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Abstract 

Title: Followership as a social practice 
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Mentor: Gabriella Wennblom 

 

There are not a lot of studies about followers’ view on their followership, despite the increased 

focus on the followers in leadership literature. The aim of this study is to investigate how employees 

reproduce followership in relation to the leader and how social structures enable or constrain follo-

wership. Followership is studied from a structuration theory perspective to seek answers to how 

individuals reproduce a passive, active or proactive followership and how social structures in their 

context enable or constrain these actions. Thus, we can make an increased understanding of how 

followership is reproduced in everyday work situations, from a follower perspective.  

 

This study has an interpretative approach. The empirical material consists of interviews with subor-

dinates and their superior at a Swedish short term accommodation for elderly. When analysing the 

empirical material existing followership literature and the three dimensions of structuration in 

Structuration Theory, signification, domination and legitimation, have been used.  

 

Based on the analysis followers at the studied workplace in most cases reproduce a passive follo-

wership where they follow the leader without questioning the decisions from the leader. The results 

in this study also show that the strong group in the organisation have a big influence on the follo-

wership of each individual. A strong group cohesion constrain the followership of employees. 
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1. Inledning  
 

1.1. Skiftat fokus från ledare till följare 
Arbetslivet förändras i takt med att samhället förändras. Under 1980-talet skedde en betydande 

förändring i Sverige vad gäller sättet att leda de anställda på. Förändringen skedde från detaljerade 

regler och anvisningar mot ledning via idéer och visioner, vilket skulle öka ansvaret och friheten 

för de anställda. Under 1990-talet blev organisationer allt mindre hierarkiska och blev mer decent-

raliserade och det skedde såväl inom den privata som inom den offentliga sektorn. Det medförde 

att chefer hade allt större grupper anställda under sig och mellanchefsleden tunnades ut eller togs 

helt bort. De uppgifter som mellancheferna utförde förväntades att utföras av medarbetarna istället 

(Hällstén & Lindell 2006). Medarbetare och chefers nya roller medför ökade förväntningar på de 

anställda att ta ett större ansvar och vara engagerade och bidra till organisationens prestation. Or-

ganisationer frodas på ledare och följare som bidrar till organisationens kapacitet, men ändå finns 

det ett större fokus på forskning om ledare än om dem som gör ledarskapet möjligt (Dixon 2009). 

Det läggs ett stort ansvar på ledaren för en organisations framgång och det finns omfattande forsk-

ning om ledarskap och hur man som ledare ska få organisationsmedlemmarna att arbeta mot ge-

mensamma mål. Det finns dock inte lika omfattande forskning kring medarbetarna, alltså de som 

följer ledaren och vilken roll de har i ledarskapet.  

 

Inom ledarskapsforskning har medarbetare eller underordnade benämnts som följare till ledarna. 

Att vara följare ses ofta som något sämre än att vara ledare och det är inte många som uttalar att de 

strävar efter att bli en bra följare i dagens samhälle. Det är snarare att vara en bra ledare som många 

strävar efter och som också studeras. Jackson och Parry (2011) betonar att följare är något som ses 

som sämre än ledare, att följaren inte är tillräckligt duktig för att leda. Den negativa bilden av att 

vara en följare kan vara en orsak till att forskningen om följare är begränsad. Bristen på forskning 

och förståelse för följarnas roll relaterat till ledarskap kan bero på att följa någon ofta har en ned-

sättande klang eller förknippas med negativa ord såsom passiv eller oförmåga att ta självständiga 

beslut, vilket kan motverka ett aktivt beteende hos följarna (Hoption, Christie & Barling 2012). 

Andra orsaker kan vara att den dominerande synen på ledarskapsbeteende är att ledaren ger direk-

tiv, stöd och förstärkning och att följaren endast följer anvisningar eller att man antar att människor 

instinktivt vet hur man följer (Agho 2009). Trots den rådande bristen på forskning om följare har 
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forskare belyst följarnas roll i organisationer genom åren. Forskning om följare har utvecklats till 

att bli ett eget område, följarskapsforskning, som visar på att ledarskap inte längre kan studeras 

isolerat med endast ett litet fokus på följarna.  

 

Det ledarcentrerade perspektivet som har dominerat ledarskapsforskning kritiserades av Meindl, 

Ehrlich och Dukerich (1985) då de ansåg att ledarens roll var romantiserad och att följaren inte fick 

någon betydelse. De anlade ett perspektiv som belyser följarnas roll i ledarskapet, där följare och 

deras kontext betonas för att definiera ledarskap och för att förstå dess betydelse. Inom perspektivet 

”the romance of leadership” ses ledarskap som en social konstruktion och hur ledare är konstrue-

rade och framställda finns i följarnas tankesätt. Relationen mellan följare och ledare påverkas starkt 

av faktorer och relationer mellan följare. Det antas att följarnas beteenden påverkas mer av den 

sociala konstruktionen av ledare än av ledarna själva (Meindl 1995). Denna kritik mot det ledar-

centrerade perspektivet är något som även Shamir (2007) har belyst. För att få en mer balanserad 

kunskap om och förståelse för ledarskap anser Shamir (2007) att det finns ett behov av att lägga 

mer uppmärksamhet på följarnas aktiva roller i ledarskapsprocessen istället för att fokus enbart 

läggs på ledarna. Ledarskap kan då ses som en social relation där båda sidor bidrar till dess 

bildande, egenskaper och konsekvenser, såsom i alla relationer. Genom att belysa följarnas delak-

tighet i ledarskapsprocessen förstås därmed ledarskap på ett heltäckande sätt (Shamir 2007).  

 

Carsten et al. (2010) tar kritiken ytterligare ett steg längre då de menar att man bör lägga mer fokus 

på medarbetarnas perspektiv på sitt agerande i relation till en ledare. Carsten et al. (2010) argu-

menterar för att ett följarskapssynsätt skiljer sig från Meindls (1995) följarcentrerade perspektiv på 

ledarskap då det inte handlar om följares perspektiv på ledarskap utan om följares perspektiv på 

följarskap. Följarskap förekommer inom litteraturen, men det är inte alltid tydligt definierat vad 

det innebär. Uhl-Bien och Pillai (2007) uttrycker att följarskap handlar om att följaren tillåter sig 

själv att bli påverkad jämfört med ledarskap där det är ledaren som påverkar andra. Så länge följa-

ren fortsätter att följa har ledare legitimitet och status. Följare är bara följare så länge de låter leda-

ren ha ett visst inflytande på beteendet (Uhl-Bien & Pillai 2007). Uhl-Bien et al. (2014) menar att 

följarskapsteori inte är studier av ledarskap utifrån ett följarperspektiv. Det är istället studier av hur 

följare ser och antar följarbeteenden i relation till ledare. Följarskap är egenskaper, handlingssätt 

och processer hos individer som agerar i relation till ledare. Det är inte generella handlingssätt hos 
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anställda. Därmed är termen följare inte detsamma som anställd. För att få en helhetsförståelse för 

ledarskap krävs en förståelse för följarskap (Uhl-Bien et al. 2014). Om en organisation misslyckas 

med att se följarskap som ett komplement till ledarskap kan det undergräva organisationens effek-

tivitet och prestationsförmåga (Agho 2009). Detta betonar vikten av att studera följarskap ytterli-

gare för att generera viktig kunskap för att kunna öka organisationers effektivitet och prestations-

förmåga. 

 

1.2. Problematisering om följarskap som social praktik 
Det finns studier som har studerat närmare på fenomenet följarskap (Carsten et al. 2010; Carsten 

& Uhl-Bien 2012; Danielsson 2013). Carsten et al. 2010 fann en viktig länk mellan följarnas bild 

av följarskapet, sociala konstruktioner och den roll som kontexten spelar för följarskapsbeteende. 

De fann att följarrollen är mer komplex och mångfacetterad än vad man tidigare trott. I deras studie 

visades att kontexten är en viktig faktor som möjliggör eller begränsar följarna att agera på det sätt 

de anser är det sätt som en bra följare bör agera på. Resultaten visade även att det fanns följare som 

definierade sig själva som ineffektiva på grund av att deras bild av följarskap inte stämde överens 

med den kontext som de arbetade inom. Detta påvisar att följare i vissa fall upplever en konflikt 

mellan hur de tror att de bör agera och det beteende som anses vara acceptabelt av deras ledare och 

organisationen (Carsten et al. 2010). Den kontext som följare verkar inom har således en påverkan 

på hur de agerar som följare. Studien tar dock inte hänsyn till följarnas egen förmåga att handla 

annorlunda än vad kontexten möjliggör. Den tar heller inte hänsyn till följarnas förmåga att handla 

på andra sätt och således kunna förändra social praktik i verksamheten.  

 

Carsten och Uhl-Biens (2012) studie bygger på Carstens et al.s (2010) studie och undersöker hur 

underordnade (följare) i organisationer tror att de ska agera i relation till sina chefer (ledare) och 

hur dessa uppfattningar ges i uttryck i kommunikation uppåt i hierarkin. Carsten och Uhl-Bien 

(2012) undersöker den modererande rollen hos kontexten och med kontext i deras studie menas 

ledarstil, relationskvaliteten mellan chef och underordnad samt autonomt arbetsklimat, i relationen 

mellan följare och ledare. Studien visade att kontexten modererar relationen mellan följares tro på 

medproduktion av ledarskap och att våga uttrycka sig, men att denna relation inte fanns mellan 

följares tro på medproduktion av ledarskap och konstruktivt motstånd mot ledaren. Således påvisar 

denna studie också kontextens påverkan på följarskap, men att den inte har påverkan på följarskapet 
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i alla sammanhang. Studien tar dock inte hänsyn till medarbetarnas förmåga att själva vara en del 

av kontexten och förmåga att förändra den sociala praktiken. 

 

Carsten et al.s (2010) studie påvisade att olika följare socialt konstruerar sin följarroll på olika sätt 

i förhållande till sin ledare. Dessa sociala konstruktioner kallas för följarskapsscheman och är ge-

neraliserade kunskapsstrukturer som utvecklas över tid genom socialisering och interaktion med 

stimuli i förhållande till ledarskap och följarskap. Resultaten av studien påvisar att följarskapskon-

struktioner kan delas in i passiva, aktiva och proaktiva dimensioner. Studien belyser dock inte 

huruvida följare kan se sin roll på olika sätt i olika situationer, exempelvis att en följare i vissa 

situationer ser på sitt följarskap som att blint följa ledaren medan följaren i andra situationer ser på 

sitt följarskap som att försöka påverka ledaren. Danielsson (2013) tar i sin studie hänsyn till följares 

olika funktionella roller i en organisation samt till att dessa roller har betydelse för att legitimera 

följarageranden. Studien påvisade att man som medlem i en organisation innehar rollerna arbets-

kamrat, kollega eller medarbetare och att individerna innehar alla dessa tre roller i vardagliga situ-

ationer, vilket kan resultera i inre och yttre konflikter. Individers roller bestäms av människorna 

som de relaterar till vid en speciell tidpunkt (Danielsson 2013). Denna studie påvisar att individer 

kan se på sin roll på olika sätt och det kan då antas att de kan se på sitt följarskap på olika sätt och 

att detta bestäms av de personer som finns i omgivningen. Andra studier visar också att följare 

agerar olika i sin följarroll. Vissa följare väljer att främst agera i följarrollen på sin arbetsplats 

medan andra väljer att agera som ledare i vissa situationer och i följarrollen i viss specifik kontext 

(Kelley 1988). Följares konstruktioner av följarrollen och hur de agerar i rollen är således komplext 

och dynamiskt och den påverkas av den omgivande miljön och då till stor del av individerna i 

denna miljö.  

 

Även om det finns studier som har studerat följarskap finns det fortfarande vissa brister inom om-

rådet. Det behövs en mer nyanserad förståelse för följarnas bild av följarskap. Som tidigare nämnt 

fann Carsten et al. (2010) en viktig länk mellan följarskapsscheman, sociala konstruktioner och 

den roll som kontexten spelar för följarskapsbeteende. De kontextuella variabler som studerades 

var ledarstil samt organisationsklimat och organisationsstruktur, men dessa beskrivs dock inte in-

gående och nyanserat. Ledarstil beskrivs i studien utifrån auktoritär eller ”empowering” ledarstil. 
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Organisationsklimatet beskrivs utifrån om det är en byråkratisk och hierarkisk struktur eller ”em-

powering” och platt organisationsstruktur. Kontexten beskrivs som en struktur som finns utanför 

följarnas kontroll och som påverkar dessa att agera på ett visst sätt i sitt följarskap. Individens egen 

medvetenhet och handlingsförmåga att välja sitt sätt att agera på och inte enbart passivt påverkas 

av kontexten tas inte i beaktning. Genom att studera följarskap utifrån ett annat teoretiskt perspektiv 

där individen har en medvetenhet och har förmåga att handla annorlunda går det att se fler nyanser 

av följarskapet och således se ifall det finns ett nyanserat följarskap hos individer där följarskapet 

inte enbart är antingen passivt, aktivt eller proaktivt. Genom att se individen som en handlande och 

medveten individ går det att undersöka hur olika individer ser på sitt följarskap och således inte 

endast se dem som passiva individer som påverkas på ett sätt som går att förutse. 

 

En teori där individer ses som reflekterande och aktiva och således har möjlighet att handla an-

norlunda är struktureringsteorin (Giddens 1984). Detta innebär att individer inte påverkas passivt 

av kontexten utan de kan välja att handla annorlunda än det agerande som kontexten möjliggör. 

Individen är en del av strukturen och reproducerar strukturen när individen handlar. En kontext kan 

inte ses som given utan den skapas i samspel mellan aktörerna. Inom kontexten vägleds och be-

gränsas aktörerna av de strukturella förhållandena som gäller för organisationen (Giddens 1984). 

Hur följarna agerar i sitt följarskap är därför beroende av den lokala kontexten och organisatoriska 

föreställningar som finns inbäddade i den specifika kontexten. Följarskap kan således med fördel 

studeras som en social praktik där strukturerna möjliggör eller begränsar följarnas handlande och 

hur de ser på sitt följarskap. Genom att studera följarskap utifrån sociala strukturer går det att få en 

djupare förståelse för hur följarskap reproduceras inom en organisation. Det går då att studera vad 

som möjliggör och begränsar passivt följarskap, vad som möjliggör och begränsar aktivt följarskap 

och vad som möjliggör och begränsar proaktivt följarskap. Det som möjliggör eller begränsar kan 

både vara individen själv och individerna som den socialt interagerar med i en organisation.  

 

På grund av sin allmänna karaktär, kan struktureringsteorin appliceras för att analysera ett brett 

spektrum av sociala fenomen (Festing & Maletzky 2011). Struktureringsteorin är vanligt förekom-

mande i studier inom managementlitteraturen. Vid en litteraturgenomgång har vi dock inte hittat 

några studier som tar stöd i struktureringsteorin för att studera just följarskap. Struktureringsteorin 

appliceras bland annat på ekonomistyrningsforskning (t.ex. Barley & Tolbert 1997; Macintosh & 
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Scapens 1990) som är ett konkret fenomen i form av styrverktyg som medarbetarna måste förhålla 

sig till. Ekonomistyrning skiljer sig från ledarskap och följarskap då dessa är mer abstrakta begrepp 

som endast förekommer i våra huvuden. Scheytt, Soin och Metz (2003) använder sig av strukture-

ringsteorin för att studera begreppet kontroll, vilket också är ett mer abstrakt begrepp. Andra har 

också studerat mer abstrakta begrepp som exempelvis Berends, Boersma och Weggeman (2003) 

som argumenterade för att använda struktureringsteorin inom organisatoriskt lärande då den före-

nar individens lärande med organisationens. Callahan (2004) menar att struktureringsteorin går att 

applicera vid forskning om känslor i organisationer och demonstrerar hur existerande forskning om 

känslor kan inramas i kontexten av ”emotion structuration” som skildrar hur känslor både struktu-

rerar och struktureras av sociala system. Festing och Maletzky (2011) använder struktureringsteo-

rin för att studera hur ledarskap anpassas till olika kulturer. De använder struktureringsteorin för 

att analysera hur sociala system reproduceras och de menar att vardagliga interaktioner mellan 

individer reproduceras i relation till företagets regler och normer. Vi menar således att det går att 

använda struktureringsteorin som bakgrund för att studera det abstrakta begreppet följarskap. 

Struktureringsteorin är väl lämpad för att studera sociala praktiker av följarskap i organisationer 

och att belysa dynamiken inom följarskap. Medarbetarnas följarskap kan ses som en social praktik 

som produceras och reproduceras i organisationen. Genom att tillämpa struktureringsteorin går det 

att fokusera på det rekursiva samspelet mellan struktur och handling som uppkommer ur organisa-

torisk praktik. 

 

Genom att använda struktureringsteorin går det att studera följarskap på ett djupare plan i en spe-

cifik organisation. I denna studie studeras en specifik kontext mer på djupet och beskrivs som en 

bakgrund för att förstå följarskap. För att förklara dynamiken och komplexiteten används de tre 

olika följarskapsschemana passivt, aktivt och proaktivt följarskap. I denna studie anlägger vi ett 

annat synsätt på följarskap än vad Carsten et al. (2010) gör men trots det menar vi att det går att 

använda deras resultat för en uppdelning av följarskapets olika karaktär. I denna studie används 

uppdelningen istället för att beskriva dynamiken i följarskapet. En följare kan exempelvis se sig 

som passiv i en viss situation men som aktiv i andra situationer. Genom att studera följarskapet på 

ett mer dynamiskt sätt och ta hänsyn till att följarskapet kan se olika ut i olika situationer kan 

förståelsen för följarskap öka. 
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1.3. Frågeställning 
 Hur reproducerar medarbetare sitt följarskap i relation till ledaren? 

 Hur möjliggör eller begränsar sociala strukturer följarskap? 

 

1.4. Syfte  
Denna studie fokuserar på hur följarskap är beskaffat, antaget och upplevt av följarna. Genom att 

studera följarskapet i en specifik kontext med bakgrund i struktureringsteorin finns möjligheten att 

förstå följarskap på ett djupare plan än vad tidigare studier gjort. Genom att studera följarskap 

utifrån struktureringsteorin kan vi få svar på hur individer reproducerar passivt, aktivt eller proak-

tivt följarskap och hur strukturer i deras omgivning möjliggör eller begränsar detta. Vi vill skapa 

förståelse för hur följare reproducerar sitt följarskap i olika situationer. Studien har ett följarper-

spektiv och följare i detta fall är en medarbetare som har en underordnad roll till en chef i en orga-

nisation. Med följarskap menas hur följare ser och antar följarbeteenden i relation till en ledare. I 

denna studie är syftet inte att utveckla struktureringsteorin, utan att använda den som ett verktyg 

för att utveckla följarskapslitteraturen. 

 

1.5. Bidrag 
Följarskapsteori är som tidigare nämnt ett relativt nytt forskningsområde, vilket innebär att den till 

viss del är outforskad. I denna studie är vår ambition att bidra teoretiskt till följarskapsteorin genom 

att belysa följarnas syn på sitt följarskap och genom att anlägga ett struktureringsteoretiskt per-

spektiv på följarskap. Med både den teoretiska referensramen och den empiriska analysen bidrar 

vi till följarskapslitteratur genom att öka förståelsen för följarskap och motsättningar inom följar-

skapet. Genom att belysa följarrollens komplexitet kan man få värdefull kunskap som ledningen 

kan ha användning av för att organisera på ett bra sätt, att öka effektivitet samt att möjliggöra ett 

mer effektivt följarskap för medarbetarna i organisationen. Studien har således även ett praktiskt 

bidrag. Vi vill öka förståelsen för följarskap och på så vis bidra till en ökad förståelse för ledarskap. 
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1. Hur följare beskrivs i litteraturen 
Inom ledarskapsforskning har medarbetare eller underordnade benämnts som följare till ledarna. 

