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Abstrakt 
 
Titel: “Det är bara så det alltid har varit” - En kvalitativ studie om den aktiva 
efterföljarens bidrag till upprätthållandet av organisationskultur 
 
Författare: Denice Andersson och Antonia Gustafsson 
 
Program: Turismekonomprogrammet 
 
Kurs: Företagsekonomi III - organisation (examensarbete kandidat), Linnéuniversitetet  
 
Handledare: Inessa Laur 
 
Examinator: Mikael Lundgren 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att på grundval av tidigare forskning sammanställa 
vad vi anser aktivt efterföljarskap att innebära. Detta för att sedan skapa en djupare 
förståelse för hur aktiva efterföljare bidrar till upprätthållandet av organisationskultur.  
 
Metodik: En fallstudie på Maxi ICA Stormarknad Vetlanda har tillämpats som 
undersökningsdesign, med en induktiv ansats. En kvalitativ metod har använts där 
fokusgrupper, intervjuer, observationer och granskning av organisatoriska dokument har 
genomförts för att producera den empiriska datan.  
 

Slutsats 
På grundval av tidigare forskning har vi definierat aktivt efterföljarskap som att grunda 
sig i personliga egenskaper och beteenden. Att vara aktiv är ett medvetet val av 
efterföljaren vilket således innebär att efterföljarskap existerar i olika nivåer. 
Efterföljarskap måste studeras i relation till ledarskap.  
 
Aktiva efterföljare bidrar till organisationskultur genom att arbeta utifrån 
organisationens värderingar mot gemensamma mål samt har viljan att ge uttryck för de 
artefakter som ingår i organisationskulturen. De skapar och upprätthåller subkulturer 
under organisationens ”paraplykultur” men bidrar utifrån ett annat perspektiv till att 
”sudda ut subkulturernas gränser”. Aktiva efterföljare bidrar även till 
organisationskulturen genom att föra den vidare till nya organisationsmedlemmar.  
 

Nyckelord 
Aktivt efterföljarskap, efterföljarskap, ledarskap, organisationskultur, värdegrund 
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Abstract 
 
Title: “It is just the way that it always has been” - A qualitative study about active 
followers contribution to uphold organizational culture 
 
Authors: Denice Andersson and Antonia Gustafsson 
 
Program: Business Administration with Emphasis in Tourism Management 
 
Course: Business Administration III - Organization (bachelor thesis), Linnaeus 
university 
 
Supervisor: Inessa Laur 
 
Examiner: Mikael Lundgren 
 
Purpose: The purpose of this essay is that on the basis of previous research compiled 
what we consider active followership to mean, so that we can create a deeper 
understanding of how active followers contribute to uphold organizational culture. 
 
Methodology: A case study has been applied on Maxi ICA Stormarknad Vetlanda as a 
research design, with an inductive approach. A qualitative method has been used where 
focus groups, interviews, observations and review of organizational documents have 
been implemented to produce the empirical data.  
 
 

Conclusion 
On the basis of previous research we have defined active followership as personal 
characteristics and behaviors. To be active is a consious choice of the follower thus 
precluding that followership exist in different levels. Active followership needs to be 
studied in relations to leadership.  
 
Active followers contribute to organizational culture by working on the basis of the 
organizations values toward common goals and have the will to express the artifacts 
included in the organizational culture. They create and sustain subcultures in the 
organization's "umbrella culture" but through another perspective contribute to efface 
the subculture boundaries. Active followers also contributes to the organizational 
culture by carrying it on to new organizational members.  
 

Keywords 
Active followership, followership, leadership, organizational culture, values 
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Förord 
 

Vi vill passa på att tacka varandra för det arbete vi lagt ner tillsammans för att skriva 
denna uppsats. Det har varit ett lärorikt, intressant och intensivt arbete! 

 
Vi vill rikta ett stort tack till Maxi ICA Stormarknad Vetlanda och alla respondenter 
som har medverkat i vår studie. Genom deras bidrag och engagemang har vårt arbete 

möjliggjorts och varit otroligt givande med många intressanta möten under tidens gång. 
Tack för att ni tog er tiden att medverka! 

 
Vi vill även passa på att tacka vår handledare Inessa Laur och examinator Mikael 

Lundgren för stöd, vägledning och återkoppling under skapandets gång. Era värdefulla 
synpunkter och rekommendationer har varit till stor hjälp i vår skapandeprocess. Ni har 

fungerat som ett bollplank för oss de gånger vi har behövt bolla ideér! 
 

Vi vill även tacka vänner och familj som har visat både stöd och engagemang under 
arbetets gång, då vi är medvetna om att vi inte alltid har varit lätta att handskas med. 

Tack för ert tålamod och stöd! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalmar den 9 januari, 2017 
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1  Inledning 
I följande kapitel kommer en bakgrund till efterföljarskap och organisationskultur att 

redogöras för. Bakgrunden mynnar sedan ut i en problemdiskussion följt av studiens 

tillhörande frågeställningar och syfte. 

 

1.1  Bakgrund 

“För att det är så det alltid har varit!” eller liknande kan ofta vara svaret på frågor som 

uppstår inom olika organisatoriska sammanhang. Vi finner att svaret i sig knappt förklarar 

någonting, men de värderingar, normer och grundläggande antagande som är inbäddade i de 

nio små orden kan betyda en hel del för den som uttalar och upplever dem. Vi menar således 

att vare sig det är chefen eller medarbetaren som ger detta vaga svar så kommer det 

förmodligen utifrån den föreställda och upplevda organisationskultur som finns i företaget. 

 

Många argumenterar att ledaren eller chefen (båda använt synonymt med varandra 

fortsättningsvis i denna studie) är den som har skapat och format organisationskulturen i ett 

företag. Samtidigt är organisationskulturen som starkast när det råder gemensamma tankar, 

idéer och föreställningar, det vill säga ett samfälligt förstående från alla organisationens 

medlemmar (Alvesson 2012; Alvesson 2015; Tengblad et al. 2007; Schein 2010). Detta ledde 

till resonemanget att medarbetarna som i mycket av ledarskapslitteraturen benämns som (men 

även i denna studie används synonymt med) efterföljare borde vara en viktig bidragande 

faktor till att organisationskulturen upprätthålls. Tankegången utvecklades ytterligare när vi 

stötte på aktivt efterföljarskap vilket vi då menar borde vara en ännu mer självklar bidragande 

faktor till att organisationskulturen upprätthålls. 

 

Organisationskultur har många tolkningar till sig. Czarniawska-Joerges (1992) förklarar det 

som informella strukturer och outtalade regler som finns och följs av de flesta inom 

organisationen. Schein (2010) hävdar att organisationskultur är ett mönster av grundläggande 

antagande, skapade och delade av en grupp, som fungerat så väl att de ses som allmänt 

accepterade inom gruppen. Det är även dessa antagande som förs vidare till andra medlemmar 

som det rätta sättet att vara. Utöver grundläggande antaganden anser Schein (2010) att även 

artefakter samt gemensamma värderingar och normer ingår i organisationskultur och att alla 

dessa olika nivåer som han kallar det måste förstås i samband med varandra för att fullt förstå 

kulturen. 
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Tengblad et al (2007) talar vidare för att organisationskultur påverkar människors sätt att bete 

sig och agera och därför kan organisationskultur förklaras handla om vad som faktiskt sker i 

praktiken snarare än bara vad som uttrycks genom organisatoriska dokument. Deal & 

Kennedy (2000[1982]) är inne på samma spår och menar att kulturen guidar medarbetarna i 

sitt arbete till att vara lite bättre och lite mer effektiva. Alvesson (2012) instämmer och 

fortsätter med att betona hur företag anser organisationskultur att vara väldigt betydelsefullt 

för medlemmarnas engagemang, sammanhållning och gemensamma arbete mot 

organisationens mål då kulturen ger riktmärken för hur dem ska orientera sig i sina vardagliga 

jobbaktiviteter. Likt Alvesson (2012) så talar även Philipson (2011) för att kultur är 

normerande och i många fall uttrycker sig i de anställdas vardagsarbete. Det kan därmed 

förklaras som att de vardagliga aktiviteterna och därmed återkommande inslagen av kulturella 

beteenden och ageranden gör att organisationskulturen upprätthålls (Alvesson 2012; Philipson 

2011). 

 

Detta leder oss till frågan, vilka är det som i praktiken utför dessa vardagliga aktiviteterna? 

Alvesson (2015) argumenterar att det är de anställda i ett företag som ger uttryck för 

organisationskulturen. Utöver cheferna är det medarbetarna som Alvesson (2015) framställer 

vara dem som ska anta dessa normer, värderingar och föreställningar som 

organisationskulturen omfattar. Medarbetarna benämns ofta i ledarskapslitteraturen som 

efterföljare eller som att utgöra fenomenet efterföljarskap (Sveningsson och Alvesson 2010). 

Likt organisationskultur kan vi notera att även efterföljarskap har många definitioner till sig. 

Sveningsson och Alvesson (2010) förklarar det som att ledaren måste ha någon som följer för 

att i sin tur kunna leda. Efterföljare kan därmed definieras som personerna vilka ledarskapet 

riktas mot. Rost (2008) å andra sidan förklarar efterföljarskap som en process av att följa där 

efterföljaren som individ eller grupp är delaktiga. Carsten et al. (2014) väljer att definiera 

efterföljarskap som en persons beteenden och ageranden när denne interagerar med en ledare 

för att nå organisationens mål. 

 

Vidare argumenteras efterföljare för att vara mer eller mindre aktiva (Carsten et al. 2014; 

Kellerman 2007; Kelley 1988; Rost 2008). Precis som för organisationskultur och 

efterföljarskap finner vi ett antal teorier kring vad som utgör en aktiv efterföljare. Till 

exempel Kellerman (2007) argumenterar för ett rankningssystem av hur pass aktiv 

efterföljaren är. Rankningen görs utifrån efterföljarens deltagande och sträcker sig från 
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oengagerad till djupt hängiven. Kelley (1988) och Whitlock (2013) hävdar att aktiva 

efterföljare utgörs av vissa specifika personliga egenskaper som till exempel självstyrning, 

positivitet, empati m.m. Vidare framhålls dessa aktiva efterföljare som en organisations 

främsta resurs då det oftast är dem som utför det mesta arbetet. Aktiva efterföljare är även 

väldigt viktiga för att överhuvudtaget nå framgångsrika organisatoriska resultat (Howell & 

Méndez 2008; Carsten et. al. 2014; Lord 2008). 

