte finns några tydliga bevis för att företaget i sig 
producerar bättre resultat av det. En fråga som blir värd att ställa är hur villiga cheferna 
egentligen är att bedriva ett sådant ledarskap med tanke på kraven på resultat? Vi ser det som 
problematiskt för medarbetarna att få igenom sina önskemål om ett ledarskap som är svårt att 
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koppla till fördelar för organisationen. Det blir upp till medarbetarna att övertyga ledaren om 
att det är viktigt för dem att ändå få den sociala biten för att de ska klara av att prestera på 
topp både för stunden och på längre sikt. En betydande faktor vi kan se i den diskussionen är 
hur goda relationsbanden mellan ledaren och medarbetarna är. Lyckas medarbetarna arbeta 
upp en god relation är möjligheten för att ledaren är tillmötesgående större än om relationen är 
dålig. 

Att ledarna bör hantera administrativa uppgifter kan liknas med bilden som ledare i Alvesson 
och Sveningssons (2003a) studie ger, att det är det administrativa arbetet de bör hantera i och 
med skillnaden i teknisk kompetens. I studien var ledarnas fokus inte på det dagliga arbetet 
utan mer på strategiskt arbete som budgetar och att staka upp vägar för medarbetarna. Den 
visar att ledarna dras mellan arbetet med visioner och värderingar samt det administrativa 
arbetet (Alvesson & Sveningsson, 2003a). Utifrån det empiriska materialet lägger 
respondenterna mindre betoning på visioner och värderingar vad gäller deras ledares arbete 
och mer på administrativa uppgifter. Respondenternas syn på chefen som administrativ 
funktion ser vi som ytterligare en del i den stöttande funktionen. Respondenterna behöver då 
inte bry sig om några administrativa bitar utan kan fokusera på deras huvudsakliga 
arbetsuppgifter. Detta kan även kopplas till Cunhas (2002) minimalstruktur och lågprofil-
ledarskap där ledarna bör utnyttja medarbetarnas självständighet för att nå deras kreativa 
tänkande och själva hålla sig i bakgrunden. Genom att skapa förutsättningar som 
medarbetarna önskar kan ledarskapet bli väl fungerande. Ett lågprofil-ledarskap utifrån 
Cunhas (2002) resonemang anser vi vara lämpligt för våra respondenter eftersom de önskar 
just den frihet som lågprofil-ledarskapet ger förutsättningar för. 

4.4 Mental bild: Ledarens tekniska kompetens är mindre viktig 

4.4.1 Ledaren behöver inte kunna allt  
När det handlar om behov av hjälp och handledning i arbetet uppger respondenterna (R1, R3, 
R4) att det inte är sin chef de vänder sig till utan framförallt till sina kollegor, särskilt om det 
handlar om tekniska frågor. Det är medarbetarna som har den specifika kunskapen för att 
kunna lösa uppkomna problem och inte chefen, och då är det lika bra att vända sig direkt dit 
istället för att ta omvägen via chefen. R6, R8 och R9 menar att det inte är viktigt att cheferna 
har den tekniska kunskapen. Kunskap att förstå medarbetarnas dagliga arbete övergripande 
och hur saker hänger ihop till kan viss del vara lämpligt för chefen att ha, men ingen 
detaljerad teknikkunskap anses viktig. R6 beskriver det på följande sätt på frågan om teknisk 
kunskap är viktigt hos sin chef: 

”Nej egentligen inte, det skulle jag vilja säga är väldigt sekundärt. Det är givetvis 
bra om dom förstår i grova drag vad vi faktiskt gör om dagarna men att ha någon 
teknikkunskap och liksom kunna förstå några detaljer det är absolut inget behov.” 
(R6) 

R6 menar även att om chefen har sådan typ av kunskap kan det snarare ha negativ effekt då 
det tros kunna bidra till att chefen skulle lägga sig i smådetaljer om den har kunskapen. Bara 
för att man kan väldigt mycket om ett visst område betyder inte det att man är en duktig 
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ledare för det. Ju mindre teknisk kunskap chefen har desto viktigare är det att chefen håller sig 
borta och låter medarbetaren sköta detaljarbetet i fred, annars stjälper det mer än det hjälper. 
Att chefen inte har den tekniska kunskapen kan enligt R6 bidra positivt till att chefen släpper 
fokus på detaljarbetet och istället koncentrerar sig på sitt. R3 och R7 beskriver att de upplever 
det som viktigt att chefen vet vad han håller på med i den bemärkelsen att chefen behöver ha 
viss teknisk kunskap, annars blir det utifrån egna erfarenheter inte bra. Helt utan den tekniska 
kunskapen kan inte chefen förstå problemen och således inte bidra till att lösa dem. Chefen 
behöver kunna ge svar på frågor och behöver då åtminstone tillräcklig kunskap för att kunna 
föra frågan vidare till någon annan som kan svara på den. När chefen inte har tillräcklig 
kunskap kan det uppstå jobbiga situationer när man försöker förklara varför någonting inte 
fungerar och chefen ger order om att fixa det utan att veta förutsättningarna för det. 

”Erfarenhet är jätteviktigt det är så man lär sig tackla olika situationer. En chef 
utan erfarenhet tror inte jag kommer vara en bra chef. Han kommer vara 
teoretiskt jättebra men det går inte att läsa sig till alla situationer utan man måste 
jobba sig dit tycker jag.”  (R7) 

R6, R7 och R8 anser att en förutsättning för att ledarna och cheferna ska kunna utföra 
ledarskap på ett bra sätt är arbetslivserfarenhet. Det krävs ofta några års arbete som chef för 
att bli bra. Många situationer löses genom att använda sig av sina tidigare erfarenheter. De 
som är chefer är ofta mer seniora än medarbetarna och har mer erfarenhet, de har någon 
kunskap som medarbetaren inte har. R9 menar däremot att arbetserfarenhet från tidigare 
ledarskapsarbeten inte behöver vara viktigt utan man kan vara en bra ledare ändå så länge 
man kan anpassa sin ledarskapsstil till gruppen som ska ledas. 