Den negativa bild som finns av följare kan ha lett till att forskningen om följare är begränsad. En 

anledning till att det råder brist på fokus på aktivt följarskap kan bero på ”the nature of the follower 

label and the position itself” (Hoption, Christie & Barling 2012, s. 221). Att följa är förknippat med 

en nedsättande klang och genom att förknippas med följaretiketten rubbas individens positiva sin-

nesstämning, vilket motverkar dess aktiva beteende som exempelvis att hjälpa andra att ta initiativ 

(Hoption, Christie & Barling 2012). Traditionella föreställningar av följare som passiva och ovik-

tiga har gradvis bytts ut mot ett mer proaktivt angreppssätt till vikten av följarskap. Således har 

intresset i följarskap trots allt ökat (Bligh & Kohles 2012). Följarskap har utvecklats till att bli ett 

eget område som hävdar att ledarskap inte kan studeras isolerat med endast ett litet fokus på föl-

jarna. Följarskap där följare spelar en aktiv roll i skapandet av det ömsesidiga beroendet av ledar- 

och följarinteraktioner är ett perspektiv som utfärdades redan på 1930-talet. Forskning om följar-

skap började år 1955 och litteratur inom samhällsvetenskapen diskuterade följare och följarskap 

under decennier innan dess (Baker 2007). Hollander och Webb (1955) argumenterade för att ledare 

och följare inte är i ett förhållande där ledare och följare är på varsin ände av en skala och föreslog 

att de egenskaper som associerades med ledarskap och följarskap var beroende av varandra. Senare 

utvecklade Hollander (1974, refererad i Baker 2007, s. 53) detta då han identifierade idéer om att 

ledare och följare var roller och processer som inte bör förväxlas med personerna som fyller dem. 

Åtminstone under en viss tid och till en viss grad är ledare också följare. De beteenden som krävs 

för att fylla ledarrollen begränsas inte enbart till ledare utan dessa beteenden kan också finnas hos 

följare (Baker 2007).  

 

Över tiden har fokus skiftats från ledares till följares perspektiv. Meindl, Ehrlich och Dukerich 

(1985) ansåg att ledarskap var ett romantiskt och heroiskt koncept som var djupt förankrat i den 

sociala strukturen. Samhällets fokus på ledarskap växte i takt med att affärssystem blev stora, kom-

plexa och svåra att förstå. Meindl, Ehrlich och Dukerich (1985) fann att inte enbart organisatoriska 

resultat utan också hela branschers prestation tillskrevs ledares ageranden. I den romantiserade 

bilden av ledarskap tenderar ordet ledare att aktivera ett schema av hjältemod, berömmelse och 
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framgång (Meindl, Ehrlich & Dukerich 1985). Som en följd av romantiskt ledarskap föreslår Uhl-

Bien och Pillai (2007) att sociala scheman kan bidra till underordning av följarskap då det finns en 

bild av att följare är ineffektiva. De menar att eftersom följarskap är socialt konstruerat av följare 

kan det också bli socialt rekonstruerat av följare. En sådan rekonstruktion kan vara svår eftersom 

synen på följarskap är djupt förankrad i både kulturen kring och betydelsen av ledarskap och föl-

jarskap. Romantiseringen av ledarskap och underordningen av följarskap är starka koncept som är 

anpassade till våra behov av att skapa orsakssamband till det som händer omkring oss. Vi sociali-

seras från ung ålder in i denna ordning, att ledarskap har högre värde än följarskap, och det värde-

system som följer med det (Uhl-Bien & Pillai 2007). 

 

”The romance of leadership” betonar följare och deras kontext för att få en definition av och för-

ståelse för ledarskap (Meindl 1995). Ledarskap ses som en social konstruktion och ledare konstrue-

ras och framställs i följarnas tankesätt. Även relationen mellan ledare och följare konstrueras i 

följarnas tankar och denna relation påverkas av faktorer och relationer följare emellan. Vidare antas 

i detta perspektiv att följarnas beteenden påverkas mer av den sociala konstruktionen än av ledarna 

samt att följarna har en större tendens att reagera på och påverkas av bilden som de har av ledaren 

mer än ledarens ”verkliga” personlighet (Meindl 1995). Shamir (2007) tydliggör att följare finns 

med på olika sätt i ledarskapsteorier som bland annat mottagare av ledarskap, någon som påverkar 

ledare samt följare som substitut för ledarskap, men att följare får en mer central och tydlig roll i 

teorier som ser ledarskap som kognitivt eller socialt konstruerad av följare (Shamir 2007). Till 

skillnad från följarcentrerade perspektiv på ledarskap så innebär ett följarskapssynsätt istället föl-

jares perspektiv på följarskap. För att skapa förståelse för hur följare konstruerar och agerar i sin 

följarroll krävs det att man antar ett följarperspektiv på följarskap (Carsten et al. 2010).  

 

2.2. Definition av följarskap 
Följarroller är informella och de är inte baserade på formella regler (Danielsson 2013). Ledarroller 

och följarroller involverar en statusskillnad, där ledare har en högre status. Därmed måste följar-

skapsbeteenden involvera någon form av aktning till ledaren. När någon form av aktning försvin-

ner, försvinner också följarskapet. Graden av aktning som följare visar ledare kan dock variera. 

Vissa följare kan konstruera och anta följarskap på ett mer traditionellt, underordnat sätt som fram-

går i beteendena, såsom minskat ansvarstagande, konformitet och ovilja att föra sin talan. Andra 
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kan istället konstruera en mer dynamisk och modig följarskapsroll där de ser sig själva mer som 

partners i relationen eller till och med som co-leaders (Uhl-Bien & Pillai 2007). Följare kan hålla 

med ledaren och instämma med gruppen, de kan följa förfrågningar, förslag och order (Hogg 2001), 

följare kan visa engagemang och lojalitet till ledarens sak eller så kan de införliva ledarens vision 

och aktivt arbeta för att stödja och främja den (Uhl-Bien & Pillai 2007). Följare kan således kon-

struera sin roll på olika sätt. 

 

Hansen (1987) belyste aktiva följare och länkade samman överordnades effektivitet till underställ-

das vilja att följa överordnades önskningar. Aktivt följarskap beskrevs som underordnades accep-

terande av ledarens auktoritet och beviljande av chefens rätt att fatta beslut (Hansen 1987). Kelley 

(1988) föreslog att följare hade en aktiv roll i en organisations framgång, att framgången inte enbart 

berodde på dynamiska ledare. Vidare uppmuntrades en positiv syn på följare och aktivt följarskap 

och den negativa bilden av passiva underordnade omarbetades. Kelley (1988) beskrev följare som 

effektiva eller ineffektiva. De effektiva följarna karaktäriserades av entusiasm, intelligens och 

självständigt deltagande och såg sin följarroll som legitim och värdefull. Vissa väljer följarrollen 

som deras främsta roll på arbetsplatsen, medan andra är ledare i vissa situationer men väljer följar-

rollen i viss specifik kontext (Kelley 1988). Idén om att följare kunde vara mer än passiva under-

ställda har även belysts av Chaleffs arbete (2009) om modiga följare. Resultaten i Carsten et al.s 

studie visade att följare socialt konstruerar sina roller kring nivån av passivitet och proaktivitet. I 

studien delades följarskapskonstruktioner upp i passiva, aktiva och proaktiva scheman. Dessa föl-

jarskapsscheman är generaliserade kunskapsstrukturer som utvecklas över tiden genom sociali-

sering och interaktion med stimuli i förhållande till ledarskap och följarskap (Carsten et al. 2010). 

Det kan således antas att de underordnade i denna studie också kommer uppvisa olika dimensioner 

av följarskapsscheman.  

 

2.2.1. Passiv konstruktion av följarskap 
I organisationer kan det ses som att underordnade har en begränsad bild av verksamheten och att 

de har begränsad kontroll och kunskap och därmed måste överlämna åt någon mer auktoritär att 

agera. I dessa organisationer kan det handla om att vara lydig genom att handla i överensstämmelse 

med intressen hos övriga i organisationen och på så sätt vara medlem av gemenskapen (Courpasson 

& Dany 2003). I organiserade grupper kan medarbetare få en känsla av plikt att lyda gruppreglerna 
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och de beslut som fattas av de styrande i gruppen. Medarbetarna ser dessa beslut som legitima och 

accepterar och lyder således regler från de med en auktoritär ställning inom gruppen (Tyler 1997). 

Dessa medarbetare eller underordnade kan ses som följare då de tillåter sig själva att bli följda 

(Uhl-Bien & Pillai 2007). Dessa bilder av följarskap förstärks av hierarkiska system och de under-

ordnade har en bild av sig själva som följare som handlar om lydnad, respekt, tystnad och makt-

löshet.  

 

Underordnade kan ändra eller utelämna information som ska lämnas uppåt i hierarkin när de är 

rädda för att ledaren inte tycker om informationen och att det skulle kunna leda till att ledaren 

agerar känslokallt mot dem (Tynan 2005). Följarna kan också ha en bild av att det är oförståndigt 

att lämna information uppåt då de känner att de har brist på kontroll och att de inte känner sig 

värderade (Morrison & Milliken 2000) eller att det finns en risk att de ska ses på ett negativt sätt 

och att det skulle leda till att värdefulla relationer skadas (Milliken, Morrison & Hewlin 2003). 

Dessa bilder av följare kan ses som mer passiva då de lyder och respekterar ledaren samt undviker 

att tala uppåt i hierarkin och känner en form av maktlöshet, att inte kunna påverka.  

 

I Carsten et al.s (2010) studie påvisades att vissa följare socialt konstruerar definitioner som kan 

förknippas med traditionella, passiva beskrivningar av följare. Dessa såg sin följarroll som mer 

passiv och belyste vikten av att utföra sina uppgifter, följa order och agera på det sätt som ledaren 

anser vara det bästa sättet. De förblir lojala och stöttande till ledarens initiativ. De betonade att 

följarrollen inte innebär så stort ansvar utan att det är ledaren som innehar störst ansvar och de la 

stor vikt vid betydelsen av att hänvisa till ledarens kunskap och expertis. Passiva följare uttryckte 

således lägre ansvarstagande och beslutsfattande. Dessa följare kände heller inte den stress som de 

associerade med ledarskapsrollen (Carsten et al. 2010). Denna passiva bild av följare och följarskap 

innebär att följaren ändå följer ledaren, för hade följaren inte gjort det hade denna person inte varit 

en följare.   

 

2.2.2. Proaktiv konstruktion av följarskap 
Det finns även anledning att tro att följare kan ha mer proaktiva scheman där de anser att deras roll 

är att engagera sig mer interaktivt med ledare och då vara mer ”modiga” följare (Chaleff 2009). 

Följare som innehar sådana uppfattningar kan tro att ledarskap uppnås genom ömsesidig påverkan 
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(Greene 1975) eller att de ser sig som samskapare av ledarskap (Shamir 2007). Det finns studier 

som stöder denna idé att åtminstone vissa följare har en mer proaktiv bild av följarskap, vilka bland 

annat visar att vissa följare uttrycker idéer eller lösningar på problem på arbetsplatsen för organi-

sationens bästa (Van Dyne & Lepine 1998) eller tar ansvar och försöker utmana och påverka led-

ningen (Morrison & Phelps 1999). Detta påvisar att det kan finnas en mer proaktiv bild av följar-

skap där de uttrycker åsikter och tar ett större ansvar i organisationen. 

 

De proaktiva följarna i Carsten et al.s (2010) studie uttryckte problem och frustration i samband 

med att inte alltid ha befogenhet att driva en fråga i den riktning som de tyckte var bäst för avdel-

ningen eller organisationen. Följare med en proaktiv social konstruktion såg sitt uppdrag som att 

främja organisationen. De såg sig själva som ”tysta ledare” som kunde utmana sina chefer om det 

skulle behövas. Dessa följare försökte påverka sina ledare genom att konstruktivt utmana ledaren 

och genom uppåtgående kommunikation för att få till stånd en förändring i positiv riktning för sin 

avdelning eller organisation. Carsten et al. (2010) menar att proaktiva följares sätt att se på sitt 

följarskap är mer likt att leda än att följa.  

 

2.2.3. Aktiv konstruktion av följarskap 
Ett aktivt följarskap kan ses som ett följarskap mellan passivt och proaktivt (Carsten et al. 2010). 

Ledare kan påverka följare men följare kan också påverka ledare. Studier påvisar bland annat att 

hänsynsfulla ledare kan leda till bättre prestationer av underordnade (Greene 1975) och att under-

ordnades prestationer kan påverka ledarstilen (Lowin & Craig 1968). Underordnades, eller följares 

i vårt fall, möjlighet att påverka ledaren kan liknas vid Carsten et al.s (2010) benämning av följare 

som ett aktivt följarskap. Detta aktiva följarskap var mellan passivt och proaktivt följarskap. Dessa 

följare betonade vikten av att uttrycka sina åsikter och förslag när ledaren bad dem att göra det. De 

följarna föreslog också att ledare har större kunskap och expertis för att fatta beslut, men de ut-

tryckte att de ändå bidrog till viss del i ledarskapsprocessen. Aktiva följare såg fördelarna med att 

lära sig från personer i ledande positioner, till skillnad mot passiva följare som såg fördelar med 

det minskade ansvaret som följarrollen innebär. Följare som har en aktiv social konstruktion defi-

nierar sin roll som att de ger sin åsikt när möjlighet ges, men att samtidigt vara lydig och lojal 

oavsett om följaren är enig med ledarens handlingar eller inte (Carsten et al. 2010). Aktivt följar-

skap innebär således att följaren påverkar ledaren när tillfälle ges av ledaren.   
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Sammanfattningsvis betonade passiva följare betydelsen av lydnad och aktning. Aktiva och proak-

tiva följare betonade istället vikten av att konstruktivt utmana sina ledare och uttrycka idéer eller 

problem. Dessutom identifierade proaktiva följare blind lydnad som ett beteende som associeras 

med ineffektivt följarskap (Carsten et al. 2010). I denna studie använder vi oss av dessa tre begrepp 

för att förstå hur följarna ser på sin följarskapsroll. Vi sorterar inte in följarna som endast passiv, 

proaktiv eller aktiv, utan försöker fånga dynamiken i följarrollen genom att med begreppen besk-

riva hur följare ser sig och agerar i olika situationer. 

 

2.3. Struktureringsteorin 
För att få djupare förståelse för följarskap är det viktigt att ha ett teoretiskt ramverk som gör det 

möjligt att upprätthålla medvetenhet om den socialt inbäddade karaktären av följarskap, identifiera 

individer som aktörer som aktivt och medvetet kan utforma följarskap och för att analysera följar-

skap utifrån dem som har erfarenhet av följarskap, alltså följarna. Giddens struktureringsteori 

(1976, 1979, 1984) är ett sådant ramverk. Vi baserar således vår teoretiska referensram på struktu-

reringsteorin, men istället för att gå in på hela teorin och dess komplexa delar så kommer vi ge en 

övergripande förståelse för teorin. Vi kommer därefter rikta fokus mot en viss del av strukture-

ringsteorin, nämligen de tre strukturdimensionerna signifikans, dominans och legitimitet.  

 

Giddens struktureringsteori är en teori som gör det möjligt att studera den sammanhängande relat-

ionen mellan aktören och strukturen. Relationen mellan aktörer och strukturer är en viktig del inom 

den samhällsvetenskapliga ontologin. Aktör/strukturansatsen har växt fram som kritik mot per-

spektiv som framhåller antingen aktörer eller strukturer (Kaspersen 2007). Om strukturerna är helt 

determinerade har aktörerna ingen betydande del och således försvinner all dynamik i systemet. 

Vid voluntarism styr och kontrollerar människan själva sina villkor och då tas strukturerna förgivna 

eftersom strukturerna härleds direkt från aktörernas handlingar genom deras olika preferenser 

(Johnson 2001). Istället för att diskutera struktur och aktörer var för sig bör man ha en integrerad 

aktör- och strukturansats, där handlandet varken kan ses som helt frivilligt eller helt determinerat. 

För att detta ska vara möjligt måste båda dessa grundläggande ontologiska kategorier, aktörer och 

strukturer, innefatta alla sociala företeelser. Aktör/strukturansatsen måste också innefatta hur de 

båda kategorierna relaterar till varandra (Johnson 2001). Konflikten mellan individ och samhälle 
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beskrivs som en dualism mellan den handlande individen, aktören, och det omgivande samhället, 

strukturen. För att kunna förstå det moderna samhällets komplexitet måste denna motsättning över-

skridas och istället ses som en dualitet, där båda behövs för en fullständig beskrivning (Giddens 

1984). 

 

Inom struktureringsteorin är en central del att man utgår från att aktörerna både är insiktsfulla samt 

har förmågan att förändra situationer (Giddens 1976). Giddens (1976) menar på att aktörer vet 

mycket om samhällets institutioner, vilket beror på deras handlingsrationalitet. Aktörerna ses som 

kunniga och kompetenta vad gäller sin sociala omgivning och det är därmed de själva som driver 

den sociala utvecklingen. Aktörer är medvetna om hur de handlar och har därmed möjlighet att 

handla på ett annorlunda sätt, istället för att tvingas eller styras. Denna medvetenhet eller intention 

som finns bakom aktörers beslut för handling innebär alltså att handlingarna inte sker slumpmäss-

igt. Aktörerna använder sig av sin kunskap om samhället för att skapa mening och utföra handlingar 

med avsedda eller oavsedda konsekvenser. Denna kunskap bygger på att man tar saker för givna 

och den måste hela tiden demonstreras och ibland även kämpas för i aktörernas kontinuerliga in-

teraktioner (Giddens 1979).  

 

Interaktioner bär på avtryck från det globala samhället och av den anledningen ses analysen av 

vardagslivet som ett fenomen av helheten (Giddens 1976). Sammansättningen av agenter och struk-

turer är inte två oberoende, givna uppsättningar av fenomen, en dualism, utan representerar en 

dualitet. Dualiteten av struktur innebär att sociala strukturer består av mänsklig handling och sam-

tidigt är verktyget av denna sammansättning (Giddens 1976). De strukturella egenskaperna i soci-

ala system är således både verktyg och utfall av praxis som de rekursivt organiserar. Struktur är 

inte externt för individer, utan snarare internt som minnesspår och är integrerade i social praxis. 

Aktör och struktur måste ses som integrerade begrepp och dualiteten formar både individers per-

sonlighet och samhället (Giddens 1979).  

 

Strukturen påverkar hur aktörerna avsiktligt agerar eller handlar. Rutiner skapas genom interakt-

ioner, vilka ger social praxis både form och kontinuitet. Detta leder till att olika normer eller un-

derförstådda regler och förväntningar på hur en aktör ska agera eller bete sig uppstår. Det leder 

även till att det över tid skapas återkommande mönster i det sociala systemet. Strukturbegreppet 
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kommer till uttryck genom användandet av regler och resurser i vardagslivet. Struktur hänvisas till 

struktureringsegenskaper som är det som binder samman tid och rum i sociala system. Egenskap-

erna kan förstås som regler och resurser som är rekursivt inblandade i reproduktionen av sociala 

system (Giddens 1979). Det är först när en aktör agerar eller handlar som strukturen visar sig ef-

tersom strukturen då används som vägledning för aktörens handlande. Detta handlande eller age-

rande innebär att aktören producerar eller reproducerar strukturen. Således är struktur både ett verk-

tyg och ett resultat av reproduktion av praxis. Aktörer och strukturer måste ses i relation till 

varandra eftersom aktörer blir aktörer först när de handlar utifrån strukturerna och strukturer gene-

reras och struktureras av aktörer (Giddens 1984). Reproduktion av de sociala systemen kan ses som 

en kontinuerlig process, ett ständigt pågående kretslopp där strukturer, sociala system och aktörer 

interagerar med varandra (Giddens 1979). Sociala system kan ses som reproducerade relationer 

mellan aktörer eller grupper och som är organiserade som regelbundna sociala aktiviteter (Giddens 

1984). Mönster och rutiner reproduceras genom de återkommande interaktionerna som sker mellan 

människor eller grupper av människor. Giddens (1984) betonar att alla interaktioner präglas av 

både de regler och resurser som finns och som aktörer utnyttjar vid producerande av praxis. Regler 

innefattar normer och värderingar som styr handlandet, medan resurser möjliggör att utöva makt i 

relationen för att påverka utfallet. Detta innebär att all social praxis organiseras av strukturella 

egenskaper i form av regler och resurser då aktörer interagerar med varandra. De strukturerade 

egenskaperna bidrar till att organisera individers handlingar genom att de binder samman social 

praxis över tid och rum (Giddens 1976).  

 

2.3.1. Strukturdimensioner  
I struktureringsteorin ses regler och resurser som ett sätt att skapa mening i interaktioner, ett sätt 

för maktutövning i interaktioner samt för att legitimera handlingar. Dessa sätt kan ses som tre olika 

dimensioner, vilka benämns som signifikansstrukturen, dominansstrukturen och legitimitetsstruk-

turen . Dessa tre dimensioner är separerade vid analys, men de är i verkligheten oskiljaktiga (Gid-

dens 1984). För att klargöra dimensionerna av strukturdualitet i interaktioner används modaliteter 

av strukturering, som relaterar agenternas kunnighet till strukturella egenskaper. Aktörer använder 

sig av modaliteterna vid reproducering av interaktionssystem och av samma anledning rekonsti-

tueras deras strukturella egenskaper. Det är endast vid analys som kommunikation av mening i 

interaktion är separerbar från normativa sanktioner. Själva identifieringen av handling eller 
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aspekter av interaktion länkar samman mening, normativa element och makt (Giddens 1984). Då 

dimensionerna är separerade vid analys kommer de att presenteras mer ingående nedan, var och en 

för sig. 

