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Sammanfattning 

Titel:  Vem är du? Vem är jag? Följarens charader! 

Författare: Martin Green, Daniel Göransson och Agnes Hellberg 

Nivå:  C-uppsats i företagsekonomi 15 hp, Handelshögskolan Örebro 

Handledare: Peter Langlott  

Nyckelord:  Followership, följarskap, role-based view, constructionist view, perspektiv 

Bakgrund:  Till skillnad från ledarskap så är följarskap ett relativt nytt område inom 

forskning. Den här uppsatsen kommer ta utgångspunkt i den existerande teorin 

kring ämnet. De författare som studerar ämnet har olika syn på följarskap och 

två olika perspektiv har vuxit fram: Role-based view och Constructionist view.  

Syfte: Förstå vad användandet av de två perspektiven Constructionist view och Role-

based view kan få för innebörd och konsekvenser.  

Metod: Uppsatsen är en studie av kvalitativ karaktär som har utgångspunkt i teorin 

vilken har använts som verktyg för att samla in empiriskt material. Utifrån det 

empiriska materialet har teorin sedan omarbetats för att kunna analysera de svar 

vi fått från intervjuerna. Intervjuerna har utförts på två företag med olika typer 

av inriktning i arbetet. Det är inte meningen att vara någon jämförande studie 

utan användningen av två företag var för att få större bredd i materialet.  

Resultat: Det resultat vi presenterar visar på att perspektiven Role-based view och 

constructionist view har gemensamma nämnare och utesluter inte varandra. 

Perspektiven ger till viss del olika bilder av följarskap men har snarare en 

kompletterande natur och kan tillsammans ge en bättre förståelse av följare. 

Studien visar även att arbetskompetens är en viktig faktor som behöver vägas in 

vid forskning i ämnet följarskap.  
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Abstract 

Titel: Who are you? Who am I? The charades of the follower! 

Authors: Martin Green, Daniel Göransson & Agnes Hellberg 

Level: Bachelor composition in Business economics 15 hp, Handelshögskolan Örebro 

Tutor: Peter Langlott 

Keywords: Followership, role-based view, constructionist view, perspective 

Background: Opposite from leadership, followership is a relatively new field in the science 

of leadership. This composition will take starting-point in existing theory about 

followership. Writers who is/has been researching this field have two different 

perspectives, Role-based view and Constructionist view. 

Purpose: The purpose of this composition is to understand the implication and the 

consequences of the use of the two perspectives, Role-based view and 

Constructionist view. 

Methods: This composition has qualitative characteristics and take it’s starting-point in 

existing theory about followership. This theory has been used as a tool to collect 

empirical material. Due to the material gathered from the interviews we had to 

re-evaluate our theoretical material to better serve the purpose of the thesis. The 

material was gathered from two establishments with different orientation in their 

work. The purpose is not to compare these establishments but rather to get a 

greater width of our material.  

Results: We have, as a result of this composition, seen that the two perspectives Role-

based view and Constructionist view have commonalities and can’t be excluded 

from one another. Partially different images occur depending on perspective, but 

works as a complement to each other. They can together bring us a clearer 

picture and better understanding of followers. We could in this study distinguish 

another important variable, competence, which can be used in further research 

within followership.  
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1. Inledning 

En uppsjö av studier är gjorda och otaliga böcker har skrivits om ämnet ledarskap med syftet 

att utröna vad en ledare är, vad en bra ledare är och hur en ledare bör agera etc. Ett nytt 

ämnesfält, följarskap, har de senaste åren lockat till sig intresse för att försöka förstå 

ledarskapets väsen. En sökning på followership via Google Scholar ger endast 17 tusen 

(04.12.2014) medan en sökning på leadership ger 2,85 miljoner träffar, detta visar att 

följarskap som fenomen inte undersökts i samma utsträckning som ledarskap. Behovet av att 

studera följarskap är alltså stort och kan bidra till att öka förståelsen begreppen emellan. 

Shamir (2007) menar att följarskapet är av sådan vikt för ledarskap att detta inte skulle 

existera utan följarskap, eftersom att ledarskap per definition innebär att utöva makt över 

andra. Följarskap som begrepp är dock inte helt okänt och många studier i ämnet refererar till 

Mary Parker Follett som började se bortanför ledarskapet som enda verktyg för framgångsrika 

organisationer redan på 1940- talet. Follett anses vara en pionjär inom management-teorin och 

menade att hierarkiskt tänkande omöjliggjorde det för individer att utvecklas och på ett 

meningsfullt sätt bidra till organisationens mål. (Eylon 1998) 

 

Vad är då en följare och varför är det intressant att veta hur följare passar in i makt och 

beroendeförhållandet i en organisation? Att beskriva vad en följare är och vad denna har för 

beteende varierar utifrån vilket perspektiv forskaren har. Uhl-Bien et al. (2014) förklarar 

följarskap som ett slags hänsynstagande till en ledare. De menar att om ledarskap handlar om 

att aktivt påverka andra, då borde följarskap innebära att man tillåter sig påverkas. 

  

Zetterquist skriver i Ledarskapsboken att det med ett hierarkiskt synsätt kan vara enkelt att 

avgöra vem som är ledare och vem som är följare, men att det vid en närmare insyn i 

relationen individer emellan kan det bli mer diffust. Om följaren inte tillåter ledaren att utöva 

påverkan genom att göra aktivt motstånd har då ledaren någon makt över följaren och 

existerar då något ledarskap? Zetterquist summerar det som att forskningen om följarskap har 

som syfte att utröna vad som får följare att ställa sig bakom en ledare. (Zetterquist 2009) 

 

För att svara på frågan: Varför det är intressant att veta hur följare passar in i makt och 

beroendeförhållandet i en organisation? Tar Zetterquist (2009) upp en viktig frågeställning 

som fungerar som en motfråga samt svar till detta. 
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Om det är så att ledarskapslitteraturen enbart studerar den ena delen av relationen, 

det vill säga ledarna, sätts då inte centrala frågor åt sidan? 

 

 (Zetterquist 2009, s. 272). 

 

Denna uppsats kommer att utgå från två perspektiv om följarskap, vilka är framstående inom 

den existerande teorin som förklarar följarskap samt relationen mellan följare och ledare. Den 

teoretiska referensramen i denna studie har inspirerats av review artikeln Followership theory: 

a review and research agenda där Uhl-Bien et al. (2014) försöker att gå in djupare i 

följarskapsteorin genom att samla in flertal teorier som de sedan kategoriserar under de två 

perspektiven: Role-based view och Constructionist view. Uppsatsen kommer utgå från dessa 

perspektiv och de utgör grunden för den teoretiska referensramen. 

1.2 Följarskap  

För tydligare förklara vår problematisering väljer vi att inleda med en kort teoretisk förklaring 

av följarskap och de två perspektiven Role-based view (här efter nämnt RBV) och 

Constructionist view (här efter nämnt CV).  

1.2.1 Role-based view 

Inom RBV har de flesta forskarna försökt att dela upp följare genom att undersöka olika 

attribut och egenskaper som dessa innehar samt deras inverkan på ledaren ur ett hierarkiskt 

synsätt. Den tidigaste rollfördelningen gjordes av Zaleznik där han använder sig av två axlar 

varav den ena går från undergiven till dominant, och den andra aktiv till passiv. Med hjälp av 

axlarna beskriver han fyra olika roller med olika nivåer av aktivitet/passivitet och 

dominans/undergivenhet. (Zaleznik 1965 se Kilburn 2010) Fler författare har gått i Zalezniks 

fotspår och delat upp följare i olika typologier där Kelley är den mest citerade författaren 

inom detta perspektiv (Uhl-Bien et al. 2014). Kelley har precis som Zaleznik två axlar där han 

istället använder sig av dimensionerna beroende okritiskt tänkande/oberoende kritiskt 

tänkande och aktiv/passiv. Med dessa dimensioner delar Kelley upp följare i fem typologier 

beroende på följarens olika nivåer av aktivitet och beroende kritiskt tänkande. (Kelley 1988)  

 

1.2.2 Constructionist view 

Inom CV menar författarna att följare samskapar ledarskap genom en interaktiv social 

process. DeRue och Ashford diskuterar om att en person i en grupp eller arbetslag gör anspråk 



  

 

9 

 

på rollen som ledare, detta anspråk måste godtas av de övriga i gruppen som då antar rollen 

som följare och på så vis uppstår ledarskap. Skulle inte detta anspråk godtas skulle heller 

inget ledarskap uppstå (DeRue & Ashford 2010). Liknade synsätt på ledarskap har James R. 

Meindl där han förklarar att ledarskap uppstår då följaren har en tanke av att det existerar en 

relation med en följare-ledare dimension. Ledarskapet är inom detta perspektiv oberoende av 

hierarkiska positioner då exempelvis en chefs makt inte behöver innebära att en följare ser 

denne som en ledare. (Meindl 1995) 

1.3 Problematisering 

Begreppet följarskap kommer ursprungligen från vetenskapen om ledarskap och har fått en 

negativ klang. I litteraturen om följarskap är det begreppen underordnad och följare som 

associeras med negativa attribut där exempelvis den underordnade förknippas med mindre 

värde, passivitet samt avsaknad av ambitioner. Detta har medfört en ovilja att använda 

begreppen där vissa forskare har velat eliminera termen följarskap. Det här visar på en 

semantisk problematik kring begreppet följarskap som enligt Shamir inte kan lösas genom att 

eliminera begreppet. Han anser att ledarskap förlorar hela sitt värde om inte variabeln följare 

finns med i ledarskapets ekvation. (Shamir 2007, 2012).  

 

One of the biggest challenges for the emerging study of followership is semantics 

that emanate from reductionist logics that cause us to immediately hone in on the 

“follower” as an individual or role, overlooking the fact that “following” behavior 

is crucial in the construction of (or failure to construct) leadership.  

 

(Uhl-Bien et al. 2014, s. 95.) 

 

1.3.1 Role-based view 

Modellerna nedan beskriver perspektivet RBV. I den vänstra figuren ses ledaren som 

oberoendevariabel och resultat som beroendevariabel med följaren som moderator av ledaren. 

I den högra figuren är istället följaren oberoendevariabeln som påverkar beroendevariabeln 

resultat där ledaren är moderator. Modellerna skildrar hur följare eller ledare har en 

enkelriktad påverkan. 
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Figur 1. Model of role-based view, Uhl-Bien et al.2014. 

 

Motsatt i CV studeras samspelet mellan människor inom en organisation, där någon gör 

anspråk på rollen som ledare samt att de övriga tillåter detta (DeRue & Ashford 2010). Viktigt 

i ett samspel är att båda parterna är aktiva och bidrar till skapandet av ledarskap. Går det i det 

hierarkiska RBV då att utesluta det samspel som skapar ledarskap i CV? 

 

Forslund (2009) definierar ledarskap som att en individ medvetet och aktivt påverkar andra 

personer för att nå olika mål. Med den definitionen av ledarskap så möjliggör det att ledaren 

och chefen är två olika personer. En utgångspunkt för RBV är följarnas rolltagande gentemot 

den formelle chefen vilket gör att hierarkiska skillnader mellan individerna är avgörande för 

vem som är följare och vem som är ledare (Uhl-Bien et al. 2014). Om ledaren är en annan 

person än chefen, en informell ledare, finns en risk att det får konsekvenser för vilka roller 

följarna antar gentemot chefen om betraktaren inte beaktar sociala relationer som tillverkar 

ledarskap enligt CV. Detta resonemang påvisar en problematik att studera följare från RBV 

utan att samtidigt reflektera över vem som faktiskt är ledare och vad det får för betydelse.  

1.3.2 Constructionist view 

Om det inte går att skilja CV från RBV går det då att omvänt skilja RBV från CV?  

I figur 2 visas två grundmodeller som förklarar tanken med CV, där individer interaktivt 

påverkar varandra som oberoendevariabler och ledarskapet blir en moderator som skiljer 

ledare och följare åt vilka är beroendevariabler. Alternativt går det att se på processen av 

relationer mellan ledare och följare som oberoendevariabler som modererar varandra och 

gemensamt påverkar beroendevariabeln resultat.  
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Figur 2. Model of constructionist view, Uhl-Bien et al. 2014. 

 

Enligt den högra modellen som beskriver CV förutsätts det att individer i gemensam 

interaktion tillverkar ledarskap. Meindl (1995) menar att ledarskap uppstår hos följare när de 

betraktar en person som en ledare, medan DeRue och Ashford (2010) talar om en process där 

någon begär att få vara ledare och när detta accepteras skapas ledarskap.  Detta är den 

teoretiska grund som skiljer sig mot RBV. I företag och organisationer är dock situationen 

annorlunda när ett hierarkiskt system används och vissa personer tituleras chef. Så länge det 

finns en formell struktur inom organisationen blir det därför svårt att skilja och utesluta 

begreppen CV och RBV ifrån varandra. Det skulle gå att argumentera för att skapandet av en 

chef inte skapar en ledare om vi återkopplar till Forslunds (2009) definition av ledarskap. 

Denna definition av ledarskap lämnar utrymme för att det inte behöver vara den formelle 

ledaren som utövar påverkan. Det skulle kunna vara en informell ledare som är den person 

som påverkar andra. Även om så är fallet går det dock inte att bortse från att den person som 

har den formella rollen också är den som bär ansvaret för verksamheten och innehar det 

slutgiltiga beslutsfattandet. Med denna logik är det endast i organisationer där ledaren utses 

genom social interaktion som CV går att studera uteslutet.  