Våra tankar gällande ovanstående att den tekniska kunskapen inte är viktig för ledarna och 
cheferna har sin grund i den höga graden av självständighet och frihet som respondenterna 
uppger sig ha. Den friheten och självständigheten som enligt Alvesson och Sveningsson 
(2003a) behövs i kunskapsintensiva verksamheter, gör sig starkt gällande även hos våra 
respondenter. Det faktum att det inte är av vikt att ledarna har tekniska kunskaper ses som en 
konsekvens utifrån respondenternas självständiga arbeten. Det blir naturligt att inte söka 
handledning i det praktiska arbetet hos ledarna och cheferna utan istället sköta det själva med 
hjälp av egna kontakter. R6:s tanke om att det till och med kan vara positivt att chefen inte har 
de tekniska kunskaperna är intressant. Vi anser att det finns en poäng i resonemanget eftersom 
chefen då kan koncentrera sig på andra uppgifter än att lägga sig i detaljarbetet. R3 och R7 
lyfter däremot att viss teknisk kunskap ändå krävs för att det ska fungera bra. Vi kan förstå att 
den tekniska kunskapen kan vara av betydelse, framförallt i och med att R7 ser ledaren som 
en problemlösare och servicefunktion som ska komma med tips och idéer. Om den tekniska 
kunskapen inte existerar hos ledaren kan det bli svårt att agera som den stöttande funktionen. 
För att väga upp skillnaden i teknisk kunskap kommer arbetslivserfarenheten in i bilden. 
Utifrån den menar R6, R7 och R8 att många problem kan lösas ändå. Vi ser det som att 
respondenterna kan känna ett lugn av att ledarna har arbetslivserfarenhet och genom sina 
erfarenheter kunna gå in och lösa uppkomna problem. 
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Vår sammantagna uppfattning är att det inte är viktigt för ledarna i kunskapsintensiva 
verksamheter att ha den tekniska kunskapen om det praktiska arbetet eftersom de flesta 
respondenter inte tar handledning i praktiska frågor från sin ledare utan från sina kollegor. 
Detta sätt att hantera problem och söka svar på frågor via informella vägar är något vi ser som 
positivt eftersom det bidrar till den eftersträvade självständigheten och friheten samtidigt som 
det ger utrymme för ledarna att utföra andra uppgifter som de är mer lämpade för. 

4.4.2 Medarbetarna nyttjar egna nätverk 
Det framkommer även att respondenterna (R1, R2, R6) använder sig av egna uppbyggda 
nätverk för att lösa uppkomna problem. Det kan handla om bekanta som arbetar med liknande 
saker och har de kunskaper som krävs för att kunna bidra till en lösning. Det sker ett stort 
utbyte av kunskaper mellan medarbetare inom branschen. Det kan till exempel handla om tips 
på lösningar vid problem, bollande av idéer och att vara socialt stöd. R6 beskriver hur han går 
tillväga om han behöver handledning och det är svårt att få tag i rätt kompetens inom 
företaget: 

”Om inte det går då vänder jag mig till det kontaktnät jag har byggt upp genom 
åren […]    folk som man stött på som man vet är duktiga inom området, kanske 
jobbar nån helt annanstans men det är lite ge och ta.”  (R6) 

Vi ser det som intressant att respondenterna använder sig av egna tillvägagångssätt för att lösa 
problem. De håller sig inte enbart inom sitt företag utan tar även hjälp via en informell kanal, 
sina bekanta inom branschen. Detta kan kopplas till Ranks (2008) resonemang om informella 
strukturer som substitut till formella strukturer, de informella strukturerna uppfyller ett behov 
som de formella inte kan uppfylla. Respondenternas tankesätt stödjer Ranks (2008) åsikt att 
om det går att åstadkomma strukturer informellt är det bättre än formellt, relationer ska inte 
formaliseras mer än nödvändigt. Utifrån att medarbetarna behöver vara självständiga och 
frigående som Alvesson och Sveningson (2003a) poängterar, anser vi att medarbetarna måste 
kunna lösa problem på egen hand i största möjliga utsträckning för att inte dra ut på 
arbetsprocesserna.  R1, R2 och R6 sätt att bygga upp egna informella nätverk anser vi således 
passar bra inom denna bransch med tanke på det fria arbetsklimatet. 

Dessa nätverk visar på att de strukturer som kunskapsintensiva verksamheter har är mer 
komplexa än vad den formella hierarkin uttrycker. De informella strukturerna går över 
organisationsgränserna och upprätthåller relationer som formellt inte syns i 
organisationsstrukturerna. Utifrån det resonemang som Diefenbach och Sillince (2011) för är 
även dessa informella strukturer hierarkiskt ordnade. De informella nätverken tyder på att 
individerna själva kan lösa problem och tillgodogöra sig det de inte får genom organisationen, 
vilket är i linje med vad Rank (2008) menar är en styrka med att ha informella strukturer. 
Även om medarbetarna dessutom formellt ska vända sig till sin ledare för vägledning i arbetet 
är det alltså inte alltid det sker utan tar vägledningen via informella kanaler. Vi ser det som en 
stor fördel för både medarbetare och ledare att problem löses även via informella kanaler. 
Ledarna behöver inte lägga energi och kraft på att bidra med tips på lösningar i alla situationer 
och kan fokusera mer på sina arbetsuppgifter. Medarbetarna behöver inte heller känna sig 
nervösa i sina arbeten eftersom de vet att de kan söka hjälp i sina nätverk och inte står och 
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faller med kunskapen inom företagets gränser. Det kan bidra till en effektiv arbetsmiljö som 
gynnar både ledare och medarbetare och organisationen. En nackdel vi kan se med detta är att 
det finns risk för att det kan bli omständiga processer för att nå lösningar. Det kan ta längre tid 
att fråga runt bland bekanta istället för att lösa det internt inom företaget. Det finns heller inga 
formella krav på att personerna i nätverken ska hjälpa till vilket gör att det kan anses som 
något osäker källa att luta sig mot i alla lägen. Dock verkar respondenterna nyttja nätverken 
som ett komplement till sina egna kollegor, och så länge det hålls på den nivån ser vi klart 
positivt på situationen utifrån medarbetarnas perspektiv. 