 

2.3.1.1. Signifikansstrukturen skapar mening 

Signifikansstrukturen skapar mening i social interaktion. I vardagliga interaktioner använder sig 

mänskliga aktörer av tolkningsscheman för att kommunicera mening och förståelse. Tolknings-

scheman är de kognitiva medel som aktörer använder för att skapa betydelse för vad de säger och 

gör. Tolkningsscheman är införlivade i aktörernas kunskap, vilket tillämpas reflexmässigt för upp-

rätthållandet av kommunikation. Användandet av sådana kognitiva scheman beror och bygger på 

signifikansstrukturen samtidigt som de reproducerar den strukturen (Giddens 1984). Kommunikat-

ionen av mening i interaktioner involverar användandet av tolkningsscheman genom vilken mening 

skapas av deltagarna i interaktionen av vad varje deltagare säger och gör. Tillämpningen av sådana 

kognitiva scheman beror på och kommer från en kognitiv ordning som delas av gemenskapen. 

Genom sådan kognitiv ordning så reproducerar användandet av tolkningsscheman samtidigt den 

ordningen (Giddens 1976). Valet att agera i sitt följarskap kan bero på signifikans och tolkning av 

situationen, personligheterna hos ledare eller följare, följarnas syn på sig själva likväl som tolk-

ningarna av varandra. Tolkning av följarskap kan tänkas bero på följares förväntningar av vad föl-

jarskap är.  

 

2.3.1.2. Dominansstrukturen producerar makt 

Användningen av makt i interaktioner involverar tillämpningen av resurser där deltagare i interakt-

ionen har möjlighet att generera utfall genom att påverka uppträdandet hos andra. Resurserna både 

kommer från en ordning av dominans och samtidigt, när de tillämpas, reproducerar de ordningen 

av dominans (Giddens 1976). Resurser ses som en möjlighet för aktörer att påverka utfallet till sin 

fördel i interaktioner med andra aktörer. Resurser möjliggör för aktören att utöva makt i interakt-

ioner och kan således påverka utfallet i positiv riktning för aktören. Resurser kan därmed ses som 

en tillgång för att kunna handla för att ha möjlighet att uppnå sina mål eller för att utöva kontroll 

över dem som har mer makt i en relation (Giddens 1976). 

 

Resurser omfattar de modaliteter som aktörer använder i dominansstrukturen för att utöva makt. 

Möjligheten att utöva makt är relaterat till att det finns asymmetri i resursfördelningen (Giddens 
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1979). Giddens (1979) skiljer på två typer av makt, nämligen allokativa och auktorativa resurser. 

Allokativa resurser innebär bestämmanderätt över objekt eller andra materiella ting medan aukto-

rativa resurser innebär möjligheter att organisera och styra aktörers handlingar. Makt kan ses uti-

från två olika dimensioner, nämligen transformativ förmåga samt makt som har med reproduktion 

av självständighet och beroendeförhållanden att göra (Giddens 1979). Den första dimensionen, den 

transformativa makten, innebär att individer har kapacitet eller förmåga att handla och påverka sin 

egen situation. Den andra maktdimensionen handlar om makt vid interaktion med andra individer 

och förmåga att påverka andras handlingar eller icke-handlingar. Det handlar om att ha makt över 

andra gällande dominans. Maktutövandet behöver inte innebära att det finns en konflikt eftersom 

individer har möjlighet att agera annorlunda och kan påverka sina handlingar genom att göra val 

(Giddens 1976). Maktutövandet kan inte ses som ett isolerat fenomen, utan sker i en specifik kon-

text som individen är en del av eller befinner sig i tillfälligt.  

 

I struktureringsteorin ses inte makt som endimensionell utan det ses snarare som att makt är ett 

element av social relation (Hond et al. 2012). Maktutövning är inte en enkelriktad social process, 

utan alla sociala relationer innehåller både autonomi och beroende. Aktörerna är således mer eller 

mindre självständiga i sina relationer. Detta innebär att en mycket självständig aktör eller grupp av 

aktörer kan vara beroende till viss del eller att en mycket beroende aktör eller grupp av aktörer kan 

ha en viss autonomi. Även underställda aktörer innehar vissa resurser, exempelvis i form av in-

formation, råmaterial, kontakter och position i samhället. Detta kan de använda för att påverka de 

överordnades handlingar. Underordnade kan exempelvis välja att undanhålla information från sina 

överordnade och på så vis kan underordnade utöva makt i sociala interaktioner med deras överord-

nade. Dominansstrukturen framkommer genom allokativa och auktorativa resurser, men asymmetri 

i resursfördelningen är samtidigt konsekvenser av dominansstrukturen (Giddens 1984).  

 

2.3.1.3. Legitimitetsstrukturen tillhandahåller systemets moral 

Legitimering innehåller den moraliska delen i interaktionen. Legitimitetsstrukturen förmedlas ge-

nom normer och moraliska koder som medför sanktioner om de bryts. Den innehåller delade vär-

deringar och ideal om vad som anses vara riktigt eller inte, vad som anses vara viktigt och vad som 

anses vara trivialt, vad som bör och vad som inte bör ske. Således institutionaliserar legitimitets-

strukturen de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna hos de sociala aktörerna (Giddens 1984). 
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Den moraliska sammansättningen av interaktion involverar tillämpning av normer som kommer 

från en legitim ordning. Genom tillämpningen av sådan legitim ordning rekonstitueras den också 

(Giddens 1976). 

 

Regler kan ses som normerande för hur aktörer kan tänka och handla och därmed vara både vägle-

dande och begränsande för dem (Giddens 1984). De normativa reglerna kan ses som moraliska 

koder då vissa beteenden ses som legitima medan andra inte anses vara det och därmed kan utsättas 

för sanktioner (Macintosh & Scapens 1990). Genom de moraliska koderna kan man tala om en-

skilda aktörers rättigheter och skyldigheter. Eftersom reglerna reproduceras i en verksamhet med-

för de att enskilda aktörer har rättigheter att agera på ett visst sätt i en viss situation (Giddens 1979). 

Regler behöver dock inte betyda samma sak för alla. Det behöver heller inte betyda att man agerar 

i enlighet med reglerna. Det är inte alltid som individer accepterar alla regler som de omfattas av, 

vilket kan bero på att aktörerna kan uppfatta att de tillhör ett visst kollektiv eller en grupp som 

förväntas agera på ett visst sätt. Det behöver dock inte finnas konsensus kring att agerandet anses 

vara lämpligt (Giddens 1984). 

 

Sanktioner genomförs i enlighet med rådande normer i det sociala system där aktörer har sociali-

serats. Sanktioner är inte alltid explicita och avsedda. De kan till exempel innehålla en ovänlig 

blick av den överordnade, att underordnade leds till att omvärdera sina handlingar, eller ett förvånat 

eller generat ansiktsuttryck hos underordnade när kritiken uttrycks på ett direkt sätt. Beroende på 

den upplevda betydelsen av sanktionerna måste en av parterna ändra sina interaktionsrutiner. Om 

förändringar i ens eget beteende ger en viss fördel eller att ytterligare problem undviks, sker san-

nolikt beteendeförändringar. Men det är också viktigt att notera att inte alla processer av justering 

är rationella och medvetna. I de flesta fall kommer processen av utvärderingen inte vara ett intensivt 

övervägande av för- och nackdelar utan snarare en magkänsla (Festing & Maletzky 2011). 
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Figur 1. Dimensionerna av strukturdualitet, svensk översättning (Giddens 1984, s. 29) 

 

2.3.2. De tre strukturdimensionerna och följarskap  
Att använda struktureringsteorin gör det möjligt att analytiskt koppla samman vardaglig praktik 

med generella och abstrakta nivåer av sociala strukturer. Det gör det också möjligt att integrera de 

olika dimensionerna av struktur och handling i samhället och organisationer, och innehåller grund-

läggande sociala processer och enheter som signifikans och kommunikation, dominans och makt 

samt legitimitet och sanktioner när det gäller att styra praxis (Scheytt, Soin & Metz 2003). Figur 1 

visar en bild över dessa. Ur detta perspektiv är de sociala systemen formade genom samspelet 

mellan agenters handlingar å ena sidan, och sociala strukturer på den andra (Giddens 1979).  

 

Precis som kommunikation, makt och moral är integrerade element av interaktion så är signifikans, 

dominans och legitimering enbart separerbara vid analys (Giddens 1976). Signifikansstrukturer kan 

analyseras som system av semantiska regler, dominansstrukturer som resurssystem och legitime-

ringsstrukturer som system av moraliska regler. I konkreta situationer av interaktion ådrar sig in-

divider dessa modaliteter av produktion och reproduktion, och då som en integrerad process snarare 

än tre åtskilda komponenter. Att en aktör kan använda sig av semantiska och moraliska regler in-

nebär inte att aktören abstrakt kan formulera regeln utan istället att aktören vet hur den appliceras 

till nya omständigheter, vilket inkluderar att känna till kontexten av dess applicering (Giddens 

1976). Tal och språk ger oss en uppsättning av användbara ledtrådar om hur man konceptualiserar 
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processer av social produktion och reproduktion. Språk som en praktisk aktivitet är så central för 

socialt liv att det kan behandlas generellt som en exemplifierande social process. Tal (handling) 

förutsätter ett subjekt (aktör), och tal-akter är belägna kontextuellt, liksom dialog är beläget mellan 

talare (interaktion). Sett som en struktur så är språket ett tillstånd av skapande av tal-akter och 

utförandet av dialog, men också de oavsiktliga konsekvenserna av produktionen av tal och resulta-

tet av dialog. Analytiskt kan tre element av interaktionsform urskiljas. All interaktion involverar 

kommunikation, användning av makt samt moraliska relationer. Modaliteterna, tolkningsschema, 

resurser och normer, som bygger på dessa interaktionsformer kan också behandlas som medel när 

strukturer rekonstitueras (Giddens 1976). 

 

När det gäller begreppet följarskap hävdar vi att följarskapshandlingar kan tolkas med dessa struk-

tureringsdimensioner och att aktörer inom ett socialt sammanhang alltid måste ta itu med seman-

tiska, makt- och moraliska aspekter (Giddens 1984) av följarskap. När det gäller den semantiska 

dimensionen måste aktörer skapa mening av eller tillskriva mening till följarskapspraxis som de 

deltar i, sin roll och sina handlingar. Detta sker utifrån deras erfarenheter genom att använda tolk-

ningsscheman som de har internaliserat. Med avseende på maktdimensionen är det uppenbart att 

dominansstrukturer i sociala sammanhang är en faktor som är viktig för hur makt utövas och/eller 

uppfattas, och att tilldelningen av resurser bestämmer denna process. När det gäller den moraliska 

dimensionen studeras utövandet av följarskap i relation till frågan om huruvida de är legitima och 

genomförs i enlighet med reglerna. Strukturer skapas på samma gång genom utövande av följar-

skap.  

 

Genom att fokusera på de olika strukturdimensionerna vill vi få en förståelse för följarskapet och 

hur följarna agerar i sitt följarskap. Att använda struktureringsteorin som ett ramverk påverkar den 

valda metoden och studiens tillvägagångssätt måste göra det möjligt att förstå vad begreppet föl-

jarskap innebär för individer. Studiens tillvägagångssätt kommer att beskrivas i nästkommande 

avsnitt. 
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3. Metod  
 

3.1. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Som tidigare nämnts är studiens syfte att få större förståelse för följarskap och hur följare agerar i 

sitt följarskap. Denna studie har en abduktiv ansats, där induktion och deduktion kombineras och 

växlas emellan och frambringar således förståelse (Alvesson & Sköldberg 1994). Utgångspunkten 

i studien är litteratur beträffande följarskap och underordnades beteende. För att finna svar på stu-

diens frågeställning söktes efter tillämpbar teori som har använts som stöd i studien. Strukture-

ringsteorin har använts för att illustrera den verklighet som vi beskriver, men vår avsikt med studien 

är inte att testa eller bidra till denna teori. Vår avsikt är snarare att utveckla den befintliga forsk-

ningen om följarskap med hjälp av struktureringsteorin och således generera intressanta och upp-

lysande empiriska resultat. Det som presenteras i den teoretiska referensramen ger bakgrund och 

förförståelse för fenomenet samt en beskrivning av struktureringsteorin och dess tre strukturdi-

mensioner som empirin i senare avsnitt diskuteras utifrån. Under studiens gång och under tiden 

som data analyserades och reflekterades över har vi tagit stöd i existerande teori.  

 

I denna studie antas en tolkande ansats där avsikten är att skapa förståelse för mänsklig handling 

(Bryman & Bell 2011). I denna studie antas att verkligheten kan tolkas på olika sätt och förståelsen 

för verkligheten beror på hur individen tolkar den, därmed sker en subjektiv tolkning av verklig-

heten. Följarskapet ses som en social företeelse, där organisationsmedlemmarnas subjektiva tolk-

ningar och uppfattningar av följarskap studeras. Vi har inte enbart beskrivit hur medlemmarna i 

organisationen uppfattar och tolkar den värld de lever i, utan vi har även satt in dessa tolkningar i 

en samhällsvetenskaplig referensram. Det sker en dubbel tolkning av det empiriska materialet i den 

bemärkelsen att vi har tolkat respondenternas egna tolkningar. Det sker även en tredje tolk-

ningsnivå på grund av att våra tolkningar i sin tur tolkas i termer av begrepp, teorier och litteratur 

(Alvesson & Sköldberg 1994). Detta kan medföra en risk i att materialet förvrängs. För att minska 

denna risk har vi varit noga med att först diskutera respondenternas svar oss emellan för att säker-

ställa att vi hade en liknande uppfattning och således förstått respondenterna rätt. Med hjälp av 

transkriptionerna har vi kunnat kontrollera vad som sades under intervjuerna, vilket också minskar 

risken för att vi ska ha kunnat tolka in saker som inte framkom under intervjuerna. Transkription-
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erna underlättar också en mer noggrann analys (Bryman & Bell 2011). Den tredje tolkningen, vil-

ken har gjorts med hjälp av teorin innefattar en tolkning av respondenternas svar utifrån delar av 

struktureringsteorin. Detta blir en tolkning i och med att det är dessa ”teoretiska glasögon” som vi 

har valt.  

 

I denna studie avses att studera vad som sker i praktiken och det är därför viktigt att välja rätt 

metodologiska utgångspunkter för att få kunskap om den praktiska världen. Då vi använder Gid-

dens (1976, 1979, 1984) struktureringsteori som utgångspunkt vid analys av det empiriska materi-

alet ligger den ontologiska utgångspunkten i denna studie i linje med struktureringsteorin. Den 

sociala världen kan ses som socialt konstruerad och omarbetas kontinuerligt. Studien bidrar med 

kunskap om vad som subjektivt uppfattas som meningsfullt. Detta synsätt skiljer sig från den po-

sitivistiska synen på aktör-struktur där det är strukturen som reglerar påverkan på aktören och värl-

den ses då som objektiv och existerar oberoende av människor (Giddens 1984). Giddens (1984) ser 

handlandet som varken helt frivilligt eller helt determinerat. Handlandet formas i en specifik struk-

turell kontext och människorna ses som reflexiva snarare än passiva och har förmågan att handla 

på olika sätt. Aktören ses som skapare av verkligheten samtidigt som verkligheten påverkar aktören 

(Giddens 1976, 1979, 1984). Utgångspunkten i denna studie är således att det råder ett samspel 

mellan aktör och struktur.  

 

Denna studie har en betoning på individuella erfarenheter och betydelser och därmed är en kvali-

tativ forskningsansats det lämpligaste sättet att besvara vår forskningsfråga. Strategin i denna studie 

är av kvalitativ karaktär där vikt läggs vid ord och tonvikt läggs på hur individer tolkar och uppfat-

tar sin sociala verklighet. Mening skapas således genom ord. Den kvalitativa karaktären framträder 

genom att den kunskapsteoretiska ståndpunkten är tolkningsinriktad eftersom vi i studien förstår 

den sociala verkligheten genom respondenternas tolkning av verkligheten. Den kvalitativa karak-

tären på forskningsstrategin visas också genom den ontologiska ståndpunkten där de sociala egen-

skaperna är resultatet av ett samspel mellan individer (Bryman & Bell 2011). Det hade varit svårt 

att tillämpa en kvantitativ strategi eftersom det inte finns omfattande forskning eller litteratur om 

vårt valda fenomen att skapa en hypotes utifrån eller rikta forskningen mot (Bryman & Bell 2011). 

Det skulle också vara svårt att fånga komplexiteten i följarskapet genom att tillämpa en kvantitativ 

strategi då syftet med studien inte är att mäta eller förklara fenomenet. Det därför mer fördelaktigt 
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i denna studie att anta ett mer explorativt angreppssätt och således en kvalitativ strategi. I en fall-

studieanalys, som detta är, är målet att vara inriktad på det unika fallet och på att utveckla en djup-

gående förståelse av dess komplexitet (Bryman & Bell 2011). Då studien utgår från ett enstaka fall 

kan inte resultaten från studien generaliseras. Resultaten kan istället ge tendenser eller indikationer 

på hur fenomenet följarskap ter sig i en organisation. Denna studie avser besvara frågeställningarna 

genom att insamla datamaterial vid ett enstaka tillfälle på en arbetsplats. Syftet med studien är inte 

att studera hur fenomenet förändras över tid och därav var en longitudinell design på denna studie 

inte aktuell.  

 

För att undersöka begreppet följarskap och dess komplexitet frågar vi dem som har erfarenhet av 

följarskap och att vara en följare. I denna studie har därför intervjuer utförts. Följarskap handlar 

om följares syn på sitt följarskap och det var därmed relevant att intervjua just följarna för att kunna 

ta del av deras syn på fenomenet. För att förstå mänsklig handling måste hänsyn tas till dess intent-

ioner och för att förstå mänskliga intentioner måste man ta hänsyn till miljön där de skapar mening 

(Schütz 1973, refererad i Czarniawska 1998). Något som bör tas i beaktning är att det som folk 

säger i en intervju eller vardaglig interaktion kan skilja från vad de egentligen tycker. Attityd och 

beteenden behöver heller inte hänga ihop (Alvesson & Sköldberg 1994). Detta var viktigt att ha i 

åtanke både under intervjuerna och under analysprocessen. Då empirin har analyserats med hjälp 

av struktureringsteorin var det också relevant att intervjua följarna eftersom det är följarna själva, 

i form av aktörer, som agerar i det vardagliga arbetet och är således en del av den sociala strukturen. 

I struktureringsteorin antas att det finns en medvetenhet eller intention bakom aktörernas hand-

lingar, vilket gör att de inte kan ses som passiva (Giddens 1976, 1979). Denna medvetenhet och 

intention gör att aktörerna, eller följarna i vårt fall, kan berätta och redogöra för sitt följarskap då 

de är medvetna om sina handlingar. I och med denna medvetenhet är det relevant att använda in-

tervjuer för datainsamling i denna studie. Observationer ansågs inte vara relevant i denna studie 

eftersom syftet var att studera följarnas syn på följarskap och hur de beskriver att de agerar i sitt 

följarskap, vilket inte uppnås genom observationer.  

 

I studien genomfördes intervjuerna enskilt. En fördel med enskilda intervjuer är att de personer 

som har en tendens att vara mer tystlåtna i grupper får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. 

Risken för att gruppens synsätt på frågorna lyfts fram istället för varje enskild persons synsätt 
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minskar också. Det finns en risk att enskilda personer inte håller med om eller till och med tar 

avstånd ifrån de synpunkter och beteenden som framkommer i en gruppintervju, men att gruppen 

gör att stämningen drivs upp. Andra fördelar med enskilda intervjuer istället för gruppintervjuer är 

att det finns en risk att personerna i gruppen påverkar varandras svar eller att nyanserna i svaren 

inte framkommer i en gruppintervju (Trost 2010). Fördelar med gruppintervjuer är att det är stimu-

lerande att tala med andra människor och kan ge mer input för den enskilde deltagaren än om denne 

sitter ensam med intervjuarna. Deltagarnas synpunkter skärps av samvaron med andra och forska-

ren kan då bättre förstå synpunkterna och återge dem. Gruppintervjuer är dock svårare att använda 

inom organisationer där personerna känner varandra och det kan råda asymmetriska maktrelationer 

och intressekonflikter, vilket kan leda till att det är svårt att veta hur respondenterna egentligen 

tycker och känner (Kjær Jensen 1995). Fördelarna med en enskild intervju väger således över för-

delarna med en gruppintervju och har därför använts som metod för datainsamling i denna studie.  