1.4 Problemformulering & syfte 

Vi har nu visat att perspektiven går om lott och att det är hur betraktaren väljer att se på 

förhållandena som bestämmer vad som blir gällande för resultatet. Hur kontexten tolkas blir 

beroende av vilket perspektiv betraktaren väljer. En parallell kan dras till den väl citerade 

boken Images of Organization av Gareth Morgan (2006) där han skriver om hur användandet 

av metaforer kan hjälpa oss att förstå och förklara vad organisationer är, vad de består av och 

hur de fungerar. Morgan tar upp flera metaforer (organism, politisk arena och hjärna m.fl.) 

som verktyg för att beskriva organisationer men inleder dock boken med att höja ett varnande 

finger för vilka konsekvenser det kan få att använda sig av metaforerna. Morgan diskuterar 

därför det faktum att när man som betraktare väljer att beskriva en organisation utifrån en 

metafor väljer man aktivt att framhäva vissa delar medan andra blir dolda. Han påpekar att en 
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viss medvetenhet hos betraktaren är nödvändig för att inte bli låst i sitt sätt att se på 

organisationen genom att i slutet av beskrivningen av varje metafor diskutera fördelar samt 

nackdelar med användandet av metaforen. Diskussionen härrör vad betraktaren kan ha för 

nytta av metaforen men också vad som kan hamna i skymundan och poängterar att även detta 

är delar som måste vägas in i tanken om organisationen. (Morgan 2006) 

 

På ett liknande sätt får valet av perspektiv konsekvenser för vad som blir framträdande i 

studerandet av fenomenet följarskap. Vi har redan påvisat att perspektiven på en teoretisk nivå 

inte helt går att skilja från varandra och ser därmed ett behov av att förklara vilka 

konsekvenser en teoretisk analys av empiriskt material kan få utifrån de olika perspektiven. 

 

Uppsatsens syfte är att förstå vad användandet av de två perspektiven Constructionist view 

och Role-based view kan få för innebörd och konsekvenser. Utförandet kommer ta startpunkt i 

en sammanfattning av den teoretiska fronten inom respektive perspektiv. Via intervjuer 

kommer empiriskt material samlas in, materialet kommer användas som ett verktyg för att 

fördjupa en teoretisk diskussion rörande innebörden och konsekvensen av valet av perspektiv. 

Studien kommer få en teoretisk växelverkan där vi börjar med att beskriva teorin om 

följarskap och de två perspektiven.  
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2. Metod 

Vi har valt att dela upp metoden till varje enskilt avsnitt och inleder på så vis varje del med en 

metodbeskrivning. Detta för att underlätta för läsaren att förstå de val och avvägningar vi har 

gjort i arbetet och samtidigt ha det färskt i minnet när man läser de olika delarna av uppsatsen. 

Den här studien analyserar hur de två perspektiven, Constructionist view och Role-based 

view, karaktäriserar följarskap. För att kunna analysera empiriska underlaget har 

intervjufrågorna utformats så att de kan tolkas utifrån de båda perspektiven.  

Uppsatsen präglas av en kvalitativ karaktär då analysen fokuserar på respondenternas egna 

ord och beskrivningar. Det här kapitlet presenterar en diskussion om arbetets trovärdighet och 

äkthet vilket är de viktigaste kriterierna för en kvalitativ studie (Bryman & Bell 2013). 

2.1 Trovärdighet   

För att bedöma trovärdigheten i en kvalitativ studie används epiteten tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering vilka är mer passande än reliabilitet och validitet 

som används i kvantitativa studier. (Bryman & Bell 2013). I detta avsnitt ges en beskrivning 

av hur uppsatsen har tolkat begreppen för att stärka dess trovärdighet och äkthet.  

2.1.1 Tillförlitlighet 

För att öka kvaliteten på de svar vi fick under intervjun tolkade vi svaren under tiden och bad 

respondenten klargöra och utveckla sina svar när det fanns en osäkerhet i hur svaren skulle 

förstås. Vi följde sedan upp med frågor som “har jag tolkat dig rätt om jag förstår svaret…” 

och frågor för djupare förklaring, för att klargöra att vi har tolkat respondenten korrekt. Dessa 

sätt att säkerställa kvalitén på frågorna nämner Kvale och Brinkman (2009) som viktiga i sitt 

verk Den kvalitativa forskningsintervjun. Bryman och Bell (2013) tar även upp detta som 

responsvalidering vilket leder till en ökad tillförlitlighet. 

2.1.2 Överförbarhet 

Studien kan anses vara överförbar då intervjuguiden samt genomförandet är dokumenterat och 

tillgängligt. Studien är utförd på fyra respondenter för att få en djup förståelse av hur de 

uppfattar miljön inom organisationen och resultatet kommer att spegla deras syn och 

erfarenheter. Intervjuerna tog alla över en timme och avslutades när empirisk mättnad hade 

uppnåtts då vi inte hade fler frågor att ställa. Skulle fyra andra respondenter istället intervjuas 

skulle svaren kunna tolkas på ett annat sätt, och på vis ge ett annat resultat. Detta menar 

Bryman och Bell (2013) beror på olikheter i den sociala kontexten som uppstår hos olika 
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individer. För att ytterligare öka graden av överförbarhet har vi noggrant beskrivit vår 

forskningsprocess och valt att inleda de olika avsnitten i studien med metodologiska avsnitt. 

Det ger läsaren en möjlighet att följa med i våra tankebanor genom undersökningens gång.  

2.1.3 Pålitlighet 

Genom att ta upp beslut, som tagits i studien, kontinuerligt i varje avsnitt redogör vi för 

tillvägagångssättet och visar på de brister som upptäckts samt de förändringar som gjorts i 

arbetet. För att bättre säkerställa pålitligheten i arbetet har vi tagit hjälp av andra studenter och 

bett dem läsa delar av uppsatsen och bedöma våra val. Pålitligheten i uppsatsen värderas 

genom de olika vägval man tar i forskningsprocessen genom ett granskande synsätt (Bryman 

& Bell 2013). 

2.1.4 Konfirmering 

Genom att i analysen av det empiriska materialet endast tolka det respondenterna säger, 

bortser vi från egna uppfattningar om organisationen även om vi har god insikt i ett av de 

valda företagen där undersökningen är utförd. Vidare visas detta genom att analysera utifrån 

båda perspektiven som finns inom teorin kring följarskap och således tas inga personliga 

värderingar in angående den valda teorin. Konfirmering innebär enligt Bryman och Bell 

(2013) att påvisa sin objektivitet inom forskningen, de nämner att det är svårt att vara 

fullständigt objektiv men att man i den mån det går säkerställer denna. 

2.2 Äkthet  

Då studiens syfte är att analysera konsekvensen av användandet av olika perspektiv har vi valt 

att enbart förhålla oss till följarnas uppfattningar. Det gör att vi kan påvisa eventuella 

konsekvenser som kan uppstå vid användandet av de båda perspektiven. För att göra det valde 

vi att enbart intervjua personer som har en formell roll som följare, således stärks materialets 

äkthet. Som tidigare nämnt under rubriken tillförlitlighet har vi även använt oss av 

responsvalidering för att försäkra oss om att vi tolkar respondenterna korrekt. Detta gör att vi 

kan säkerställa att den tolkning vi gör stämmer överens med respondenternas uppfattning. 

Bryman och Bell (2013) menar att studien för att öka äktheten bör säkerställa att 

undersökningen ger en rättvisande bild av vad de studerade objekten har för åsikter och 

uppfattningar. 
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3. Teori 

Den här studien har en teoretisk växelverkan vilket innebär att vi utgår från teorin och 

använder empirin för att hämta material att analysera och diskutera teorin med. 

Problematisering och syfte har formulerats utefter de kunskaper som finns inom ämnesfältet 

följarskap. Empirin har sedan studerats genom intervjuer av individer som på något sätt följer 

en annan person. När intervjuerna var klara och transkriberade gick vi tillbaka till teorin för 

att analysera det empiriska materialet och därefter diskutera teorin. Teorin i denna uppsats har 

en direkt påverkan på resultatet eftersom det empiriska underlaget kommer att analyseras 

utefter hur teorin beskriver perspektiven.  

För att hitta relevanta artiklar och teori kring ämnet följarskap har vi använt oss utav Google 

Scholar samt Örebro universitetsbiblioteks databas summon. De olika nyckelord som 

användes var: Followership, subordinate, följarskap. 

För att försäkra oss om att teorin vi använder oss av är tillförlitlig så har vi utgått från en 

artikel av Uhl-Bien et al. (2014), Followership theory: A review and research agenda. 

Artikeln sammanfattar och beskriver följarskapsteorin kring perspektiven CV och RBV, 

vilken är hämtad från tidskriften The leadership quarterly, som enligt ABDC journal quality 

list från 2013 är rankad av högsta kvalitet, A*. För att hitta review artikeln utförde vi en 

avancerad sökning på followership och 2014 för att hitta det senaste inom ämnet. Utifrån den 

här artikelns referenslista har vi sedan valt ut de artiklar och teorier som sammanfattar 

perspektiven. Samtliga artiklar som använts i uppsatsen är rankade A* eller A vilket ökar 

trovärdigheten. 

I RBV användes endast Robert E. Kelleys roller då ett försök till sammanfattning av alla 

framstående författares roller ansågs rörigt och svårt att följa. Dock kompletteras Kelleys teori 

inom följarskap med Chaleffs och Kellermans variabler engagemang och mod.  

Efter intervjuerna insåg vi att den teori som valts inte var fullständig och vissa inte var 

användbara i analysen av materialet. Till en början användes David Collinsons artikel 

Rethinking followership: A post-structuralist analysis of follower identities från 2006 inom 

CV. I artikeln tar Collinson upp hur olika kontrollsystem som används av individer i 

maktposition implementeras för att påverka följarnas beteende. I det empiriska materialet 

insåg vi att detta var något som respondenterna inte tog i beaktning och på så vis inte 

påverkade deras beteende nämnvärt. Däremot kunde vi konstatera att tidsaspekten var en 



  

 

16 

 

variabel som i stor grad påverkade följarnas beteende och agerande inom organisationen och 

lade därför till Graen och Uhl-Biens leader-member exchange theory (LMX) från 1995.  

3.1 Role-based view 

Som tidigare nämnt har RBV en utgångspunkt ur ett hierarkiskt tankesätt där följare och 

ledare utgår ifrån formella roller. Syftet med perspektivet är att förstå hur följare tar olika 

roller gentemot chefen för att endera förstärka eller förminska ledarskapet och slutligen 

påverkar resultatet för organisationen (Uhl-Bien et al. 2014).  

Abraham Zaleznik var först med att dela upp följarna i fyra olika typologier, dessa gestaltades 

i en fyrfältsmatris. (Zaleznik 1965 se Kilburn 2010) Därefter har författare såsom Robert E. 

Kelley, Ira Chaleff, Barbara Kellerman m.fl. försökt att ge sin bild av RBV med inspiration av 

Zalezniks tolkningar.  

Efter Zaleznik har fler författare intresserat sig av att studera följare och konstruerat egna 

roller som stämmer överens med den verklighet de stött på. Zaleznik som var den första 

författaren inom perspektivet hade ett fokus på följarens aktivitet och beskrev den andra 

dimensionen som graden av undergivenhet och dominans. Han diskuterade de olika rollerna 

utefter en strävan att kontrollera och driva fram sin egen vilja där vissa följare inte har denna 

strävan eller inte vill driva fram sina egna åsikter. (Zaleznik 1965 se Kilburn 2010) Detta 

synsätt kan även avspeglas i Kelleys (1988) arbete där han dock tittar på följarnas egna 

reflektioner av beslut och arbetet som ett verktyg att dela upp de olika typologierna.  

För att beskriva perspektivet har vi därför valt att ta utgångspunkt i Robert E. Kelleys modell 

över följare. Det är inte den senaste forskningen på området men väl den mest citerade och 

används flitigt av övriga författare som skriver inom ämnet (Uhl-Bien et al. 2014). Enligt en 

sökning på Google Scholar är hans verk In praise of followers från 1988 citerat 409 gånger 

(8.12.14).  Kelleys teori kommer i detta avsnitt att beskrivas samt kompletteras med andra 

framstående författare inom följarskap. 

3.1.1 Robert E. Kelleys olika typer av följare 

Kelley har använt sig av en fyrfältsmatris för att beskriva olika typer av följare. Kelleys 

horisontella axel går från aktiv till passiv och på den vertikala axeln använder han oberoende 

kritiskt tänkande till beroende okritiskt tänkande (figur 3, s. 16). De oberoende kritiskt 

tänkande följarna kan beskrivas som kreativa personer med en förmåga att reflektera över 

konsekvenser, samt är beredda att ta en diskussion med ledaren om sina synpunkter på 
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arbetsuppgifter och mål. Motsatt på axeln blir då följare som inte tänker konsekvensinriktat, 

accepterar ledarens beslut och motiv utan självständigt tänkande. Kelleys axel för aktiv - 

passiv kan beskrivas som en följare som endera aktivt vill delta i beslutsfattande eller som 

aktivt undviker beslutsfattande och nöjer sig med att få direktiv. (Bjugstad, Thach, Tompson 

& Morris 2006) 

Kelley beskriver att hans bok In Praise of Followers är språngbrädan som öppnade intresset 

för ämnet och skriver att han i sitt arbete använde sig av två dimensioner, vika är gestaltade i 

form av frågor som låg till grund för utformandet av matrisen:  

 Do they think for themselves? Are they independent critical thinkers? Or do 

they look to the leader to do the thinking for them? 