 

1.2  Problemdiskussion 

Forskning av Schein (1989) framhåller att organisationskultur inte bildas av misstag eller 

spontanitet. Schein (1990) argumenterar för att det till stor del är just ledarna som ligger till 

grund för de värderingar och verklighetsuppfattningar som råder inom organisationskulturen. 

Hammer och Champy (1993) talar vidare för detta då dem argumenterar för att ledarna i sin 

befattningsposition vägleder medarbetarna i sitt arbete och visar dem hur de ska ta in 

företagets värderingar i det dagliga arbetet för att sedan även kunna inspirera andra att göra 

detsamma. Deal och Kennedy (2000[1982]) hävdar att en organisations värderingar kan ha 

kraftfull påverkan på dess framgång och att det är ledarens kanske absolut viktigaste uppgift 

att skapa och förmedla dessa värderingar. Argumenten som råder här talar för att det är 

ledarens roll att skapa de värderingar vilket organisationskultur bygger på, som sedan ligger 

till grund för hur personer inom organisationen vidare interagerar med varandra. 

 

Hoption, Christie och Barling (2012) talar för att det inom organisationsforskning är populärt 

att fokusera på ledarskapets inverkan och styrkor. Detta synsätt har dock gjort så att 

efterföljarskapets försummats och kommit i skymundan. I deras undersökning argumenterar 

dem för att bristen av forskning som inriktar sig på efterföljarskap till stor del beror på den 

negativa etikett som ofta sätts på efterföljarskap, detta då själva positionen som efterföljare 

framhävs som oattraktiv. Czarniawska-Joerges (1992) talar för att mycket av forskningen 

inom organisationskultur, precis som organisationsforskningen, utgår från ett 

ledarskapsperspektiv. Vilket kan vara förståeligt, då hon menar att det ofta diskuteras utifrån 

begrepp som ledarskap, påföljd av auktoritet och nedåtgående kommunikation när det talas 

om att skapa och förbättra organisationskultur. Czarniawska-Joerges (1992) talar dock för att 

dominansen av ledarskapsperspektivet provocerar och skapar oro i hennes mening, då studier 

om organisationskultur ligger till risk för att bara skrapa på ytan då det studeras kultur som 
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omger de “högre nivåerna”, vilket anses vara chefer. Därav rekommenderas det att studera 

kultur även på “lägre nivåer”, vilket anses vara dem anställda inom organisationer. 

 

Även Riggio, Chaleff och Lipman-Blumen (2008) diskuterar hur efterföljarskapets 

marginalisering uppmärksammas allt mer i organisations- och ledarskapsforskningen. Vilket 

troligtvis är ett resultat av att det har skett en förskjutning i forskningen i riktning mot 

processer och relationer mellan ledare och efterföljare. Tengblad et al. (2007) talar för att 

ledarskap och efterföljarskap är otillräckliga var för sig och måste ses i relation till varandra i 

arbetet med organisationskultur. Vidare hävdas att ledare måste inkludera medarbetare i större 

utsträckning vid beslutstagande och agerande vilket då stärker känslan av gemenskap och 

delaktighet som i sin tur präglar organisationskulturen. 

 

Mosley och Patrick (2011) diskuterar att organisationskultur upprätthålls i en dynamisk 

process mellan ledare och efterföljare. Studierna som dem har använts sig av sin 

efterforskning visar att interaktionen mellan ledarskap och efterföljarskap är en kontinuerlig 

process som över tid upprätthåller specifika typer av uppfattningar, värderingar och beteenden 

som sedan ligger till grund för organisationens kultur. Även om Mosley och Patrick (2011) 

diskuterar för att organisationskultur bildas i en dynamisk process mellan ledare och 

efterföljare utgår ändå deras forskning, likt många andras, utifrån ett ledarskapsperspektiv. 

 

Vi kan grovt konstatera att de flesta källor kring organisationskultur domineras av 

inriktningen på ledarens påverkan på organisationskulturen. I modernare forskning, likt 

Mosley och Patrick (2011), kan vi dock se att även fenomenet efterföljarskap har börjat 

diskuterats i kultursammanhanget, även om det fortfarande ligger ett fokus på ledarskapet. Att 

det saknas ett fokus på just efterföljarens påverkan på organisationskultur kan vi hänvisa till 

hur Sveningsson och Alvesson (2010) talar för att efterföljaren många gånger har betraktats 

som ett passivt föremål, detta på grund av att det i organisationer ofta är ledaren som 

formulerar visioner och driver företaget framåt. 

 

Vi kan däremot identifiera forskning som talar för efterföljare som allt annat än ett passivt 

föremål. Det finns forskare som har undersökt karaktären hos efterföljare i ett försök att kunna 

utvisa vad som skiljer bra efterföljare från dåliga. Kelley (1988) argumenterar att effektiva 

efterföljare är entusiastiska, bestämda och självgående i arbetet mot organisationens mål. Dem 

har aktivt valt att följa och ser rollen som legitim, kraftfull och värdefull i sig självt. Bjugstad 
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et al. (2006) talar istället för en relation mellan ledare och efterföljare och anser att aktivt 

efterföljarskap bildas då ledarens auktoritet har blivit accepterad bland följarna. Whitlock 

(2013) diskuterar att ett bra efterföljarskap är ett aktivt efterföljarskap och att vara en aktiv 

efterföljare är ett personligt åtagande. Det är en pågående process och kräver därför 

engagemang och personligt ansvar från varje individ. Vidare talar han för att bra respektive 

dåligt följarskap har potentialen att antingen förhindra eller bidra till misstag och belyser 

därmed vikten av att veta skillnaden mellan aktivt och passivt följarskap. 

 

Vi kan konstatera att efterföljare tar allt mer plats inom organisationsforskningen och studeras 

utifrån allt fler olika perspektiv, däribland aktiva efterföljarskapet. Dock ser vi att den 

existerande forskningen gällande aktiva efterföljare i relation till organisationskulturen är 

relativt liten och att det finns forskare som belyser denna brist. Då vi delar Tengblad et al. 

(2007) och Mosley och Patrick (2011) uppfattningen av att ledarskap och efterföljarskap ska 

förklaras fungera som en dynamisk process, där även ledarskapet och efterföljarskapet går 

hand-i-hand i upprätthållandet av organisationskultur, växte vårt intresse fram för att studera 

just efterföljarskap i relation till organisationskultur. Detta med en inriktning på aktivt 

efterföljarskap. 

 

Då Alvesson (2015) argumenterar för att det ofta i praktiken ses som att det är de anställda 

som ger uttryck för organisationskulturen ser vi att det finns en praktiskt relevans att vidare 

studera efterföljarskap för att skapa en djupare förståelse för hur viktiga dem är för 

organisationskulturen. Detta för att kunna hjälpa organisationer att förstå vad en aktiv 

efterföljare är och hur dem kan bidra till att upprätthålla organisationskulturen.  Vi vill även 

med vår uppsats försöka fylla lite av det gap vi ser i forskningen kring efterföljarskap, då det 

inte har gjorts någon vidare koppling mellan aktivt efterföljarskap och organisationskultur. 

 

1.3  Frågeställningar 

Utifrån problemdiskussionen har vi därför kommit fram till följande forskningsfrågor: 

•   Vad innebär aktivt efterföljarskap enligt befintlig forskning? 

•   Hur bidrar aktiva efterföljare till att upprätthålla organisationskultur? (de artefakter, 

värderingar, normer och grundläggande antaganden som finns i organisationen) 
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1.4  Syfte 

Syftet med denna uppsats blir således att på grundval av tidigare forskning sammanställa vad 

vi anser aktivt efterföljarskap att innebära. Detta för att sedan skapa en djupare förståelse för 

hur aktiva efterföljare bidrar till upprätthållandet av organisationskultur.  
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2  Metod 
I följande kapitel kommer de valda forskningsmetoder och tillvägagångssätt för studien 

beskrivas. Det kommer också motiveras för varför just dessa metoder är valda. I slutet 

behandlas även studiens tillförlitlighet samt forskningsetik. 

 

2.1  Problemets karaktär 

Redan i formuleringen av frågeställningarna gjorde vi ett val att avgränsas studien genom att 

använda vissa begrepp som framhäver vad som vidare ska studeras. Jacobsen (2012) talar för 

att frågeställningar innehåller olika element till information och att dessa bör klargöras för att 

en problemställning vidare ska kunna undersökas empiriskt. Elementen är vad och vem man 

är intresserad av att undersöka, vilka utgör undersökningsvariablerna, samt var och när 

undersökningen ska äga rum, som sätter ramarna för undersökningen. Vad vi är intresserade 

av att undersöka är hur den aktiva efterföljarens bidrar till upprätthållandet av 

organisationskultur, därav två starka nyckelord aktivt efterföljarskap och organisationskultur.  

 

Vem vi är intresserade av att undersöka uttrycks inte i frågeställningen men vi gjorde av 

praktiska skäl ett urval och därmed begränsade oss till ett enskilt fallföretag för vår studie. Vi 

har även avgränsat oss till en viss målgrupp som är medarbetare inom organisationen. För att 

kunna avgöra i vilken grad medarbetarna kan ses som aktiva efterföljare har vi utgått från 

Kellermans (2007) typologi där hon talar för att man kan ranka hur aktiv en efterföljare är. 

Dem lägsta nivåerna isolates och bystanders anses vara passiva, medans participants och 

activists anses vara aktiva, den högsta nivån diehards anses vara mest aktiv men relativt 

ovanlig i organisationer. Vi ansåg oss kunna identifiera medarbetarna med Kellermans (2007) 

två mellannivåer, participants och activists. Alla nivåerna beskrivs mer utförligt under 

teoretiska referensramen 3.1.2 Ett aktivt efterföljarskap och analyseras sedan i kapitlet 4. 

Teoretisk analys. Var och när undersökningen syftar äga rum gjorde även av praktiska skäl att 

vi avgränsade oss till ett företag i Sverige som vi ansåg aktualisera de fenomen studien ämnar 

undersöka samt att tidsramen begränsades.  