 

Intervjuerna som har genomförts i denna studie var semistrukturerade, vilket skapar en flexibilitet 

i intervjuprocessen för att vi på så vis skulle kunna finna dynamiken i följarnas syn på sin följarroll 

och hur de agerar i sitt följarskap. Med semistrukturerade intervjuer menar vi att frågorna i sig har 

låg grad av strukturering i och med att det är öppna frågor utan svarsalternativ och respondenterna 

kan svara fritt på dem. Själva intervjuerna är däremot strukturerade då vi håller oss till att ställa 

frågor om det ämne som är relevant för vår studie. Då vi i denna studie tar stöd i befintlig litteratur 

och teori hade vi viss förförståelse att ställa frågorna utifrån och därmed blev det en viss struktur 

på frågorna. Ostrukturerade intervjuer var inte aktuellt då det kunde ha varit svårt för responden-

terna att tala om deras följarskap eftersom det inte är ett allmänt känt begrepp, det var därför viktigt 

att frågorna var beskrivande och till viss del riktade.   

 

En annan dimension som påverkar metodval är vilka slags människor som ska undersökas (Bryman 

& Bell 2011). Då studien behandlar ett brett ämne som kan appliceras på alla organisationer och 

har utgångspunkt i den rådande litteraturen om fenomenet så har inte branschen och organisationen 

där de intervjuade medarbetarna arbetar spelat en avgörande roll vid studiens upplägg och metod. 

Efter att vi läst in oss på ämnet och formulerat studiens frågeställning sökte vi efter en arbetsplats 

där datainsamling kunde ske. Vi skickade förfrågan om intresse för deltagande i studien till olika 

typer av organisationer och fick positivt svar från en enhetschef på ett korttidsboende för äldre i en 
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västsvensk kommun. Det som var av vikt vid valet av organisation var att det fanns utrymme för 

ledarskap på arbetsplatsen, för att det således skulle finnas utrymme för följarskap. Att ha utrymme 

för ledarskap kan ses som en organisatorisk arena där ledarskapet har formell auktoritet, att ledar-

skapet har ett eget mandat och där ledarskapet har svängrum, makt att bestämma och legitimitet att 

ta beslut och agera utifrån auktoritet eller mandat (Espedal 2009). I och med detta utrymme för 

ledarskap har följarna någon att följa. Att vara följare handlar om att personen som är följare tillåter 

sig själv att bli påverkad av en ledare (Uhl-Bien & Pillai 2007). Då det finns utrymme för ledarskap 

har ledaren möjlighet att påverka följaren och det kan således finnas utrymme för ett följarskap. 

    

3.2. Den studerade arbetsplatsen 
En beskrivning av den specifika kontexten där datainsamlingen har gjorts behövs eftersom utsagor 

är kontextberoende för att de ska vara begripliga och ha mening (Alvesson & Sköldberg 1994). 

Här följer därav en kort beskrivning av den specifika kontexten och en mer utförlig beskrivning 

finns i empiriavsnittet. Studien har genomförts inom kommunal verksamhet på ett korttidsboende 

för äldre. Arbetsplatsen är ett korttidsboende med 20 platser där äldre bor under kortare perioder. 

Korttidsboendet fungerar ofta som ett led mellan sjukhusvård och hemvård eller särskilt boende. 

Antalet gäster på boendet kan variera från dag till dag. På avdelningen arbetar undersköterskor, 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Enhetschefen på avdelningen är den person 

som har personalansvar över undersköterskorna och sjuksköterskorna. Enhetschefen har också 

budgetansvar och är den person som verkställer beslut. Enhetschefens kontor är beläget i samma 

byggnad, precis intill avdelningen.  

 

3.3. Datainsamling 
Insamling av data skedde under våren 2016. Innan intervjuerna genomfördes sökte vi efter inform-

ation på kommunens hemsida om verksamheten för att få en uppfattning om den specifika kontex-

ten. Olika typer av dokument hittades och lästes igenom för att få en förförståelse om verksamheten 

och medarbetarnas arbete. Det gavs då en insikt i hur kommunen arbetar med ledarskap och vilka 

riktlinjer medarbetarna har att förhålla sig till i sitt arbete. Dokumenten som vi har tagit del av har 

hämtats från kommunens hemsida och bestod av äldreomsorgsplan, ledningspolicy, styrdokument 

och information om korttidsboendet. Vi tillfrågade även enhetschefen om vi kunde få tillgång till 
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interna dokument som medarbetarna måste förhålla sig till i sitt arbete. Några sådana dokument 

fanns dock inte, enligt enhetschefen.  

 

3.3.1. Intervjuer  
Åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts, varav sex intervjuer med underordnade och två 

med deras nuvarande respektive föregående direkt överordnade chef. Urvalet av respondenter 

skedde på så vis att vi skickade mail med förfrågan om deltagande i denna studie och den verk-

samhet vars personalansvarige först visade intresse för deltagande i studien valdes. Enhetschefen 

på den valda arbetsplatsen tillfrågade sedan medarbetarna på den berörda avdelningen om de hade 

intresse av att bli intervjuade för denna studie. Enhetschefen berättade om studiens syfte och gav 

en generell beskrivning av intervjufrågorna på ett personalmöte för att medarbetarna skulle få en 

bild av studien. Alla medarbetare uttryckte att de var intresserade av att ställa upp på en intervju. 

Vi fick också möjlighet att intervjua både den nuvarande och den föregående enhetschefen på av-

delningen. Intervjuer med den nuvarande och tidigare chefen genomfördes främst för att få ytterli-

gare förståelse för verksamheten och hur de agerar i sitt ledarskap. Dessa genomfördes i respektive 

chefs kontor. Under dessa semistrukturerade intervjuer användes en intervjuguide där frågorna be-

rörde exempelvis vilket deras ansvarsområde är/var, hur de ser på sitt ledarskap samt hur de ser på 

följarskap. Den nuvarande chefen hade endast arbetat i verksamheten i cirka fyra månader och 

därför ansåg vi att det fanns ett behov av att även intervjua den föregående chefen för att både 

kunna förstå verksamheten men framförallt för att förstå medarbetarnas svar och syn på sitt följar-

skap. När medarbetarna exempelvis berättade om förändringar på arbetsplatsen kunde vi som in-

tervjuare lättare förstå och relatera till deras svar.  

 

Intervjuerna med medarbetarna genomfördes för att få förståelse för hur medarbetarna ser på sin 

roll som följare och hur de agerar i sitt följarskap samt för att kunna besvara studiens frågeställ-

ningar. De sex medarbetarna som intervjuades var de som arbetade den dag som vi var på plats på 

avdelningen för att genomföra intervjuerna. Personalen på arbetsplatsen arbetar inte alltid i samma 

gruppkonstellation, utan den är olika från dag till dag. Detta medför att de personer som vi inter-

vjuade under en viss dag inte är en enhetlig grupp som kan ha skapat en enhetlig bild av följarskap 

än vad övriga på avdelningen har gjort. Intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen för att respon-

denterna skulle kunna bli intervjuade när det fanns tid under arbetspasset. Detta var dessutom en 
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fördel eftersom respondenterna befann sig i sin naturliga miljö och kunde således känna en trygghet 

i situationen. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på arbetsplatsen där det var lugnt och tyst. 

De kunde således genomföras ostört och respondenterna kunde svara på frågorna i lugn och ro. 

Den dag som intervjuerna genomfördes var en lugn dag på arbetsplatsen då det enbart fanns några 

enstaka gäster på korttidsboendet, vilket gjorde att medarbetarna hade tid för att svara på frågorna 

i lugn och ro. Vi observerade dock att vissa av respondenterna uppvisade en viss nervositet inled-

ningsvis under intervjuerna men att de efter en kort stund blev mer avslappnade. Denna nervositet 

kan ha berott på att respondenterna inte var vana vid att bli intervjuade och då var oroliga över 

vilka frågor som skulle ställas. Individerna informerades inledningsvis om studiens syfte och sedan 

om hur studien skulle genomföras, hur intervjun skulle gå till och vilken typ av frågor som skulle 

komma att ställas. Efter denna bakgrundsinformation om studien samt bakgrundsfrågor om de in-

tervjuade respondenterna upplevde vi att respondenterna hade blivit mer bekväma i intervjusituat-

ionen. De var då mer avslappnade när vi kom in på frågorna som ställdes för att besvara studiens 

syfte. Vi upplevde således att respondenternas svar inte påverkades av den nervositet som obser-

verades inledningsvis under intervjuerna. Respondenterna informerades även om att deras delta-

gande i studien var helt frivilligt och att de när som helst kunde avsluta intervjun. De informerades 

också om att deras svar är anonyma för läsarna. Vetskapen om anonymitet innebar att responden-

terna kunde prata fritt. Möjligheten att avbryta intervjun och anonymiteten kan ha minskat nervo-

siteten och medfört mer utförliga svar.  

 

Intervjuerna genomfördes av oss båda författare av uppsatsen, men den ena var mer aktiv och 

ställde de flesta frågorna och den andra lyssnade och fokuserade på att ställa kompletterande frågor, 

vilket Bechhofer et al. (1984; refererad i Bryman & Bell 2011, s. 482) ser som en fördel. Anteck-

ningar gjordes enbart efter intervjun då vi upplevde att anteckningar under intervjuerna blev ett 

störningsmoment, vilket resulterade i att respondenterna lätt kom av sig. Det hade också kunnat 

vara en risk att föra anteckningar under intervjuerna då respondenterna kan bli misstänksamma och 

börja fundera på om de sa något intressant eller konstigt (Trost 2010). De intryck man får och det 

man kan ”läsa mellan raderna” är svåra att uppfatta genom enbart inspelningar och transkriberingar, 

vilket är ytterligare en fördel med att vi båda två utförde alla intervjuer (Trost 2010). Under inter-

vjuerna med medarbetarna användes en intervjuguide. Denna skilde sig däremot från den intervju-

guide som användes under intervjuerna med enhetscheferna. När vi utformade intervjuguiden som 
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användes under intervjuerna med medarbetarna utgick vi från vår förförståelse av följarskapslitte-

raturen, struktureringsteorin och information om verksamheten. Intervjuguiden inleddes, som tidi-

gare nämnts, med bakgrundsfrågor om respondenten för att sedan övergå till frågor som berörde 

studiens syfte. Frågorna berörde bland annat hur de ser på följarskap, vad som gör dem till bra 

följare och vilken typ av följarskap som de upplever uppmuntras på arbetsplatsen. Intervjuguiden 

användes som utgångspunkt under intervjuerna men intervjuguiden kunde frångås. Ordningsfölj-

den av vissa frågor ändrades och vissa frågor ströks då de redan hade besvarats på tidigare frågor. 

Följdfrågorna anpassades beroende på respondenternas svar. I och med att intervjusituationen 

kunde variera mellan respondenterna så var det en låg grad av standardisering (Trost 2010).  

 

3.4. Dataanalys 
Intervjuerna var utformade på så vis att respondenterna fick berätta om sitt följarskap och beskriva 

situationer där de utövade följarskap och det blev på så vis en form av berättelser. Detta angrepps-

sätt tillåter oss att fördjupa oss i aktörernas upplevelser (Scheytt, Soin & Metz 2003) och vi frågade 

därför respondenter på en avdelning om deras personliga erfarenheter av följarskap. Detta an-

greppssätt gjorde det möjligt att få en förklaring för hur diskursiva uppfattningar om följarskap är 

beskaffade för att kunna dra slutsatser om följarskapets komplexitet och vad detta får för konse-

kvenser för följarskapsteorin. Vid intervjuerna frågade vi respondenterna om deras egna erfaren-

heter av att vara följare och av följarskap. Data från intervjuerna analyserades sedan i syfte att 

urskilja hur begreppet följarskap uttrycks av individerna i berättelserna och hur de handskas med 

egenskaperna hos följarskapsfenomenet. Då skiftas fokus från vad-frågor till hur-frågor (Riessman 

1993).  

 

Intervjuerna spelades in, som nämnts ovan. Efter intervjuerna var gjorda skrev vi ner våra första 

tankar och uppfattningar om vad som framkom under intervjuerna. Intervjuerna transkriberades 

därefter för att möjliggöra en djupare analys, då det kan vara svårt att komma ihåg allt som fram-

kommit under intervjuerna. Det transkriberade materialet gjorde att vi tydligare kunde se mönster 

i respondenternas svar. För att bekanta oss med materialet läste vi igenom transkriptionerna flerta-

let gånger, vilket gav oss en helhetsbild. För att identifiera alla delar av ett specifikt fenomen kan 

det vara bra att läsa transkriptionen och markera all text som vid en första anblick verkar vara 

relevant (Hsieh & Shannon 2005), vilket vi gjorde var och en för sig. När båda hade läst igenom 
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alla transkriptioner jämförde vi och diskuterade vi våra anteckningar, vilket gjordes utifrån en tran-

skription i taget. Nästa steg i processen var att urskilja de mest signifikanta och betydelsefulla 

uttalandena. Vi valde ut relevanta meningar och stycken i intervjuerna, vilka var allt ifrån några 

ord till flera meningar. Materialet kondenserades således för att plocka ut det som var relevant för 

vårt valda fenomen. Därefter söktes efter likheter och skillnader inom materialet för att sedan grup-

pera in de funna likheterna och skillnaderna. Vi delade in meningarna och styckena i olika grupper 

och försökte relatera dem till varandra. Dessa grupper, eller teman, namngavs sedan utefter de 

likheter som fanns i materialet, exempelvis blev de delar av materialet som berörde hur en bra 

följare är ett tema som namngavs med Egenskaper som anses karaktärisera ett bra följarskap enligt 

följarna. Flera mindre grupper satte vi i vissa fall samman till ett större tema. I empiriavsnittet 

återfinns de fem temana som framkom ur materialet där flertalet kärnfulla citat används för att 

illustrera de olika temana. Då vi i studien inte har haft för avsikt att generalisera resultaten så spelar 

det ingen roll hur många individer som har tyckt vad. Det är istället mönstret eller variationen i 

materialet som är det intressanta (Trost 2010).  

 

Efter denna första, mer empirinära, analys var nästa steg i processen att analysera materialet utifrån 

struktureringsteorins tre dimensioner, nämligen signifikansstrukturen, dominansstrukturen och le-

gitimitetsstrukturen. Detta gjordes för att söka svar på frågan hur sociala strukturer möjliggör eller 

begränsar följarskapet. Struktureringsteorin används som ramverk för att förstå samspelet mellan 

aktör och struktur. Begrepp och koncept i teorin har således använts som verktyg för att besvara 

frågeställningen. Giddens (1984) belyser att kontexten inte är given utan den skapas i interaktion 

med andra. Det är aktörernas vardag som avses studeras och det är vår uppgift att förstå och tolka 

på vilka sätt de vägleds eller begränsas av det som tas för givet. Giddens (1984) menar att hand-

lingar både kan underlättas och begränsas av sociala strukturer och det medför att en handling i en 

specifik situation understödjs eller begränsas av ett visst tankesätt eller en viss norm. Genom att 

respondenterna fick berätta om händelser och aktiviteter i deras vardag kunde vi få en bild av eta-

blerade normer och beteenden i verksamheten. Aktörernas beskrivningar av sin vardag har sedan 

tolkats teoretiskt. Vi tolkade således deras tolkning av sin vardag, vilket medför att det inte är 

objektiva fakta som framförs i nästkommande avsnitt. Medarbetarna redogjorde under intervjuerna 

för vad de anser är viktigt eller mindre viktigt, rätt eller fel och hur de anser att man bör agera. De 

situationer som beskrivs sträcker sig bortom tid och rum och aktörerna nyttjar sina minnespår av 
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tidigare kunskap. Genom prat och handlingar kan vi förstå situationerna och den sociala praktiken. 

Under analysprocessens gång har det skett en växelverkan mellan de olika delarna i de transkribe-

rade intervjuerna och de olika stegen i analysprocessen, det var således inte en linjär process (Gra-

neheim & Lundman 2004). 

 

3.5. Metodreflektion  
Då ordet följarskap och följare kan vara svårt att förstå då de inte är allmänt kända begrepp var vi 

noga med att förklara dessa begrepp under intervjuerna. Vi upplevde dock att vissa av responden-

terna ändå till viss del hade svårt för att förstå begreppen, vilket medförde att vi fick förklara be-

greppen ytterligare för att få svar på frågorna angående vad följarskap innebär för respondenterna. 

Att ordet följare kan förknippas med något negativt var något som visade sig vid intervjuerna då 

vissa medarbetare uttryckte att följare och följarskap låter negativt och det förknippas att man som 

medarbetare bara ska lyda ledarens order. Denna negativa bild av följare och följarskap kan ha 

påverkat respondenternas svar på så vis att de kan ha nämnt de passiva delarna av följarskapet och 

inte lyft de mer aktiva eller proaktiva delarna. För att kunna fånga fler nyanser av följarskapet hade 

ett alternativ varit att inte nämna orden följare och följarskap i intervjufrågorna, utan istället an-

vända andra ord som handlar om begreppen men utan att nämna dem. Under skapandet av inter-

vjuguiden försökte vi detta men vi upplevde att det var svårt att beskriva begreppen med andra ord 

utan att frångå ämnet.  

 

Som vi tidigare nämnt var det en förutsättning att det fanns utrymme för ledarskap och således 

utrymme för följarskap på arbetsplatsen där intervjuerna utfördes för att intervjuerna skulle kunna 

utmynna i relevanta svar för denna studie. Att det för enhetschefen på korttidsboendet fanns ut-

rymme för ledarskap visades på så sätt att hon hade möjlighet att påverka sina underordnade och 

att hon hade legitimitet att fatta beslut. De underordnade på arbetsplatsen såg chefen som ledaren 

och att det var hon som hade övergripande ansvar för verksamheten, vilket tyder på att chefen har 

fått mandat från de underordnade att bestämma. Utrymme för följarskap fanns också då följarna 

hade möjlighet att påverka enhetschefen och hade möjlighet att kunna agera i sitt följarskap. Av 

dessa anledningar kunde intervjuerna utmynna i relevanta svar från respondenterna som kunde 

analyseras och besvara studiens frågeställning och uppfylla studiens syfte.  
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4. Empiri 
 

För att få en förståelse för den kontext som följarna verkar inom ges nedan en beskrivning av 

kommunen, den specifika arbetsplatsen samt följarnas nuvarande och föregående chef för att ge en 

bakgrundsförståelse av kontexten. Därefter presenteras det empiriska materialet som framkommit 

under intervjuerna med medarbetarna. I följande avsnitt likställs chef med ledare då det på den 

studerade arbetsplatsen är chefen som ses som ledare och underordnad likställs med följare då det 

är de underordnade som följer ledaren. Alla respondenterna benämns med hon då alla de intervju-

ade medarbetarna och de två cheferna är kvinnor.  

 

4.1. Kommunen 
Den undersökta kommunen är belägen i Västsverige. På kommunens hemsida går att läsa att en av 

kommunens strategier är att vara en organisation i framkant och för att uppnå detta ska verksam-

heterna arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete, vilket medför att tid och resurser 

används på bästa sätt. Det ska uppnås genom att bland annat arbeta för engagerade medarbetare, 

god ekonomi och hög kvalitet. Vad som förväntas av medarbetare inom kommunen är att de bland 

annat ska vara engagerade i sitt arbete, respektera människors lika värde, bidra till verksamhetens 

utveckling och vara en god företrädare för kommunen. Chefer eller ledare i kommunen ska utöver 

detta vara föredöme för dina medarbetare, driva utvecklingsarbetet inom sitt arbetsområde samt 

vara goda kommunikatörer och ge sina medarbetare möjlighet till delaktighet och inflytande. 