 Are they actively engaged in creating positive energy for the organization? Or 

is there negative energy or passive involvement? 

(Kelley 1988 se Riggio, Chaleff & Lipman-Blumen 2008 s.7) 

 

 

Figur 3. Kelley’s different types of followers, Kelley 1992 (Se Bjugstad et al. 2006) 

Kelley har förklarat dessa fem roller med hjälp av metaforer och beskrivningar av beteenden 

som han anser följare kan ha på en arbetsplats. Den passiva följaren gestaltar han genom att 

dra en metafor till ett får, the sheep. Denna följare är både passiv och beroende av sin ledare 

då individen kräver att chefen står för tänkandet. Kelley menar även att denna typ av följare är 

den minst fördelaktiga och att chefen bör sträva efter att ändra på dessa följare. The 
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conformist karaktäriseras som the yes-people vilka är aktiva och har en väldigt positiv 

inställning till sitt arbete, dock kan de liknas vid the sheep där chefen står för tänkandet. Det 

finns alltså även här ett beroende till ledaren. Följare som däremot är både är aktiva och har 

ett oberoende sätt att tänka är the exemplary follower som Kelley benämner the star follower. 

Dessa individer har ett positivt förhållningssätt till sitt arbete, dock accepteras inte ledarens 

beslut utan att följaren gjort en självständig utvärdering. Det här innebär att följaren i de fall 

beslutet inte verkar rimligt utmanar sin ledare genom att ge konstruktiv kritik till beslutet. Den 

fjärde typologin beskriver Kelley som the aliented follower. Dessa följare tänker till skillnad 

från the passive och the conformist för sig själva och har därför en viss självständighet. Det 

sätt dessa personer skiljer sig från the exemplary follower, är att de ofta har en negativ 

inställning vid beslutsfattande och har dessutom inte några egna förslag vid en motsättning 

och uppvisar endast skepticism. The aliented followers anser sig vara de enda som vågar säga 

emot ledaren. Den femte och sista typologin från Kelley har sin placering i mitten av matrisen 

och kallas för the pragmatics, som enligt Kelley är följare som vänder kappan efter vinden. 

Denna karaktär formar sitt följarskap utefter hur situationen ser ut och agerar utifrån vad de 

observerar. De gör vad de måste för att överleva inom organisationen men gör det genom att 

observera och inte agera. (Kelley 1988) 

3.1.2 Mod 

Studier som har gjort efter Zaleznik och Kelley är exempelvis Ira Chaleffs bok The 

Courageous Follower (2009) som precis som de tidigare författarna skapar typologier utefter 

en fyrfältsmatris. Chaleff har dock en annan syn på sina typologier och sitt följarskap då han 

har ett fokus på den modiga följaren. Han har valt att benämna följarna som modiga för att 

skapa en modell utanför det semantiska problemet som begreppet medför. Chaleff skriver att 

termen följare har en förmåga att associeras med adjektiv såsom svaga, anpassade och 

underlåtna. Den modiga följaren bygger enligt Chaleff på en relation med tre olika moment, 

mod att ha fel, mod att ha rätt och mod att vara olika varandra. Chaleff menar att alla ser och 

tolkar omgivning på olika sätt och att i relationer behöver dessa olika tolkningar respekteras 

men ändå våga behålla det egna synsättet. Det skapas därför negativa konsekvenser om 

individer har synsättet att ledarens perspektiv ska dominera och följaren ska anpassa sig, detta 

skulle exempelvis hämma följarens innovation och kreativitet. Det här är grunden till Chaleffs 

teori som beskriver den modiga följaren. Teorin består av två dimensioner gentemot ledaren, 

låg support/hög support, samt låg utmaning/hög utmaning. Graden av support avgör på vilket 

sätt följaren stöttar ledaren, och den andra dimensionen bestämmer hur villig följaren är att 
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utmana eller utgöra motstånd mot ledaren om ledarens beslut eller policy går emot 

organisationens mål och/eller värderingar. Chaleff menar att vart på skalan en följare befinner 

sig beror på ledaren, men att säga att det endast beror på ledaren är att tillge ledaren för stor 

effekt på följarna. (Chaleff 2009)  

3.1.3 Engagemang 

Barbara Kellerman (2008) har i sin bok Followership sammanfattat den tidigare forskning 

som skett inom följarskap med hjälp av författare som Zaleznik, Kelley och Chaleff. Hon är 

precis som dessa författare intresserad av rollerna som en följare kan ha i sitt arbete och har i 

sin bok presenterat hennes tolkning av typologier. Så här definierar Kellerman en följare:  

Followers are subordinates who have less power, authority, and influence than do 

their superiors and who therefore usually, but not invariably, fall into line.  

(Kellerman 2008, s. XIX) 

Kellerman tydliggör dock att följare har förändrats och är mindre sannolika att “veta sin plats” 

och att enbart göra vad de ska och hålla sina åsikter för sig själva. Det här innebär att ledaren 

idag sätter sig själv i riskfylld situation ifall de ignorerar sina underordnade. Kellerman 

bygger sina roller på engagemang, vilket hon anser vara den väsentligaste faktorn för en 

följare. Hon har skapat fem roller precis som Kelley men hon för en annan beskrivning än vad 

de andra författarna har gjort då hon även gestaltar den “farliga” eller negativa följaren. Hon 

menar att en följare med högt engagemang till organisationen har en benägenhet att bidra till 

förändring. De är ivriga, energiska, engagerade och arbetar flitigt, antingen med eller mot 

ledaren. Kellerman menar att dessa följare fungerar som en tillgång om de jobbar i rätt 

riktning men att de kan vara skadliga ifall de arbetar i fel riktning. (Kellerman 2008) 

Alla dessa olika författare har gestaltat sin egen bild av roller och faktorer som påverkar 

följare. Det som gör dem lika varandra är dock att de bygger upp typologierna på ett likartat 

sätt genom matriser med en eller två axlar för att bedöma följarnas egenskaper. Samt att de 

alla ser på följarskap och ledarskap som formella roller utan att diskutera det som ett 

förhållande eller en relation. 

3.2 Constructionist view 

Som nämnt i inledningen är CV ett sätt att beskriva hur individer tillsammans genom 

interaktion skapar följarskap och ledarskap. Detta ses inte som en engångsföreteelse utan en 
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process som kontinuerligt upprepar sig och påverkas av relationer, beteenden och olika 

identiteter (Uhl-Bien et al. 2014). 

Denna uppsats tar utgångspunkt i Meindls artikel The romance of leadership as a follower-

centric perspective. Enligt Meindl finns det många teorier som fokuserar på ledarskap ur 

ledarens synvinkel. Hans avsikt med artikeln är att istället vända sig till följarnas perspektiv 

och ha dessa individer i centrum. Genom att vända på perspektivet vill han i sin artikel 

fokusera på hur följarna i sitt tankesystem skapar och uppfattar ledarskap. Det här 

perspektivet ser Meindl som ett komplement till teorier som har ledarskap i centrum. Han 

argumenterar för att ledarskap skapas i följarnas tankar och uppfattningar istället för att se 

relationen mellan dessa parter som något konkret eller synligt. Formella och hierarkiska 

relationer mellan en chef och underordnade är inte en väsentlig del inom perspektivet då 

maktskillnaderna mellan dessa inte behöver innebära att ledarskap existerar. Meindl menar att 

ledarskap finns i betraktarens ögon, där det är följaren som betraktar. Ledarskapet uppstår här, 

huvudsakligen, av en konstruktion som i sig har påverkats av faktorer omkring följare och 

relationer. Ledaren i detta perspektiv har inte stor påverkan på följarnas beteenden utan det är 

de faktorer som styr den sociala konstruktionsprocessen som påverkar beteenden mest. Dessa 

faktorer försöker Meindl att identifiera eller ge möjlighet att kunna identifiera genom sin 

generella modell som illustreras i figur 4. (Meindl 1995) 

 

Figur 4. A general model, Meindl, 1995. 

Modellen har två uppdelade inputvariabler som består av en individnivå och en gruppnivå, där 

följarnas kontextuella uppfattning om ledarskap tillsammans genererar en social konstruktion 
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av ledarskap, där den sociala konstruktionen av ledarskap är beroendevariabeln. Nästa steg i 

processen menar Meindl är när följaren skapar en självbild av sin egen individ som följare och 

en förhållning till ledaren. Självbilden och förhållningssättet till ledaren är i sin tur variablerna 

som påverkar följarens beteende och agerande som är den slutgiltiga beroendevariabeln. 

Modellen kan enligt Meindl användas för att försöka identifiera de olika variabler som 

påverkar konstruktionen av ledarskap, alltså hur skapandet av ledarskap kan se ut som 

process. Samt för att identifiera variabler som påverkar följare och deras agerande. (Meindl 

1995) 

3.2.1 Co-construction 

Shamir (2007) menar att för att förstå ledarskapets väsen måste betraktaren se på fenomenet 

från både ledarens och följarens perspektiv som en relation där ledarskap konstrueras. Han 

argumenterar för att det inte räcker att undersöka ledarens påverkan på sina följare, utan att 

även följarnas påverkan på ledaren måste utrönas. Shamir benämner detta som att vända på 

linsen (reversing the lenses). För att få en rättvisande bild av förhållandet ledare och följare 

emellan menar Shamir att varken ledaren eller följaren bör stå i fokus utan att de gemensamt 

är nämnare som tillsammans konstruerar ledarskap. Detta benämner han som co-construction.  

Shamir hämtar inspiration från Meindls arbete i sitt verk Follower-centered perspectives on 

leadership (2007) och bygger vidare på uppfattningen om att ledarskap bildas hos följarna. I 

sin teori om co-construction utgår Shamir från att definitionen av ledarskap är när en individ 

(eller mindre grupp) utövar mer påverkan på gruppen än övriga medlemmar utan att det finns 

tvingande omständigheter. Samtidigt menar han att detta inte tillskriver ledaren en heroisk roll 

utan att följarna kan dominera den sociala konstruktionen av ledarskap och dess karaktär. Att 

se ledarskap som en social konstruktion av ledare och följare innebär att båda deltar i 

tillförandet av information, karaktär och dess konsekvenser. Shamir exemplifierar detta 

förhållande med en modell där ledaren och följaren har lika stor grad av påverkan på 

ledarskapsrelationen: 
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Figur 5. A leadership co-production model, Shamir, 2007. 

Dock menar Shamir att den nuvarande forskningsfronten har en övervägande del av kunskap 

om ledare och att det krävs ett byte av perspektiv som är följarcentrerat. Detta för att jämna ut 

kunskapen om ledare och följare innan det med goda grunder går att studera förhållandet dem 

emellan som likvärdiga i tillverkandet av ledarskap. Därav reversing the lenses och titta på 

ledaren som en beroendevariabel av följarna som oberoendevariabel. (Shamir 2007) 

3.2.2 Claiming & granting 

DeRue och Ashford går djupare och försöker beskriva hur processen där ledarskap och 

följarskap utvecklas ser ut. I sin artikel i Who will lead and who will follow? A social process 

of leadership identity construction in organizations från 2010 lutar de sig på Quinns 

påstående att ledarskap är ett tillstånd som är oberoende av formell hierarki och att en person 

kan inträda i detta tillstånd och påverka det. Påståendet bygger även på att alla individer i en 

grupp, oberoende av ställning, deltar i skapandet av ledarskap och följarskap. 

Frågeställningen författarna utgår ifrån är: om inte ledarskap existerar som en följd av 

utpekade formella roller, hur uppstår då ledarskap? (DeRue & Ashford 2010) 

Denna fråga har de som avsikt att besvara för att bredda teorin kring ledarskaps- och 

följarskapsidentiteter. Huvudsyftet är att presentera en teori om hur relationen mellan ledare 

och följare uppstår utifrån en identitetsprocess. Identitetsteorier har tidigare utgått från 

självuppfattning, vilket är något DeRue och Ashford vill utvidga. De menar att identiteter är 

socialt konstruerade genom en process som består av flertal steg av claiming och granting. 

Figur 6 nedan beskriver hur en sådan process kan se ut. (DeRue & Ashford 2010) 
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Figur 6. Leadership identity construction process, DeRue & Ashford, 2010. 

Som visat i bilden ovan diskuterar författarna ledarskap som en process där individer begär 

ledarskap och för att detta ska accepteras måste de andra individerna i interaktionen acceptera 

begäran. Detta kan exempelvis göras genom att en individ tilltalar en annan som “ledaren” 

och ger då ledarskap till denna person och tar själv en roll som följare. Det är detta som 

författarna menar är en pågående process för att tillverka ledarskap. Påståendet utgår från två 

dimensioner eller identiteter hos individer som begär och accepterar. Verbal/icke verbal samt 

direkt/indirekt. En direkt verbal aktion av begäran är när en person exempelvis artikulerat 

begär att vara ledare eller talar på ett ledarmässigt sätt kombinerat med ett beteende som 

styrker detta. Där motsatt beteende för att acceptera någon som ledare kan vara användandet 

av uttryck som “jag gör vad ledaren bad mig att göra” eller ett uttryck av att man förväntar sig 

att ledaren bestämmer. Indirekt och icke verbalt beteende beskrivs som att en begäran av 

ledarskap kan göras när en person tar platsen på kortsidan av ett mötesbord och då tvärt om att 

aktivt välja att inte ta den platsen eller att endast tala på begäran. (DeRue & Ashford 2010) 

Indirekta beteenden för begäran kan vara att poängtera bekantskap och relation med andra 

ledare så som att använda deras namn och för accepterande att denna påpekade relation blir 

erkänd. Indirekt beteende för att begära följarskap kan vara att undvika att ta initiativ eller tala 

för att på så sätt ta ett steg tillbaka. (DeRue & Ashford 2010).  