 

Utifrån ovan fyra element kom vi fram till att frågeställningen är av utforskande karaktär då 

den syftar till att ge djupare förståelse för ett visst fenomen vilket är aktiva efterföljare samt 

dess relation till organisationskultur. Att ha god förståelse för frågeställningens karaktär är 

något som Jacobsen (2012) framhäver som viktigt då det är problemställningen som står till 
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grund för val av undersökningsdesign och metod för empiriinsamling, vilket det även har 

gjort i denna studie. Vidare talar Jacobsen (2012) för att en utforskande problemställning 

präglas av begränsad tidigare kunskap. Vilket vi i problemdiskussionen argumenterar för att 

aktivt efterföljarskap i förhållande till organisationskultur gör.  

 

Vi har i våra frågeställningar två begrepp; aktivt efterföljarskap och organisationskultur, som 

kan vara svåra att definiera då dem inte innehar en vedertagen innebörd, vilket enligt Jacobsen 

(2012) är en utmaning inom den utforskande typen av frågor. Vi valde att definiera aktiva 

efterföljare på grundval av befintlig forskning för att sedan skapa vår egna tolkning av 

fenomenet. Organisationskultur valde vi att utgå från Scheins (2010) olika nivåer som är 

artefakter, värderingar och normer samt grundläggande antaganden för att sedan se vad den 

empiriska undersökningen ytterligare resulterar i. Vidare framhäver Alvesson (2013) att 

organisationskultur är ett av de svåraste ämnena att lära ut, studera och förklara i teorin. 

Schein (2010) delar denna synpunkt och menar att det är på grund av att organisationskultur 

kan studeras på olika nivåer. Vi menar därför att organisationskultur har en speciell 

problematisk karaktär som har varit viktig att ta hänsyn till.  

 

Problematiken har vi varit medvetna om sedan start och även tagit i beaktning då vi såg en 

utmaning i att studera organisationskultur på ett sätt som ger rättvisa och trovärdiga resultat. 

Detta då organisationskultur ofta ter sig i form av omedvetet beteende och handlingar från 

organisationsmedlemmarna vilket i sin tur gör det svårt att få bekräftat av dem som har 

deltagit i undersökningen. Därför ansåg vi det insamlade empiriska materialet att behöva vara 

så omfattande som möjligt för att försöka täcka de artefakter, värderingar och normer samt 

grundläggande antaganden som kan finnas inom organisationen. 

 

2.2  Induktiv ansats 

Vår studie har haft som ansats att beskriva en del av den sociala verkligheten, i vårt fall 

innebär det att vi först ville förklara vad aktivt efterföljarskap är med hjälp av befintlig 

forskning för att sedan kunna besvara hur medarbetare som aktiva efterföljare kan bidra till att 

upprätthålla organisationskulturen i praktiken. Jacobsen (2012) talar för att den induktiva 

forskningsansatsen är passande när forskaren har sin utgångspunkt i att observera den sociala 

verkligheten för att sedan kunna väva samman det med en uppsättning begrepp och teorier, 

vilket vi anser vara det tillvägagångssätt som vi använder oss av i vår studie. Trots att en del 
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av vår studie syftar till att analysera och tolka teori så avser vi inte att utifrån teori härleda 

hypoteser som sedan testas genom empirisk granskning, vilket Bryman och Bell (2013) talar 

för att vara deduktiv ansats. 

 

Vi vill istället med hjälp av det insamlade empiriska materialet som samlats in och studerats i 

vår studie leda fram till begrepp och teorier som kommer vara  av stor vikt för att vi ska kunna 

tolka och analysera hur aktivt efterföljarskap bidrar till att upprätthålla organisationskultur. 

Det vill säga att empirin har styrt teorin, vilket Svensson (2015) förklarar som den induktiva 

ansatsen. Vidare påtalar Jacobsen (2012) att i den induktiva ansatsen måste undersökaren i 

största möjliga mån undvika att skapa sig en bestämd uppfattning om vad som letas efter i 

undersökningen, detta för att hålla empiriinsamlingen så öppen som möjligt. Vidare menar 

han att öppenheten gör en kvalitativ undersökningsmetod extra lämplig då den syftar till att 

utforska. Vilket vi argumenterade för i problemets karaktär att vår studie gör. Därav har vi 

också valt en kvalitativ forskningsstrategi för vår studie.  

 

2.3  Kvalitativ forskningsstrategi 

Då vi med problemets utforskande karaktär är intresserade av att skapa en djupare förståelse 

för vad en aktiv efterföljare är och hur dem bidrar till att upprätthålla organisationskulturen 

ansåg vi att en kvalitativ forskningsstrategi lämpade sig bäst för vår studie. Detta för att vi 

utreder personers upplevelser och förståelse av organisationens kultur samt hur dem som 

aktiva efterföljare beter sig och agerar för att bidra till upprätthållandet av  kulturen.  

 

Vi är, precis som Alvehus (2013) förklarar det, mer intresserade av meningar eller innebörder 

snarare än för statiskt verifierbara samband. Det vill säga att det som vi anser motiverar vårt 

val av kvalitativ studie är hur den syftar till att förklara och förstå den sociala verkligheten 

utifrån individers liv under verkliga förhållanden. Därmed kan den kvalitativa 

forskningsstrategin vara att föredra när ett komplext ämne ska undersökas som inte går att 

mäta (Ahrne & Svensson 2015). Vi är som nämnt tidigare medvetna om att det kan vara svårt 

att studera organisationskultur då det ofta finns oskrivna regler inom kulturen som människor 

är omedvetna om. Vi ansåg därför att en kvalitativ metod var att föredra då den täcker de 

olika omständigheter som människor lever i på ett bättre sätt än den kvantitativa metoden. Vi 

ansåg oss således ta möjligheten att studera människors beteende men även hur de känner 
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vilket vi anser ger bättre förståelse för vårt problem än vad kategorier eller siffror, i form av 

exempelvis svar från enkätundersökningar hade gjort. 

 

Vi anser även att våra forskningsfrågor stämmer överens med frågor som är typiska för 

kvalitativa studier. Widerberg (2002) talar för att olika målsättningar även skapar olika frågor 

och forskaren som utför en kvalitativ studie ställer ofta frågor av typ: “Vad betyder 

fenomenet?” och “Vad handlar det om?” Målet med vår studie är att ge en djupare förståelse 

för vad en aktiv efterföljare är och hur dem bidrar till att upprätthålla organisationskultur. 

 

Vi ansåg även att den kvalitativa metoden var bäst lämpad för vår studie då vi utförde 

intervjuer och förde diskussioner i fokusgrupper för att få fram deltagarnas upplevelser och 

förståelser som kan kopplas till organisationens kultur. Som en kompletterande 

datainsamlingsmetod utförde vi även observationer för att undersöka hur de anställda agerar i 

det vardagliga arbetet. Vilket vi menar är datainsamlingsmetoder som är mer tillhörande den 

kvalitativa forskningsstrategin. Widerberg (2002) hävdar att metoder som intervjuer och 

observationer är vanliga angreppssätt för att kunna besvara problemställningarna i en 

kvalitativ studie. Observationer används som metod för att registrera och tolka kroppsliga och 

språkliga uttryck och agerande hos människor medan intervjuer används som metod för att få 

fram muntliga uppgifter, berättelser och förståelser.  

 

2.4  Fallstudiedesign 

Som vi nämnde tidigare i problemets karaktär så är studien av utforskande art, vilket enligt 

Merriam (1994) har betydelse för vilken studiedesign som används. Då vi avser undersöka en 

social verklighet så ansåg vi att en mer djupgående undersökning krävdes för att tillskansa oss 

det empiriska material som vi betraktade oss behöva. Eftersom vi med uppsatsens resultat 

avser att förklara och således skapa en djupare förståelse för fenomenet; aktiva efterföljare 

och hur dem bidrar till att upprätthålla organisationskultur, så ansåg vi fallstudie vara den 

bästa undersökningsdesignen. 

 

Yin (2007) argumenterar att ett väsentligt steg i fallstudiens process är val av fall vilket 

innebär de undersökningsenheter som ska ingå i den empiriska undersökningen. 

Undersökningsenheterna innebär i vårt fall vilken organisation och vilka respondenter som 

ska ingå. Yin (2007) talar vidare för att den största utmaningen i denna process ligger i att 
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veta vilka undersökningsenheter som ska väljas och varför dessa är av största betydelse för 

undersökningen och således bäst kan besvara frågeställningarna. Vi kommer vidare 

argumentera för dessa val.  

 

2.4.1  Val av fall 

För oss var val av fallföretag en stor utmaning då vi ansåg att organisationskulturen behövde 

vara framträdande i de aktiva efterföljarnas beteende och agerande, vilket är svårt att avgöra 

på förhand. Fallföretaget som valdes att ingå i undersökningen är Maxi ICA Stormarknad 

Vetlanda och valet styrdes av att två, enligt oss, grundläggande kriterier krävdes uppfyllas; det 

ska finnas någon typ av chef-medarbetare relation där medarbetarna har en relativ “frihet” i 

sina arbetsuppgifter för att kunna vara aktiva. Det kriteriet stödjer sig i de definitioner av 

aktiva efterföljare som har studerats och legat till grund för vår tolkning av fenomenet. 

Kriteriet bekräftades uppfyllas efter kontakt med företaget men även efter intervjuerna och 

observationerna.  

 

Den största utmaning låg i att veta om fallföretaget hade en kultur som sätter prägel på 

organisationen, vilket även Alvesson (2015) poängterar när han förklarar att det kan vara svårt 

att veta om ett företag har organisationskultur som genomsyrar hela organisationen. Det för 

att den ofta ter sig i form av omedvetna föreställningar och idéer. Därför bestämde vi det 

andra kriteriet att utgå från att organisationen skulle vara väletablerad och ha noggrant 

utarbetade och uttalade värderingar. Kravet på företaget att vara väletablerat grundar vi i att 

värderingarna mer sannolikt skulle vara mer genomarbetade av företaget och att det skulle 

finnas en prioritering i att kommunicera ut värderingarna till medarbetarna. Enligt Philipson 

(2011) ökar det även sannolikheten att medarbetarna har accepterat och tilltagit värderingarna. 

Att Maxi ICA Stormarknad Vetlanda uppfyllde detta kriterium bekräftades efter att ha fått 

tagit del av personalhandboken där värderingarna kommuniceras väl. Personalhandboken i sin 

tur delas ut till alla anställda inom organisationen. Bekräftelse gavs även efter intervjuerna där 

det framgick tydligt att värderingarna kommuniceras ut på olika sätt och är välkända hos 

medarbetarna. 