 

Kommunen saknar en övergripande strategisk plan för personalpolitiskt arbete. Det finns ett äldre 

övergripande policyuttalande som antogs 1999, men detta är i praktiken inte styrande. Policyutta-

landet lyder kortfattat att kommunen ska vara en god arbetsgivare och att delaktighet ska ske genom 

samverkan i en god arbetsmiljö, vilket ska leda till utveckling av verksamhet och individer. Delak-

tighet genom samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare innefattar att verksamheten diskute-

ras på arbetsplatserna och att det är ett klimat med högt i tak. Kommunen har försökt att arbeta med 

begreppen kreativitet, ständiga förbättringar och innovation. För att stödja och stimulera medarbe-

tarnas kreativitet har kommunen sedan något år tillbaka lagt in förändring/förbättring som en stå-

ende punkt på APT-möten. I övrigt finns ingen tydlig modell för att systematiskt stimulera medar-

betarnas kreativitet och uppmuntra dem att lämna förslag och idéer. Vi tillfrågade enhetschefen om 
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det fanns dokument eller policys som medarbetarna måste förhålla sig till men chefen sa att det 

inte var någonting som fanns att tillgå.  

 

4.2. Avdelningen 
Intervjuerna skedde på ett korttidsboende för äldre med 20 platser. Ett korttidsboende fungerar ofta 

som ett led mellan sjukhusvård och hemvård eller särskilt boende. Arbetet leds i team som består 

av enhetschef, sjuksköterska, fysioterapeut samt arbetsterapeut och dessa bildar ett ledningsteam. 

De har teamledningsmöten som hålls varje vecka där gruppen diskuterar och försöker utveckla 

verksamheten. Omvårdnadspersonalen består av undersköterskor och ingår i det operativa teamet 

och varje undersköterska är ansvarig för ett visst antal gäster som kontaktman. Kontaktmannen är 

den som ansvarar för att uppmärksamma särskilda önskemål och behov hos gästerna, att arbeta 

utifrån ett helhetsperspektiv samt att hjälpa gästerna att få så hög livskvalitet och självständighet 

som möjligt.  

 

På kommunens hemsida går att läsa att personalen är den viktigaste resursen. Detta ses som en 

förutsättning för att vård- och omsorgsnämnden ska kunna bedriva en god vård och omsorg. Arbe-

tet inom äldreomsorgen ska genomsyras av bästa tillgängliga kunskap, god kvalitet samt utgå från 

den enskildes behov och förutsättningar. Den som arbetar inom äldreomsorgen måste ha kompetens 

inom flera områden, exempelvis kommunikation, regelverk kring äldreomsorg, åldrandets sjukdo-

mar samt måltid, mat och näring. All äldreomsorg ska utgå från den enskildes behov och önskemål 

och arbetssättet ska utgå ifrån kommunens värdegrund som är alla människors lika värde. Lagstift-

ningens principer om självbestämmande, kontinuitet, flexibilitet, normalisering, närhet och valfri-

het ska vara vägledande för arbetet i praktiken.  

 

När vi intervjuade medarbetarna och cheferna på arbetsplatsen stod verksamheten inför verkstäl-

landet av ett stort projekt som skulle komma att påverka medarbetarnas arbetssituation genom för-

ändring av arbetsrutiner och arbetstider. Detta var ett stort projekt som berörde stora delar av den 

kommunala verksamheten och som personalen på arbetsplatsen inte kunde påverka.  
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4.3. Chefens roll 
En chef i kommunen är en tjänsteman som har fullt ansvar för verksamhet, medarbetare och eko-

nomi. Chefen på avdelningen i denna studie är enhetschef och har personalansvar, budgetansvar 

samt är den person som verkställer beslut. Som enhetschef har hon ansvar över 44 undersköterskor, 

sjuksköterskor och rehabassistenter på en korttidsavdelning, en växelvårdsavdelning och två dag-

verksamheter. Chefens kontor är beläget i samma byggnad som korttidsavdelningen, vilket innebär 

att chefen och medarbetarna på korttidsavdelningen arbetar fysiskt nära varandra. Chefens kom-

munikation med personalen sker främst fysiskt och via telefon men också via mail. En gång i må-

naden har man en arbetsplatsträff (APT-möte) med hela personalstyrkan där arbetsrelaterade frågor 

diskuteras. Mötet inleds med diskussioner i två mindre grupper. Under året finns det även utbild-

ningstillfällen för personalen.  

 

Den nuvarande enhetschefen (chef 2) har innehaft sin tjänst sedan november 2015 och är således 

relativt ny på arbetsplatsen. Hon har en sjuksköterskeexamen och har gått ledarskapsutbildningar. 

Hon har arbetat som chef sedan 2012 och innan dess arbetade hon som sjuksköterska i cirka tolv 

år. Den nuvarande chefen förklarade att hon inte ville ha en militärisk ledarstil eller styra för hårt 

men samtidigt var hon noga med att hon inte kunde ha en allt för nära relation med medarbetarna. 

Hon uttryckte att hon vill vara rättvis, även om det var något som hon upplevde var svårt i vissa 

fall och belyste att det är en balansgång. Hon var också medveten om att hon är ny på arbetsplatsen 

och att ett flertal medarbetare har jobbat där länge, vilket medför att hon inte kan bestämma att 

saker ska vara på ett visst sätt utan att ta hänsyn till personalens kunskap:  

 

”När man kommer in i en verksamhet såhär när de har jobbat i 25 år, då gäller det verkligen att 

lyssna på dem. De har ju jättemycket kunskap. Att inte jag kommer och säger att nej men såhär 

kan vi inte göra. För jag menar, de vet ju vad som är bäst.” (Chef 2) 

 

Chef 2 kan leda personalen men hon uttrycker att det är de som har kunskap om själva arbetet. Hon 

tycker att det är viktigt att få med sig personalen och att de ska känna att de utvecklas och tycker 

att de ska få arbeta med det de är bra på eftersom att det är inom de områdena som de kan utvecklas. 
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Den föregående chefen (chef 1), som var chef på avdelningen innan den nuvarande chefen, hade 

samma tjänst och hade ansvar över ungefär lika många anställda. Chef 1 har arbetat som chef be-

tydligt längre än chef 2, nästan 30 år. Hon var chef på avdelningen i cirka tre och ett halvt år. Chef 

1 anser sig vara värderingsstyrd och anser att hennes ledarstil är drivande och hon vill gärna att 

personalen ska diskutera saker och inte jobba i slentrian. Ansvar och befogenheter var något som 

hon uttryckte att hon arbetade mycket med, hon var inte så mycket för detaljer. Hon poängterade 

under intervjun att hon tycker att hon uppmuntrar personal att komma med förslag om förbättringar 

men att det antagligen finns personal som inte uppfattar det på det viset. När hon var chef på kort-

tidsboendet arbetade hon mycket med förändringar och hon upplevde att omvårdnadspersonalen 

inte var så van vid förändringsarbete. Chef 1 uttryckte att vissa kanske reagerade på detta arbetssätt 

genom att inte uttrycka sina åsikter angående det drivande arbetssättet. Hon poängterade att det 

antagligen var svårt för medarbetarna att argumentera emot henne då hon ofta hade samlat på sig 

många argument för hennes beslut. Chef 1 anser att man kan dra nytta av att personer är olika. Då 

hon själv är drivande behövs det ibland de som bromsar upp och är eftertänksamma.  

 

4.4. Intervjuer med de underordnade 
Från intervjuerna med medarbetarna har det framkommit att det finns många likheter i medarbe-

tarnas bild av följarskap men också vissa tydliga skillnader. Nedan presenteras studiens empiri, 

som är uppdelad i fem teman som var mest framträdande. Dessa teman är: Egenskaper som anses 

karaktärisera ett bra följarskap enligt följarna, Acceptans av underordning och dess påverkan på 

följarskapet, Ledarens påverkan på följarskapet, Indirekt påverkan på följarskapet samt Gruppens 

påverkan på följarskapet.  

 

4.4.1. Egenskaper som anses karaktärisera ett bra följarskap enligt följarna 
Det första temat som kunde identifieras handlar om att medarbetarna lyfter fram vad de själva anser 

utgöra ett gott eller bra följarskap. I medarbetarnas beskrivningar av ett bra/gott följarskap fanns 

stora likheter, men även vissa skillnader. Medarbetare A uppvisar en bild av ett flexibelt följarskap 

på frågan om hur en bra följare bör vara. Enligt medarbetare A bör en följare:  

 

”[...] vara lyhörd och flexibel, kunna ändra på sig, inte vara så fast vid sina tankar [...]” (medar-

betare A) 
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Medarbetarens bild av en bra följare är att vara anpassningsbar och lyhörd gentemot ledaren, vilket 

innebär att följaren ändrar sitt sätt att följa om ledaren kräver det. Medarbetare B:s bild av begrep-

pet följare var också att följa och anpassa sig till ledaren, men även att vara lyhörd och anpassa sig 

till andra medarbetare:  

 

”Jo men det är klart att jag kan lyssna av [...] att man faktiskt försöker och känna av och anpassar 

sig lite vad, många andra också tycker.” (medarbetare B)  

 

Medarbetare C uttrycker, likt medarbetare A och medarbetare B, att en bra följare bör vara lyhörd 

och följsam gentemot ledaren.  

 

”Inte att man behöver ge, eller vara mesig eller nånting. Men ändå att behöver inte ta upp kanske, 

strider med alla bataljer utan ibland får man ju ge och ta så.” (medarbetare C) 

 

Medarbetare C uttryckte också att det i den roll som man har som följare till ledaren ingår att man 

ska följa det som beordras, att följa ledaren är något som ingår i rollen:  

 

”Och sen får man en roll att jag måste, nu måste jag göra det här och ta hand om nån så då är det 

klart att jag gör det, då gör man det [...]” (medarbetare C) 

 

Dessa medarbetares bild av att en bra följare är någon som anpassar sig och är lyhörd gentemot 

ledaren och övriga medarbetare kan ses som ett mer passivt följarskap där en bra följare är någon 

som inte tar initiativ i relationen med ledaren. Även om medarbetare B:s bild av en bra följare är 

att vara flexibel sa hon också att det ibland krävs att man ifrågasätter och protesterar mot ledarens 

beslut. Hon inser samtidigt att vid vissa tillfällen är det ingen mening med att ifrågasätta, utan man 

måste acceptera besluten och arbeta utefter dem. Medarbetare C uttryckte:  

 

”Aa, och säger hon att jag ska göra nånting så gör jag ju det, också. Och är det jättekonstigt så 

tror jag att jag ifrågasätter henne. [...] För jag skulle inte vara rädd att ifrågasätta det heller, 

varför. Ibland kanske man måste fråga varför.” (medarbetare C) 
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Medarbetare B:s och medarbetare C:s beskrivning av följarskapet som att ifrågasätta när de själva 

upplever att det krävs och inte enbart följa ledarens instruktioner kan ses som ett följarskap åt det 

mer proaktiva hållet. Bilden av en bra följare pendlar således mellan att vara följsam och att vara 

initiativtagande.  

 

Medarbetare E uttrycker en mer proaktiv bild av följarskapet än vad övriga respondenter gör. Hon 

uttrycker att det är roligt med ledarskap, men att man ändå måste ha respekt för chefen och vara 

lyhörd och att det är viktigt att lyssna på vad chefen säger. Vikten av att våga uttrycka sina åsikter 

nämns också då alla inte alltid tycker likadant. En mer proaktiv bild av följarskap belystes också i 

svaret på frågan vad följarskap betyder för personen.  

 

”Att man kan vara lyhörd för det och ta in och göra det som behöver göras kanske men att man 

ändå kan komma med egna initiativ också liksom till förslag till att utveckla. För det är ju. Det är 

ju bättre om man är några huvuden tycker jag, än ett huvud som ska…” (medarbetare E)  

 

Det är inte enbart när chefen ger utrymme för att den underställde kan komma med förslag som 

tillfälle tas i akt av medarbetaren, utan initiativ tas även vid andra tillfällen. Denna bild av en bra 

följare pendlar också mellan att vara följsam och att vara initiativtagande, men bilden är mer åt det 

proaktiva hållet.  

 

4.4.2. Acceptans av underordning och dess påverkan på följarskapet  
Det andra temat handlar om medarbetares accepterande av deras underordnade position i förhål-

lande till ledaren. Flera medarbetare betonade att de tyckte att det var skönt att inte vara ledare och 

den person som fattar beslut. De ansåg att en person som är ledare har specifika personliga egen-

skaper som de själva inte innehar. Medarbetare F tyckte att det var skönt att inte behöva ha huvud-

ansvaret och medarbetare A uttryckte att det krävs att det finns en ledare på arbetsplatsen som är 

ansvarig: 

 

”Eh, man har inte hela huvudansvaret. Det är väl bäst faktiskt.” (medarbetare F) 
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”Det behöver nog vara någon som håller ställningarna lite mer, kanske inte går med alla att vara 

ledare. Så tror jag nog att det är. Man är ju inte van vid nåt annat. Det är ju såhär man har jobbat 

i alla år” (medarbetare A)  

 

Medarbetare A poängterade att man är van vid att följa en ledare och således inte reflekterar över 

att det kan fungera på annat vis. Det togs även upp, som tidigare nämnt, att flera av följarna samti-

digt tyckte det var skönt att kunna följa en ledare och inte behöva ta beslut och ha det övergripande 

ansvaret för verksamheten. Medarbetare B ansåg just detta, att en fördel med att vara följare och 

underordnad är att någon annan bestämmer:  

 

”Ja, men det är väl jättebra ibland att nån bestämmer över en [...] Jo, men det behövs. Jag tror 

nog, är man många anställda som en avdelning såhär så måste man ha någon som har ett övergri-

pande ansvar, annars så tror jag att det skulle bli väldigt mycket viljor. Vi är ju en ganska stor 

enhet här med 15 anställda och vi har ju jobbat här länge. Vi är ju typ över 55 allihop, så att det 

blir många viljor och så, och då måste man ju ha en typ av organisation över alltihop. Det är ju 

självklart att man måste det. Även om vi samarbetar väldigt bra, så är det ändå bra att det finns 

någon som styr.“ (medarbetare B) 

 

Denna medarbetare ser således att vara följare som något positivt, att det är bra att det finns någon 

som styr. Det är inget negativt med att vara följare till och underställd en ledare utan ledaren är 

snarare där för att kunna styra upp och underlätta arbetet. Flera medarbetare uttryckte att en fördel 

med att vara följare och ha en underordnad roll är att det innebär mindre ansvar för medarbetaren. 

Medarbetare C tyckte det var skönt att vara följare och inte behöva vara den som leder. Medarbe-

taren uttryckte att hon trivdes med att inte ha det yttersta ansvaret och att kunna överlämna upp-

komna problem eller frågor till andra: 

 

”Då behöver man inte ta så många beslut. Nej, det är ganska härligt att lalla med eller det är inte 

lalla med men det är skönt om man vet vad man ska göra och du behöver inte ta några jättestora… 

och blir det någonting med några gäster eller någonting så kan ju vi bara lämna det till, ja det 

finns sköterskan och sen får [chef 2] fixa det då.” (medarbetare C)  
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Medarbetare C uppskattar således att chefen har det yttersta ansvaret och att hon således kan över-

lämna svårigheter till chefen. Detta innefattar således ett mer passivt följarskap där följaren följer 

ledaren och överlämnar ansvaret till chefen. Fördelarna med att vara underordnad och inte behöva 

ha det ansvaret är något som medarbetare E också uttrycker:  

 

”Ja, det gör det väl på ett sätt, man har ju inte det yttersta ansvaret i vissa frågor och det kan man 

ju uppleva som skönt, kan jag tycka. [...] Alltså, ibland kan man ju känna själv att såhär skulle man 

ha agerat istället. Samtidigt så tycker jag kanske att det är skönt. Ja, med ekonomiansvar och 

personalansvar och hela den biten liksom. Då kan jag ju tycka att det är en fördel att vara följare.” 

(medarbetare E)  

 

Medarbetare E, som ingår i en teamledningsgrupp, upplever att hennes position som underordnad 

till chefen hamnar på en mer jämlik nivå i denna grupp, vilket också chefen har sagt att de ska vara 

mer jämställda. Denna medarbetare betonade samtidigt att det är viktigt att respektera chefen och 

att det är hon som bestämmer. Medarbetare E upplever dock att det till viss del kan vara svårt i 

teamledningsgruppen att bortse från att hon i det vardagliga arbetet är underordnad chefen: 

 

”Det känns ju som att många gånger så leder ju chefen mötet. Att man som följare då lyssnar in 

och känner av situationen kanske men att man ändå... Där kommer vi ju i och för sig... Det blir lite 

luddigt på ett sätt. Där kommer vi ju lite mer i lika plan kan jag tycka för där är ju inte hon min 

chef egentligen, utan då är ju vi en teamledning som ska utveckla verksamheten.”  (medarbetare 

E) 

 

I slutändan ses ändå chefen som överordnad, även om chefen uttryckt att de personer som ingår i 

teamledningsgruppen ska se henne som en like: 

 

”[...] och det har ju hon sagt också att hon hoppas att vi kan se... Eller, det är ju svårt för att hon 

är ju våran chef och det kommer man ju alltid se henne som. Fast hon vill ju att vi ska vara jämna 

i det, om man säger så. Men det är ju bra att hon har... Eller hon har ju inga problem att prata om 

det så, att förklara förutsättningarna så att säga.” (medarbetare E) 
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Medarbetare E är med i teamledningsmöten, vilket ger henne möjlighet att där agera mer proaktivt 

och delvis ta del av chefens roll som ledare. Hon upplever dock att det är svårt att bortse från hennes 

underordnade roll i förhållande till chefen. Medvetenheten om sin underordnade position begränsar 

således ett proaktivt följarskap. 

 

4.4.3. Ledarens påverkan på följarskapet  
Det tredje temat handlar om ledarens påverkan på följarskapet där vi har funnit tre underteman, 

vilka är En lyhörd och förstående chef möjliggör ett aktivt eller proaktivt följarskap, Chefers olika 

ledarstil påverkar följarskapet samt Följare som ansvarstagande och aktiva.  

 

4.4.3.1 En lyhörd och förstående chef möjliggör ett aktivt eller proaktivt följarskap 

Alla de intervjuade medarbetarna uttryckte att de ofta har kontakt med den nuvarande chefen och 

att hon är tillgänglig på så sätt att hon ofta befinner sig på arbetsplatsen. Medarbetare C upplever 

att chefen är tillgänglig och att det är lätt att kommunicera med henne och att det finns möjlighet 

att prata med henne på hennes kontor. Detta är också något som medarbetare B uppger. Hon be-

skrev att hon har en frekvent kommunikation med sin chef:   

 

“Aa, är [chef 2] bara här så kanske det blir varje dag fast inte nåt så speciellt man behöver fråga 

om så kanske man ändå pratar med henne och då, är det nåt som dyker upp så… Så, det är ofta.” 

(medarbetare B)  

 

Medarbetarna upplevde att chefens tillgänglighet möjliggjorde kommunikation mellan chefen och 

de underordnade. Detta är något som ger förutsättning för både ett mer aktivt och mer proaktivt 

följarskap då chefen finns tillgänglig för medarbetarna och denna tillgänglighet inbjuder till att 

medarbetarna kan dela med sig av sina åsikter. Denna tillgänglighet var möjlig då chefens kontor, 

som tidigare nämnt, är beläget precis utanför avdelningen, vilket flera medarbetare upplevde som 

positivt. Medarbetare B uttryckte att det är bra att chefen finns nära till hands:  

 

”[Chef 2] finns ju här, nära oss så finns hon bara här och det är nåt man undrar över så är det ju 

bara att gå ut och fråga. Det är ju lättare än om man hade haft en chef som hade suttit inne på 
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stadshuset eller ja på kommunhuset eller nånting. Här arbetar vi ju ändå så nära chefen. Det är 

bra.” (medarbetare B)  

 

Att chefen är fysiskt tillgänglig genom att kontoret är beläget nära avdelningen upplevdes inte på 

samma positiva sätt med den tidigare chefen trots att hon hade samma kontor som den nuvarande 

chefen. 

 

”Ja, vi har ju alltid haft chef här ute, det har vi, fast [chef 2] är lättare att kommunicera med än 

den tidigare chefen, kan jag säga.” (medarbetare B)  

 

Fysisk tillgänglighet av chefen behöver således inte betyda att det möjliggör ett mer aktivt eller 

proaktivt följarskap, men det finns i alla fall förutsättning för det. 