4.5 Mental bild: Det är viktigt att som följare förhålla sig kritisk till ledaren 

4.5.1 Följarna bidrar med kritiska ögon 
R4, R5, R6, R7, R8 och R9 anser att deras egna insatser att bidra till ledarskapet är viktiga 
(resterande respondenter berörde inte ämnet). Det handlar dels om att följa det ledaren säger 
och vara enade när saker och ting utförs men även att bidra till skapandet av ledarskapet. R7 
och R5 uttrycker vikten av att följa ledaren när de svarar på frågan hur viktigt medarbetarnas 
agerande är: 

”Klart det är viktigt, om man inte följer det chefen säger liksom då fungerar det 
inte tycker jag. Eh, även om han inte ger sig in i varje smådetalj liksom, men vill 
han ha nånting gjort eller ber om nånting, [...] så måste ju dom anställda följa det 
liksom, dom kan ju inte sitta där borta och jobba med vad som helst utan det finns 
ju alltid prioriteringsgrejer och det utser ju chefen.”  (R7) 

”Asså  det,  det  är  ju  viktigt  att  göra  vad  man  blir  tillsagd  om  man  säger  så…,  man  
får ju arbetsuppgifterna […  och] det skulle ju kanske inte funka så bra om man 
får leka cowboys, det blir lite hur som helst.”  (R5) 

R5 beskriver även att det måste finnas utrymme att göra vad man själv anser är bäst i vissa 
lägen om det inte gäller allt för stora och betydande saker. Det framkommer också i 
intervjuerna att det är viktigt att bidra med sina tankar och åsikter för att kunna hjälpa ledaren 
att leda gruppen på bästa sätt i en gemensam riktning. Ledaren har inte specialistkunskaper 
om allt som händer i organisationen utan behöver support av medarbetarna i vissa situationer 
för ett lyckat resultat. Det handlar om att ge förbättringsförslag, kläcka nya idéer och finna 
lösningar på saker inom områden där ledaren inte har tillräcklig spetskompetens. 
Medarbetarna besitter den specifika kompetensen och kan då ge förslag på förbättringar som 
ledaren inte har möjlighet att se eller förstå från början på grund av sämre insyn i varje 
specifikt fall eller kompetensbrist. 

”Det är ju vi som har spetskompetensen, så vi måste ju lägga fram de bästa 
idéerna han kan ju inte kunna liksom, som vi kan då. Så vi måste ju hjälpa honom 
till att kanske, hjälpa en kund och få en lösning. Så att det är ju en del i vårt 
dagliga arbete att vara aktiva och hitta lösningar. ”  (R7) 
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“[Det  kan]  handla  om  att  hjälpa  den  som  är  ledare  för  gruppen,  och  liksom  ’tänk  
på   det   här’   och   ’du   kanske   borde’...   ja   ’det   här   kanske   inte   är   nån   bra   ide’  
liksom.”  (R1) 

R8 betonar att det är viktigt att som medarbetare vara delaktig och ställa sig frågande till 
beslut innan de fattas och inte komma i efterhand och visa sitt missnöje. Han menar att det är 
en av medarbetarnas uppgifter, att ifrågasätta sådant som man tycker är fel och finner 
relevant. R6 menar att i och med att medarbetarna får inflytande i ledarskapet kan även 
stämningen i gruppen bli bättre eftersom de överlag får en starkare gemenskap. 

Respondenterna är mycket medvetna om hur de själva påverkar och skapar det ledarskap som 
de sedan följer. Att följarna anses viktiga är i sig kanske föga förvånande men vad som 
framkommer här är att detta inte endast yttrar sig genom hur man följer och svarar på 
ledarskapet. Respondenterna har även en roll i att hjälpa ledaren till bästa möjliga ledarskap. 
Det är alltså inte endast ledaren som ska agera stödfunktion till medarbetarna (se mental bild 
“Ledaren   som   en   stöttande   funktion”),   även  medarbetarna   har   ett   ansvar att hjälpa ledaren 
genom att vara öppna med sina åsikter och ge råd om hur situationer ska hanteras. Det kan 
kopplas till de aktiva och proaktiva följarrollerna som Carsten et al. (2010) presenterar. Där 
anses följarna bidra med vägledning så att ledaren kan fatta bra beslut. Stödfunktionen ser vi 
utifrån respondenternas utsagor om sina följarroller som en växelverkan mellan ledare och 
följare. Det betyder att följarna stöttar ledaren i ledarskapet, vilket utifrån vad vi har sett i sin 
tur bör vara en stöttande funktion för följarna. Detta utgör en utmaning för den som vill finna 
ett orsak-verkan-samband i vad ledarskap är men visar på att följarskap inte endast handlar 
om att reagera utan om att agera. När respondenterna pratar om sitt följarskap görs det inte 
endast genom termer att reagera (följa/inte följa) på det ledaren gör utan också om att agera i 
skapandet av det (ge förutsättningar för att utöva det ledarskap som lämpar sig bäst). 

Samtliga respondenter beskriver sig som att de är ifrågasättande gentemot sina ledares 
ageranden och tycker det är viktigt att vara det. Det anses även viktigt att kunna se på ledaren 
med kritiska ögon och ha möjlighet att ifrågasätta genom att diskutera frågor med ledaren. Det 
läggs vikt vid att vara delaktig och inte bara köpa det ledaren säger, och att detta är någonting 
som anses ingå i uppgiften som följare. 