 

Maxi ICA Stormarknad Vetlanda har i skrivandets stund funnits i 9 år. Idag finns ca 100 st 

anställda vilket gör Maxi ICA Stormarknad till en av Vetlandas största arbetsgivare. De 

anställda är fördelade på butikens 4 företag som presenteras mer genomgående senare i 

analysen. Utöver att butiken inkluderar 4 företag så är verksamheten uppdelad i olika 
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avdelningar som de anställda arbetar inom (Personalhandbok 2016). Likt de flesta 

organisationer har Maxi ICA Stormarknad Vetlanda värderingar som de önskar ska prägla, 

och därmed arbetar för att ska genomsyra, verksamheten. En mer utförlig företagspresentation 

ges i kapitlet 5. Empirisk beskrivning och analys under 5.1 Företagspresentation. 

 

I vår studie gjorde vi ett medvetet val att använda oss av ett visst fallföretag och deras 

medarbetare som respondenter vilket enligt Yin (2013) kallas för avsiktligt urval, eller, enligt 

Alvehus (2013) för strategiskt urval. Det innebär att undersökningsenheterna är medvetet och 

strategiskt valda efter deras förmåga att på bästa sätt kunna besvara de forskningsfrågor som 

ligger till grund för studien. Att vi valde Maxi ICA Stormarknad Vetlanda och deras 

medarbetare som undersökningsenheter är just för att vi ansåg dem kunna besvara våra 

frågeställningar så välgrundat och sanningsenligt som möjligt. Vidare argumenteras för val av 

undersökningsenheter, det vill säga respondenter. 

 

2.4.2  Val av respondenter 

Dahlin-Ivanoff (2015) framhäver att det är viktigt att deltagarna väljs ut för det som de kan 

tillföra till studien, att dem bidrar med värdefull kunskap som behövs för forskningsämnet. De 

respondenter vi avsiktligt har valt för att medverka i vår undersökning är medarbetare som 

inte har någon formell chefsposition inom organisationen. Valet har gjorts då vi anser dessa 

respondenter vara dem som bäst representerar den grupp vi vill undersöka. Genom sin 

“följarroll” och sina upplevelser av företaget ansåg vi dem vara till mest hjälp med att 

tillskansa oss den information vi behöver. Därmed har vi även gjort ett aktivt val att inte ha 

med någon chef som deltagare i undersökningen då vi ansåg att dem inte hade bidragit med 

den information och kunskap som vi behöver för vår studie. Fortsättningsvis talar Yin (2013) 

för att en stor utmaning är att välja antalet enheter som ska ingå i studien. Med antal enheter 

så innebär det i vårt fall hur många fokusgrupper och intervjuer som ska ingå samt hur mycket 

tid som ska läggas på observationer för att vi ska anse informationen vara tillräcklig. Dessa 

parametrar presenteras i respektive datainsamlingsmetod. 

 

Trots att vi valde vilka undersökningsenheter som skulle ingå i studiens undersökning, alltså 

organisation och respondenter, så låg en viss del av urvalet utanför vår kontroll. När vi utförde 

observationer så skedde det av personal som slumpmässigt befann sig på den platsen vid den 

tiden, dock inom ramarna för observationsfältet. Detta kan även kallas bekvämlighetsurval då 

urvalet baseras på vilken typ av deltagare som finns tillgängliga för stunden (Alvehus 2013). 
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Det avspeglade sig även i hopsättningen av fokusgrupperna där företaget hade ett finger i 

leken genom att vara med och sätta ihop grupperna utifrån vilka som arbetade den dagen 

gruppdiskussionerna hölls. Däremot var vårt krav på endast medarbetare som deltagare ett 

styrande kriterium. Vi anser inte detta påverka respondenturvalet betydande då företaget 

själva fick utgå från vilka som var schemalagda den dagen vilket var bestämt sedan innan 

förfrågan om deltagande i studien gjordes. Därför anser vi inte heller detta påverka studiens 

trovärdighet. 

 

2.5  Datainsamlingsmetoder 

I vår studie avser vi att ge en djupare förståelse för hur aktiva efterföljare bidrar till att 

upprätthålla organisationskulturen. Därför har det varit viktigt för oss att använda 

datainsamlingsmetoder som på bästa sätt kan hjälpa oss uppnå detta och därmed besvara de 

frågeställningar vi har lagt som grund för studien. Vi har av den orsaken använt oss av 

diskussionsgrupper, observationer, enskilda intervjuer, dokument och artefakter samt gjort en 

litteratur-och artikelgenomgång, vilket kvalitativa fallstudier ofta inkluderar (Yin 2007; 

Merriam & Tisdell 2016). Bryman (2011) påtalar hur de metoder man som forskare väljer att 

använda sig av i sin undersökning har stor betydelse hur den empiriska “databasen” kommer 

att se ut. Alvehus (2013) fortsätter med att klargöra hur allt insamlat och arbetat empiriskt 

material ska spegla den undersökningsfråga som ligger till grund för studien. Det har vi har 

haft i åtanke under datainsamlingen.  

 

Utöver att tala om vikten av relevans i empiriska data så görs det i många studier skillnad på 

data av primär och sekundär art, där den huvudsakliga skillnaden ligger i vem som har samlat 

in data och i vilket syfte materialet är insamlat (Alvehus 2013). Vi har använt oss av 

primärdata i vår studie, vilket betyder att vi har samlat in allt empiriskt material själva. 

Primärdata är empiriskt material som skapats av forskaren just för den undersökning som 

studien syftar till att göra (Alvehus 2013). Vi ansåg primärdata vara viktig för vår studie då 

tidigare information kring relationen mellan aktivt efterföljarskap och upprätthållandet av 

organisationskultur är begränsad. Data av primär art hjälpte oss därför att skapa 

informationsbasen för vilken studien understödjer sig i. 
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2.5.1  Fokusgrupper 

Vi valde att hålla fokusgrupper då vi ville skapa en diskussion bland deltagarna om ämnena 

organisationskultur, aktivt efterföljarskap och ledarskap. Valet att även inkludera frågor kring 

ledarskap grundar sig i problemdiskussionen där vi argumenterar för att efterföljarskap och 

ledarskap sker i en dynamisk process. Därför såg vi även ett behov av att ställa frågor som 

berörde hur ledarna inom företaget ger utrymme för medarbetarna att vara “aktiva”.  

 

Vi ansåg att fokusgruppsintervjuer var en bra metod för oss som forskare att samla in 

information om deltagarnas tankar och känslor då dem faktiskt får sätta sig ner, fundera och 

diskutera kring diskussionsämnena. Vilket Dahlin-Ivanoff (2015) talar för är 

fokusgruppmetoden starka fördel. Det är på så sätt lättare att se världen som deltagarna gör 

och ta reda på inte bara hur dem tycker men även varför dem har vissa uppfattningar. “Under 

samtal med andra som befinner sig i samma situation får deltagarna perspektiv på saker och 

ting och de skapar mening medan processen pågår” (Jacobsen 2012:100). Våra 

förhoppningar med fokusgrupperna var att det skulle starta en tankeprocess hos deltagarna 

och att dem kunde börja bearbeta varandras erfarenheter som dem delade med sig av, vilket 

Jacobsen (2012) argumenterar att fokusgruppmetoden oftast gör. Det visade sig att vissa 

respondenter hade en klarare bild medan andra gavs hjälp på traven i tankeprocessen. Då 

organisationskultur handlar till viss del om omedvetna faktorer som människor inte går runt 

och tänker på i det dagliga arbetet så visade sig fokusgrupperna bidra till en viss medvetenhet 

genom reflektioner och mer analytiska diskussioner sinsemellan deltagarna. 

 

Rent praktiskt vad gäller arbetet med fokusgrupper blev det vår uppgift att hitta lämpliga 

deltagare, utarbeta en diskussionsguide (se bilaga 1), leda gruppdiskussionerna och spela in 

diskussionerna för att sedan kunna analysera dem. Vi fungerade som samtalsledare och 

moderatorer för samtalet. Vår uppgift blev således att initiera diskussioner och introducera 

nya aspekter av ämnet för att leda diskussionen framåt när deltagarna gled allt för långt från 

ämnet. Vilket Wibeck (2010) talar för att vara moderatorernas viktigaste uppgift. Wibeck 

(2010) fortsätter förklara att en moderator skiljer sig från traditionell intervjuare genom att 

målet med en fokusgrupp är att gruppdeltagarna ska diskutera fritt med varandra. Detta gjorde 

att vi valde just fokusgrupper som en del av vår empiriinsamling för studien. Vi ville styra den 

insamlade informationen så lite som möjligt, vilket gjorde att vi som moderatorer höll oss i 

bakgrunden. Målet var att deltagarna skulle få uttrycka sig med egna ord och på sitt egna sätt, 

därav också valet av att inte ha för många personer i varje grupp. 
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Att bestämma rätt antal grupper och hur många personer som skulle vara med i varje grupp 

var alltså enligt oss en viktig del i utförandet av fokusgrupperna. Frågor som vi ställde oss 

var; “hur många grupper som behövs för att vår studie ska kunna genomföras på ett 

tillfredsställande sätt?” och “hur stora grupperna ska vara för att kunna skapa en diskussion 

där alla får komma till tals?”. Vi bestämde oss för att ha 2 fokusgrupper med 4 personer i 

varje, vilket vi ansåg vara tillräckligt då vi som tidigare nämnt även utförde individuella 

intervjuer och observationer som ytterligre datainsamlingsmetoder. Grupperna kommer 

fortsättningsvis i studien att benämnas som Grupp A och B, utan inbördes ordning. Wibeck 

(2010) talar för att varje fokusgrupp ofta genererar en stor mängd information, därför finns 

risken att alltför många grupper bidrar till det närmaste ohanterligt material. Grupperna får 

inte heller vara för stora då det kan bli svårt att behålla allas uppmärksamhet samtidigt som 

alla ska få komma till tals. Wibeck (2010) hänvisar till Dunbar (1997) som menar att den övre 

gränsen för hur många personer som kan vara delaktiga i ett samtal går vid fyra personer, 

vilket även blev vår gräns för antalet deltagare i varje grupp.  