 

Att chefen har ett sådant uppträdande som bjuder in medarbetarna till diskussion är något som 

påverkar följarskapet hos medarbetarna. Att medarbetare B kan uttrycka sin frustration över sin 

arbetssituation eller framtida förändringar och då mötas av en lyssnande och förstående chef upp-

levdes som positivt:  

 

”[...] det betyder ju mycket med en sån chef som [chef 2] tycker jag, som verkligen både lyssnar 

och ser och kanske, om man säger att man tycker att allting är skit och sådär nu när vi ska börja 

jobba varannan helg, att man inte då hela tiden får bara mothugg tillbaka, utan att man verkligen 

inser att det är nån som ändå förstår att vi tycker att det inte är så kul [...].” (medarbetare B)  

 

En tillmötesgående och lyssnande chef kan bidra till ett mer aktivt följarskap då ledaren är mer 

inbjudande för att få åsikter från medarbetarna. Då medarbetarna ser den nuvarande chefens ledar-

skap på ett mer positivt sätt bidrar det till att de upplever att de har lättare att uttrycka sina åsikter. 

Att ledaren har en inverkan på medarbetarna och i sin tur följarskapet framgick även hos medarbe-

tare C:  
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”Ja, det är ju väldigt viktigt att det är en bra chef, så att det blir bra, det blir ju bättre klimat också 

när man har en hörsam chef så, aa, och som försöker och, att det ska bli bra för oss, också att man 

får va med i samtalet, vad hon bestämmer gentemot sina chefer då.” (medarbetare C)  

 

I medarbetare C:s beskrivning av den nuvarande chefen beskrev hon en hörsam chef som bjuder in 

till samtal. Med en lyhörd och förstående chef som också ger information om vilka beslut som 

fattas och låter medarbetarna vara med i samtalen möjliggörs ett mer aktivt följarskap. Många av 

medarbetarnas svar tyder på att chefens öppenhet bidrar till ett mer aktivt följarskap då chefen 

bjuder in till diskussion och där de underordnade får vara med och påverka vad som händer på 

avdelningen. Respondent A uttrycker exempelvis att den nuvarande chefen uttryckligen frågar 

medarbetarna om deras åsikter eller om de har någon fråga att nämna. Medarbetare C tycker att det 

är positivt att den nuvarande chefen är hörsam mot personalen för att det är trots allt de som har 

kunskapen och som har arbetet på arbetsplatsen i många år. Detta belyser att chefen är medveten 

om vikten av medarbetarnas kunskap och bidrar således till ett mer aktivt följarskap. 

 

Den nuvarande chefen låter medarbetarna få prata av sig och kunna få klaga på det de är missnöjda 

med i sin arbetssituation och chefen är på så vis förstående för medarbetarna. Detta medför att 

följarna upplever att de inte har möjlighet att kunna påverka allt som händer i organisationen, men 

att de ändå får en förståelse för sin situation:  

 

”Hon är väldigt enkel och lätt och. [...] jag förstår ju hennes roll, hon kan ju inte lova oss guld och 

gröna skogar så men man kan ju fortfarande klaga lite ändå, det är ju inte henne man klagar på.” 

(medarbetare C)  

 

Även om medarbetarna uppger att de i större utsträckning kan uttrycka sina åsikter och tankar och 

få gehör för det kan det, ur ett annat perspektiv, ses som att istället för att bidra till ett mer aktivt 

följarskap kan det bidra till ett mer passivt följarskap. Då chefen lägger upp nya förslag på ett bra 

sätt och är öppen och lyhörd, enligt medarbetarna, kanske de i vissa fall väljer att inte ifrågasätta, 

vilket de kanske hade gjort om förändringen eller beslutet hade lagts fram på ett annat sätt. Ett 

förslag som i vanliga fall skulle ifrågasättas kan i och med det positiva sättet det läggs fram på gå 

obemärkt förbi:  
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”Hon har ett sånt sätt så att även om hon säger en sak som hon inte gillar så blir man ändå inte, 

man går ändå inte i försvar, för hon kan säga det på ett annat sätt än en del andra.” (medarbetare 

B)  

 

I och med att chefen presenterar nya förslag och förändringar på ett bra sätt som medarbetarna 

uppskattar så gör det också att medarbetarna kanske inte driver på lika mycket att de vill ha för-

ändring. Den nuvarande chefen är bra på att få medarbetarna att förstå att det i vissa sammanhang 

inte finns någon möjlighet för dem att påverka beslut.  

 

”[...] vi inser ju att [chef 2] kan ju inte göra så mycket åt det och då får vi ju följa det, det är ju 

inget annat [...].” (medarbetare B)  

 

Även detta kan leda till ett mer passivt följarskap eftersom medarbetarna inte känner ett behov att 

ifrågasätta eller argumentera emot och väljer således att följa ledaren. Således kan det tänkas att 

dessa följare har möjlighet att agera som mer aktiva följare men agerar ändå mer passivt. En trevlig 

och tillmötesgående chef triggar inget motstånd, vilket leder till ett mer passivt följarskap. 

 

En medarbetare belyste att det är positivt att den nuvarande chefen har en liknande utbildningsbak-

grund som medarbetarna har på arbetsplatsen, då det medför att chefen har en större förståelse för 

medarbetarnas arbetssituation. Medvetenheten av chefens liknande bakgrund kan bidra till att det 

blir lättare för medarbetarna att vara mer aktiva följare då de vet att deras chef har en större förstå-

else för deras arbetssituation i och med hennes kunskap och erfarenhet om arbetet. Detta var något 

som inte upplevdes hos den föregående chefen då medarbetarna visste att den chefen inte hade en 

liknande vårdbakgrund som dem själva:  

 

”Och det är svårt att förstå och vi kände väl ofta att hon inte riktigt förstod. När vi jobbade och 

det uppstod problem så hade hon svårt för att förstå det.” (medarbetare D)  

 

Upplevelsen av bristen på förståelse hos den föregående chefen kan ha bidragit till ett mer passivt 

följarskap där följarna valde att inte förmedla sina åsikter då de förutsatte att chefen inte skulle 
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förstå. En chef som upplevs av medarbetarna som inte är lika tillmötesgående och öppen för åsikter 

från medarbetarna begränsar istället medarbetarnas initiativ att uttrycka åsikter och leder till ett 

mer passivt följarskap. Medarbetare C belyste att när åsikter frånses av ledaren kontinuerligt leder 

det till att denne slutar med att uttrycka sig: 

 

”Hon tyckte inte om att man inte tyckte som hon. Nej, så till slut så orkar man ju inte det. Så då 

blev det tyst.” (medarbetare C)  

 

4.4.3.2. Chefers olika ledarstil påverkar följarskapet 

Som framgått ovan upplevs den nuvarande chefen som lyhörd, tillgänglig och förstående. Denna 

bild skiljer sig från bilden som medarbetarna har av den tidigare chefen. Medarbetarna upplevde 

att tillgängligheten till chefen har förändrats, att det är lättare att ta upp saker med den nuvarande 

chefen. Respondenterna upplevde att den föregående chefen till viss del begränsade följarskapet 

genom att driva sina frågor väldigt hårt och om medarbetarna ville ifrågasätta något så upplevdes 

det som att hon tog det personligt och gick i försvar, vilket gjorde att medarbetarna inte uttryckte 

sin åsikt till chefen:  

 

”[...] för till slut så inser man att nej, det är ingen idé [...]” (medarbetare B)  

 

Medarbetarnas följarskap blev mer passivt på grund av upplevelsen att den föregående chefen inte 

var mottaglig för ifrågasättande. Medarbetarna upplevde också att den föregående chefen tog 

snabba beslut, vilket gjorde att de underordnade inte hann påverka eller reflektera över förändring-

arna. Detta begränsade därmed ett mer proaktivt följarskap:  

 

”[...] vi fick ju göra alla förändringarna, men hon var ju redan på nästa förändring innan vi ens 

hade hunnit landa i den första.” (medarbetare B)  

 

Även ett aktivt följarskap förhindrades då följarna upplevde att de inte blev tillfrågade att komma 

med förslag till förändringarna. Ständiga förändringar och medarbetarnas känsla av att de inte hin-

ner reflektera över förändringarna kan förhindra ett proaktivt följarskap eftersom att det är svårt 

för medarbetarna att hinna komma med förslag och idéer till förändringarna då de hela tiden har 
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nya att rätta sig efter. Då följarna under dessa förändringar följde utan att invända mot förändring-

arna eller försökte påverka förändringarna på annat vis kan följarskapet i dessa situationer ses som 

mer passivt.  

 

Två av medarbetarna uttryckte att de hade en chef innan chef 1 som de upplevde hade en ledarstil 

som skilde sig från både den nuvarande och den föregående chefens ledarstil:  

 

”[...]en chef som gav väldigt fria tyglar egentligen så vi var så himla självständiga. När vi fick en 

annan chef sen som var väldigt kontrollerande, då tyckte vi ju det var jättejobbigt för det var vi ju 

så ovana vid då.” (medarbetare A)  

 

”[...] hon var ju, var ju ingen heller som var rädd för om jag säger så men, men hon hade ju en 

annan typ ändå av ledarskap, låt-gå-principen. Den kan funka ett tag. (medarbetare B) 

 

Denna chef var alltså inte lika drivande i sin roll som ledare och lät medarbetarna arbeta självstän-

digt. Det fanns således ett begränsat utrymme för ledarskap, vilket också medförde att det fanns 

mindre utrymme för följarskap. Då det upplevdes av följarna att det inte fanns någon tydlig inter-

aktion mellan chefen och medarbetarna fanns det inte utrymme för följarskap i någon större ut-

sträckning. De stora kontrasterna i chefernas tre olika ledarstilar gjorde det också svårt för medar-

betarna att veta hur de skulle agera gentemot chefen. Från att ha haft en chef som inte var pådri-

vande och som lät dem arbeta på sitt sätt till att ha en chef som är drivande och eftersträvade snabba 

förändringar i arbetet till att nu ha en chef som i större grad diskuterar med personalen om möjliga 

förändringar påverkar följarskapet på så sätt att det blir mer aktivt, passivt, eller proaktivt beroende 

på chefens ledarstil.  

 

”[Chef 2] har mer öppen, hon har ett helt annat sätt helt enkelt. Så det är nog väldigt viktigt det 

här med hur man är som person. Så det, hmm. Jätteviktigt är det ju. Det märker man ju när man 

har haft så mycket olika, tre helt skilda chefsroller.“ (medarbetare B) 
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4.4.3.3. Följare som ansvarstagande och aktiva 

Flera medarbetare uttrycker att de har arbetsuppgifter utöver det som ingår i de vardagliga arbets-

uppgifterna. Medarbetare A tar på sig mycket ansvar och har åtagit sig flertalet uppgifter när till-

fälle ges från chefen.  

 

”Jag tycker jag har rätt så bra, eller ja, mycket ansvar. Jag är ju den som tar tag i mycket om man 

säger så. Det har blivit så bara, flera olika åtaganden.” (medarbetare A)  

 

Detta påvisar ett mer aktivt följarskap, att hon åtar sig ansvar som chefen ber henne om. Medarbe-

tare B uttrycker att hon medverkar i en grupp där hon har möjlighet att vara med och påverka. I 

denna samverkansgrupp sitter också chefen och i gruppen utför de exempelvis riskanalyser inför 

nya projekt. I och med att hon är med i denna grupp har hon möjlighet att kunna påverka och 

därmed ha ett aktivt följarskap. Medarbetare C belyser också att medarbetarna på avdelningen åtar 

sig ansvar när tillfälle ges från chefen.  

 

”[...] då bestämde vi på ett APT då, jag och en tjej, att vi skulle ta tag i det. [Chef 2] frågade vem 

som ville göra det. Sen är hon ju inte sådan att, eller hon frågar ju klart om det är någon som vill 

och är det ingen som vill då får man väl lotta ut, men oftast så brukar alla va att man är tillgänglig 

och vill hjälpa till om det är någonting hon frågar om. Aa, och är det nåt konstigt så får vi ju 

naturligtvis fråga henne.” (medarbetare C) 

 

Medarbetarna tar således på sig ansvar när chefen öppnar upp för möjligheten, vilket då kan ses 

som ett mer aktivt följarskap.   

 

4.4.4. Indirekt påverkan på följarskapet  
Det fjärde temat handlar om det som påverkar följarskapet indirekt, alltså inte ledarens direkta 

påverkan på följarskapet. I respondenternas svar har vi funnit att det finns en medvetenhet hos 

medarbetarna att de inte har möjlighet att påverka alla beslut och förändringar som sker i organi-

sationen då dessa beslut tas högre upp i den formella hierarkin. Något som också poängterades var 

att vissa arbetsuppgifter, exempelvis dokumentation, måste göras på grund av lagar eller regler. I 

dessa fall upplevde således medarbetarna att det inte var någon idé att ifrågasätta.  
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”Det som är, det är ju bestämt från högre... Vi får ju utföra det egentligen oavsett vad vi tycker om 

vissa saker. Det kommer ju inte ifrån [chef 2], det kommer ju från högre ort, det här med olika 

dokumentation och allt det här som vi kanske tycker är helt onödigt ibland och saker som tar oss 

mycket längre tid än vad det gjorde tidigare. Fast det är ju sådant som vi måste göra, det finns ju 

lag, det är ju socialtjänstlag och grejer så det är ju inget att protestera emot så det är bara att gilla 

läget och följa det ja.” (medarbetare B) 

 

I detta fall upplever medarbetarna att det inte finns det någon anledning till att anta ett mer aktivt 

eller proaktivt följarskap på grund av att de känner att de inte kan påverka beslut om lagar och 

regler. Det antas då ett mer passivt följarskap hos följarna.  

 

Medarbetare B och medarbetare C visar också en uppgivenhet kring att kunna påverka besluten om 

förändringar som fattas högre upp i den formella hierarkin. Det antas således ett mer passivt följar-

skap där följarna agerar efter de nya förändringarna utan att försöka påverka dem. 

 

”Vi har ifrågasatt jättemycket nu för nu är det ju på gång, det här med varannan helg och de här 

nya schemana, och de har vi ju ifrågasatt jättemycket men vi inser ju att [chef 2] kan ju inte göra 

så mycket åt det och då får vi ju följa det. Det är ju inget annat just nu.” (medarbetare B) 

 

”Ja, det är ju egentligen med våra scheman, men det är klart, jag kan ju inte göra så mycket åt det, 

fastän jag skulle vilja egentligen… göra nåt jätterevolutionerande, så de lyssnar på mig. Är man 

för feg för det kanske, jag vet inte.” (medarbetare C) 

 

Det finns en vilja att vara med och bidra med idéer och lösningar men längre än så når inte följar-

skapet på grund av en tro om att inte bli hörd. Medarbetarna förklarade att de vill kunna vara med 

och påverka förändringarna som sker i organisationen men de upplever att den möjligheten inte 

finns. Det kan således ses som att följarna vill agera mer aktivt men att de istället agerar åt det mer 

passiva hållet.  

 

Samtidigt kan omorganisationen begränsa ett aktivt följarskap då det tar tid att komma in i nya 

rutiner och liknande. 



47 
 

 

”Sen har vi haft ganska mycket. Vi har haft väldigt mycket sen vi öppna korttiden här, det är väl 

ett par år sen nu. Så då och då blir det ju också det här med att hitta på nya saker, det ligger ju 

nere lite för då bara man arbetar på så hinner man inte tänka på nåt annat. Man orkar inte med 

förändringar. Det har ju varit mycket förändringar nu och så är det ju i hela samhället för övrigt 

också, mycket förändringar. Så då hinner man inte avsluta den ena förändringen förrän nästa ska 

komma. Och då jobbar man bara på.” (medarbetare B) 

 

Det kan ses som svårt för medarbetarna att hinna reflektera över förändringarna och hinna få en 

uppfattning om hur de påverkar deras arbetssituation som kan leda till förslag gällande förändring-

arna eftersom de måste lägga tid på att rätta sig efter bestämmelserna. Bristen på tid för reflektion 

kan också förhindra att de tar initiativ och ger förlag på andra möjliga förändringar av verksam-

heten. Detta förhindrar således ett mer aktivt och proaktivt följarskap och följarskapet hos medar-

betarna kan då ses som mer passivt.  

 

4.4.5. Gruppens påverkan på följarskapet  
Det femte och sista temat handlar om påverkan som medarbetarna som grupp har på följarskapet 

samt avslutar med de begränsningar som den starka gruppsammanhållningen har på följarskapet. 

Under intervjuerna framgick det att arbetsgruppen är sammansvetsad och att det fanns ett starkt 

grupptänkande på arbetsplatsen. Medarbetarna pratade ofta utifrån hela gruppen i sina svar under 

intervjuerna, att de tycker och tänker på likande sätt:  

 

”Nämen, vi är ju ett team som jobbar tillsammans. Och jag är en av dem.” (medarbetare F) 

 

”Nej, vi är en homogen grupp. Vi har jobbat ihop väldigt länge.” (medarbetare D) 

 

”Det är ju sådant vi tycker allihopa är viktigt [...]” (medarbetare A)  

 

Det tas i vissa sammanhang för givet att de flesta tycker och tänker på samma sätt. Det finns sam-

tidigt olikheter i hur gruppmedlemmarna tycker och arbetar, men medarbetare C uttrycker också 

att de i grunden tänker ganska lika.  
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”Sen tycker vi ju olika så och det är ju jättebra för det måste man ju också sen i grunden så är vi 

nog ganska lika i hur vi tycker men.” (medarbetare C)  

 

Att alla i gruppen av undersköterskor har arbetat tillsammans på arbetsplatsen länge var tydligt i 

många sammanhang. På arbetsplatsen arbetar man tillsammans och diskuterar problem och frå-

gorna i gruppen för att sedan gå vidare till chefen. När behov av förändring uppstår diskuteras 

problemen inom gruppen. Frågorna som gruppen anser bör föras vidare till chefen kan tas upp 

under informella former såsom när chefen fikar med personalen. I vissa fall antecknades gruppens 

frågor för att tas upp under mer formella former såsom APT-mötena, då chefen ofta frågar om 

gruppen har några frågor som bör lyftas.  

 

”Vi har rätt så öppet i gruppen så vi pratar och ventilerar mycket. Det kan tas upp när [chef 2] 

kommer in och fikar. Det behöver just inte vara nåt speciellt möte, men när vi har de här APT-

träffarna så har vi ju skrivit upp punkter och så. Det tas ju ofta upp saker då och hon frågar ju 

alltid om vi har något att ta upp.” (medarbetare A)  

 

När det upplevs att det finns behov av förändring uttrycker även medarbetare B att frågan först 

diskuteras inom gruppen innan frågan förs vidare till chefen eller behandlas på en arbetsplatsträff. 

Om det skulle uppstå problem eller behov av förändring uttrycker även medarbetare C att frågan 

först diskuteras inom gruppen innan den förs vidare. Medarbetare D och F uttrycker, även de, att 

det är en stark gruppkänsla och att problem som uppstår på arbetsplatsen först diskuteras inom 

gruppen innan frågan tas vidare till chefen.  

 

”Dels pratar man med sina arbetskamrater och har de samma idéer så går man ju vidare också 

till chefen då.” (medarbetare D)  

 

”Då pratar vi ju i en grupp. Vi pratar väldigt mycket och är det något stort då pratar vi ju med 

[chef 2] direkt.” (medarbetare F)  

 

Under intervjuerna belystes dock att många frågor stannar vid en diskussion med gruppen.  
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”Vi bestämmer ju ihop mycket inne på avdelningen, det gör vi ju. Allt tar vi ju inte via [chef 2] 

utan det är ju mycket som vi bestämmer själva.” (medarbetare B)  

 

Det individuella följarskapet i relation till chefen minskar på så vis att merparten av arbetsrelaterade 

frågor diskuteras i gruppen innan det förs vidare till chefen. Det blir då till viss del ett gemensamt 

följarskap inom gruppen. Ett individuellt aktivt och proaktivt följarskap mellan följare och ledare 

begränsas på grund av den starka gruppsammanhållningen.  

 

4.4.5.1. Begränsande konsekvenser av en stark gruppsammanhållning 

Att gruppen är såpass sammansvetsad som den är kan ha negativa konsekvenser för individens 

följarskap och initiativtagande, främst i de fall som det upplevs som att hela gruppen är överens i 

en viss fråga. 

 

”[...] men självklart om absolut alla skulle vara överens, då vet jag ju inte om jag skulle stå emot. 

Då skulle jag nog hänga med om hela gruppen är överens, men är jag jätteövertygad så skulle jag 

nog göra det fast jag skulle kanske inte framhäva det ändå men att jag gjorde nåt kanske på mitt 

sätt så, envis.” (medarbetare C) 

 

Medarbetare C poängterar således att det kan vara svårt att föra fram sina åsikter som upplevs skilja 

från hela gruppens åsikter men om hon är övertygad om hennes åsikter så väljer hon ändå att arbeta 

utifrån sitt egna sätt som hon anser vara bäst. I detta fall hindras ett mer proaktivt följarskap av 

gruppens sammanhållning.  