Som det går att se i figur 6 menar författarna att detta inte är någon engångsföreteelse som 

bestämmer vem som är ledare och vem som är följare. Det kan ta flera omgångar av begäran 
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innan acceptans uppstår eller förnekas. I modellen finns tre stadier som processen av 

identitetsskapandet genomgår för att uppnå en viss stabilitet och erkännande. Det första 

stadiet individual internalization där individen begär en roll och samtidigt anammar en 

självuppfattning som omfattar den rollen. Relational recognition innebär ett ömsesidigt 

accepterande av roller i gruppen, individerna erkänner varandras begärda roller och agerar 

därefter. Dessa roller måste nödvändigtvis inte överensstämma med formella hierarkier. Det 

tredje stadiet collective endorsement innebär ett kollektivt erkännande utöver den interna 

gruppen och sträcker sig till en större social kontext. Det kan uttrycka sig genom att chefer 

högre i hierarkin också erkänner de roller och relationer som är uppbyggda inom gruppen 

genom sitt sätt att tilltala eller agera gentemot individerna. (DeRue & Ashford 2010) 

3.2.3 Leader-member exchange 

Som hjälpmedel för att analysera det empiriska material som samlats in kommer Leader-

member exchange-teorin (LMX-teorin) att användas som verktyg för att komplettera analysen 

av CV. LMX-teorin handlar om hur relationen mellan ledare och följare ger upphov till olika 

nivåer av ledarskap. Det vi kommer använda från teorin är hur processen i relationen går till 

när ledarskap skapas genom sociala utbyten inom organisationen, där Graen och Uhl-Bien tar 

upp tre olika stadier i figur 7 nedan: strangers, acquaintance och maturity. (Graen & Uhl-Bien 

1995) 

 

Figur 7. Life cycle of leadership making, Graen & Uhl-Bien 1995. 
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Modellen är utformad som en livscykel med tre olika stadier i relationsprocessen för 

skapandet av ledarskap. Övergången mellan stadierna kan ta olika lång tid beroende på hur 

miljön och kulturen i organisationen ser ut, vilka egenskaper ledaren och följaren har samt 

deras uppfattning om varandra. Första stadiet stranger kan tolkas som att personen i fråga är 

ny på företaget och tagit sin plats i hierarkin. I detta stadie utmärker följaren sig inte nämnvärt 

och försöker hitta sin roll i organisationen, de gör sitt arbete men inte mycket utöver det och 

relationen är till största delen arbetsrelaterad och har således ett lågt LMX. För att komma till 

nästa stadie, acquaintance, måste ett socialt utbyte ske mellan ledaren och följaren. I stadie 

två är relationen alltså inte enbart arbetsrelaterad, den utvecklas även på en personlig nivå 

samtidigt som de får en djupare nivå i arbetet. Här håller följaren på att skapa sin roll och 

LMX ökar något och ligger mittemellan låg och hög. Relationen är fortfarande något 

begränsad i detta stadie och för att nå till det sista stadiet, maturity, måste det uppstå en 

ömsesidig respekt och ett förtroende inom relationen. Detta gör att ledaren och följaren delar 

med sig även på ett känslomässigt plan vilket leder till lojalitet mellan parterna och en hög 

grad av LMX uppstår. (Graen & Uhl-Bien 1995) 

Graen och Uhl-Bien menar att det inte är någon självklarhet att alla utvecklas på samma sätt 

och det händer att relationsprocessen kan fastna. Träffas till exempel ledarna och följarna 

sällan så uppstår troligtvis ingen personlig nivå i relationen och på så vis blir all interaktion 

arbetsrelaterad. I första stadiet är det mer av ett transaktionellt ledarskap där hierarkin blir mer 

åskådlig och följaren lyder order från ledaren. Detta endast för att erhålla sin lön snarare än att 

utvecklas och bidra till organisationen då deras primära fokus ligger på sig själva mer än 

gruppen de arbetar i. Stadie två är viktigt i relationsprocessen i skapandet av ledarskap då de 

som inte lyckas ta sista klivet till steg tre förr eller senare kommer falla tillbaka till första 

stadiet. Det som hindrar dem från att ta sista steget är om förtroendet och den ömsesidiga 

respekten som uppstår i steg två inte utvecklas och blir tillräckligt stark. När relationen når 

tredje stadiet finns det ett stort förtroende, respekt och lojalitet mellan parterna.  

Förtroendet och respekten som finns leder till att både följarna och ledarna känner sig mer 

bekväma i relationen. Ledarna kan släppa mer på tyglarna och låta följarna få mer ansvar samt 

räkna med följare som vågar vara ärliga och säga emot om de inte håller med i vissa beslut, 

men även stötta då det behövs. Samtidigt kan följarna räkna med stöd från ledarna och känner 

att de kan vända sig dit för råd, uppmuntran och hjälp i sin personliga utveckling. Relationen i 

tredje stadiet gör att de vågar släppa på de rollerna som finns inom organisationen och istället 

ha ett samspel mellan varandra vilket leder till att hierarkin på ett vis suddas ut och de blir 
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mer som jämlikar. Följarna blir villiga att utföra extra arbete utan några krav från ledarna då 

de fokuserar mer på organisationen som helhet snarare än tänker på sitt eget bästa. Detta är 

mer av ett transformativt ledarskap vilket innebär att ledarna försöker få följarna att identifiera 

sig med dem samt dela deras vision och mål. (Graen & Uhl-Bien 1995)  
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4. Empiri & Analys 

Empiri och analys är utformad för att behålla respondenternas anonymitet då deras identitet 

inte är av intresse för tolkningen av det empiriska materialet utan endast deras uppfattning. 

Respondenterna delas upp individuellt men kommer endast att rubriceras med en numrering.  

4.1 Analysmetod 

Analysen framställs i uppsatsen genom att respondenternas svar först sammanfattas 

individuellt efter de teman som användes i intervjuguiden. Syftet med sammanfattningen är 

att förenkla läsningen och framhäva det viktigaste av vad varje respondent har sagt inom de 

olika temana. Därefter analyseras respondenterna individuellt då svaren från respondenterna 

är olika och vi vill använda nyanseringarna i analysen. Det empiriska materialet 

sammankopplas med analys för att göra det lättare för läsaren att följa resonemang och 

kopplingar till teorin då texten har delats upp individuellt. För att göra detta har vi utifrån 

varje tema i intervjuguiden tagit ut de väsentligaste delarna i transkriberingarna. På så vis får 

vi en direkt överblick av vad som har sagts och slipper leta i transkriberingarna, denna metod 

kallas meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann 2009). Efter analysen av varje respondent 

följer en slutsats som kan kopplas till empiriskt underlag och analys av denne. Analysen 

utförs så att vi applicerar perspektiven från teorin och dess modeller på respondenternas svar 

och för en argumenterande diskussion för vad som utmärker respondentens följarskap. Att 

göra analysen individuellt anser vi ökar bredden på användandet av det empiriska materialet 

och ger oss möjlighet att få fler insikter om perspektivens konsekvenser då alla respondenter 

har olika självbilder och uppfattningar. Efter den individuella analysen sammanfattas en 

slutsats som påvisar vilka konsekvenser det blir och hur respondenten uppfattas lika och olika 

utifrån perspektiven.  

4.1.1 Urval 

För att kunna utföra studien behövs reella följare studeras och behandlas så att de kan ge en 

bild av sitt följarskap och sin tillvaro. Vi avser därför att enbart intervjua individer som 

positioneras som följare formellt sett inom organisationen och inte chefer.   

Den här uppsatsen har hämtat respondenter från två olika organisationer, någon jämförelse 

mellan dessa organisationer kommer inte att genomföras och analyseras i den här studien. 

Valet av de två företagen grundar sig i att vi har kontakter där som gjorde att vi lätt kunde få 

tillgång att intervjua personalen. Detta gör att vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval 

(Bryman & Bell 2013). Det här innebär att vi inte tar kulturen i beaktning inom de två 
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företagen. Det som är intressant med att hämta respondenter från dessa organisationer är 

förhoppningen om att få en variation och större bredd i empirin eftersom organisationerna är 

olika. Det ena företaget är en varuhuskedja inriktad mot detaljhandeln och är mer praktiskt i 

arbetssättet än det andra företaget vilket är mer kunskapsintensivt och administrativt inom 

personlig assistans. En konsekvens till detta urval kan vara att respondenterna i de olika 

företagen har olika relationer till sina chefer beroende på arbetets utformning, vilket både kan 

ses som negativt och positivt. Den negativa aspekten kan vara att kulturella faktorer som 

påverkar följarnas uppfattning och beteenden blir dolda då denna studie inte tar kulturen i 

beaktning. Det här är dock något som denna uppsats inte har som syfte att utröna och menar 

att detta är någon som kan undersökas i framtida forskning. Det positiva är att om det finns 

skillnader mellan företagens respondenter kan vi möjligtvis påvisa fler konsekvenser som 

användandet av perspektiven medför än om urvalet endast bestod av ett företag. 

Urvalet till undersökningen genomfördes via kontakt till cheferna på företagen där vi frågade 

om att få intervjua 2-3 medarbetare som inte hade en ledande position. Antalet respondenter 

har inte en direkt påverkan på uppsatsens analys eftersom vi inte har ett syfte att generalisera 

vårt resultat. Även fast resultatet inte ska generaliseras är det intressant att se olika synvinklar 

och upplevelser av följarskap. Därför valde vi att hålla det totala antalet respondenter mellan 

4-6 personer. Eftersom urvalet består av respondenter som kunde delta just den dagen vi 

befann oss på arbetsplatsen, karaktäriseras detta som ett bekvämlighetsurval. Det kritiska till 

denna form av urval är att resultatet inte är generaliserbart men eftersom denna uppsats inte 

har som syfte att vara generaliserbar, påverkas inte analysen av detta. (Bryman & Bell 2013) 

Vid intervjutillfället på ena företaget uppstod det dock ett problem då det hade skett ett 

missförstånd med kontaktpersonen som trodde att denne skulle intervjuas. Det här ledde till 

att vi på plats fick göra intervjuer med två anställda som var tillgängliga och kunde undvaras 

för tillfället. Den ena respondenten hade dock en formell roll som assisterande chef och 

utelämnades därför ur det empiriska materialet. Detta då de flesta svar vi fick av denne var 

från ett ledarperspektiv och således inte bidrog till syftet med uppsatsen. Sammanlagt har vi 

samlat empiriskt underlag från fyra intervjuer som kommer analyseras. 

4.1.2 Intervjuguide 

Under intervjun används en intervjuguide som ett hjälpmedel för att få de svar som uppsatsen 

vill studera. I de fall respondenten berättade något intressant som inte var direkt kopplade till 

intervjufrågorna ställdes även följdfrågor till detta för att på så vis hålla igång ett naturligt 
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samtal samt bredda det empiriska materialet. Den semistrukturerade designen tillåter på så vis 

en flexibilitet och möjligheten att upptäcka och inkludera oförutsedda kontexter. (Bryman & 

Bell 2013) 

Intervjun består av fyra olika teman, uppfattning av ledarskap, identitet, beteende och 

engagemang, vilka innehåller olika frågor som kan ställas vid intervjun. Dessa teman har 

utformats utefter vad som har varit framträdande inom perspektiven RBV och CV. Ordningen 

på temana och frågorna har en ostrukturerad form eftersom intervjun ska kännas som ett 

naturligt samtal. Uppfattning av ledarskap har vi dock valt att alltid börja med eftersom deras 

svar är beroende på hur vi kommer att ställa de nästkommande frågorna. Det här temat är 

även viktigt för att vi ska få en uppfattning av hur respondenten ser på sin relation med 

ledaren och hur denne vill att relationen ska se ut.  

Syftet med temat identitet är att få respondenten att berätta om hur denne positionerar och ser 

på sig själv i organisationen och arbetsgruppen. Vi kommer inte att analysera om någon 

identitet är bättre eller sämre, utan endast studera deras uppfattning utifrån båda perspektiven.  

Beteende är ett begrepp som är tydligt i både RBV och CV vilket gör att detta blir ett lämpligt 

tema för intervjun. Inom RBV handlar begreppet om hur följare beter sig inom sin roll medan 

CV diskuterar beteende som hur följare skapar sitt följarskap. Frågorna är formade för att få 

respondenten att förklara hur denna agerar och påverkas i relationen med chefen. 

Engagemang är enligt Kellerman (2008) den viktigaste faktorn som definierar hur en följare 

agerar. Engagemang och aktivitet i arbetet kan liknas vid varandra och detta tema är till för att 

fastställa just hur väl respondenten känner sig engagerad och tar initiativ i arbetet. Även inom 

CV påverkar engagemanget hur följaren beter sig och hur pass mottaglig denne är för en 

relation med ledaren och är därför intressant ur detta perspektiv.  