 

2.5.2  Intervjuer 

Vi valde att även utföra enskilda, personliga intervjuer med 3 medarbetare på Maxi ICA 

Vetlanda Stormarknad. Anledningen var att vi ansåg att det kan vara bristfälligt att endast 

använda sig av gruppdiskussioner. I gruppdiskussioner kan det lätt skapas “informella ledare” 

som lättare tar talan vilket får andra personer att hålla inne sina egna tankar. Vi menar att 

vissa personer är mer retoriskt kunniga och har därför lätt att få andra personer att dela samma 

mening som dem själva. Yin (2013) poängterar att fokusgrupper har sin speciella dynamik 

som forskaren måste hantera. Det kan exempelvis finnas risk att en eller två personer 

dominerar gruppens diskussioner och att detta kan bidra till att alla i gruppen inte får komma 

till tals på samma nivå. Genom vårt val att utföra individuella intervjuer gav vi personer 

chansen att även helt och hållet prata utifrån egna ord och tankar utan att de påverkas av 

någon annan. Detta ser vi som en stor positiv faktor då det hjälpte oss att bekräfta att det som 

sades i gruppdiskussionerna även i stora drag stämmer överens med det som 

intervjupersonerna sade individuellt. 

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi ställde våra 3 respondenter 

samma frågor som användes i gruppdiskussionerna. Dessa frågor var utgångspunkten under 

intervjuerna men om respondenterna kom in på intressanta sidospår som vi kände gav mening 



  
 

16 

till vår studie diskuterade vi även dem. Vi öppnade upp möjligheten för ett samtal där 

respondenterna själva med egna ord fick välja vad dem ville lyfta fram som viktigt. Vilket 

Bryman och Bell (2013) belyser som en stor fördel med den semistrukturerade intervjun. Vi 

var också väldigt öppna med att ändra ordningen på frågorna under intervjun utifrån de 

situationer som inträffade. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) talar för att när man gör 

kvalitativa intervjuer kan forskaren göra på flera olika sätt, det kan varieras hur många 

frågeformuleringar man vill ha med och om man vill ha med mer öppna frågor under 

intervjun. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att frågorna kan anpassas och att ordningen 

på frågorna kan ändras om det behövs. Precis som i fokusgrupperna har vi valt att hålla 

respondenterna från intervjuerna anonyma. Dem kommer därmed benämnas utan inbördes 

ordning för Respondent 1, 2, och 3.  

 

2.5.3  Observationer 

Vi valde att utföra observationer under 3 dagars tid som ett bidragande komplement till 

fokusgrupperna och intervjuerna. I fokusgrupperna och intervjuerna var målet att få en 

förståelse deltagarnas tankar och känslor. Observationer gav oss sen möjligheten att observera 

och registrera hur deltagarna betedde sig på arbetsplatsen, vilket Jacobsen (2012) förklarar att 

observationer handlar om. Metoden är lämplig då man intresserar sig av vad människor 

faktiskt gör, det vill säga beteenden och inte bara vad dem säger. 

 

Att utföra observationer gav oss även möjligheten att interagera i den miljön vi syftade 

undersöka vilket resulterade i en ännu bättre insikt i organisationskulturen. Bryman (2011) 

och Jacobsen (2012) förklarar hur forskare som utför kvalitativa studier oftast är intresserade 

av att komma närmre inpå de situationer eller miljöer som dem studerar för att kunna 

registrerar vad människor gör i ett visst sammanhang. För att kunna observera företagets 

kultur ansåg vi det vara viktigt att observera miljöer där personalen är formella men även 

miljöer där dem är informella. Därför observerade vi ute i butikens olika ytor, i 

personalrummet och i kontorslandskapet. Vi tog även tillfälle i akt vid lunch och fika att sitta 

ner i personalrummet för att observera. Det anser vi bidrog till en omedvetenhet av att bli 

observerad och därmed gav en mer avslappnad känsla bland personalen att prata fritt och 

agera precis som vanligt. 

 

I och med detta anser vi det också viktigt att belysa metodens främsta begränsning. Schein 

(1990) talar för hur ett stort problem med att studera organisationskultur är att det kan 
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uppfattas olika av organisationens medlemmar och utomstående observatörer. Vi hade i 

baktanke att det kan vara bristfällande att bara använda sig av antingen fokusgrupper, 

intervjuer eller observationer och bestämde oss därför att använda alla tre 

datainsamlingsmetoderna. Detta då vi ansåg att metoderna kompletterade varandra på ett bra 

sätt då vi kunde få fram både de känslor och tankar som deltagarna har men kunde även 

observera hur dem faktiskt betedde sig i de vardagliga aktiviteterna på arbetet. Jacobsen 

(2012) talar för att om man endast utför observationer ser man bara vad människor gör och får 

ingen uppfattning om vad de subjektivt upplever eller tycker. De fenomen som inte är direkt 

observerbara kan inte fångas upp, därför behövs det något som vidare kan komplettera 

observationerna.  

 

Merriam och Tisdell (2016) poängterar hur ingen människa kan observera precis allting och 

att man måste rikta in sig specifikt på det som är viktigt för sin egna studie. Därför har dem 

tagit fram en checklista med element som brukar visa sig vid observationer. Vi hade Merriam 

& Tisdells (2016) checklista (se bilaga 2) nedskriven och i bakhuvudet när vi utförde våra 

observationer på Maxi ICA Stormarknad Vetlanda. Vi ansåg listan hjälpa oss genom att 

kunna gå tillbaka till den när vi kände oss osäkra på om vi hade missat något viktigt. De 

faktorer som checklistan täcker och som vi tittade närmare på är den fysiska miljön, 

deltagarna, aktiviteter och interaktioner, konversationer, subtila faktorer och vårt egna 

beteende.  

 

2.5.4  Organisatoriska dokument 

Vi har använt oss av företagets hemsida och personalhandbok som beskriver hur Maxi ICA 

Stormarknad Vetlanda definierar sin organisation i form av värdegrund, värderingar, vision 

och mission. Merriam och Tisdell (2016) talar för att dokument av detta slag kan verka 

som  kompletterande material till intervjuer och observationer när man genomför en kvalitativ 

studie. Även Schein (1990) som talar specifikt för studerandet av organisationskultur nämner 

vikten av att inkludera en organisations uttalade och dokumenterade värderingar för att kunna 

förstå vilka underliggande antaganden som ligger som grund för en organisations kultur. Vi 

ansåg även att användningen av organisatoriska dokument gav oss bra information för 

företagspresentationen som presenteras i 5 Empirisk beskrivning och analy. 

 

Vi har försökt vara kritiska till den information vi har hämtat från företagets hemsida och 

organisatoriska dokument då vi är väl medvetna om att texterna är skrivna i andra syften än 
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för vår uppsats. Vi har i analysen haft i baktanke att informationen är vinklad utifrån vad 

företaget vill kommunicera ut och att detta oftast kan vara en förskönad bild av verkligheten. 

Att vara medveten om detta är otroligt viktigt för studiens slutresultat och trovärdighet 

(Bryman 2011; Alvehus 2013). 

 

2.5.5  Litteratur- och artikelgenomgång 

Utöver primärdata i form av fokusgrupper, intervjuer och observationer har vi även gjort en 

litteratur- och artikelgenomgång. Granskning av litteratur och akademiska artiklar har försett 

oss med djupare kunskap kring tidigare forskning inom våra forskningsområden, vilka är 

aktivt efterföljarskap och organisationskultur. Den litteratur vi har använt oss av är vald efter 

vilka författare och teorier som behandlas och som vi anser har betydelse för vår studie. För 

att hitta tidigare forskning använde vi oss av olika sökmotorer och databaser för vetenskaplig 

litteratur och artiklar, där våra främsta sökord var organisationskultur, efterföljarskap, aktivt 

efterföljarskap och ledarskap. Vi sökte även på respektive ord i dess direkta engelska 

översättning. Speciellt viktigt ansåg vi det vara i vår tolkning av aktivt efterföljarskap där vi 

valde att utgå från befintlig forsknings definitioner. Detta för att sedan under våra 

fokusgrupper och intervjuer kunna ställa frågor som bekräftar eller dementerar huruvida 

medarbetarna på Maxi ICA Stormarknad Vetlanda är aktiva efterföljare. Vi har under 

tolkningsprocessen haft i baktanke att materialet är framtaget i annat syfte än för vår studie 

och därmed valt att ha ett kritiskt synsätt.  

 

Litteratur och artiklar var även en stor bidragande faktor till specificeringen av 

forskningsfrågorna. Det medförde att problemdiskussionen till stor del består av olika 

argument och diskussioner som har förts av andra forskare och som vi har uppmärksammat i 

granskningen av deras verk. Merriam och Tisdell (2016) poängterar att forskare som inte tar 

sig tiden att undersöka vad som redan har studerats kan gå miste om chansen att ge ett 

betydande bidrag till området. Vi hoppas därför att vår studie ska belysa det gap som vi 

tidigare talat om men även väcka intresse och nyfikenhet hos läsaren, precis som litteraturen 

och artiklarna gjorde för oss.  

 

2.6  Databearbetning och tolkning 

Som studiens forskare utgör vi verktyget för insamlingen och analyseringen av det empiriska 

materialet. Vi hävdar därmed att våra tolkningar är subjektiva då det är vi som forskare som 
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ger mening åt materialet och vi har sedan tidigare föreställningar och referensramar som styr 

hur vi uppfattar saker och ting. Subjektiviteten styrker även Fejes och Thornberg (2015) när 

dem påpekar hur forskaren lägger fram en tolkning av verkligheten som är påverkad av 

tidigare bakgrund och kunskap. Däremot framhävs det vidare som den kvalitativa studiens 

styrka då de mänskliga elementen bidrar med en ny tolkning och förståelse för fenomenet. 

Vilket vi hoppas på att göra då vi vill skapa vår egen tolkning och förståelse av fenomenet 

aktivt efterföljarskap och hur dem bidrar till upprätthållandet av organisationskulturen. 

 

För att underlätta processen av att skapa mening ur en större mängd data har vi bearbetat och 

analyserat data vartefter den samlats in, vilket enligt Merriam och Tisdell (2016) är en av de 

utmärkande dragen för, men även praktiska fördelarna med kvalitativ metod. Efter varje 

fokusgrupp och personlig intervju satte vi oss ner med det inspelade materialet och 

diskuterade samt antecknade på datorn vad som framkom. Det vi sökte efter var tecken på 

aktivt efterföljarskap samt händelser, känslor och upplevelser som på något sätt beskriver 

företagets kultur. Detta för att kunna se kopplingar mellan aktivt efterföljarskap och hur dem 

bidrar till att upprätthålla organisationskulturen. Ännu en stor anledning till detta 

tillvägagångssätt var att vi efter observationerna hade upplevelserna färskt i minnet och 

därmed kunde ge en mer sanningsenlig och tillförlitlig bild av datan från observationerna. Vi 

anser denna del vara väldigt viktig då det precis som Svensson (2015) förklarar, är i detta steg 

som deltagarnas röster kommer till sitt fulla uttryck i studien.  