”Jag försöker påverka men jag försöker inte sätta käppar i hjulet så att säga. Men 
jag har alltid egna idéer. Ser jag ett sätt man kan liksom, förbättra saker på så 
lägger jag fram det.”  (R7) 

R4, R8 och R9 upplever däremot att hur ofta de går till diskussion varierar beroende på vilka 
kunskaper som krävs i den enskilda situationen. I vissa situationer finner de det inte lämpligt 
att ifrågasätta allt utan ibland får man stå tillbaka och bara göra som ledaren säger. Det bör 
inte ställas ifrågasättande frågor bara för frågandets skull, det kan snarare motarbeta resultatet 
eftersom alltför mycket ifrågasättande kan göra att beslutsprocesser tar alltför lång tid. R1 och 
R5 säger sig inte orka vara delaktiga i alla situationer och ständigt ifrågasätta, ibland drar de 
sig tillbaka och följer med så länge ledaren ger någorlunda bra direktiv. 
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R1 och R3 beskriver att det är viktigt att ge förslag till ledarna i olika situationer, exempelvis 
till kundens chef, på hur saker kan lösas på bästa sätt för att övertyga denne om det. Om det 
inte blir något gehör för förbättringsförslaget, och det handlar om större frågor, är det bara att 
rätta in sig efter instruktionerna och göra som man blivit tillsagd. Däremot uppger R5 att han 
vid mindre frågor kan köra på sin linje utan att fråga ledaren då han vet att han själv har den 
bästa kunskapen gällande situationen och då borde ha bästa lösningen samt att det vid mindre 
frågor oftast inte blir särskilt svåra konsekvenser om något skulle gå fel. 

4.5.2 Aktiva och proaktiva följare  
Utgår vi från de kategorier av följare som Carsten et al. (2010) presenterar ser vi att samtliga 
respondenter i första hand ser sig som aktiva eller proaktiva.  Eftersom de har en syn på 
följarskapet som en viktig del i ledarskapet är det också kvalitéerna som aktiv som många av 
respondenterna tar upp och poängterar i sin syn på det egna följarskapet. Här i ligger vikten av 
att inte köpa det ledaren säger rakt av utan att förhålla sig kritisk och ta upp diskussionen om 
man inte håller med. Precis så som Carsten et al. (2010) presenterar den aktiva följaren menar 
respondenterna att deras åsikter och tankar bör komma ledaren till känna, detta för att 
ledarskapet ska bli så bra som möjligt. För aktiva och proaktiva följare handlar följarskapet 
om att stötta ledaren och ge vägledning i hur ledaren ska agera. Respondenterna delar 
uppfattningen om att denna vägledning behövs eftersom ledaren inte är allsmäktig utan kan 
lära av de som följer. Det kan relateras till slutsatserna som Carsten et al. (2010) kom fram till 
att proaktiva följare har svårt att arbeta med alltför auktoritära ledare och i strikta hierarkier.  

Det framgår att respondenterna behöver ledare som förstår deras situation och tar vara på 
deras tankar och åsikter. Den proaktiva följarrollen uttrycks genom att många av 
respondenterna verkligen poängterar vikten av att ifrågasätta ledarens beslut och att detta är 
en del i att förbättra arbetet och organisationen. Skillnaden mellan aktiva och proaktiva, som i 
studien av Carsten et al. (2010) bland annat är när ifrågasättandet äger rum, är inte så tydlig i 
våra respondenters svar. Enligt Carsten et al. (2010) inväntar de aktiva följarna ledarens 
initiativ till dialog och diskussion medan de proaktiva inte inväntar detta utan är mer 
initiativtagande. Våra respondenter betonar som sagt vikten av att ifrågasätta, komma med 
idéer och kritisera men är samtidigt noga med att inte gå över gränser för vad man anser 
lämpligt. Det finns hos många en respekt och en inställning att man inte ska ”köra   över”  
chefen. Respondenterna uppvisar drag av den passiva följarrollen i vissa situationer, det ska 
inte ifrågasättas bara för att. R1 och R5 medgav även att de inte orkar med att ifrågasätta i alla 
situationer utan ibland blir det att de bara gör som de blivit tillsagda. Det är förståeligt att 
medarbetarna inte kan ifrågasätta hela tiden men vi anser att den aktiva och proaktiva 
följarrollen som respondenterna har i de flesta situationerna är positivt för dem själva och 
deras organisationer. Det kan leda till att bättre beslut tas och detta stödjer även resultaten i 
Carsten et. al (2010). Där beskrivs proaktiva följarrollen som önskvärd för en organisation 
eftersom de bidrar med en granskning av formella ledaren vilket kan göra att felaktiga beslut i 
högre grad kan undvikas. 

Synen på att det är viktigt att man är kritisk och ifrågasätter sin chefs beslut och idéer verkar 
ha ett samband med den yrkesroll respondenterna har. Respondenternas bransch är kreativ 
vilket ständigt kräver nya synsätt och förslag på lösningar. Flera av respondenterna, till 
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exempel R2 och R5, uttrycker att det är deras skyldighet att vara aktiva och att det är något 
som de påverkats till av sina yrkesval. Carsten et al. (2010) menar att resultatet av ledarskapet 
beror på omgivningen, ledaren och vilka sorts följare som finns. Att samtliga respondenter är 
från kontexten kunskapsintensiva verksamheter och har arbeten som innebär stor autonomi 
kan så klart påverka samstämmigheten vad gäller vikten av att vara aktiv i ledarskapet. Hur 
man agerar som följare menar däremot Carsten et al. (2010) beror på hur man är som person. I 
deras  diskussion  om  att  ”rätt  följare  i  rätt  organisation”  är  eftersträvsamt  har  de  antagandet att 
hur man är som följare är statiskt. Vad vi kan se utifrån de svar vi fått i intervjuerna bygger 
respondenterna mycket av sitt följarskap på det yrke de har och de organisationer de arbetar i. 
Hur de konstruerar sitt följarskap är alltså inte frånskilt organisationen, vilket det är i de 
slutsatser Carsten et al. (2010) drar. Vad vi landar i, utifrån analysen av hur respondenterna 
konstruerar sitt följarskap, är att detta kan vara beroende av den organisation man är i. 
Därmed kan vi se att det matchnings-resonemang som Carsten et al. (2010) för inte tillämpas 
rakt av eftersom man som följare påverkas av organisationens förutsättningar. Vi kommer 
nedan att utveckla detta påstående. 