4.1.3 Genomförande av intervju 

Innan varje intervju tilldelades två olika ansvarsområden, den ena handlade om att hålla igång 

samtalet och den andra handlade om att kunna ställa kompletterande frågor ifall samtalet 

saknade väsentliga svar till studien. 

Intervjuerna spelades in för att kunna transkriberas vid ett senare skede. Detta för att 

respondenterna ska känna att vi fokuserar på samtalet och tar till oss av deras svar, snarare än 

att vi sitter och antecknar. Att spela in istället för att anteckna tillåter även intervjuarna att 

hålla ögonkontakt med respondenten. Transkriberingarna medför en noggrannare analys där 
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respondentens ord har granskats och kontrolleras för att undvika misstolkningar. 

Transkriberingarna var även väsentliga för analysen då inga anteckningar hade förts under 

intervjuerna. Genom att vi hade kännedom om organisationernas kultur valde vi att anpassa 

vår klädsel och språket till respondenterna, vilket enligt Bryman och Bells kognitiva karta för 

kvalitativa studier ska leda till en positiv och bekväm respondent. (Bryman & Bell 2013) 

Innan intervjuerna på ena företaget hade ett konferensrum bokats där vi sedan bjöd på fika. På 

den andra arbetsplatsen fanns dock inget sådant rum vilket gjorde att vi fick sitta på ett enskilt 

kontor. Detta gjorde vi för att respondenterna skulle kunna känna sig bekväma och 

avslappnade samt att intervjuerna skulle äga rum i en lugn och neutral miljö. (Bryman & Bell 

2013)  

En ytterligare anledning till detta var att förhindra de störningar som respondenten har i sitt 

vardagliga arbete, som t.ex. e-mail, kunder och telefonsamtal. På företaget där konferensrum 

saknades stängdes datorer och andra störningsmoment av under intervjun. På grund av vissa 

omständigheter kunde endast två av oss delta vid intervjutillfällena, dock tror vi att detta leder 

till en tryggare och mer bekväm respondent då tre intervjuare skulle kunna leda till att denne 

känner sig utsatt. Det kan även vara positivt då den som inte kunde närvara vid intervjuerna 

har en objektiv syn på materialet som samlades in. Det här kan även innebära en negativ 

konsekvens då den tredje författaren inte fick en helhetsbild av hur intervjuerna gick till, 

vilket sätt respondenterna svarade samt deras kroppsuttryck under intervjun. Eftersom 

samtliga intervjuer har spelats in har dock denna författare kunnat använda ljudfilerna som ett 

komplement till transkriberingarna för att tolka och analysera respondenternas svar. 
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4.2 Respondent ett  

4.2.1 Uppfattning om ledarskap 

Respondenten beskriver sin närmaste chef i nuläget som en ledare. Anledningen 

till detta menar respondenten är att de tillsammans i utvecklingssamtal och 

coachingsamtal gemensamt diskuterar vilka mål som ska sättas upp och hur de 

ska göra för att nå målen. Vidare menar respondenten att det känns som att denne 

delar målsättningarna med chefen och att de strävar åt samma håll. Respondenten 

uttrycket det såhär ”Det känns som dem är med på det vi pratar om och att jag 

känner att jag jobbar med dem, vi drar år samma håll och har samma mål”. 

Respondenten menar även att det inte var så i början utav anställningen utan att 

denna relation är något som byggts upp under tiden. En av anledningarna som 

respondenten tar upp som har gjort att det känns mer som att respondenten 

jobbar med chefen och inte under är kompetensnivån som respondenten har 

anförskaffat sig. Vidare menar respondenten att något som tillåtit denna relation 

att byggas upp är att chefen varit öppen för respondentens önskningar om 

utveckling och en coachande förhållning från chefens sida. Respondenten menar 

även att alla i gruppen inte har samma bild av chefen och samma relation då 

respondenten använder sig av chefen för att bli bättre på sitt yrke. 4.2.2 Identitet  

Respondenten säger att det finns en tydlig hierarkisk ordning och menar att den är påtaglig då 

kontinuerlig uppföljning utförs även om respondenten arbetar självständigt. Även här menar 

respondenten att när den egna kompetensnivån ökade så begärde respondenten en större plats 

i gruppen varpå de andra gav utrymme för detta. Det öppna beteendet från chefens sida och 

delegerandet av ansvar har också påverkat respondenten att våga göra sig hörd och ta en större 

plats i gruppen. Respondenten säger sig till viss del identifiera sig med gruppen men menar 

också att de har olika personligheter, vilket skapar en bra dialog i gruppen då alla har olika 

åsikter. Respondenten talar även om att en informell ledare existerar i gruppen och uttrycker 

sig såhär ”Ja om inte chefen skulle vara med och vi kör bara vi så har vi någon eller några 

som är lite mer laid back och någon som tar mer ledarskap…”. Respondenten menar att 

denna informella ledare driver gruppen och lyfter fram frågor. På en följdfråga angående hur 

respondenten agerar vid beslutsfattande svarar denne såhär ”Personligen kan jag säga att jag 

är ganska delaktig, att jag är den som försöker att dra i frågan eller så. Just för att jag 

känner att jag vill att vi ska komma någonstans”. 

4.2.3 Engagemang 

Respondenten uttrycker ett stort engagemang i arbetet och menar att i dialoger där chefen inte 

deltar så är respondenten den person som driver på frågor och försöker få med övriga i 

diskussionen. När ett beslut ska tas så säger sig respondenten både tänka på sig själv och 
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organisationens bästa och att det varierar lite beroende på saken men att det i huvudsak är 

effektiviteten som ligger i fokus. Huruvida denna roll som informell ledare är accepterad av 

övriga i gruppen går inte att avgöra men självbilden är möjlig att se. Respondenten är även 

intresserad av att göra karriär och känner sig därför extra engagerad av att göra ett bra jobb 

och att vara en av dem som driver på utvecklingen. Utöver detta så försöker respondenten 

alltid lösa uppkomna problem på egen hand så länge det inte är något som överstiger den egna 

kompetensnivån. 

4.2.4 Beteende 

Respondenten säger sig i början av anställningen vara tillbakadragen och höll då igen med 

starka åsikter för att ta en övervakande roll och bygga relationer med en person åt gången 

innan denne kände sig accepterad. Respondenten beskriver som exempel, i början av 

anställningen, när mål skulle sättas så höll sig denne i bakgrunden och ville inte säga för 

mycket även om respondenten hade åsikter om vad som blev sagt. Det har förändrats över 

tiden och respondenten delar nu gärna med sig av sina åsikter. Respondenten menar nu att 

chefen endast granskar och godkänner uppsatta mål snarare än deltar i utarbetandet. Arbetet 

menar respondenten också är mer eller mindre självständigt och det är endast vid speciella 

förfarande eller problem som chefen är delaktig i det dagliga arbetet.  

4.2.5 Analys 

Tolkat ur RBV går det att se att chefens agerande som coach har fått respondenten att öka sin 

kunskap vilket lett till att denne kan vara mer aktiv i arbetet. Till en början befann sig 

respondenten högt på den aktiva skalan men vågade inte sticka ut med sina åsikter. Det 

betyder att respondenten till en början var kritiskt tänkande men inte agerade på det viset och 

därför drog sig mot en roll som conformist follower. Den ökade kompetensnivån ledde till att 

respondenten som följare har kunnat inta ett mer kritiskt förhållningssätt och kan föra en 

konstruktiv dialog med chefen om mål och visioner. Respondentens karaktär är i nuläget aktiv 

och kritisk vilket placerar den i övre högre hörnet av Kelleys modell (figur 3, s. 17). Att 

respondenten delar mål med chefen tyder också på att respondenten visar ett högt stöd för 

ledaren och att de för en dialog innebär att respondenten till viss del även vågar utmana 

ledaren (Chaleff 2009). Respondentens höga engagemang är enligt Kellerman (2008) det 

viktigaste kriteriet för att bedöma följare och detta torde således vara en effektiv följare då 

engagemanget kommer kombinerat med en dialog mot chefen. Denna analys stöds av 

Chaleffs (2009) tanke om att följaren bör vara modig och inte foga sig enbart efter ledarens 

perspektiv och idéer samtidigt som respondenten påvisar ett högt stöd och förtroende för 
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ledaren. Dock så innebär det att respondenten till en början var en följare som uppvisade låg 

utmaning men högt stöd.  

Respondentens syn på sig själv målar upp en bild som tydligt framstår som en exemplary 

follower enligt Kelleys modell (figur 3, s. 17) även respondentens engagemang har påverkat 

ledaren att delegera ansvar och detta har påverkat resultatet i positiv riktning. 

Respondentens uppfattning om chefen som en ledare visar att en konstruktion av ledarskap 

har genomgåtts enligt CV (Meindl 1995) trots att respondenten fortfarande menar att det finns 

en tydlig formell gränsdragning i organisationen. Shamirs modell (figur 5, s. 22) är förenlig 

med respondentens tankar om sina egna begär om att få ett visst ledarskap i form av coaching 

och utveckling har besvarats från chefen. Detta har i sin tur format den relation respondenten 

har till ledaren och fått som konsekvens att respondenten delar mål och visioner med ledaren. 

Enligt LMX skulle det betyda att respondenten har nått det tredje och slutgiltiga stadiet med 

ett högt utbyte med chefen och en ömsesidig respekt. (figur 7, s. 24). Under tiden som en 

relation har skapats så vågar respondenten ta mer plats och det går att tolka som att en process 

av claiming och granting har föregått där respondenten har begärt att få ta mer plats i gruppen 

samtidigt som detta har accepterats (DeRue & Ashford 2010). En koppling av detta kan även 

göras till att respondenten säger sig ha försökt skapa relationer med en person åt gången. 

Respondenten nämner att kunnigheten om arbetet har spelat en avgörande roll som gjort att 

respondenten definierat sig själv. Dock verkar det som att respondenten i motsättning till CV 

alltid har accepterat ledarens rätt att utöva bestämmande, faktiskt i större grad innan en 

relation hade byggts upp. 

Utöver den relation som respondenten byggt tillsammans med chefen framkommer svar som 

ur CV kan tolkas som att respondenten håller på och forma en relation till sina kollegor som 

informell ledare. Respondenten nämner en informell ledare och beskriver sig själv som den 

som driver utvecklingen framåt och den som tar tag i frågor. Det tyder på att respondenten 

efter att ha fått en accepterad plats i gruppen lagt ut nya begär om en ledarroll enligt DeRue & 

Ashfords (2010) teori. Dock bekräftar inte svaren huruvida dessa begär har blivit accepterade, 

vilket kan bero på att de inte har blivit accepterade eller att respondenten har en ödmjuk 

inställning till oss som intervjuare.  

4.2.6 Slutsats 

En tolkning ur RBV framhäver respondentens positiva egenskaper och kan hjälpa att förstå 

respondenten som en engagerad och kritiskt tänkande person. Det går även att se att 
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respondenten till en början var mindre kritiskt lagd som följare men att respondenten och 

chefens agerande skapat möjlighet för respondenten att utveckla sig åt det mer kritiskt lagda 

hållet. Något som i förlängningen gjort att respondenten uppvisar ett högt förtroende och stöd 

för chefen. Det framgår även att respondenten alltid har haft en stark känsla av den 

hierarkiska ordningen med en föreställning om att ha en professionell förhållning och respekt 

gentemot chefen.  

Det som inte framhävs i RBV är den process respondenten genomgått med att bygga 

relationer till sina kollegor och chefen genom att begära en plats och få den accepterad. Det 

går heller inte att se att respondenten ser sig själv inneha eller i alla fall sträva efter en roll 

som informell ledare. 

Respondenten tolkad ur CV beskriver en följare som kommit långt i sin process att bygga 

relationer till både chef och kollegor. Perspektivet framhäver att respondenten till en början 

såg chefen som en formell roll men att den gemensamma interaktionen respondenten och 

chefen emellan har skapat en ledarskapsrelation. Perspektivet belyser också det faktum att 

respondenten begär en plats i gruppen som informell ledare. 

Det som hamnar i skymundan ur detta perspektiv är respondentens starka känsla av att 

organisationen har en hierarkisk uppbyggnad och anser därför att ledaren fortfarande är en 

chef vilket kräver en respektfull förhållning från respondentens sida. När chefen har en 

formell roll startar följaren med en inställning att låta sig påverkas mer av ledaren innan den 

egna kompetensen är på plats. 

4.3 Respondent två 

4.3.1 Uppfattning om ledarskap 

Respondenten ser på sin närmsta chef både som en ledare och chef, främst är personen en chef 

men det finns även ett ledarskap när denne arbetar med personalen. Respondenten berättar att 

alla arbetar lite extra när chefen är på plats tillsammans med resten av personalen och att 

chefen har personliga egenskaper och tar plats som gör att chefen är en ledare. Chefen har 

även en tendens att styra arbetet så att saker görs på sitt sätt, detta genom att exempelvis dela 

ut to-do listor, vilket har gjort att respondenten anser sig ha en chef snarare än en ledare. 

Relationen med ledaren beskriver respondenten som en arbetsrelation snarare än på en 

vänskaplig nivå. Respondenten skulle endast berätta om någon privat incident ifall det hade 

någon påverkan på arbetet. Relationen känns bra enligt respondenten där de för mycket 
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diskussioner mellan varandra, om än dock endast arbetsrelaterade, och förhållandet har enligt 

respondenten sett likadant ut sedan relationen startade. 