 

Medarbetare E, som inte har arbetat lika länge som de övriga medarbetarna som intervjuades, upp-

lever att följarskapet skiljer sig åt på arbetsplatsen, trots att de flesta av medarbetarna har arbetat 

tillsammans under lång tid. 

 

”Det är ett väldigt sammansvetsat gäng liksom. Man märker ju det att om någon sticker ut eller 

om chefen kommer med ett förslag att nu ska vi göra såhär och såhär och så kanske någon liten 

grupp tycker att det här är väldigt bra men då blir de nästan liksom ifrågasatta av den stora massan 
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eller de starka personerna att varför gör ni såhär. Då på något vis rinner det ut i sanden eller att 

det dör ut.” (medarbetare E) 

 

Både medarbetare C och medarbetare E belyser att gruppens starka sammanhållning förhindrar att 

enskilda åsikter hos medarbetare framhävs. Detta kan, som vi har poängterat tidigare, förhindra ett 

mer proaktivt och aktivt följarskap hos de enskilda medarbetarna. Medarbetare E uttryckte dessu-

tom att det är svårt att inte påverkas av gruppens gemensamma åsikter då gruppens sammanhållning 

är så stark:   

 

”Alltså, det klart det är ju svårt om man har en verksamhet där väldigt många tycker en sak och 

sen kanske chefen och jag tycker en annan sak. Då kan det ju vara svårt att vara en bra följare 

tänker jag för då kan man ju lätt dras med.” (medarbetare E) 

 

Medarbetare E poängterar alltså att det är svårt för en enskild individ att ha åsikter som inte stäm-

mer överens med gruppens gemensamma åsikter. Denna medarbetare belyser också att begräns-

ningarna för en enskild medarbetare att säga sina åsikter kan hindra utvecklingen på avdelningen:  

 

”Det är ju tryggt och det finns ju fördelar med att man har jobbat ihop länge som man känner till 

men det finns ju även mycket nackdelar tycker jag. Det här driver framåt tappas ju lite och man 

kanske går i för trygga spår, att man inte riktigt vågar se utanför boxen.” (medarbetare E) 

 

Här kan det ses som att det finns en risk för att arbetet på avdelningen fortskrider utan några större 

förändringar, vilket kan begränsa ett mer aktivt och proaktivt följarskap och därmed hämma orga-

nisationens utveckling.   
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5. Analys 
 

5.1. Följarskap utifrån tre dimensioner 
Det som har presenterats i empiri-avsnittet kommer nedan att analyseras utifrån de tre strukure-

ringsdimensionerna för att söka svaret på hur följare reproducerar sitt följarskap och hur de sociala 

strukturerna möjliggör eller begränsar följarskap. Inledningsvis i detta avsnitt analyseras följarskap 

utifrån signifikansstrukturen och sedan följer en analys utifrån dominans- och legitimitetsstruk-

turen. 

 

5.1.1. Följarskap utifrån signifikansstrukturen 
Följarna har en bild av vad deras roll som följare innebär, vilken reproduceras då medarbetarna 

interagerar och kommunicerar med varandra. Genom denna bild har följarna ett tolkningsschema 

av vad följarskap innebär och hur de ska agera som följare i relation till sin ledare. Tolknings-

schema används för att skapa mening och förståelse (Giddens 1984). Något som var gemensamt 

för alla medarbetare var att de hade en bild av att en bra följare är lyhörd och flexibel och har en 

bra förmåga att anpassa sig efter andra individer och nya situationer. De upplevde det även som 

skönt att inte behöva fatta beslut och ha det yttersta ansvaret. Detta kan tolkas som en enhetlig 

signifikansstruktur på följarskapet bland medarbetarna på avdelningen.  

 

Följarna på arbetsplatsen har en likartad bild av vad följarskap är och hur de ska agera i sin följarroll 

gentemot chefen. Medarbetarna beskriver att en bra följare ska vara flexibel och anpassningsbar. 

Denna gemensamma bild av hur en bra följare bör vara både möjliggör och begränsar ett följarskap. 

Det möjliggör ett följarskap på så vis att individen är flexibel och följer ledarens order och det finns 

därmed en interaktion mellan ledaren och följaren. Följaren visar då ledaren aktning, något som är 

en förutsättning för följarskap (Uhl-Bien & Pillai 2007). Den gemensamma bilden av bra följarskap 

där följaren är flexibel och anpassningsbar kan begränsa följarskapet på så sätt att följaren inte 

uttrycker sina åsikter eller ifrågasätter ledarens agerande och direktiv. Bilden av följarskapet kan 

således begränsa ett mer proaktivt följarskap och följarskapet kan i stora delar ses som mer passivt 

hos följarna på arbetsplatsen. När följaren reproducerar detta flexibla och anpassningsbara följar-

skap och agerar på det sätt som ledaren önskar kan det strida mot hur följaren egentligen vill agera 

och följaren kan uppleva att det finns bättre sätt att agera på. Trots att medarbetarna egentligen vill 
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agera på andra sätt följer de ledaren och antar ett passivt följarskap eftersom de anser att det är så 

de ska agera i sin roll som följare eftersom det är det som utgör den överordnade signifikansstruk-

turen.  

 

Det fanns också en gemensam bild bland medarbetarna av hur en bra ledare är och hur den agerar 

för att möjliggöra att följarna kan uttrycka sina åsikter och påverka förändringsarbetet, således ett 

mer aktivt följarskap. Eftersom den gemensamma bilden av hur en bra ledare är överensstämmer 

med uppfattningen medarbetarna har av den nuvarande chefen möjliggör det ett mer aktivt följar-

skap där följarna känner att deras åsikter och tankar tas i beaktning av ledaren och att de upplever 

att deras idéer kan göra skillnad. Deras bild av hur en bra ledare är överensstämde inte på samma 

vis med den föregående chefen, vilket begränsade följarskapet på så vis att de upplevde att de inte 

fick gehör för sina idéer. Det medförde att de kände att det inte var någon idé att anta ett mer aktivt 

följarskap och de agerade då mer passivt i sin följarroll.  

 

På arbetsplatsen fanns också en gemensam bild av hur medarbetarna agerar om det skulle uppstå 

problem eller att de upplever att det behövs en förändring. Dessa problem eller förändringsbehov 

diskuteras då i gruppen innan de eventuellt tas vidare till ledaren. Mindre frågor fattas beslut om 

inom gruppen medan större frågor tas vidare till ledaren. Följarskapet hos varje enskild medarbe-

tare begränsas således av att det är vedertaget på arbetsplatsen att först diskutera i gruppen om 

problem eller förändringsbehov, istället för att en enskild medarbetare diskuterar med ledaren. Då 

medarbetarna i dessa fall försöker påverka ledaren agerar de inte passivt i sitt följarskap utan sna-

rare proaktivt, dock begränsas det proaktiva följarskapet hos varje enskild medarbetare. På grund 

av att problem och förändringsbehov diskuteras inom gruppen först och att gruppen gemensamt för 

vidare vissa frågor till ledaren fanns en risk att enskilda medarbetares åsikter inte når fram till 

ledaren. Det kan tänkas att mer tystlåtna individer inte vågar delge sina åsikter inför gruppen och 

att det istället är de individer som har lätt för att göra sin röst hörd i gruppsammanhang som får 

representera gruppens åsikter. Genom att diskussioner först sker i gruppen fanns också en risk att 

medarbetarnas skilda åsikter inte når fram till ledaren, utan att det är en samlad bild av problemet 

eller förändringsbehovet som når fram.  
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Vissa av medarbetarna på arbetsplatsen medverkar i samverkansgrupper och ledningsgrupper. I 

dessa grupper har medarbetarna möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter om förbättringar av 

verksamheten till ledaren. Det blir således en plats där dessa medarbetare har möjlighet att agera 

mer aktivt eftersom de blir inbjudna av chefen att delta i dessa grupper. Bilden av att medarbetare 

bör vara anpassningsbara och flexibla reproduceras på så vis att de anpassar sig till situationen och 

kan i dessa grupper delge sina åsikter och påverka ledarens beslut eller förändringsarbete, istället 

för att enbart anpassa sig efter ledarens vilja. Att vara anpassningsbar och flexibel som följare 

innebär i dessa fall att följarskapet ses som mer aktivt. I sitt vardagliga arbete ser medarbetarna på 

sitt följarskap som att anpassa sig och följa passivt medan de i samverkansgruppen och lednings-

gruppen ser sin roll som följare som mer aktiv och de delger sina åsikter, då de har ett forum där 

de har möjlighet att påverka och anpassar sig genom att de tar den möjligheten.  

 

Den medarbetare som inte arbetat med de andra under så lång tid, medarbetare E, hade en till viss 

del skild bild från de andra medarbetarnas bild av följarskapet. Denna medarbetare hade en mer 

proaktiv bild av följarskapet: att en bra följare vågar uttrycka sina åsikter och att en chef ibland 

behöver driva frågor och förändringar lite hårdare. Denna person har således inte socialiserats in i 

den sociala strukturen på arbetsplatsen i lika stor omfattning som de andra. Hon uttryckte ändå en 

medvetenhet om de gemensamma bilderna av bra följare och bra ledare liksom resterande inter-

vjuade medarbetare på arbetsplatsen hade. Hon upplevde att hon fick förhålla sig till det, vilket i 

vissa situationer begränsade ett mer aktivt och proaktivt följarskap. Hon uttryckte exempelvis att i 

vissa sammanhang ville hon en sak medan gruppen ville en annan, men det var svårt att agera på 

ett skiljt sätt från gruppen. 

 

Även om medarbetare E hade en mer proaktiv bild av följarskap uttryckte hon också att det var 

viktigt att respektera ledaren och hon var väl medveten om sin underordning i relation till ledaren. 

Den bild som medarbetare E har av följare som underordnad ledaren finns ständigt där och möjlig-

gör eller begränsar hennes följarskap. Hon uttrycker att den är svår att bortse ifrån trots att chefen 

uttryckligen sagt att hon ska ses som en like under mötena med ledningsgruppen. Hon upplevde att 

det var svårt att bortse från hennes underordnade position gentemot ledaren och agera på ett mer 

jämlikt sätt som ledaren. Hennes bild av följare som underordnad hindrar således hennes möjlighet 

att agera mer proaktivt i sitt följarskap i dessa situationer.  
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5.1.2. Följarskap utifrån dominansstrukturen 
Chefen har resurser i form av befogenheter för att utöva makt och kan således möjliggöra eller 

begränsa följarskap. I sin position innehar hon ekonomiansvar, personalansvar och ansvar över 

verkställigheten. Följaktligen är resurserna asymmetriskt fördelade, vilket innebär att hon kan ut-

öva makt över dem hon har ansvar över (Giddens 1979). Chefen använder sina resurser för att 

fördela ut ansvar till följarna. På denna arbetsplats sker det genom att det finns olika ansvarsområ-

den och en samverkansgrupp där följare har möjlighet att påverka vissa arbetsrelaterade frågor. Det 

är chefen som har ansvar över att det finns medarbetare som åtar sig dessa ansvarsområden. I de 

fallen använder ledaren sina resurser och utövar makt för att påverka följarna. Ledarens inbjudan 

till åsikter från medarbetarna möjliggör ett mer aktivt följarskap. Ledaren utövar således sin makt 

för att skapa forum där det finns möjlighet för mer aktivt följarskap. Ledaren är också den som styr 

agendan för APT-möten och kan välja att ta upp vissa frågor och i olika omfattning låta medarbe-

tarna komma till tals. I samma utsträckning kan ledaren också välja bort frågor och således utöva 

sin makt i positionen hon har för att begränsa följarnas inflytande. Ledarens agerande kan alltså 

möjliggöra eller begränsa följarskapet. Medarbetarna upplever att deras ledare är duktig på att 

bjuda in till diskussion och fråga dem om deras åsikter, vilket bidrar till att de i större utsträckning 

uttrycker sig. Ledaren använder således sina resurser på ett sådant sätt att det möjliggör ett aktivt 

följarskap. Ledaren tog också upp under intervjun att det har införts att under APT-möten börjar 

diskussionerna i två mindre grupper, då vissa personer kan tycka att det är jobbigt att prata inför en 

stor grupp. Även detta kan bidra till ett mer aktivt följarskap då fler kan komma till tals, även de 

som inte skulle våga ta upp saker i en större grupp. Ledaren har i det fallet utövat sin makt för att 

möjliggöra ett mer aktivt följarskap.  

 

När en ledare tar snabba beslut och följarna då upplever att de inte hinner reflektera över föränd-

ringarna och delge sina åsikter gällande förändringarna kan det ses som att ledaren använder sin 

position i den formella hierarkin och utnyttjar möjligheten att ta snabba beslut. Det blir således 

även här ett maktövertag för ledaren. Följarna upplevde att de inte hade tid för att reflektera över 

förändringarna när de hade [chef 1] som enhetschef. I dessa fall valde de att försöka att följa de 

nya direktiven och agerade således som mer passiva följare. Det är dock inte säkert att det var ett 

medvetet val av ledaren att använda sin makt för att påverka följarna till att agera mer passivt i 

följarskapet, utan det blir i detta fall en konsekvens av ledarens maktutövning. Ledarens starka driv 
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att förändra verksamheten resulterade i att följarna agerade mer passivt i sin följarroll. Följarna 

påvisade en medvetenhet kring att de blev mer passiva i dessa situationer och hade således kunnat 

välja att inte följa ledaren och förmedla till ledaren att förändringarna sker för snabbt, enligt dem. 

Genom att försöka påverka ledaren hade följarnas agerande setts som mer proaktivt.  

 

Beslutsfattare högre upp i organisationen har makt och förmåga att fatta beslut som påverkar med-

arbetarna på arbetsplatsen. Dessa beslut är inte alltid väl mottagna av medarbetarna, men medar-

betarna måste ändå arbeta utefter dem. Detta faller dock utanför följarskapet då det inte handlar om 

ledarens och följarens interaktion. När beslut fattas högre upp i organisationen påverkar det ändå 

ledarens agerande och det är denne som sedan har ansvar för att besluten verkställs och på så vis 

påverkar det följarskapet. Den högre ledningens maktutövande påverkar således följarskapet indi-

rekt. Under intervjuperioden var ett stort projekt på väg att verkställas på arbetsplatsen som skulle 

påverka medarbetarnas arbetssituation. Medarbetarna kände en viss uppgivenhet inför de kom-

mande förändringarna då de upplevde att de inte hade haft möjlighet att påverka och få komma till 

tals angående beslutet om förändringarna. Medarbetarna agerade mer passivt i sin följarroll på 

grund av uppgivenhet och känslan av maktlöshet. Följarna uttryckte att de ville vara mer aktiva 

och påverka förändringarna som berörde deras arbetssituation, men de kände en viss uppgivenhet 

då de inte visste på vilket sätt de kunde påverka och blev således mer passiva i situationen istället.  

 

Medarbetarna på arbetsplatsen är de som besitter kunskapen om det operativa arbetet. Det är med-

arbetarna som har kunskapen om hur arbetet ska utföras på bästa sätt. Då det är följarna som besitter 

kunskapen har de ett maktövertag över ledaren eftersom det är de som kan arbetet. Kunskapen som 

följarna besitter kan ses som resurser inom dominansstrukturen. Dessa resurser i form av kunskap 

kan medarbetarna använda för att utöva makt gentemot chefen. De uttrycker att det trots alla beslut 

om förändringar som ledningen har fattat är det medarbetarna själva som utför det operativa arbetet 

och vet hur det ska utföras på bästa sätt för att gästerna ska få den vård de behöver. Individer har 

förmåga att välja att agera annorlunda (Giddens 1984), vilket innebär att medarbetarna kan välja 

att rätta sig efter ledarens direktiv eller välja att ifrågasätta direktiven. De kan således använda sin 

kunskap för att påverka och ifrågasätta ledarens direktiv, vilket kan ses som ett mer proaktivt föl-

jarskap. Att de besitter den kunskapen kan också medföra att de väljer att inte följa ledaren, vilket 
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kan leda till att det inte blir något följarskap överhuvudtaget då de väljer att agera på andra sätt än 

vad ledaren vill.  

 

Ledaren är beroende av att följarna utför sitt arbete då det är de som står för det operativa arbetet i 

verksamheten och ledaren kan inte utföra arbetet själv, alltså råder det ett beroendeförhållande dem 

emellan. Följarna har således makt och möjlighet att påverka sin egen situation och ledaren vid 

interaktion. Medarbetarna är de som utför det operativa arbetet och utan dem så går det inte att 

bedriva verksamheten. Medarbetarnas förmåga att arbeta är en resurs som ledaren är beroende av. 

Då individer har möjlighet att välja att agera annorlunda (Giddens 1984) skulle de kunna välja att 

inte utföra sitt arbete om de är missnöjda med sin arbetssituation och således försöka påverka le-

daren eller organisationen att ändra på det som de är missnöjda med. På så sätt skulle de agera som 

mer proaktiva följare. Detta är dock inget som har framgått under intervjuerna med medarbetarna 

på denna arbetsplats. Medarbetarna uttrycker att de till viss del förmedlar åsikter till ledaren men 

att de främst väljer att arbeta efter de regler och direktiv som gäller på arbetsplatsen, utan att försöka 

påverka i någon större utsträckning. Medarbetarna väljer således att anta ett passivt följarskap.  

 

5.1.3. Följarskap utifrån legitimitetsstrukturen 
Legitimitetsstrukturen förmedlas genom normer och moraliska koder som medför sanktioner om 

de bryts. Regler kan ses som normerande för hur aktörer kan tänka och handla och kan därmed vara 

både vägledande och begränsande för dem (Giddens 1984). Ledare har förväntningar på följare och 

hur de bör agera i sin följarroll. En av grunderna är att följaren ska följa ledarens direktiv. Följar-

rollen är abstrakt och det finns inga explicita regler för hur följarna bör agera i sin följarroll. Det 

finns därmed heller inga explicita sanktioner som kan påföras om de inte följer de normer som 

finns för hur följare bör agera. Sanktionerna är snarare implicita och ges uttryck för på olika vis.  

 

Att medarbetare är underordnad chefen är en stark struktur som påverkar på ett högre plan än enbart 

på medarbetarnas avdelning. Medarbetarna uttrycker en acceptans av underordning och att de 

tycker att det behövs en person som har det övergripande ansvaret och som fattar besluten för att 

en verksamhet ska fungera. Normen är att alla på en arbetsplats inte kan leda utan att det leder till 

oordning. Denna starka struktur påverkar medarbetarna att agera mer passivt i sin följarroll och gör 

att de inte vill ta ansvar. Acceptans av ledaren som överordnad leder således till passivt följarskap. 
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I intervjuerna har det framkommit att ledaren innehar legitimitet hos följarna tack vare det sätt som 

hon kommunicerar och presenterar idéer och beslut på. Hon uttrycker sig på ett sätt där följarna 

upplever att de får komma till tals och således uppskattar ledarens ledarstil. Följarna anser således 

att ledaren agerar rätt. Följarna väljer att följa ledaren och hennes beslut och de utsätter därmed 

inte ledaren för sanktioner genom att välja att inte följa henne. Det möjliggör således ett följarskap, 

som kan ses som alltifrån passivt till proaktivt. Om följarna skulle välja att inte följa ledaren finns 

inget följarskap. Medarbetare uttryckte att de inte är bra följare i de fall som de upplevde att ledaren 

inte var lyhörd och uppmärksam på deras åsikter. Det kan således ses som att de normer som finns 

hos medarbetarna angående hur en ledare bör vara inte följdes av ledaren. När följarna interagerar 

med ledaren och möts av motsägelser när de kommer med förslag uttryckte följarna att de inte 

uttryckte sina åsikter och nya förslag i lika stor utsträckning som när de har en mer tillmötesgående 

chef. Medarbetarnas val att minska sitt åsiktsuttryckande kan ses som en sanktion mot ledaren 

där det i mindre omfattning blir en dialog mellan ledare och följare om hur de gemensamt kan 

utveckla verksamheten. Både den föregående och nuvarande chefen uttryckte att de tycker att bra 

följarskap är när följarna delar med sig av sina åsikter till ledarna, vilket kan ses som att de upplever 

minskad dialog som en sanktion.  