Carsten et al. (2010) menar att det är viktigt att matcha rätt följare till rätt organisation. En 
följare som är aktiv eller till och med proaktiv kommer inte passa i en organisation med starka 
hierarkier och auktoritära ledare. Vad vi kan se i de intervjuer som gjorts i denna studie är att 
respondenterna uttrycker att hur man agerar som följare kan skifta beroende på situationen 
även inom organisationen. Som redogjorts ovan resonerar några (R1, R5) att de väljer sina 
strider och kan ibland inta en mer passiv roll när de inte känner ett behov av att ha en mer 
aktiv roll. De växlar alltså även mellan rollerna. Vår studie ger indikationer på att hur man 
agerar och konstruerar sitt följarskap dels beror på den organisation och det yrke man har men 
även skiftar inom en och samma kontext. Därmed menar vi att kategoriseringarna må hända 
bidrar till en teoretisk förståelse för följarskap, men diskussionen om att det handlar om 
matchning mellan följare och organisation inte är särskilt enkel i praktiken. Det våra 
respondenter beskriver är att man inte bara är en sorts följare och vi tolkar detta som att de 
därmed  inte  kan  ”matchas”  in  i  rätt  kontext  fullt  ut. 

4.5.3 Respekt mellan ledare och följare 
De tillfällen då vissa respondenter uttrycker en mer passiv följarroll görs det i sammanhang av 
att man har respekt och litar på att chefen faktiskt vet mer eller har bättre uppfattning om hur 
saker och ting ska fungera. I likhet med vad Carsten et al. (2010) såg i sin studie finns det i 
detta sätt att agera ett förtroende för chefens kompetens. Om ett förbättringsförslag inte får 
gehör och det handlar om större frågor, är det bara att rätta in sig efter instruktionerna och 
göra som man blivit tillsagd. Däremot uppger R5 att han vid mindre frågor kan köra på sin 
linje utan att fråga ledaren då han vet att han själv borde ha bästa lösningen. Även när följarna 
väljer en mer passiv följarroll betyder det inte för alla att chefen har rätt eller har störst 
kunskap. Det Carsten et al. (2010) menar, att passiva följare har högre förtroende för chefens 
kunskap än de proaktiva kan inte styrkas av vår studie. Det verkar snarare handla om vad 
respondenterna anser vara av störst betydelse för dem själva och vad de då väljer att 
prioritera. 
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De respondenter som talar om vikten av att lyda order och följa det chefen säger gör det 
eftersom de anser att det ligger i naturen av att vara anställd. Det förmedlas även åsikter om 
att det är viktigt eftersom ett företag annars inte fungerar och hänvisar till att det är chefen 
som bestämmer i slutändan. Vad det gäller vilken relation respondenterna har till sin chef 
uttrycks det i olika grad att några har mer respekt för chefen än för andra medarbetare. R8 
säger sig agera annorlunda mot sin chef än sin kollega och säger sig ha en respekt för chefen 
och auktoritära personer som han inte kan förklara, men att det är något med de formella 
positionerna som gör det. R3 tar upp att det chefen säger gäller, medan han är mer benägen att 
ifrågasätta och gå emot vad kollegorna säger. R3 menar att respekten för chefen bygger på att 
det i slutändan är denne som bestämmer om man får vara kvar eller gå. Det är chefen som ska 
ha mest koll och som man rättar sig efter. Om chefen säger att det är på ett sätt litar R3 på att 
det är så. R9 menar att det är viktigt att vara ödmjuk vid ifrågasättandet och inte ha en 
aggressiv framtoning eftersom det ändå är ledaren som har mandatet att bestämma och det bör 
respekteras. Även om respondenterna har ett arbete med stor autonomi lyser deras roll som 
anställda tydligt igenom när de beskriver sig som mer passiva. R2, som valt att arbeta som 
frilansande konsult, har en annan syn på vad den formella positionen i företag betyder. 

”Jag struntar ju inte i vad min beställare [ledare] säger till mig men jag 
respekterar ju inte personen bara för att den har en viss titel. Det är inte per 
automatik på det sättet. Så ser inte jag det utan ser jag att [jag] behöver 
ifrågasätta nånting så tycker jag att jag har en skyldighet att göra det, jag känner 
mig inte i en underlägsen position.”  (R2) 

R2 beskriver vidare att det som är avgörande för respekten är hur ledaren är som person och 
hur denne bemöter och visar respekt mot följaren. Social kompetens och social förmåga är 
betydande för relationen mellan ledare och följare och det är svårt att acceptera ett ledarskap 
som inte visar prov på social kompetens. R2 ser en problematik med att den anställde oftast 
inte har något val att bryta sig ur relationen med chefen, jämfört med en relation utan de 
formella banden mellan ledare och följare. Som konsult kan man hamna i händerna på den 
som betalat vilket gör att den ledaren får extra starkt inflytande i relationen. Det upplevs i 
vissa situationer som frustrerande när relationen inte fungerar på önskvärt vis. 