4.3.2 Identitet  

Respondenten framställer sin roll i arbetet som ledande och stor, då denne har en högre 

arbetskompetens inom yrket än sina kollegor vilket gör att respondenten har tagit en ledande 

roll. Respondenten säger att när ”alla är nya förutom en själv så det blir att man får gå in och 

visa allt från grunden”, vilket tyder på att respondenten tar en större plats i gruppen i och med 

den ledande rollen och att resten av gruppen har accepterat att det är så. Respondenten 

förtydligar gruppens acceptans genom att berätta att ingen i arbetsgruppen har motsatt att 

denne fördelar arbetet vilket borde innebära att det finns acceptans och tolerans för uttrycket 

av ledarskap. 

Enligt sig själv tar respondenten lika stor plats som sin chef i gruppen i och med att de har 

olika arbetsuppgifter. Chefen arbetar mycket med administrativa uppgifter vilket gör att 

respondenten får mer utrymme i den praktiska delen av arbetet. Respondenten påpekar att det 

finns ett förtroende från chefen eftersom respondenten har arbetat inom samma företag innan.   

4.3.3 Engagemang 

Respondenten anser sig vara engagerad i organisationen och gör saker utöver sina egna 

uppgifter och gärna hjälper andra ifall det finns tid, samtidigt menar respondenten på att 

denne tar egna initiativ i första hand för organisationens bästa. Motivationen till detta säger 

respondenten vara att ”Man försöker alltid se utifrån företagets bästa, men jag tycker att det 

är kul att göra nya saker”. Respondenten blir även motiverad av de målsättningar som finns 

och anstränger sig för att försöka nå upp till de utsatta målen. 

4.3.4 Beteende 

Respondenten beskriver sig själv som vänlig, ödmjuk och även hjälpsam eftersom denne är 

kompetent i sitt yrke där många är nya. Ifall chefen beslutade om något respondenten inte 

ansåg vara bäst för organisationen menade respondenten att det bara var att göra det. Dock 

skulle respondenten argumentera för det som är bäst för organisationen, men säger att 

eftersom chefen bestämmer får man göra vad den säger. 

Man får tänka på att man själv kanske inte har rätt i alla lägen heller. Man kanske 

blir besviken just för stunden men kan senare reflektera att det inte var så dumt 

ändå. 

(Respondent två) 
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4.3.5 Analys 

Sett ur RBV har respondenten en formell förhållning till chefen och påpekar att chefen är 

mottaglig för diskussioner kring beslut, dock är respondenten alltid beredd att foga sig då 

chefen har den slutliga bestämmanderätten. Detta stämmer överens med Kellermans (2008) 

definition av följarskap i hierarkiska roller. 

Respondenten har en positiv inställning till sitt arbete och tar gärna initiativ, vilket driver 

respondenten till att vara aktiv och ta beslut som personen har behörighet till. På Kelleys axel 

för aktivitet skulle respondenten placera sig högt på skalan. På skalan för kritiskt tänkande är 

det svårare att positionera respondenten då den både tar egna initiativ men samtidigt uppvisar 

ett visst beroende till chefen med tanke på direktiven som delas ut i arbetet. Utifrån detta kan 

respondenten positioneras i den högra delen av Kelleys (1988) modell (figur 3, s. 17) vilket 

innebär att respondenten visar upp tendenser till att vara både conformist follower och 

exemplary follower.  

Respondenten menar på att det går att föra diskussioner med chefen i arbetet men poängterar 

att chefen ändå är den som bestämmer, vidare säger respondenten att ens förslag inte alltid är 

de bästa och förstår om chefen inte godtar dessa. Detta visar på vad Chaleff (2009) beskriver 

som en modig följare då personen visar ett mod att ha rätt och fel samt vågar kritisera sin chef 

i vissa avseenden. 

Vid ett byte av perspektiv till CV, kan respondentens svar om uppfattning om chefen tolkas 

som att ett ledarskap endast uppstår i vissa situationer där denne jobbar tillsammans med 

gruppen. I övrigt ser respondenten på relationen som arbetsmässig och formell, vid dessa 

tillfällen uppstår inte något ledarskap. Detta kan kopplas till Meindls (1995) teori om att 

ledarskap formas i betraktarens ögon och att de formella rollerna inte tas i beaktande. Då 

respondenten nämner att hela gruppen jobbar hårdare när chefen arbetar nära personalen tyder 

på att chefens egenskaper och beteende har inverkan och förändrar medarbetarnas aktivitet 

och beteende. Liknande, som hos Meindl, kan det med Shamirs (2007) teori tolkas som att 

ledarskapsrelationen blir annorlunda beroende på om chefen är närvarande i arbetet eller utför 

administrativt arbete, vilket leder till olika konsekvenser. 

Relationen mellan chefen och respondenten har inte förändrats med tiden. Det finns för 

tillfället ingen personlig eller känslomässig relation mellan parterna vilket enligt LMX-teorin 

skulle kunna innebära att de är någonstans mellan faserna stranger och acquaintance (Graen 

& Uhl-Bien 1995). 
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Respondenten säger sig ta en ledande roll i arbetsgruppen, på grund av tidigare erfarenhet i 

yrket, detta sker endast om chefen inte är närvarande i det praktiska arbetet. Den ledande 

rollen har enligt respondenten godkänts av kollegorna, dock går det inte utläsa om denna 

godkänts av chefen. Detta kan kopplas till DeRue och Ashfords (2010) teori om claiming och 

granting, där respondenten gjort anspråk på rollen som ledare varpå denne inte kan ses som 

en följare. Vid de tillfällen chefen är närvarande går det istället se att respondenten begär en 

följaridentitet.  

4.3.6 Slutsats 

Sett ur RBV kan respondenten tolkas som aktiv, modig och till viss del kritiskt tänkande. 

Respondenten har en grundläggande uppfattning om chefen som en formell roll i en hierarki 

och är beredd att foga sig till dennes beslutanderätt. Det går även att utläsa att respondenten 

vågar utmana chefen samtidigt som denne har en god arbetsrelation och stöttar chefen i 

arbetet. 

Det som inte framkommer i RBV är hur relationen på arbetsplatsen påverkar respondentens 

självbild att ibland se sig själv som ledare och ibland som följare.  

Vid användning av CV går det urskilja olika typer av konsekvenser då respondenten agerar 

och har en annan självbild beroende på om chefen arbetar tillsammans med arbetsgruppen i de 

praktiska eller om denne sköter den administrativa delen. I det första fallet ser respondenten 

sig själv som en följare. Motsatt när chefen inte är närvarande uppstår inget ledarskap parterna 

emellan, då antar respondenten istället en ledarroll i gruppen gentemot kollegorna. 

Från CV tas ingen hänsyn till den formella hierarkin inom företaget där respondenten ses som 

jämlikar med sina kollegor och alltså gestaltar en följare i alla lägen. Det här innebär att 

respondentens egenskaper i roll av följare förbises.  

Kompetensen är en dimension som går att se i båda perspektiven. I respondentens fall får den 

höga kompetensen denne att reflektera kritiskt över vissa beslut redan från början av 

anställningen, dock överskuggas detta av respondentens syn på den hierarkiska situationen i 

RBV. Motsatt i CV har kompetensen gjort att respondenten gjort anspråk på en ledarroll 

istället för en följarroll i vissa situationer. 



  

 

38 

 

4.4 Respondent tre  

4.4.1 Uppfattning om ledarskap 

Denna respondent har en tydlig föreställning av sin chef som en formell roll och inte som en 

ledare. Respondenten påtalar också att det finns informella ledare i gruppen som styr arbetet 

och som respondenten går till innan chefen involveras. Däremot anser respondenten att 

förhållandet till chefen ska vara av professionell natur där chefen leder genom att dela ut 

tydliga riktlinjer för vad som ska göras. Respondenter anser sig ha en bra chef som gör just 

detta även om denne upplever en avsaknad av mål att arbeta mot. Samtidigt påtalar 

respondenten sig känna en avsaknad av feedback från chefen. 

4.4.2 Identitet  

Respondenten beskriver sitt arbete som “längst ner” och syftar då till organisationens 

hierarki. Även den korta anställningstiden påverkar respondenten som vidare säger att denne 

inte har format sin egen roll i gruppen helt och därför väljer att inte ta så mycket plats. “Jag 

är väl ändå en av de nya i organisationen, håller väl på att utforma min plats, nej jag tar nog 

ingen utmärkande roll här än.” Dock menar sig respondenten ha funnit sig bättre i den lilla 

gruppen och vågar där ta mer plats och komma med fler åsikter om hur och vad som ska 

göras.  

4.4.3 Engagemang 

Respondenten menar sig vara mer engagerad och aktiv i den lilla än i den stora gruppen och 

har börjat bidra till att utveckla arbetssättet i den lilla gruppen. Det finns även en önskan om 

att få mer feedback från chefen och respondenten menar att en låg grad av feedback minskar 

motivationen då extra ansträngningar i arbetet verkar gå obemärkt förbi. 

Till början är man väldigt sådär men sen när man känner att man inte får så mycket 

feedback och ibland kanske det känns som att chefen inte ser vad jag gör, hur 

mycket jag gör här, eller anstränger mig för det där. Och det påverkar ju 

motivationen lite… 

(Respondent tre) 

När beslut ska fattas säger sig respondenten i första hand tänka på förändringar som gynnar 

det egna sättet att arbeta och att organisationen som helhet kommer i andra hand. Dock anser 

sig respondenten identifiera sig med organisationens övergripande mål, respondenten jobbar 

för att alla ska trivas på arbetsplatsen och beskriver sig själv som hjälpsam. 
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4.4.4 Beteende 

Respondenten anser sig inte vara inställd på att gå till chefen och ge denne kritik såvida det 

inte skulle vara en synnerligen speciell situation. Dock påtalar respondenten att en relation till 

chefen fortfarande är under uppbyggnad då respondenten inte har arbetat för företaget en 

längre tid. När respondenten behöver hjälp med en uppgift söker sig respondenten först till en 

kollega eller den informelle ledare som finns i gruppen innan problemet tas vidare till chefen. 

Respondenten menar sig påverkas av chefen genom att försöka göra ett jobb som chefen anser 

vara bra.  

4.4.5 Analys  

Respondenten har en stark föreställning om en hierarki och att chefen har en formell roll tyder 

på att respondenten även ser sin följarroll som formell, detta kan tydligt kopplas till RBV. 

Enligt respondenten delar chefen ut klara riktlinjer för vad som ska göras, men en avsaknad 

av mål att jobba mot talar för att respondenten enbart utför vad chefen ber om. Således 

reflekterar inte respondenten över vad mer som kan göras eller anstränger sig extra för att ta 

egna initiativ. Detta talar för att respondenten befinner sig nära mitten på Kelleys skala för 

aktivitet. Den förmodade avsaknaden av reflektion över arbetet, samt respondentens utsaga 

om att inte gå till chefen för att diskutera eller ge kritik talar för att respondenten inte befinner 

sig på övre halvan av Kelleys skala för kritiskt tänkande. Befinner sig respondenten på mitten 

av båda skalorna talar det för att respondenten är vad Kelley beskriver som en pragmatic 

follower (figur 3, s. 17) som kan anta olika roller beroende på situation. Denna tolkning stöds 

av att respondenten menar sig agera olika om situationen utspelar sig i den lilla gruppen eller 

den större gruppen som involverar chefens deltagande. Dock kan det även tolkas som att 

respondenten i den lilla gruppen antar rollen som conformist follower men i den större 

gruppen håller tillbaka och blir en passive follower. Här borde alltså chefen enligt RBV 

försöka påverka respondenten för att denne ska utvecklas i sin reflektion över arbetet och på 

så vis anta en mer aktiv och reflekterande roll. Avsaknaden av kritiskt tänkande och det 

faktum att respondenten inte anser sig beredd att ta en dialog med chefen kan tolkas enligt 

Chaleff (2009) som att modet att utmana chefen inte finns där, det kan även bero på 

respondentens hierarkiska synsätt. Respondenten identifierar sig med organisationens mål och 

försöker göra ett bra jobb, vilket tyder på att respondenten är engagerad. Kopplat till graden 

av aktivitet kan det tolkas som att denne uppvisar ett medelhögt engagemang (Kellerman 

2008). 
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Byter vi istället perspektiv till CV kan vi utläsa att respondenten inte ser på sin chef som en 

ledare utan att det finns en kollega som har blivit en informell ledare för denne, enligt Meindl 

(1995) antar respondenten en identitet som följare gentemot den informelle ledaren snarare än 

sin chef. Ytterligare en förklaring till att respondenten inte ser ledaren som chef sett från 

Shamirs (2007) modell (figur 5, s. 22) kan vara respondentens och chefens beteenden. Shamir 

menar att chefen och följaren båda påverkar ledarskapets förhållande och ur respondentens 

syn så gör chefen ett bra jobb men känner ändå en avsaknad av feedback på den personliga 

prestationen. Respondenten menar att detta ger en känsla av att inte bli sedd av chefen. Om 

respondenten då inte känner sig sedd och inte anstränger sig för att vara den som skapar 

kontakt med chefen uppstår ingen relation där respondenten upplever chefen som en ledare. 

Konsekvensen av detta bli att respondentens motivation påverkas och endast gör det som 

behövs när det känns som att extra ansträngningar förblir osedda. Att respondenten menar sig 

uppleva en annan ledare i gruppen kan också vara en konsekvens av detta beteende. 

Respondenten säger sig vara i ett “lära känna” stadie med chefen, det kan förfalla sig på det 

viset att respondentens förhållning ändrar sig om de kommer längre i relationen. 