 

De empiriska materialet har under bearbetningen sorterats efter tre kategorier; 

organisationskultur, efterföljarskap och ledarskap. Sorteringen gjordes för att underlätta i 

analysprocessen. Studien är som tidigare nämnt induktiv vilket innebär att det bearbetade 

empiriska materialet, med tyngd på organisationskultur och efterföljarskap, ligger som grund 

för de teorier som studien behandlar samt den kommande analysen. 

 

2.7  Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) talar för att bedöma kvaliteten på en kvalitativ forskning så används ofta ordet 

tillförlitlighet. Tillförlitligheten består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Det är även dessa vi har valt att utgå 

från för att diskutera studiens kvalitet. 
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2.7.1  Trovärdighet 

Bryman (2011) beskriver att en studies trovärdighet ger möjlighet till flera olika tänkbara 

beskrivningar av den sociala verkligheten. Om det dock kan finnas många olika beskrivningar 

av den sociala verkligheten är det när allt kommer omkring trovärdigheten i den beskrivning 

som forskaren kommer fram till som avgör hur pass acceptabel den är i andra människors 

ögon. För att stärka trovärdigheten i vår studie har vi använt oss av flera olika metoder för att 

samla in vårt empiriska material. Som tidigare nämnt är dessa fokusgrupper, intervjuer, 

observationer och organisatoriska dokument. Dessa val gjordes för att kunna försöka skapa en 

så trovärdig tolkning som möjligt.  

 

För att få så uppriktiga svar som möjligt från respondenterna i studien valde vi att hålla dem 

anonyma, vilket vi anser gjorde dem trygga att kunna säga precis vad dem tänkte och kände. 

Frågor kring organisationskultur, ledarskap och efterföljarskap kan inneha en grad av 

sensitivitet för vissa personer och därav anonymiteten. Vi valde att ha relativt öppna frågor 

där personerna själva fick beskriva vad dem ansåg vara viktigt att lyfta fram. Detta medförde 

att personerna i fokusgrupperna och de individuella intervjuerna inte behövde nyansera ett 

konkret svar utan dem fick istället utrymme att beskriva öppet om organisationen och hur dem 

upplever samt arbetar inom den. Det har därför varit av värde för oss att få fram det som 

respondenterna själva har valt att belysa, vilket också är ett verktyg för kommande analys. 

 

2.7.2  Överförbarhet 

Då kvalitativ forskning i normalfallet inbegriper en studie av en liten grupp eller individer 

som har vissa gemensamma egenskaper (det handlar generellt om djup och inte om bredd) 

tenderar resultatet av forskningen att framhäva det kontextuellt unika. Därav berör 

överförbarhet hur väl resultatet av forskningen kan appliceras i en annan miljö, eller i samma 

kontext vid en senare tidpunkt (Bryman 2011).  

 

Vi önskar göra resultatet så generaliserbart som det går för att studien således ska kunna 

användas i framtida undersökningar kring relationen mellan aktiva efterföljare och 

upprätthållande av organisationskultur. Svårigheten i denna studiens fall ligger i att vi har 

utfört en fallstudie i ett specifikt företag. Fejes och Thornberg (2009) menar att kritiken till 

kvalitativ forskning till viss del bottnar i att det ofta görs observationer undersökningar av 

specifika fall, situationer och personer. Vi anser denna kritik vara rättfärdigad då det kan vara 
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svårt att klargöra om vårt resultat kan appliceras inom alla organisationer och branscher. Det 

är något vi låter vara osagt och upp till läsaren att avgöra. Vi anser dock att vårt resultat ger en 

större förståelse för hur aktiva efterföljare bidrar till att upprätthålla organisationskulturen, 

vilket var vårt syfte med studien. 

 

2.7.3  Pålitlighet 

I varje steg i studien har vi försökt beskriva tydligt varför vi har valt att gå tillväga på ett visst 

sätt. Detta för att skapa en transparent beskrivning som medför en högre pålitlighet i studien. 

Bryman (2011) diskuterar för att forskarna för en studie måste ha ett granskande synsätt. 

Därför ska forskarna säkerhetsställa att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse 

för alla faser av forskningsprocessen. Vi har försökt både i vår informationssamling, men 

även i våra tolkningar, att argumentera för den information som vi har använt oss av. Detta för 

att kunna skapa en tillgänglig redogörelse av alla delar så att läsaren kan bedöma studiens 

standard och resultat.  

 

För att uppnå en hög pålitlighet i det empiriska materialet har vi valt att använda oss av flera 

olika insamlingsmetoder för det empiriska materialet. För att uppnå en jämförbarhet mellan 

undersökningsenheterna i metoderna har vi försökt att genomföra varje intervju och 

gruppdiskussion likartade där även samma intervjuguide har använts. Vi spelade in 

fokusgrupperna och intervjuerna för att sedan kunna gå tillbaka flera gånger och analysera det 

insamlade materialet. Vid observationerna har vi använt oss av en checklista för att inte 

glömma bort någon viktig del vid varje observationstillfälle.  

 

Vi har även tagit hjälp av vår handledare, opponenter och examinator för synpunkter och 

konstruktiv kritik, vilket har haft en stor betydelse för oss under hela studieprocessen då vi 

högt har värdesatt deras bedömningar och kritik. Bryman (2011) talar för att kollegor kan 

fungera som “revisorer” under forskningens gång och bedöma kvaliteten på de procedurer 

som har valts.  

 

2.7.4  Möjlighet att styrka och konfirmera 

Vi är medvetna om att det kan svårt att vara helt objektiva i vår studie då vi till viss del 

påverkas av våra egna referensramar och tidigare bekanta teorier. Tidigare teoretiska 

kunskaper hjälpte oss att fokusera forskningsområdet och påverkade valet av metoder för 
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studien. Det ledde bland annat till framställandet av intervjufrågorna samt en förståelse för 

hur man observerar organisationskultur. Vad gäller den empiriska insamlingen har vi haft som 

avsikt att inte låta den tidigare teoretiska kunskapen begränsa oss utan vi har försökt vara så 

öppna som möjligt för de resultat som skulle kunna dyka upp. Det vill säga, teorin har 

studerats och utvecklats utifrån genomförd empiriinsamling vilket även utmärker den 

induktiva ansatsen som har tagits i denna studie, där det empiriska materialet genererar det 

teoretiska. Bryman (2011) talar för att styrka och konfirmera en studie krävs det att forskaren 

har en medvetenhet om att det det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig 

forskning. Forskaren måste säkerhetsställa att denne har agerat i god tro, det vill säga att 

denne inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet 

och slutsatsen av undersökningen.  

 

Då vi har utfört en kvalitativ studie är vi medvetna om att det är svårt att vara helt objektiva 

då resultatet av vår studie behandlar subjektiva tolkningar av respondenternas attityder, 

åsikter och perspektiv. Vi har försökt att så utförligt som möjligt beskriva och sätta ord på de 

tolkningar som vi har gjort utifrån respondenternas upplevelser, samtidigt som det lämnas 

utrymme för läsaren att att ta ställning till i vilken uträckning vi har kan ha påverkat resultatet.  

 

2.8  Forskningsetik 

Yin (2013) talar för att ordet etik har en fundamental betydelse vid forskning. När en person 

väljer att utföra en forskningsstudie, måste denna person upprätthålla en avgörande personlig 

egenskap så den bedriver sin forskning med ett utvecklat sinne för moral. “Ett sådant sinne är 

viktigt på grund av de otaliga grannlaga val som forskare och i synnerlighet kvalitativa 

forskare måste träffa” (Yin 2013:48). 

 

Jacobsen (2012) talar för att en studie i regel innebär att man gör intrång i enskilda individers 

privatliv och att detta ibland försätter forskaren i ett etiskt dilemma. Merriam och Tisdell 

(2016) talar vidare för att det i alla kvalitativa studier finns en etisk problematik gällande 

beskyddandet av dem som har bidragit med information till studien. Lalander (2015) tillägger 

att det är speciellt viktigt i studier där observationer har gjorts, även om dessa har varit öppna 

observationer. Trots att forskaren har informerat deltagarna om studien och dess intentioner så 

kan vissa moment av dold observation ske, även om det sker omedvetet från forskarens sida. 

Vad gäller beskyddandet av deltagarna valde vi att under observationerna inte definiera namn, 
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kön eller ålder på dem som blev observerade. Vi valde även att definiera fokusgrupperna och 

intervjurespondenterna som Grupp A och B samt Respondent 1, 2 och 3 oberoende av 

ordningen som intervjuerna hölls i. Delvis för att det är företaget som har anordnat 

gruppindelningen och således skulle kunna lista ut vilka deltagare som har sagt vad men även 

för att vi inte vill nämna några namn på deltagarna. Vi anser detta vara den bästa metoden för 

att tillåta deltagarna att prata fritt men även för att ge en trygghet genom att förhindra att 

namn och känslig information når företagsledningen. Vi ansåg även att denna metod skulle 

skapa mer sanningsenliga svar och också ökar trovärdigheten för studien. Vidare önskar vi 

inte att orsaka deltagarna skada i form av negativa konsekvenser av sitt deltagande vilket vi 

kopplar till vad Bryman (2011) talar för som principen om samtycke.  

 

Ännu en etisk fråga gällande studier angående organisationskultur är huruvida 

organisationskultur argumenteras för att kunna användas som manipulerande verktyg av 

ledare i sin styrning av efterföljare. Grey (2009) kritiserar just kulturstyrning då den försöker 

skapa en typ av lömsk kontroll. Vidare argumenterar han för att ingen individ ska behöva 

utnyttjas i förmån för den organisation dem arbetar för genom att till exempel lägga all 

ansträngning på att skapa konkurrensfördel för sin arbetsgivare. Även Alvesson (2012) 

uppmärksammar hur organisationskultur uttrycker makt genom att få, i detta fall efterföljare, 

att okritiskt acceptera och underordna sig vissa värderingar och ideal. Vi har inte som avsikt 

med denna uppsats att på något sätt “avslöja” för ledningen huruvida organisationskulturen 

kan användas som makt för att påverka eller styra medarbetarna. Vi önskar heller inte att detta 

arbete används av organisationen genom att utnyttja efterföljarskapet för att uppnå någon typ 

av konkurrensfördel. Vi ser hellre att en djupare förståelse ges för efterföljarskapets påverkan 

på organisationskulturen och hoppas att arbetet kan användas av organisationen för något gott 

snarare än ont.  
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3  Teori 
I följande kapitel kommer det inledningsvis presenteras teorier kring efterföljarskap och 

aktivt efterföljarskap i syfte att sedan kunna analysera och sammanställa befintlig forskning. 