I ovanstående avsnitt kan det utläsas några drag som utifrån Carsten et al. (2010)  kan kopplas 
till den passiva följarrollen. Att lyssna och göra som chefen säger för att det är den med störst 
respekt bidrar till att minska graden av ifrågasättande. R3:s respekt för chefen visar på de 
skillnader i hierarkisk nivå som ändå föreligger. Det finns en skillnad i synen på ledaren som 
någon med mer respekt. R8:s respekt för hierarkier kan relateras till resonemanget Carsten et 
al. (2010) för om att passiva följare tillmäter de individer högre upp i hierarkin högre status. 
Detta anser vi kan vara negativt för graden av ifrågasättande i organisationerna. En alltför stor 
respekt för ledaren kan leda till att medarbetarna inte vågar lyfta fram frågor och kritik som 
egentligen borde lyftas. R2 däremot som menar att respekten enbart har med social kompetens 
och förmåga visar på att de hierarkiska nivåerna inte är påtagliga i hans syn på relationen 
mellan ledare-följare. Att likt R9 vara ödmjuk och respekterande är något vi ser som 
betydande inslag för att åstadkomma en god relation mellan ledare och följare. Om följarna 
inte ifrågasätter på ett ödmjukt sätt är det förmodligen svårare att få gehör för sina åsikter. 
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R2:s syn på att relationen med en ledare kan vara svår att bryta sig ur ger ytterligare bevis för 
att det är viktigt att vara mån om relationen för att det inte ska påverka ens arbetssituation 
negativt. Här kan det relateras till Yukl (2008) angående att värna om de sociala relationerna 
för att prestera bättre. Det blir viktigt för såväl ledare som följare att upprätthålla en god 
relation för att arbetet ska kunna flyta på bra och att ledarskapet kan bidra positivt till det. 

4.5.4 Ett öppet klimat är eftersträvsamt 
Det anses viktigt att ledarna ger utrymme till diskussion och uppmuntra medarbetarna till 
ifrågasättande. Det är också någonting som de flesta respondenter känner att de får på sin 
arbetsplats och har mött under sitt yrkesliv. 

”  […]  det är sällan du blir kritiserad för att vara för motsträvig. [...] Det är bra 
att ha den här liksom gnällspiken med som ser problem i allting, hellre det än nån 
som  bara  liksom  ’ja  nu  kör  vi’  eller ’allting  är  busenkelt’  för  det  är  det  sällan.  Så  
jag tror att det är nog nånting som genomsyrar hela min arbetsplats, att man 
förväntas vara.”  (R5) 

Det finns inga större krav på att alltid få igenom sina tankar och idéer men möjligheten att 
diskutera är viktig för att på så vis kunna övertyga eller övertygas. Hur arenorna för dialog 
och diskussion ser ut varierar, det handlar exempelvis om veckomöten, månadsmöten och 
framförallt direktkontakt med ledaren när frågan väl uppstår för att inte skjuta det på 
framtiden. Respondenterna (R3, R4, R5, R6, R7, R8) upplever att deras ledare ser positivt på 
och uppskattar de ifrågasättande diskussionerna (R1, R2 berörde inte ämnet). Det beskrivs 
dock att enskilda ledare ibland har svårt att handskas med negativ kritik. R9 beskriver att hans 
organisation anses uppmuntra ifrågasättande men att när det väl kommer till kritan blir det 
ändå som chefen bestämt. Ett sådant klimat uppfattas negativt och gör att man som 
medarbetare inte uppmuntras att bidra med förslag och idéer i samma utsträckning. 

Vad vi kan se i dessa uttalanden är att medarbetarna i dessa organisationer känner att 
ifrågasättande och att komma med egna idéer är en del av organisationskulturen. Det är 
mycket möjligt att respondenternas sätt att tänka kring sitt följarskap beror på att den 
omgivning de vistas i uppmuntrar och till viss del kräver detta utav dem. Detta kan relateras 
till Bennis (2000) ståndpunkt om att ledaren inte längre kan ses som den med störst kunskap i 
organisationen. Vi kan se att det mer handlar om att utnyttja varandras kunskaper för att 
komma fram till de bästa besluten och handlingarna. För att det ska fungera krävs ett 
arbetsklimat som ser positivt på ifrågasättande och att det uppmuntras. Om denna uppmuntran 
inte finns kan drivkraften att påverka och vara aktiv minska. Detta vittnar R9:s tankar om: 

”[…]  tyvärr är det så att jag upplever att man säger att man uppmuntrar dom här 
åsikterna men när det kommer till kritan så är man inte så intresserad av att 
lyssna på andra alternativ.”  (R9) 
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R9 menar att det viktiga är att det är tydligt vad som gäller när det kommer till möjligheter att 
påverka organisatoriska frågor: 

”[…] antingen är det öppet för diskussion eller så låtsas vi inte om som att det var 
öppet för diskussion.”  (R9) 

Detta tyder på att respondenterna anpassar sig efter vilka möjligheter som finns och det går 
inte att säga att en person agerar på samma sätt oavsett omgivning. Återigen, det blir 
problematiskt att kategoriskt matcha vissa sorters följare med särskilda organisationer 
eftersom följarna påverkas av de förutsättningar som finns i organisationen. Vad vi däremot 
kan se är att ju mer likasinnade ledare-följare är överlag i tänket och synsätt, desto bättre 
förutsättningar finns det för goda relationer. Ledarna bör utifrån respondenternas redogörelser 
se positivt på ifrågasättande. Det handlar om att undvika de situationerna som R9 tar upp 
ovan, det bidrar bara till att relationerna försämras. Om det kan skapas ett ifrågasättande 
klimat anser vi att det ger goda förutsättningar för utbyte av idéer och tankar och således att 
följarna kan bidra positivt till medskapandet av ledarskapet vilket utifrån Carsten et al. (2010) 
är viktigt för att kunna nå framgång för organisationen. 

5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras och problematiseras de resultat som framkommit i analysen. 
Diskussionen behandlas främst resultaten av studien vad gäller beslut och ansvar kopplat till 
ledarskapet. 