Respondenten har med den informelle ledaren nått det tredje stadiet i LMX-teorin (figur 7, s. 

24) men i relationen med chefen står respondenten fortfarande mellan det första och andra 

stadiet (Graen & Uhl-Bien 1995). 

I den lilla gruppen har respondenten utfört handlingar för att begära en plats och fått den 

godkänd av övriga deltagare. Detta godkännande gör att respondenten vågar ta mer plats och 

komma med egna åsikter. Att respondenten inte upplever samma förhållande till den formella 

chefen kan vara för att respondentens agerande inte har blivit godkända eller att respondenten 

och chefen inte har spenderat tillräckligt mycket tid tillsammans för att processen ska ha 

format klara identiteter. Respondenten väljer då att förhålla sig till chefen utifrån de formella 

ramar som existerar och har accepterat en annan person som sin ledare vilket går att koppla 

till DeRue och Ashfords (2010) teori om claiming och granting. 

4.4.6 Slutsats 

Det som blir tydligt ur RBV är att följaren antar olika roller beroende på vilken grupp 

respondenten befinner sig i och att det finns möjlighet för utveckling av kritiskt tänkande och 

aktivitet. Det blir även tydligt att respondenten har en klar förhållning till sig själv och sin 

chef som formella roller. 
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Det som inte går att tolka ur RBV är att respondenten verkar ha knutit an till en annan kollega 

än chefen som ledare. Det som även hamnar i skymundan är det faktum att både 

respondentens och chefens beteende i nuläget är ett hinder för respondentens utveckling som 

följare.  

Ur CV blir det tydligt att respondenten förhåller sig till en annan person än chefen som en 

ledare. Det framgår att respondenten inte har möjlighet att utvecklas i sin roll som följare 

gentemot chefen då det saknas en ledarskapsrelation och är därför mer tillbakadragen i det 

sammanhanget.  

Det som hamnar i skuggan i CV är att respondenten har en syn på arbetet om att förhålla sig 

professionellt inriktad till de formella roller som existerar. Det kan behövas en ansats från 

chefens sida för att låsa upp respondentens syn på sin egen plats i organisationen om denna 

relation ska kunna utvecklas. 

4.5 Respondent fyra 

4.5.1 Uppfattning om ledarskap 

Respondentens syn på sin närmsta chef är i form av en ledare. Respondenten säger att 

“Chefen är mer som en ledare som får oss att följa, än en chef som säger gör så och så.”. 

Anledningar till detta är på grund av chefens närhet, öppenhet i arbetssättet och tillgänglighet, 

“Det känns som att man själv kan ge mycket tillbaka då ledaren ger mycket till en annan.” 

nämner respondenten på frågan varför denne tänker på chefen som en ledare. Trots denna 

närhet känner respondenten att det finns en klyfta hierarkiskt sett på grund av respekten som 

finns mot överordnade, men menar på att de egenskaperna som nämnts ovan gör att klyftan 

känns liten och känslan av ett ledarskap uppstår överskuggar känslan av att ha en chef. Att 

relationen ser ut på detta sätt säger respondenten beror på att respekt och förtroende har 

byggts upp mellan parterna. 

Respondenten menar på att arbetet är självständigt och chefen är där som en stöttepelare ifall 

det är något denne inte klarar av eller får besluta om på egen hand. Även detta påverkar 

engagemanget och aktiviteten i arbetet positivt då respondenten menar på att det känns som 

chefen vågar lägga över ansvaret och visar ett förtroende. 

När respondenten började på arbetsplatsen var ledarskapet inte lika tydligt och ansåg att 

chefen hade en chefsroll, respondenten säger att “...det första man gör är ju inte att säga emot 
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sin närmsta chef.”. Respondenten uppger att relationen och förtroendet med sin chef har 

byggts upp med tiden.  

4.5.2 Identitet  

Respondenten anser sig själv jobba långt ner i hierarkin i produktionen med sina kollegor men 

nämner samtidigt att organisationen har en platt struktur. Bland kollegorna kände sig 

respondenten få ett större förtroende med tiden och uttryckte det så här: “sen så märker man 

ju när man kan ta plats och det man säger är något som de andra tar åt sig”. Autonomin är 

något som påverkar respondenten positivt och är en av anledningarna till en bra trivsel på 

arbetsplatsen, andra orsaker är atmosfären och relationen till kollegorna. Respondenten tycker 

sig se olika typer av roller inom arbetsgruppen där vissa tar lite mer plats än andra och anser 

sig själv vara en individ som tar mycket plats och har ett driv i arbetet. Respondenten 

beskriver sig som en stöttande person både gentemot kollegorna och sin chef och tar sig tid att 

hjälpa dem om det är något de undrar över eller behöver hjälp. Med tiden känner 

respondenten att dennes identitet har förändrats tack vare ökad arbetskompetens. Den ökade 

kompetensen gör att respondenten tänker mer kritiskt i sitt arbetssätt och angående de beslut 

som tas. Vilket gör att respondenten till viss mån vågar kritisera ledaren i de avseenden där 

respondenten ansåg att besluten strider mot organisationens mål eller känns etiskt fel. 

4.5.3 Engagemang 

Respondenten identifierar sig med organisationens mål då de påverkar hur de lägger upp 

arbetet inom företaget. Trots detta så ligger fokus på sig själv i första hand när olika beslut tas. 

Som nämnt tidigare tycker respondenten att det självständiga arbetet bidrar med motivation 

men även engagemang, samtidigt som chefens beteende bidrar till detta genom sin närvaro 

och stöttning. Detta engagemang som chefen bidrar med gör att respondenten identifierar sig 

med chefen och känner en sorts samhörighet. 

4.5.4 Beteende 

Chefens agerande gentemot respondenten påverkar dennes beteende genom att visa förtroende 

och stöttning i alla lägen samt överlåta ett stort ansvar i arbetet, detta gör att respondenten 

vågar komma med förslag även om de kanske inte godtas varje gång. Respondenten fortsätter 

att “det framhäver ju att man vill komma med idéer, och vill göra lite mer än bara sitt jobb, 

det skapar en viss motivation och drift att man kan tänka ett steg längre”. Även sitt eget 

agerande tror respondenten påverkar chefen i viss utsträckning genom att utföra sitt arbete 

väl, vara aktiv samt visa sitt stöd för chefen i arbetet och komma med egna idéer. 
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Respondenten nämner även att det från början var spännande och intressant att lära sig nya 

saker och utvecklas inom arbetet som gav ett större engagemang. 

4.5.5 Analys 

Respondenten var från början en aktiv och engagerad följare som var ivrig att lära sig, dock 

var förståelsen inom arbetet begränsad vilket leder till ett okritiskt tänkande. Enligt Kelleys 

olika roller där han utgår från variablerna aktivitet/passivitet och okritiskt/kritiskt tänkande 

kan det tolkas som att respondenten har hög aktivitet och lågt kritiskt tänkande. Detta tyder på 

att respondenten i början antog rollen som conformist follower. Senare när respondenten 

kände sig mer bekväm och införstådd i arbetet i och med att kompetensen ökade vågade 

denne ta mer plats. Vilket i sin tur ledde till att respondenten kunde reflektera över hur arbetet 

utförs och våga komma med förslag till förbättringar och dylikt, alltså har följaren gått från 

okritiskt tänkande till kritiskt tänkande och antar då rollen som examplary follower, istället för 

conformist follower (figur 3, s. 17). 

I respondentens fall med att ledaren har ett förtroende gör att respondenten vågar och vill 

aktivera sig i diskussioner med chefen, vilket kan kopplas till Chaleffs (2009) teori om den 

modiga följaren. Respondenten nämner även att uppmärksamheten från chefen samt det egna 

ansvaret gör att ett engagemang att jobba för organisationens bästa växer fram, respondenten 

har en hög nivå av aktivitet, vill lära sig och delar målsättning med chefen, detta tyder på ett 

högt engagemang enligt Kellerman (2008). 

Den nuvarande situationen för respondenten som ser sin chef som en ledare kan återkopplas 

till Meindls (1995) teori inom CV om att följarskap skapas i betraktarens ögon. Även Shamirs 

(2007) co-construction teori, som bygger vidare på Meindls teori, går att koppla till detta då 

respondenten från början såg på chefen som just en chef, men med tiden som relationen 

utvecklades och förtroendet byggdes upp så blev det allt mer tydligt att ett ledarskap växte 

fram. Engagemanget som respondenten säger sig ha i början, att lära sig nya saker, utbytet av 

ge och ta samt ansvaret att jobba självständigt har underlättat för följaren och chefen i 

skapandet av ett samkonstruerat ledarskap. Över tiden går det att se hur processen har 

utvecklats och att en ömsesidig respekt har byggts upp, relationen mellan respondenten och 

chefen har börjat i stranger-fasen och befinner sig just nu i maturity-stadiet (figur 7, s. 24) i 

Graen och Uhl-Biens (1995) LMX-teori. Respondenten kände med tiden att chefen och 

kollegorna accepterade samt lät denne definiera sig och ta mer plats i organisationen vilket 

kan tolkas som att en process av claiming och granting har skett (DeRue & Ashford 2010). En 
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bidragande orsak till detta har varit den ökade kompetensen inom arbetet som gjort att 

respondenten fått bättre förståelse för arbetsuppgifterna och på så vis kunnat bidra mer vid, till 

exempel, möten eller att hjälpa andra med deras arbete.  

4.5.6 Slutsats 

Det som framkommer vid en tolkning ur RBV är att respondenten har en hög nivå av 

engagemang, aktivitet och kritiskt tänkande. Respondenten visar även stöd för chefen och har 

en uppfattning om att det finns en grundläggande formell relation som måste respekteras och 

det här innebär att respondenten redan från början av sin anställning var öppen för påverkan 

från chefen. Samt att respondenten menar sig påverka chefen genom att vara effektiv och 

duktig, vilket skapar en möjlighet för respondenten att utvecklas genom att förflytta sig 

mellan de olika dimensionerna inom RBV. 

RBV belyser dock inte det faktum att respondenten menar att känslan av arbetsplatsens 

formella struktur är svag och överskuggas av den personliga relationen respondenten har till 

chefen. Det visar heller inte att respondenten menar att mycket av motivationen till att vara 

aktiv och kritiskt reflektera över beslut kommer från den goda relationen till ledaren som 

byggts upp över tid.  

Tolkas istället respondenten från CV framställs en bild av att respondenten och chefen 

tillsammans har tillverkat en ledarskapsrelation där respondenten uppfattar chefen som en 

ledare. Det framställer även en bild av att respondenten har definierat sitt följarskap och delar 

målsättningar med chefen. Respondenten har även öppnat sig för påverkan av ledaren, detta 

bidrar med motivation till respondenten som har en inre önskan om att göra ett bra jobb. Det 

framgår även att respondenten har utvecklats över tid genom att definiera sin egen identitet i 

gruppen.  

Vad som inte framkommer ur detta perspektiv är att respondenten redan från början var öppen 

för påverkan från ledaren då denne har en grundläggande föreställning om den formella rollen 

som enligt respondenten kräver en respektfull hållning.  

Som nämnt i tidigare slutsatser påpekar även denna respondent att arbetskompetensen är en 

grundläggande faktor som öppnar för utvecklingsmöjligheter och ändrar respondentens 

beteende. 
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4.6 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis påvisar RBV en likartad bild av samtliga respondenter där kunskapen har 

format individerna till de egenskaper och beteenden de har och därmed den roll de tagit som 

följare. Den följare som särskiljer sig utifrån detta perspektiv är respondent tre som inte har 

format sin roll i organisationen än.  Sett ur RBV kan detta förklaras med att respondenten 

endast gör vad chefen ber om utan att själv reflektera över beslut som tas.  

Konsekvenserna av att endast studera utifrån RBV kan därför sammanfattas som att 

grundläggande orsaker till varför en följare agerar på ett visst sätt förbises.  Orsaken till att 

respondent tre skiljer sig åt utifrån CV är att denne förhåller sig till en annan person som 

ledare och väljer därmed att inte forma någon annan roll gentemot chefen. För att kunna förstå 

denna respondent och dennes följarskap behövs därför båda perspektiven för att kunna skapa 

sig en helhetsbild.  

CV ger en mer spridd bild över hur respondenternas följarskap och relationen till chefen ser ut 

än RBV. Respondent ett och två visar tendenser att själva leda eller utveckla en roll som 

ledare medan respondent tre förhåller sig till en informell ledare istället för sin chef. 

Respondent fyra kan liknas vid respondent ett där de båda visar på att de skapat en 

ledarskaprelation till sina chefer men denne har dock inte visat på en strävan att vilja bli en 

informell ledare. 

En konsekvens från CV som visade sig hos alla respondenter var att hierarkin påverkade deras 

syn och relation till chefen vilket inte är något som perspektivet tar hänsyn till. Deras 

uppfattning av följarskap och ledarskap har delvis formats utifrån detta, där exempelvis 

respondent ett ville bli påverkad av chefen innan de inlett någon ledarskapsrelation och 

respondent tre som sökte en annan individ som ledare. Hierarkin har därför en påverkan och 

bör därför inte hamna i skymundan. 