Övrig teori som presenteras har genererats utifrån den empiriska undersökningen. De 

genererade teorierna har sin utgångspunkt i olika perspektiv av organisationskultur och 

värdegrund. 

 

3.1  Efterföljarskap 

Efterföljarskap kan förklaras som processen av att följa någon. “Followership  is what 

followers do when they follow” (Rost 2008:54). Vidare förklarar Rost (2008) att efterföljare 

som grupp eller individ inte utgör processen av efterföljarskap i sig. Efterföljare kan vara 

delaktiga i processen, men dem är inte processen. Definitionen är därmed inte mycket till 

förklaring utan verbet att följa.  

 

Chaleff (2008) talar för att vissa attityder och beteenden definierar vad efterföljarskap handlar 

om. Det ska finnas mod att stödja ledaren och göra allt för att bidra till ledarens framgång, 

mod att ta ansvar för gemensamma ändamål och och agera även om det inte har getts några 

direkta order från ledaren. Efterföljaren ska även ha mod att på ett konstruktivt sätt utmana 

ledaren eller gruppens beteenden om dessa hotar det gemensamma syftet samt mod att att 

delta i den utveckling som behövs för att förbättra ledare-följare relationen. Chaleff (2009) 

anser även att äldre efterföljare som har verkat inom organisationen under en lång tid också 

fungerar som ledare för andra. Det är av stor vikt att dessa efterföljare är medvetna om vad 

organisationen står för och det gemensamma mål som finns. Detta för att om dessa efterföljare 

saknar stark organisationsförmåga kommer det i sin tur påverka teamets prestation negativt i 

längden. Chaleff (2009) poängterar att alla grupper har en specifik kultur inom 

organisationen; en uppsättning normer att följa och ett eget sätt att se på omvärlden. 

Efterföljarna måste därför lära sig normerna och respektera den kraft som den existerande 

kulturen har.  

 

Kellerman (2007) väljer istället att definiera efterföljare efter den rang dem har. Efterföljare är 

långt nere i hierarkin och har inte lika mycket makt, auktoritet och influerade som sina 

överordnade. Vidare talar Kellerman (2007) för att det under årens lopp endast har varit ett 

handfull forskare som har försökt studera, segmentera och tala för efterföljarskap på djupet, 
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några av dessa är Robert Kelley och Ira Chaleff. Det viktigaste att poängtera av deras olika 

typologier är att ledare-efterföljare relationen, oavsett situation, kultur, eller vilken era dem är 

inbäddade i, är mer lik än vad den är olik. Underliggande finns det någon form av dominans 

och någon sorts respekt. 

 

Cox, Plagens och Sylla (2010) talar istället för att efterföljarskap inte kan ses som 

underordnade vilka strängt accepterar och lyder de diktat som organisationens 

auktoritetsfigurer har bestämt. Därav ser dem inte heller efterföljarskap som samma sak som 

att följa. Att följa är medvetet eller omedvetet influerat av ledarens handlingar. I kontrast 

anser dem att efterföljarskap är ett medvetet val av individen i samband med hans eller hennes 

relation till den nominella ledaren. Frågor i form av auktoritet och rang spelar således liten 

eller ingen roll i ett sådant val. Cox, Plagens och Sylla (2010) anser därmed att efterföljarskap 

istället kan ses som interaktivt. Vidare poängterar dem att efterföljarna har kontrollen genom 

de val dem gör och därför ligger organisationens framgång i händerna hos efterföljarna. 

 

3.1.1  Efterföljarskap i relation till ledaren 

Chaleff (2008) framhäver att det är viktigt att förstå att efterföljarskap skapas i en dynamisk 

process i relation till ledarskap, det går inte att studera efterföljarskap utan ledarskap och vise 

versa. “Vad är det enda som en ledare verkligen behöver?” Svaret är självklart efterföljare. 

Om ingen följer, kan inte heller någon leda. Du kan inte ha det ena utan det andra.  

 

Baker (2007) anser att relationen mellan efterföljare och ledare fungerar som en två-

vägsprocess. De båda parterna influerar varandras attityder och beteenden. Vidare talar Baker 

(2007) för att ledare och efterföljare har oskiljaktiga funktioner men olika roller där dem 

måste ha ett gemensamt mål inom organisationen. Om båda roller känner samma engagemang 

till relationen sinsemellan kommer dem även känna samma engagemang för att nå 

organisationens mål men såväl framgången av varandra. Hollander (2007) är inne på samma 

spår men talar för att ledarskap och efterföljarskap existerar i en relation som byggs över tid. 

Effektiva ledare stödjer denna relation genom att möta efterföljares behov, inte bara påtagliga 

sådana utan även behov i form av stöd, rättvisa och förtroende. Chaleff (2009) instämmer på 

det sistnämnda och menar att förtroende till ledaren är en av de viktigaste punkterna när 

efterföljare utvärderar ledarskap. Det vill säga att förtroende är grundläggande för att 

efterföljaren ska följa och påverka ledaren och organisationen.  
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Stech (2008) hävdar att ledare-efterföljare relationen är en paradigm som innebär ett sätt, eller 

ett system, att tänka och agera. Det är en delad världsbild som inkluderar begrepp, 

grundläggande antaganden, värderingar och metoder/tekniker och personerna som delar denna 

bild är oftast omedvetna om det. Stech (2008) anser att både ledarskap och efterföljarskap är 

tillstånd eller villkor som kan antas av olika personer i relationen, vid olika situationer. I den 

meningen blir ledarskap det inflytande en person ges och accepterar sig få från andra utan att 

känna tvång och efterföljarskap innebär att acceptera den personens inflytande utan att känna 

tvång.  

 

Vidare talar Stech (2008) för tre grundläggande antagande vilket han anser paradigmen ska 

präglas av. Den första bygger på att kunskap och kompetens är oberoende av position i 

organisationen och därmed måste ledare och efterföljare acceptera att åta sig olika roller 

beroende på vilken kunskap och kompetens som behövs i den specifika situationen. Den 

andra bygger på att organisationer är sociala och därmed ges och tas roller efter vad som är 

socialt accepterat i en viss kontext. Den tredje antar att individer är kapabla till att motivera 

och driva sig själva och kan därmed agera professionellt om möjligheten ges. Detta speglas 

även i de värderingar som Stech (2008) anser paradigmen att präglas av, dessa innebär att 

inflytande borde baseras på kunskap och kompetens vilket personer är mogna nog att själva 

bedöma om dem besitter. Även samarbete sinsemellan organisations- eller gruppmedlemmar 

är en stark värdering. Till slut talar Stech (2008) för att hans världsbild av ledare-efterföljare 

relationen bör inkludera metoder och tekniker som är mer flytande och oklart definierade än 

tidigare. Då relationen inte är statisk så kan inte heller metoderna och teknikerna förväntas 

vara det.  

 

3.1.2  Ett aktivt efterföljarskap 

Baker (2007) talar för att aktivt efterföljarskap bygger på 4 grundsatser vilka är 1) att 

efterföljare och ledare är roller, inte människor med inneboende egenskaper, 2) efterföljare är 

aktiva och inte passiva, 3) efterföljare och ledare delar ett gemensamt syfte, och 4) 

efterföljarskap måste studeras i relation till ledarskap. 

 

Carsten et al. (2010) diskuterar i sin studie att aktivt efterföljarskap visar sig genom att 

efterföljarna uttrycker sina åsikter och erbjuder sin input när det accepteras av ledaren. En 

aktiv efterföljare uttrycker sin egna uppfattning samtidigt som den håller sig lojal och 
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orubblig till ledarens beslut. Vilket även det implicerar att efterföljarskap och ledarskap måste 

ses i relation till varandra.  

 

Även Whitlock (2013) talar för att det måste finnas ledarskap för att införa och möjliggöra 

efterföljarskap. Dock anser han att valet att vara en aktiv efterföljare ligger i efterföljarens 

händer, och kräver då också att efterföljarna har vissa egenskaper som leder till specifika 

beteenden. Beteendena kan bidra till att etablera högpresterande organisationsteam med viljan 

och förutsättningarna att kontinuerligt kvalitetsförbättras. Dessa specifika beteenden är aktivt 

självmedvetenhet, bidragande positiv energi till gruppen, ifrågasätta och vara beredd på att bli 

ifrågasatt, prioritera gruppens mål, lära sig av misstag, att vara välkomnande, utåtgående, 

optimistisk, empatisk, villig att förstå andras behov, öppen för kulturer och förändring samt 

vara en effektiv lyssnare och kommunikatör.  

 

Blanchard et al. (2009) talar för att aktivt efterföljarskap ofta liknas vid bra efterföljarskap. 

Det finns två dimensioner som karaktäriserar en bra efterföljare, den första är självständigt 

kritiskt tänkande. Efterföljare som engagerar sig i självständigt kritiskt tänkande analyserar 

informationen dem får och utvärderar situationer och handlingar, för att sedan göra 

bedömningar oberoende av de politiska konsekvenserna av deras beslut. Denna typ av 

efterföljare tänker för sig själva, är deras egna person och är innovativa och kreativa. 

Dessutom analyserar dem frivilligt information och ger konstruktiv kritik på denna. Den andra 

dimensionen är aktivt engagemang, vilket innebär att efterföljaren tar initiativ och aktivt 

jobbar med att förbättra deras arbete.  