Det vi kan se utifrån studien är att medarbetare i kunskapsintensiva verksamheter ger en 
flerdelad bild av vikten med formella strukturer. De anses inte viktiga ur aspekten att definiera 
status utifrån hierarkier och göra skillnad mellan individer på det sättet, utan är snarare viktiga 
för att definiera rollerna inom organisationen. Det som blir väsentligt är att strukturerna är 
mer av horisontell än vertikal karaktär för att fördela roller. Samtidigt syftar de formella 
strukturerna till att fördela ansvar inom organisationen. Medarbetarna har trots den autonomi 
de värderar högt ett behov att kunna luta sig tillbaka mot en formell ledare, en chef som kan 
stå som övergripande ansvarig. Ansvar är som vi sett både i empiri och i tidigare forskning 
någonting som måste ha, och delvis också har, en nära relation med beslutsfattande. 
Slutsatsen blir att den autonomi som krävs för kunskapsintensiva verksamheter betyder att 
ledarens beslutsfattande måste ske på ett mer övergripande plan, vilket också gör att ansvaret 
blir på ett övergripande plan. Men kan vi tilldela individer övergripande ansvar när de inte är 
med och beslutar på en operativ nivå, vilket vi anser är konklusionen av detta? Hur 
kompenserar vi för det ansvar som den formella ledaren tilldelas men inte har full påverkan 
över? Kanske är de höga lönerna för cheferna i storbolagen ett sätt att kompensera detta. 

Där det saknas formella strukturer i arbetet ställs det krav på att medarbetarna tar eget ansvar. 
Det förutsätter dock att det är medvetna individer som till personligheten tar ansvar. Vad 
händer i de situationer där individerna inte har den medvetenheten? Särskilt om detta ställs i 
relation till den höga graden av självständighet som medarbetarna gav uttryck för. Den höga 
självständighet- och frihetsgraden ses av oss som positiv överlag men det kan även få motsatt 
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effekt och bidra till att medarbetarna inte tar ansvar för annat än sitt eget arbete. De informella 
hierarkierna skulle då kunna fungera som struktur som till viss del säkerställer relationerna 
mellan medarbetarna. Dock har vi sett att dessa informella strukturer inte kan tillgodogöra det 
behov som finns av att formellt hålla någon ansvarig för organisationen. Demokratiska och 
gemensamma beslut kan fungera i små organisationer men ju större de blir desto mer 
problematiskt blir det. Informella strukturer ställer höga krav på de sociala relationerna som är 
en osäker faktor eftersom alla individer är olika och relationer kan förändras. I den bästa av 
världar samlas likasinnade individer med starka relationsband i arbetsgrupper, men det är 
långt ifrån verkligheten i arbetslivet. Där går kunskap och arbetskvalitet i första hand och gör 
det svårt att falla tillbaka på relationer som enbart bygger på sociala grunder. Således krävs 
det formella strukturer som bidrar med ansvarsfördelning för att organisationer ska fungera 
utan att behöva lita på de osäkra informella strukturerna. 

Till denna problematik att organisera kunskapsintensiva verksamheter i hierarkier som skapar 
avstånd mellan ledare och medarbetare vill vi lägga den romantiserade bilden av ledaren och 
ledarskap som presenterades i problemformuleringen. Trots att denna studie visar att 
medarbetarna inte instämmer i den romantiserade bilden framstår ändå ledaren som väldigt 
betydelsefull. Utifrån analysen kan vi se att ledarna inte är upphöjda på piedestal eller 
framskickade längst fram i stridslinjen, men vart är de egentligen? Synen på ledaren som 
stöttande funktion ger snarare bilden av att ledaren i många situationer befinner sig bakom 
eller vid sidan av följarna, snarare än framför. Detta vänder upp och ner på den pyramid som 
hierarkin består av, eller i alla fall kraftigt trycker ner toppen. Till detta kan tankarna om att 
den tekniska kunskapen är sekundär läggas. Det gör att ledarens roll är att ha en mer 
övergripande bild av det tekniska arbetet och bidrar med ögon som kan se problemen på andra 
sätt än de som är tekniskt insatta. Det kan i vissa situationer vara en fördel att se på saker och 
ting på andra sätt vilket ett sådant kunskapsförhållande förmodligen skulle ge. De informella 
nätverk som medarbetarna har för att täcka upp för kunskapsluckor hos ledaren är intressanta. 
Som det skrevs i analysen anser vi detta vara ett innovativt och ur medarbetarnas perspektiv 
bra sätt att hämta vägledning i sitt arbete. Frågan vi däremot ställer oss är hur detta ses på ur 
ett ledningsperspektiv. Är det önskvärt att medarbetarna vänder sig till utomstående för att 
söka hjälp, då de inte kan eller väljer att inte vända sig internt? Om denna vägledning istället 
finns internt kan det tänkas att kunskapen sprids inom organisationen i större utsträckning 
vilket är lönsamt på sikt, då kunskapsnivån expanderas mellan medarbetarna. 