Att använda flera respondenter har gett denna studie ett bredare empiriskt underlag då 

enskilda respondenter, i synnerlighet ur CV, har uppvisat varierande uppfattningar och 

förhållningssätt till sin omgivning. Det har gett möjlighet att påvisa flera konsekvenser av vad 

som ses och inte ses utifrån perspektiven än vad som hade varit fallet om endast en eller två 

respondenter hade använts. Utifrån RBV gav användandet av respondenter oss möjlighet att 

påvisa att följarna kan ta olika roller i olika grupper samt att följaren kan ha en formell 

föreställning av sitt följarskap. Därför har det har varit gynnsamt för studien att använda sig 

av flera respondenter.  
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5. Diskussion/ Slutsats 

Studiens syfte är att ta reda på vilka konsekvenser det kan få att tolka en följares uppfattning 

från endera Role-based view eller Constructionist view. De slutsatser vi presenterar för 

respondenterna påvisar att perspektiven inte utesluter varandra och att det finns gemensamma 

nämnare som tolkas olika beroende på vilket perspektiv betraktaren använder. Vad vi ser är 

att RBV ger en ögonblicksbild av följarskapet som definierar följarens egenskaper. CV 

däremot visar hur följarskap och följarens självbild har utvecklats och hur både ledarens och 

följarens beteende är grundläggande för denna process. En kombination av dessa visar att 

perspektiven kompletterar varandra och att båda behövs för att skapa en helhetsbild om man 

vill nå en förståelse för individens följarskap. En tydlig motsättning i perspektiven som vi 

visat på är uppfattningen om ledarskap och perspektivens grundläggande definition av 

följarskap. En följare kan både se en individ som ledare och som chef och detta får 

konsekvenser för följarens beteende, egenskaper och definition av sin plats i organisationen. 

Att enbart studera följaren ur RBV kan utelämna faktorer som ligger till grund för följarens 

egenskaper då hänsyn inte tas till följarens uppfattning om ledarskap. Det kan även förbise det 

faktum att följaren förhåller sig till en annan person eller rent utav ser sig själv som ledare. 

Tolkas däremot följaren enbart ur CV med utgångspunkt att följaren inte låter sig påverkas av 

ledaren innan en ledarskapsrelation uppstår, tar man som forskare inte hänsyn till det faktum 

att följaren kan inleda relationen med en tanke om formella roller. De formella rollerna kan 

göra att följaren i motsättning till utgångspunkten i CV (om att följaren låter sig påverkas först 

när en ledarskapsrelation existerar) är öppen för påverkan av chefen utan att en 

ledarskapsrelation samskapats. Vi har även uppmärksammat att arbetskompetens är något som 

till stor grad påverkar följarens beteende och får effekter både för hur följarens egenskaper 

utvecklas och vilken självbild följaren har. Vidare kunde vi även se att kompetensen påverkar 

huruvida följaren är benägen att ta en plats i gruppen och vilken förhållning följaren tar mot 

chefen. Sett till resultaten vi presenterar bör därför kompetens vägas in i det perspektivet 

forskaren väljer att ha av följarskap. 

Med detta i åtanke bör RBV användas separat om en bedömning av följarens egenskaper och 

kvaliteter ska göras utifrån chefens preferenser. Detta kan göras under olika stadier av 

följarens utveckling för att se hur följaren agerar med chefen och vad det finns för 

utvecklingspotential. Dock bör betraktaren ha i åtanke att en sådan undersökning inte visar 

hur följaren uppfattar sin relation till chefen och övriga kollegor och ger såldes inte någon 
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information om vad följaren behöver för att utvecklas, utan endast vilka egenskaper den kan 

utveckla. RBV blir således mer av ett praktiskt verktyg. 

CV är något mer mångfacetterat och kan användas då följarens relationer till arbetsgruppen 

och ledaren skall utredas. Det kan användas för att ta reda på vem följaren förhåller sig till 

som ledare och varför den tänker som den gör. Det kan även utreda om följaren anser sig själv 

besitta en position som ledare, men för att fastställa detta behöver betraktaren även ta reda på 

om denna uppfattning är sann för andra individer i gruppen. CV kan även användas för att ta 

reda på vilken typ av relation följaren har till ledaren och chefen och varför relationen ser ut 

som den gör, med andra ord ger perspektivet en bild av utveckling över tiden. Genom att 

använda CV går det att få svar på om följaren har utvecklats, varför den har gjort det och vad 

som ska till för att följaren i fortsättningen ska utveckla de egenskaper som RBV undersöker. 

Som nämnt i förra stycket har perspektiven en kompletterande natur och bör användas då 

betraktaren önskar att få en helhetsbild av följarens situation. Det ger möjligheten att se både 

följarens egenskaper både från chefens och ledarens synvinkel samt vilken relation följaren 

har till dessa eller denne om det är samma person. Således går det att ta reda på vilket 

ledarskap som följaren söker och om chefen använder sig av en ledarstil som accepteras av 

följaren. Att använda båda perspektiven ger även en bredare bild av följaren som både 

förklarar vad följaren har/har haft för egenskaper och vad som gör att dessa har utvecklats/ 

inte utvecklats. En forskare som är ute efter att söka en djupare förståelse för vad en följare är 

och varför den är som den är bör därför använda sig av båda perspektiven, endera genom att 

växla sätt att se på följaren eller genom att kombinera perspektivens egenskaper. 

Sammanfattningsvis kan man ställa sig två frågor, “vem är du?” och “vem är jag?” Det är 

frågor varje forskare som försöker förstå sig på följarens charader måste ställa sig. Vad man 

som forskare lägger in i sitt eget perspektiv får betydelse för tolkningen av empirin och 

resultatet. Därför bör forskaren överväga användandet av de två perspektiven så att de på ett 

kompletterande sätt bidrar till att ge en rättvisande bild av följarskap. 

 

5.1 Metodreflektion 

Under första intervjun upptäckte vi att respondenten inte reflekterade över kontrollsystem och 

inte kände sig påverkad av dem. Dessa frågor i intervjuguiden var kopplade till CV och teorin 

om följaridentiteter från Collinsons artikel Rethinking followership: A post-structuralist 
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analysis of follower identities från 2006. Däremot märkte vi att respondenten tydligt gjorde 

skillnad på sin relation till chefen, kollegor och sin egen roll på arbetsplats i förhållande till 

tiden respondenten befunnit sig på arbetsplatsen. Vi valde därför att fortsätta ställa 

uppföljningsfrågor till samtliga respondenter om deras tankar om sin roll i organisationen och 

hur den har utvecklats under anställningstiden. Samtidigt valde vi att fortsätta ställa de frågor 

som fanns i intervjuguiden rörande kontrollsystem för att se ifall resterande respondenter hade 

en uppfattning om detta.  

När alla intervjuer och transkriberingarna var genomförda märkte vi att reflektionen över 

kontrollsystem var generellt låga och obetydliga hos respondenterna. En ytterligare upptäckt 

var att följarnas roller och relation till chefen utvecklats under deras anställningstid vilket 

gjorde att vi valde att avlägsna Collinsons teori och istället ersätta dem med LMX-teorin. Vi 

anser att detta var ett val som tillät oss att göra en mer tillförlitlig och utförlig analys av 

materialet. Det gjorde också att vi bättre kunde studera det vi hade som syfte än om vi använt 

oss av Collinsons identiteter som till stor del bygger på uppfattningen om kontrollsystem. 

Under en av intervjuerna visade det sig att personen vi intervjuade hade en roll som innebar 

ett visst chefskap och att personen i fråga under en längre tid hade arbetat som chef innan 

denna anställning tillträddes. Det visade sig under intervjun att respondenten enbart såg sig 

själv som en chef och inte en följare trots att respondenten var underställd verkställande chef 

på arbetsplatsen. Det empiriska material vi samlade in från respondenten var alltså inte 

formad ur en följares perspektiv och därmed inte analyserbart utifrån RBV och CV och därför 

valde vi att inte inkludera detta resultat i uppsatsen. Vi anser inte att detta val påverkar 

tillförlitligheten i vår slutsats negativt då övrigt material är tillräckligt för att nå empirisk 

mättnad och uppnå studiens syfte.  

I framtida studier kan det vara bra att använda sig av fler insamlingsmetoder då det är svårt att 

veta om respondenten i sig är ärlig med hur denne uppfattar sig själv. Observationer och 

fokusgrupper skulle kunna vara ett kompletterande sätt att få material att koppla samman med 

intervjuerna för att kunna se om det respondenten säger verkligen är så den agerar som 

följare. Samtidigt känner vi att endast intervjuer har kunnat hjälpa oss att svara på syftet med 

uppsatsen och detta är mer av en uppmaning för vidare forskning inom ämnet.  

Vi har under hela tidens gång fört diskussioner och vänt oss till relevant litteratur för att 

säkerställa en trovärdighet i studiens utförande. Sammanfattningsvis menar vi att vårt 
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tillvägagångssätt och våra metodologiska avvägningar har låtit oss att studera just det vi har 

avsett att göra.  

5.2 Förslag till vidare forskning 

Intressant skulle vara att göra en jämförande studie av olika slag, t.ex. en mellan följare där 

arbetskompetensen finns där från början och motsatt där en följare är helt ny på företaget. Gör 

arbetskompetensen att följaren antar en mer kritisk roll direkt och utvecklas snabbare än en 

följare utan tidigare kompetens? Därför skulle det vara intressant att göra en jämförelse 

mellan de två typerna av följare. 

Att vissa har högskoleutbildning behöver inte betyda att dessa personer har förståelse för alla 

processer i ett företag direkt vid starten av en anställning, även här kan det vara intressant att 

se om det är någon skillnad i hur denne följaren utvecklas i sitt arbete jämfört med en som 

inte har någon högskoleutbildning. Är det en fördel att anställa någon med utbildning, bidrar 

denne mer till organisationen, eller är det helt upp till individen i sig och dess egenskaper som 

människa i hur pass effektiv följare denne blir? 

Hur påverkar arbetskompetens följarens benägenhet att bygga relationer till kollegor och 

ledare/ chef? 

På vilket sätt påverkar arbetskompetens följarens aktivitet och kritiska tänkande enligt Kelleys 

modell? 

Det skulle vara intressant att göra en liknande studie på mellanchefer som både är följare och 

chefer för att se om det ger upphov till andra konsekvenser än de vi har uppmärksammat. 

Det går även att göra en replikering av denna studie fast innefattande chefens perspektiv för 

att få empiriskt underlag från båda sidor av relationen och se om det kan ge en djupare analys 

av följaren. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

Inled med kortfattad förklaring av följarskap: 

 

 Denna intervju kommer fokusera på vårt forskningsområde följarskap. Följarskap kan 

kortfattat förklaras som hur individer förhåller sig till ledaren. Det kan vara genom att 

anta olika roller och karaktäriseras av beteenden och sätt att agera på i arbetet. Det 

innefattar även huruvida man påverkar andra och låter sig själv bli påverkad. 

 

Inledande frågor: 

 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Vad jobbade du med innan? 

 Trivs du på arbetsplatsen? 

 Beskriv ditt arbete, vad jobbar du med? 

 

Uppfattning om ledarskap 

 Vem är din närmaste chef? Tänker du på din chef som en ledare? (varför tänker du 

som du gör?) 

 Känns det som att du jobbar under chefen eller med chefen? Förklara hur du tänker? 

 Vem är det som bestämmer i det dagliga arbetet?  

 Varför är det den personen som bestämmer? Hur uttrycker sig ledarskapet? 

 Vad har du för relation till ledaren/ chefen? 

 Vad vill du ha för relation? 

 Varför ser relationen ut som den gör? 

 Vilka frågor bestämmer ledaren/ chefen om? 

 Har du liknande syn på chefen som dina kollegor?  
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Identitet 

 Hur skulle du beskriva din plats i organisationen? Varför? 

 Vad har du för relation till dina kollegor? Identifierar du dig med dem? 

 Vilken typ av roll har du i gruppen t.ex. under möten, på rasten, i arbetet? (e.g. 

glädjespridare, hjälpsam, stöttande…) 

 Har du förtroende för din ledare? Stöttar du din ledare? 

 

Beteende 

 Låter du ledaren påverka dig i arbetet? Påverkar du ledaren på något vis? 

 Hur agerar du när ett beslut ska fattas? 

o Försöker du själv lösa problem först eller går du till ledaren för vägledning? 

o Vill du att ledaren delar ut klara riktlinjer för vad som ska göras eller vill du ta 

egna initiativ? 

 Har du ett behov av att få bekräftelse från ledaren? 

 Tänker du över vilka konsekvenser de olika beslut som tas får för dig/för 

organisationen? 

 Om du tycker att något är felaktigt, gör du din röst hörd då? Varför/ varför inte? 

 Hur agerar du om du håller med? 

 Hur agerar du om du inte håller med? 

 Har ni någon typ av kontrollsystem (ex. kassasystem, mätning av produktivitet) på 

arbetsplatsen?  

o Vad innebär de för dig i ditt arbete?  

 Har du någon gång påverkat information du delger ledaren för att den ska “se bättre 

ut”? 

 

 

Engagemang i arbetet 

 I ditt arbete, gör du det du ska eller tycker du att du gör mer än vad du behöver? 

 Tar du initiativ för organisationens bästa eller för din egen skull? 

 Finns det områden du försöker göra dig oumbärlig för ledaren/ organisationen? 

 Kan du minnas/berätta något scenario där du eller någon annan som följare 

engagerade dig/sig i en uppgift på ett sätt som ledde till bra/ dåligt resultat? Berätta…  

 Identifierar du dig med organisationens mål? 

 Känner du dig commitad till dessa mål? 