 

Den nuvarande chefen är transparent i sin ledarstil på så sätt att hon informerar om och diskuterar 

alla beslut och kommande förändringar som berör medarbetarna. Medarbetarna upplever då att de 

är delaktiga och får all information och känner att de därför inte behöver ifrågasätta chefen. Le-

darstilen hos den nuvarande chefen leder således inte till något motstånd från medarbetarna. Att 

det inte leder till ifrågasättande från medarbetarna resulterar i ett mer passivt följarskap där de 

accepterar chefens beslut och följer ledaren.  

 

Följarna har regler och lagar att förhålla sig till i sitt arbete som måste följas av medarbetare som 

arbetar inom vård och omsorg. Detta är lagar och regler som inte enbart gäller denna arbetsplats 

utan gäller för yrket som sådant och kan således inte påverkas av följarna till ledare. Dessa regler 

och lagar kan kopplas till legitimitetsstrukturen då de kan ses som normer som måste följas. Det 

kan också kopplas samman med följarskap på så vis att det är chefen som har ansvar för att regler 

och lagar följs av medarbetarna. Om dessa regler och lagar, eller normer, inte följs så skulle det 
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kunna leda till sanktioner för följarna. För att undvika dessa sanktioner följer medarbetarna lagarna 

och reglerna. Medarbetarna uppgav att regler och bestämmelser inte alltid var utformade på det sätt 

som är mest lämpligt för verksamheten, men att det inte var någon idé att påpeka sina tankar och 

idéer om förbättringar på grund av att de inte kunde styra eller påverka beslutsfattarna. En medar-

betare upplevde att det kunde kännas onödigt med den omfattande dokumentation de måste föra 

men då det finns lag på att föra en dokumentation om gästerna görs dokumentationen utan att ifrå-

gasätta. Detta begränsar följarskapshandlingar på så vis att medarbetarna endast accepterar reg-

lerna, utan att agera mer proaktivt och påpeka hur arbetet skulle kunna utföras istället. Då medar-

betarna agerar som följare när de följer lagarna och reglerna som ledaren ansvarar över finns det 

således utrymme för följarskap. Följarna väljer att inte försöka påverka dessa lagar och regler, 

vilket därför kan det ses som ett mer passivt följarskap.  

 

Det finns en stark gruppsammanhållning på arbetsplatsen där gruppen har skapat moraliska koder. 

Den starka gruppen kan genom sina gemensamma åsikter och handlingar skapa sanktioner gente-

mot enskilda medarbetare om den enskilde har åsikter eller ageranden som inte överensstämmer 

med den övriga gruppen. Att följa gruppens tankar kan begränsa följarskapet i och med att den 

enskilde inte vågar riskera att delge åsikter som inte överensstämmer med övriga gruppens åsikter. 

Sanktionerna kan i dessa fall bestå av att gruppen sätter sig emot den enskilde medarbetaren. Grup-

pens starka sammanhållning kan således begränsa ett mer proaktivt följarskap och istället bidra till 

att följarna agerar som mer passiva följare. En medarbetare uttryckte dock att det i vissa samman-

hang finns ett behov av att ifrågasätta gruppen för att arbetet ska kunna utvecklas. Hon uttryckte 

att hon trots detta vid sådana tillfällen skulle ifrågasätta gruppen. Detta skulle alltså innebära att 

hon trots sanktionerna ifrågasätter gruppen. Detta följarskap kan ses som mer proaktivt där hon 

åsidosätter risken för sanktioner för organisationens bästa. Gruppens starka sammanhållning blir 

som en konflikterande struktur som medarbetarna måste förhålla sig till. Att agera på ett sätt som 

anses vara bra i följarskapet kan stå i konflikt till hur gruppen anser att man bör agera. Dessa kon-

flikterande strukturer begränsar följarskapet på så vis att medarbetarna blir mer passiva och agerar 

oftast utefter vad gruppen anser vara det rätta sättet att agera på.  
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6. Diskussion och slutsats 
 

I denna studie har det framkommit att det sätt som medarbetarna agerar på i sitt följarskap, och 

således reproducerar följarskap, beror till stor del på den kontext som de verkar inom och de sociala 

strukturer som finns i kontexten. Denna studie har bidragit med kunskap om hur följarskapet ter 

sig i en specifik kontext utifrån struktureringsteorins tre dimensioner. Genom en mer djupgående 

analys av hur sociala strukturer möjliggör eller begränsar följarskapet på en arbetsplats har vi fått 

fram kunskap om hur medarbetare upplever att de agerar i sitt följarskap och de upplever att dessa 

ageranden skiljer sig åt beroende på situation.  

 

Den bild av en följare som medarbetarna som intervjuats i denna studie uppvisade var en passiv 

följare som är anpassningsbar och lyhörd gentemot ledaren och andra medarbetare. Bilden av en 

följare som passiv i förhållande till ledaren kan ses som starkt förankrad i den sociala strukturen, 

inte enbart på denna specifika arbetsplats. Att begreppet följarskap och följare förknippas med en 

mer passiv bild är något som även tidigare forskning påvisat (Hoption, Christie & Barling 2012). 

Denna bild av följaren som mer obetydlig än ledaren kan också vara en konsekvens av att forskning 

och samhället i stort har lagt stort fokus på ledares förmåga att leda en organisation till framgång 

och att följarna har hamnat i skymundan (Meindl, Ehrlich & Dukerich 1985; Shamir 2007). Föl-

jarnas ageranden påverkas av den sociala konstruktion som de har av ledare, snarare än att de på-

verkas av hur deras ledare egentligen är (Meindl 1995). Denna passiva bild av följare är något som 

kan motverka ett mer aktivt och proaktivt handlande, vilket var något som också framgick på den 

studerade arbetsplatsen. Bilden av ledaren som överordnad och som den som ger direktiv och fattar 

beslut är också något som är starkt förankrat i den sociala strukturen. Detta överensstämmer med 

den dominerande synen på ledarskapsbeteende där ledaren ger direktiv och stöd och där följaren 

endast följer anvisningar (Agho 2009). I denna studie har det framkommit att medarbetarnas ac-

ceptans av underordning begränsar ett mer aktivt och proaktivt följarskap och leder istället till ett 

mer passivt följarskap.  

 

Ett passivt följarskap kan, som tidigare nämnts, ses som negativt (Hoption, Christie & Barling 

2012). I denna studie påvisades däremot att följarna upplevde att ett passivt följarskap inte är ne-

gativt i alla sammanhang. När medarbetarna upplever att deras ledare har en bra ledarstil, det vill 
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säga att ledaren är tillgänglig och transparent, upplever följarna att de kan följa ledaren utan att 

ifrågasätta dennes beslut eller handlingar och därmed agera mer passivt i sitt följarskap. De upp-

levde att det var skönt att ha någon som leder dem och att någon annan har det huvudsakliga an-

svaret i verksamheten. I dessa fall trivs medarbetarna i sin roll som passiva följare och ser på sitt 

följarskap som positivt snarare än negativt. Ledaren på denna arbetsplats agerar på ett sätt för att 

möjliggöra ett aktivt följarskap då hon gärna ser att medarbetarna uttrycker sina åsikter gällande 

förändringar som sker i verksamheten. Då medarbetarna upplever att ledaren informerar om för-

ändringar och vad som kommer att ske i verksamheten anser de inte att det finns något behov av 

att ifrågasätta ledaren lika mycket som om de inte hade uppskattat ledarstilen hos denne. Detta 

leder till att följarna inte ifrågasätter ledaren i lika stor utsträckning och följarskapet kan således 

ses som mer passivt än aktivt, vilket medför att följarna inte agerar på det sätt som ledaren möjlig-

gör.  

 

Enligt Carsten et al. (2010) är följarrollen komplex och mångfacetterad, vilket resultaten i denna 

studie också påvisade. De påvisade också att kontexten spelar en viktig roll för följarskapsbeteende. 

I denna studie har vi även funnit att genom att ta hänsyn till följarnas kontext och de sociala struk-

turerna finner man att följarskapet är än mer komplext och mångfacetterat. Medarbetarna i denna 

studie reproducerar i stora delar en bild av ett passivt följarskap och de sociala strukturerna i orga-

nisationen begränsar dem till att även agera mer passivt men det finns likväl tillfällen då medarbe-

tarna agerar mer aktivt eller proaktivt i sitt följarskap. Detta visar på, till skillnad från studien av 

Carsten et al. (2010), att följare kan uppvisa olika former av följarskap vid olika tillfällen. En med-

arbetare som uttryckte att denne följde ledaren och anpassade sig till ledaren vid vissa tillfällen, 

alltså mer passivt följarskap kunde vid andra tillfällen uttrycka sina åsikter när denne upplevde att 

behov fanns att ifrågasätta ledarens direktiv eller beslut för organisationens bästa och således agera 

på ett mer proaktivt sätt. Medarbetare uttryckte också att de vid de flesta tillfällen anpassade sig 

efter ledaren och övriga medarbetare, således ett mer passivt följarskap, medan de vid tillfällen då 

ledaren tillfrågade dem om deras åsikter om eventuella förändringar tog chansen att uttrycka sina 

åsikter och således agera mer aktivt i sin följarroll.   

 

I de sammanhang då medarbetarna kände att de hade skilda åsikter gentemot gruppen påvisades att 

de inte alltid vågade uttrycka dessa på grund av risken att få gruppen emot sig. Det blev då en inre 
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konflikt om huruvida de skulle agera som en god gruppmedlem eller agera som en mer proaktiv 

följare till ledaren som uttrycker förslag på förändringar som individen anser vara till fördel för 

organisationen. Detta kan liknas vid vad Danielsson (2013) påvisade i sin studie, att man i sin roll 

som följare innehar olika funktionella roller i vardagliga situationer och att det kan leda till inre 

konflikter. Den starka gruppsammanhållningen på arbetsplatsen begränsade medarbetarnas en-

skilda följarskap i relation till ledaren. På arbetsplatsen diskuterar medarbetarna som grupp de 

flesta arbetsrelaterade frågor gemensamt innan frågorna förs vidare till ledaren. Medarbetarna upp-

lever att de har möjlighet att lösa problem själva inom gruppen eller ta det vidare till ledaren men 

då som en enhet. De kan då redan innan de går till ledaren komma överens om en gemensam åsikt. 

Varje enskild medarbetare har då mindre interaktion med ledaren, vilket begränsar följarskapet. Då 

medarbetarna inte vill motsätta sig gruppen begränsar det ett mer aktivt och proaktivt följarskap. 

Medarbetarna hindras från att försöka påverka ledaren med sina egna åsikter då det finns en risk 

att gruppen kan motsätta sig medarbetaren om den först inte uttrycker sina åsikter inför de övriga 

medlemmarna i gruppen. Den starka gruppsammanhållningen bidrar således till medarbetarnas 

passiva följarskap. Resultaten om en stark gruppsammanhållnings inverkan på det individuella föl-

jarskapet är något som tidigare studier (Carsten 2010; Carsten & Uhl-Bien 2012) om följarskap 

inte har lyft.  

 

6.1. Vidare forskning 
I framtiden hade det varit intressant att göra en liknande studie med samma teoretiska perspektiv 

som denna men på en annan arbetsplats för att kunna se ytterligare nyanser av följarskapet. Om 

studien hade gjorts på en arbetsplats där det inte är lika stark gruppmoral och sammanhållning hade 

man kunnat undersöka vad för följarskap som uppvisas på den arbetsplatsen i olika situationer för 

medarbetarna. Kanske hade det då uppvisats, likt Carsten et al.s (2010) studie, en större variation 

på följarskapet med passivt, aktivt och proaktivt följarskap. En studie där medarbetarna är relativt 

nya på arbetsplatsen hade också kunnat visa på en skillnad där gruppsammanhållningen inte är så 

stark då kanske nya medarbetare inte hunnit socialiserats in i gruppen i lika stor omfattning som 

medarbetare som arbetat på arbetsplatsen i flera år.  

 

En longitudinell studie hade kunnat visa på hur följarskapet förändras över en tid, eller framförallt 

om det förändrats över huvud taget. Då hade det tydligare kunnat studeras hur följare agerar i sitt 
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följarskap i olika situationer och hur agerandet och även bilden av en bra följare förändras i orga-

nisationen. Det är då lämpligt att använda struktureringsteorin för att studera denna process när 

sociala strukturer förändras över tid. Något annat som bör tilläggas är att det i denna studie endast 

är medarbetarnas upplevelse av sitt följarskap som beskrivs. Att göra en studie utifrån ett annat 

perspektiv än enbart ur medarbetarnas skulle kunna ge djupare förståelse. Ett alternativ hade då 

varit att göra en longitudinell studie med observationer av följarageranden. Genom att ta hänsyn 

till ovanstående punkter i framtida forskning kan man få en rikare bild av komplexiteten i sociala 

processer och relationer. 

 

Trots dessa metodologiska brister visar denna fallstudie hur organisatoriska praktiker och enskilda 

handlingar bidrar till skapandet av ett effektivt följarskap. En djupare inblick i de organisatoriska 

praktikerna efter Giddens struktureringsteori visar nyttan av denna teori inom följarskapsforskning. 

Beslutsfattare och anställda i organisationer kan själva dra nytta av de viktigaste bidragen från 

Giddens teori genom att de då får kunskap om att det rekursiva förhållandet mellan struktur och 

handling och att de anställda således har en förmåga att handla annorlunda och inte enbart följa den 

passiva bilden av att vara en följare. De anställda kan med den kunskapen utforma tillvägagångssätt 

för att forma och förstärka de strukturella dimensionerna av signifikans, legitimitet och dominans 

på ett sätt som möjliggör ett mer proaktivt följarskap i organisationen.  
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Bilaga 
 

Intervjuprotokoll för intervju med medarbetare 

Syftet med denna studie är att undersöka hur medarbetare ser på sin roll i förhållande till sin 

närmsta chef och vilka delar i en organisation som möjliggör eller begränsar delaktighet i ledar-

skapet. Vi kommer att ställa ett 30-tal frågor som berör din roll som underordnad till din chef. 

Om det skulle vara någon fråga som du inte vill svara på eller vill avbryta intervjun är det bara att 

säga till. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Vi skulle gärna vilja spela in intervjun 

för att kunna fånga alla dina svar korrekt. Går det bra? (Börja spela in). Går det bra om vi spelar 

in intervjun? Vi undrar dessutom om det går bra om vi eventuellt använder några av dina citat 

från intervjun under en anonym pseudonym?  

 

1. Vad har du för befattning?  

2. Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

3. Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 

4. Vad har du för utbildning?  

5. Hur skulle du beskriva din position eller din roll i organisationen? (position, hur många 

underordnade/överordnade och roll) 

a) Tänk på din roll som underordnad, vilka arbetsuppgifter engagerar du dig i varje 

vecka?  

b) Vilka typer av uppgifter arbetar du med tillsammans med din närmsta chef? 

6. Hur ofta kommunicerar du med din chef? 

a) Hur ofta träffar du din chef? 

b) Var det likadant med din tidigare chef?  

7. Hur är din relation till din nuvarande chef? 

a) Hur skiljer sig denna mot relationen med din tidigare chef? 

 

Vi ska nu ställa några frågor angående ditt följarskap. Med följare menar vi att man är följare till 

en ledare, det vill säga i en underordnad position till en chef. Följarskap innebär, i sin tur, hur föl-

jare ser och antar beteenden i relation till en ledare.  
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8. När du tänker på din roll som underordnad (t.ex. att arbeta med din nuvarande chef), i vil-

ken utsträckning ser du att du själv är engagerad i ledarskap och/eller följarskap? 

a) Har detta förändrats? (Hur har det förändrats? Vad är anledningen till det tror du?) 

9. Så som vi förklarade följarskap, vad betyder följarskap för dig? 

10. Tror du att det finns fördelar med att vara följare/underordnad? 

a) Om ja, vilka är de? Kan de variera beroende på situation? 

b) Om nej, varför inte? 

11. Tror du att det finns nackdelar med att vara följare/underordnad? 

a) Om ja, vilka är de? Kan de variera beroende på situation? 

b) Om nej, varför inte? 

12. Vilka personliga egenskaper och beteenden gör en person till en bättre följare/underord-

nad? 

a) Vad tror du att dessa beteenden eller egenskaper leder till?  

b) Kan de variera i olika situationer? 

13. I vilka situationer ser du dig själv som en bra följare? 

a) Vad gör dig bra eller mindre bra? 

14. Hur ser du på ditt ansvar i din roll här på arbetsplatsen?  

a) Kan det variera beroende på situation?  

15. Hur går du till väga när det uppstår problem eller behövs en förändring?  

16. Finns det något som hindrar dig från att vara en bra följare? 

a) Vad är det som hindrar? 

b) På vilket sätt hindrar det? 

17. Hur påverkas ditt följarskap av andra? 

a) Vad gör andra för att du ska kunna vara en bra följare? 

b) Upplever du att andra hindrar dig från att vara en bra följare? 

c) Upplever du att andra medarbetare eller din chef påverkar ditt följarskap? 

d) Hur påverkar de?  

18. Finns det något annat i din omgivning eller inom organisationen som påverkar ditt följar-

skap? 

a) Möjliggör det följarskapet? Hur? 

b) Begränsar det följarskapet? Hur? 
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19. Hur ser följarskapet ut på er arbetsplats? 

a) Har detta förändrats? (Hur har det förändrats? Vad är anledningen till det tror du?) 

20. Vilken typ av följarskap uppmuntras på er arbetsplats? 

a) Har detta förändrats? (Hur har det förändrats? Vad är anledningen till det tror du?) 

21. Har du blivit uppskattad för ditt bidrag till din organisation eller din avdelning? 

a) Berätta! (Vad var det som du blev uppskattad för? Hur blev du uppskattad?) 

 

Det var alla frågor. Är det något du känner att du vill tillägga eller förtydliga? Då får vi tacka så 

mycket! 

 

Intervjuprotokoll för intervju med chefer 

Syftet med denna studie är att undersöka hur medarbetare ser på sin roll i förhållande till sin 

närmsta chef och vilka delar i en organisation som möjliggör eller begränsar delaktighet i ledar-

skapet. Vi kommer att ställa ett 30-tal frågor som berör din roll som chef och ditt ledarskap. Om 

det skulle vara någon fråga som du inte vill svara på eller vill avbryta intervjun är det bara att 

säga till. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Vi skulle gärna vilja spela in intervjun 

för att kunna fånga alla dina svar korrekt. Går det bra? (Börja spela in). Går det bra om vi spelar 

in intervjun? Vi undrar dessutom om det går bra om vi eventuellt använder några av dina citat 

från intervjun under en anonym pseudonym?  

 

1. Vad är/var din befattning? 

2. Hur länge har du arbetat/arbetade du på arbetsplatsen? 

a) Hur lång tid av den här perioden har du varit/var du chef? 

3. Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 

4. Vad har du för utbildning? 

5. Vilka ansvarsområden innefattar/innefattade din befattning? 

6. Hur många anställda finns/fanns i ditt ansvarsområde? 

7. Hur mycket kontakt har du med dina anställda (telefonkontakt, mailkontakt, fysisk när-

varo)? 

8. Vilken är, enligt din uppfattning, det viktigaste målet att arbeta mot i verksamheten? 

9. Berätta om ditt ledarskap. 
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10. Hur är du som ledare? 

a) Vad gör dig till en bra ledare?  

b) Vad är ditt mål som ledare?  

11. Hur skulle du beskriva din ledarstil? 

12. Hur uppmuntrar du dina anställda att komma med förslag på förbättringar av verksam-

heten? 

13. Vad gör du som ledare om någon i gruppen börjar motarbeta dig?  

14. Hur prioriterar du din tid?  

15. Anser du att du har för stor grupp att leda, och påverkar det ditt ledarskap? 

16. Hur gör du om andra vill vara med och leda? 

17. Vad innebär det när inte alla bidrar i en grupp?  

18. Hur påverkas ditt ledarskap av omgivningen eller andra delar av organisationen?  

Vi ska nu ställa några frågor angående följarskap. Med följare menar vi att man är följare till en 

ledare, det vill säga i en underordnad position till en chef. Följarskap innebär hur följare ser och 

antar följarbeteenden i relation till en ledare.  

19. Hur ser du på följarskap? 

20. Vad är bra följarskap? 

21. I vilka situationer är det viktigt med bra följare? 

22. Hur ser följarskapet ut på arbetsplatsen? 

23. Vilken typ av följarskap uppmuntras på er arbetsplats?  

 

Det var alla frågor. Är det något du känner att du vill tillägga eller förtydliga? 

Då får vi tacka så mycket! 

 

 