Minimalstruktur och lågprofil-ledarskap framkommer som viktigt för respondenterna i deras 
kunskapsintensiva arbeten. Däremot måste ledaren anpassa sitt sätt att leda efter situation och 
individ. Att medarbetarna utgav sig variera sitt sätt att agera som följare belyser svårigheten 
för ledaren att agera som stöttande funktion på ett anpassat sätt. Medarbetarna kan i en 
situation följa på ett sätt för att i nästa situation följa på ett annat sätt. Det gör ledarrollen 
svårhanterlig och svåranpassad. Det faktum att medarbetarna gör som de gör kan ha sin grund 
i att alla är människor som hanterar saker på olika sätt i skilda situationer. Det gör att det inte 
blir lätt för ledaren att använda sig av standardiserat ledarskapsbeteende utan han behöver se 
varje situation som unik och försöka anpassa sig till varje ny situation för att i största möjliga 
mån möta medarbetarnas önskemål om ledarskap. Angående det moment 22 som berördes i 
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analysen vad gällde anpassningsfrågan kan det diskuteras huruvida den här anpassningen är 
något som i praktiken är möjligt? Möjligheten för ledaren att anpassa ledarskapet efter individ 
blir inte särskilt realistisk med tanke på den höga autonomi som medarbetarna önskar i sitt 
vardagliga arbete. Samtidigt som ledaren ska ge utrymme och självständighet till 
medarbetarna ska denne också vara så pass närvarande att går att lära sig vad den enskilde 
individen vill ha ut av ledarskapet. En möjlig lösning kan vara att ledaren upprättar 
kontinuerliga personliga samtal för att sätta sig in i medarbetarnas tankesätt och lära känna 
dem mer socialt. Detta samtidigt som ledaren håller avståndet i det praktiska arbetet och inte 
är mer inblandad än absolut nödvändigt. Ledare i kunskapsintensiva verksamheter måste då 
hitta en balans mellan närvaro och autonomi som passar varje enskild individ. Dock kan det 
bli svårt om det handlar om en stor organisation med hundratals anställda, arbetet med 
anpassning skulle ta mycket tid och det blir komplicerat att anpassa sig efter hur många olika 
individer som helst.     

Vi avslutar diskussionen med att lyfta medarbetarnas syn på följarskap där det framkom att 
den ifrågasättande aspekten är den viktigaste. Att vara engagerad och aktiv i följarrollen och 
bidra till ledarskapet anser medarbetare i kunskapsintensiva verksamheter är att ifrågasätta 
och förhålla sig kritisk till sin ledare. Detta bidrar ytterligare till att ledaren inte ses som någon 
allsmäktig som visar vägen, utan en resurs som ska ifrågasättas för att gemensamt kunna 
åstadkomma något bättre.  
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6. Slutsatser 

För att uppnå uppsatsens syfte, att genom ett medarbetarperspektiv skapa förståelse för vilka 
förutsättningar som finns för formellt ledarskap i kunskapsintensiva verksamheter, 
presenteras här svaren på frågeställningarna utifrån de slutsatser som dragits av analysen.  

Anställda i kunskapsintensiva verksamheter ser hierarkier som en ram i det autonoma och lågt 
formaliserade arbete som dessa verksamheter innefattar. Denna ram innebär fördelning av 
roller och fördelning av ansvar inom organisationen och hierarkier anses därmed vara 
betydelsefulla. 

De anställda i kunskapsintensiva verksamheter lägger stort värde i det formella ledarskapet. 
Värdet ligger i att ledaren stöttar och hjälper de anställda i deras arbeten. Det handlar om att 
stötta och utveckla de anställda socialt, sköta administrativa frågor och stå för det 
övergripande ansvaret för verksamheten. Det är således inte av vikt att ledaren har den 
tekniska kunskapen om det praktiska arbetet.  Det formella ledarskapet handlar om att 
underlätta arbetet för de anställda. 

Anställda i kunskapsintensiva verksamheter ser följarrollen som betydande för att ledaren ska 
kunna utöva ledarskap på ett önskvärt sätt. Det handlar inte enbart om att reagera på det 
ledarskap som ledaren utövar utan att aktivt vara med och forma det. Detta genom att vara 
kritisk och ifrågasättande mot ledaren och inte enbart följa direktiv. 

Utifrån de slutsatser som dragits kan vi se att förutsättningarna för formellt ledarskap i 
kunskapsintensiva verksamheter gör det fördelaktigt att ledaren har en tillbakadragen roll. 
Den här rollen innebär att ta vara på de spetskunskaper som finns hos medarbetarna samt 
stötta och utveckla medarbetarna snarare än att styra vad de ska göra och hur de ska göra det. 
Ledaren behöver vara medveten om att det är viktigt för medarbetarna att få komma till tals 
och att ifrågasättande och kritiskt tänkande är medarbetarnas sätt att utveckla organisationen 
snarare än att negativt kritisera. Ledaren behöver dessutom vara medveten om att även dessa 
individer som till synes är väldigt självständiga behöver ramar att förhålla sig till som är till 
för att fördela roller och ansvar. Trots att medarbetarna tar ett stort ansvar i deras praktiska 
arbete behöver de en försäkran om att någon har det övergripande ansvaret.  
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Bilaga 

Intervjuguiden 

Introduktion 

Presentation av oss själva och uppsatsens syfte. 

Förklaring av förutsättningarna för intervjun: 

 Inspelning med mp3 för att kunna transkribera materialet önskas. Är det okej? 

 Inga rätta/felaktiga svar, respondentens egna uppfattningar som vi är ute efter. 

 Anonymitet. 

Bakgrundsfrågor 

- Vad har du för bakgrund och utbildning? 

- Kan du kort beskriva ditt arbete? 

Tema: Ledarskap 

Tankarna kring ledarskap? 

Vad är det viktigaste med ledarskap? 

Chefen som representant för det formella ledarskapet. 

Skillnader mellan chefer och ledare? 

Skillnader mellan ledare och medarbetare? 

Självständighet och frihet. 

Beskrivande av situationer som kräver inslag av ledning. 

Tema: Hierarkier 

Synen på hierarkiska strukturer? 

Synen på positioner? 

Synen på roller? 

Tankar om organisationer utan formella ledare. 

Tankar om organisationer utan formella hierarkier. 

Påverkan på det praktiska arbetet? 

Påverkan på ansvar och beslut? 

Tema: Följare 

Följarens agerande i ett ledarskap. 
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Relationen ledare-följare. 

Kraven på följare? 

Beskrivning av sig själva som följare. 

Självständighet och frihet. 

Avslutande 

Är det något övrigt du vill tillägga? 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 