 

Likt Blanchard et al. (2009) talar Kellerman (2007) för att det finns dåligt respektive bra 

efterföljarskap och att aktivt efterföljarskap kan liknas vid bra efterföljarskap. Efterföljare 

som gör någonting, är att föredra framför efterföljare som inte gör någonting. Med andra ord, 

isolates och bystanders (lite eller inget engagemang, lite eller inget agerande) är därför inte att 

föredra. Sammanfattningsvis kommer dåliga efterföljare inte göra någonting för att bidra 

positivt till organisationen. Bra efterföljare stödjer istället aktivt en ledare om den är bra 

(effektiv och etisk) och kommer aktivt ställa sig emot en ledare om den är dålig (ineffektiv 

och oetisk). Bra efterföljare tar sig tid till att göra genomtänkta bedömningar om deras ledare 

och vad dem ansluter sig till.  
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Kellermans (2007) typologi utgår ifrån att man kan ranka huruvida pass aktiv en efterföljare 

är, där vissa frågor tas upp som generellt kan ställas i ett företag; deltar efterföljarna aktivt i 

möten och tillvägagångssätt? Demonstrerar dem engagemang genom att skapa dialoger, ställa 

bra frågor och generera nya idéer? Eller har dem checkat ut och kollar på mobilen eller 

klockan ständigt? Vidare talar Kellerman (2007) för att efterföljare kan delas upp i fem olika 

kategorier beroende på hur aktiva dem verkar vara. Kategorierna är isolates, bystanders, 

participants, activists och diehards.  

 

Kellerman (2007) talar för att efterföljare som isolates kan ses som helt oengagerade. De gör 

generellt inte mer än vad det som krävs av dem, då de bara är intresserade av att få lön så dem 

kan betala sina räkningar. De är inte intresserade av sina ledare, om att veta någonting om 

dem eller att respondera till dem på något uppenbart sätt. Bystanders kan ses som observatörer 

som inte deltar. De står medvetet åt sidan och är bortkopplade både från ledarna, grupperna 

och organisationen. De kan passivt medverka när det ligger i deras eget intresse att göra det, 

men dem är inte internt motiverade att engagera sig aktivt i gruppen och organisationen. 

 

Kellerman (2007) menar däremot att participants är engagerade på något sätt. Oavsett om 

dessa efterföljare tydligt stödjer deras ledare och organisationer, eller är emot dem, så bryr 

dem sig tillräckligt för att investera sin tid för att försöka påverka. När participants stödjer 

sina ledare och chefer är dem mycket eftertraktade. De fungerar som det bränsle som driver 

motorn. Activists tar ännu ett steg då dem på något sätt känner starkt för sina ledare och 

organisationer, vilket också gör att dem agerar därefter. De är angelägna, energiska och 

engagerade. De är investerade i människor och processer vilket också gör att vissa av dem har 

viljan att arbeta hårt för att tillmötesgå ledaren. Naturligtvis kan denna passion även innebära 

att de har en stor inverkan på en grupp eller organisation. Vissa activists uppmuntras även 

effektivt av sina överordnade att ta saker i egna händer, då de känner tillit till dem att ta egna 

beslut.  

 

Diehards, vilka representerar Kellermans (2007) högst rankade aktiva efterföljare, är däremot 

beredda att gå ner för sin sak oavsett om det är en individuell eller kollektiv idé. Dessa 

efterföljare är djupt hängivna till sina ledare. De uppvisar ett engagemang som oftast kan ses 

som väldigt krävande för någon eller något som dem anser vara värdiga. Dock är denna typ av 

efterföljare relativt sällsynta.  
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3.1.2.1  Effektivt efterföljarskap 

I mycket av den litteratur och artiklar vi har gått igenom så har Kelleys (1988) forskning kring 

effektivt efterföljarskap benämnts då det anses ligga nära aktivt efterföljarskap. Vi valde 

därför att även ta med teori om effektivt efterföljarskap då vi vill göra kopplingar mellan 

effektiv och aktivt efterföljarskap då vi ser många likheter dem emellan. 

 

Kelley (1988) talar för att efterföljare är olika effektiva och bidrar därmed mer eller mindre 

till en organisations framgång. För att kunna uppmuntra till mer effektivt efterföljarskap anser 

han det vara nödvändigt att förstå naturen av efterföljarens roll och därmed dess mänskliga 

egenskaper som tillåter effektivt efterföljarskap att ske. Detta resulterar i en åtskillnad på 

effektivt efterföljarskap och ineffektivt efterföljarskap. Vidare hävdar Kelley (1988) att en 

effektiv efterföljare inte kan definieras efter vad som motiverar denne och graden av 

motivation. Detta då motivationsfaktorerna samt graden av motivation är högst individuellt 

samtidigt som ett och samma arbete kan utföras lika bra av olika personer. Därför anser 

Kelley (1988) att det är beteendet hos efterföljarna som leder till effektivt respektive 

ineffektivt efterföljarskap och som därför måste inkluderas i analysen av effektivt 

efterföljarskap.  

 

En analys av efterföljarbeteenden resulterade i fem olika stilar av efterföljarskap, varav fyra 

sågs som mer eller mindre ineffektiva på grund av olika faktorer och en som definierades som 

effektivt efterföljarskap (Kelley 2008). Utifrån definitionen av effektivt efterföljarskap kan 

fyra väsentliga egenskaper utläsas; 1) effektiva efterföljare är självstyrda, 2) dem är 

engagerade i organisationen och till ett syfte, princip eller person utom en själv, 3) dem 

bygger upp sin kompetens och riktar sina insatser för maximerat resultat och slutligen 4) är 

dem modiga, ärliga och trovärdiga (ibid).  

 

Howell och Méndez (2008) synsätt på effektivt efterföljarskap liknar Kelleys i två aspekter 

genom att kunskap och kompetens om arbetet och arbetsuppgifter ska visas samt att ett 

intresse för relationer med medarbetare och/eller ledare ska finnas. Däremot så skiljer sig 

definitionerna på resterande punkter och Howell & Méndez (2008) inkluderar beteenden som 

att 1) stå upp för ledare framför andra medarbetare, 2) utöva inflytande på ledaren på ett 

självsäkert och icke emotionellt sätt som hjälper ledaren att undgå göra misstag, 3) klä sig och 

prata på ett visst sätt som visar vilken organisation man tillhör, 4) vara angelägen om 
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organisationens prestationer och stödjande atmosfär och sist men inte minst 5) visa villighet 

att delta i förändringar.  

 

Även Chaleff (2009) talar för effektiva efterföljare och menar att dem tar ansvar för att lära 

sig de regler som finns inom det system som dem arbetar inom. Reglerna fungerar som ett 

avtal, genom vilket gruppen bibehåller sin identitet, uttrycker sina värderingar och samordnar 

sina aktiviteter. En effektiv efterföljare förstår dessa regler och vet hur man får saker gjorda 

inom detta ramverk.  

 

3.2  Organisationskultur 

Som vi nämnt i problemets karaktär så finns det olika sätt att se på organisationskultur. Då 

studien avser belysa hur aktiva efterföljare bidrar till organisationskulturen, samt att 

respondenterna i undersökningen uttalade sig olika om organisationskultur, så anser vi det 

vara nödvändigt att presentera olika perspektiv av fenomenet. Hatch och Cunliffe (2013) talar 

för att det finns tre olika perspektiv på organisationskultur; modernism, symbolism och 

postmodernism. Vi har valt att fokusera på det modernistiska och symbolistiska perspektivet 

av organisationskultur då det var dessa som framkom i störst utsträckning i det empiriska 

materialet.  

 

3.2.1  Modernism 

Enligt det modernistiska synsätten anses det att kunskap och fakta är bundet till det som man 

kan uppfatta med de fem sinnena; öron, ögon, näsa, tunga och hud. Modernismen har dock 

tilltagit en del av det symboliska perspektivet då det tar hänsyn till att antaganden och 

värderingar påverkar människors beteende genom deras uttryck i normer och värderingar och 

att kulturen kommuniceras genom artefakter vilket inkluderar symboler, traditioner och seder 

(Hatch & Cunliffe 2013). Schein (2010) som anses vara modernism definierar 

organisationskultur som ett mönster av grundläggande antaganden som är skapade, upptäckta 

eller utvecklade av en given grupp när den lär sig att hantera problem med extern anpassning 

eller intern integration. Vidare har de grundläggande antagandena fungerat tillräckligt bra för 

att ses som giltiga och ska därför läras ut till nya medlemmar inom organisationen som det 

rätta sättet att uppfatta, tänka och känna i relation till dem problemen. Schein (2010) 

argumenterar att organisationskultur måste studeras på tre olika nivåer. De olika nivåerna 
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syftar till i vilken grad kulturen är synlig för observatören, från artefakter som är dem mest 

synliga till grundläggande antaganden som är svårast att studera. 

 

3.2.1.1  Artefakter 

Schein (2010) talar för att organisationskulturens första nivå består av artefakter, vilka 

innehåller de greppbara fenomen man kan se, höra och känna när man som ny kommer in i en 

given grupp. Det kan vara den synliga produkten som visar hur arkitekturen i den fysiska 

miljön ser ut i en organisation: bilder, gester, teknologi och produkter, logotyper, stil i form av 

kläder, hur man kommunicerar, språket som används och kommunikationsmönster etc. Även 

publicerade texter som beskriver vad organisationen står för samt det hörbara faktorer i form 

av de myter och historier som berättas om organisationen kan ses som artefakter. Schein 

(2010) talar även för att artefakter innefattar de observerade beteenden man kan se i en grupp 

och hur dessa blir till rutiner i en organisation. En observant kan beskriva vad den ser, 

upplever och känner men kan inte rekonstruera bara från detta vad det betyder i en given 

grupp. Schein (2010) talar för att man även måste analysera de tilltagna värderingar, synsätt, 

normer och regler som styr den operativa verksamheten för att ge en mer helhetsförståelse för 

organisationskultur.  Vilket leder in på nästa nivå som är gemensamma värderingar.  

 

3.2.1.2  Gemensamma värderingar 

Den andra nivån enligt Schein (2010) är gemensamma värderingarna. I organisationskulturen 

består de av sociala principer, mål, strategier och standarder som anses ha ett inneboende 

värde inom kulturen. Värderingarna är medvetna val av vad medlemmarna anser är rätt eller 

fel inom organisationen och kan därmed förklaras som det tillstånd vilket föredras över ett 

annat av organisationsmedlemmarna (Schein 2010). Deal och Kennedy (2000[1982]) anser att 

arbetet med värderingar bör inneha tre karaktärsdrag. Värderingarna ska stå för någonting, de 

ska formuleras och finjusteras av ledningen för att sedan kommuniceras ut samt att 

värderingarna ska delas av alla medlemmar inom organisationen. Värderingarna fungerar som 

organisationskulturens grundpelare. Dem hävdar att värderingarna fastställer de gemensamma 

föreställningarna och uttrycker sig som en typ av “organisatorisk attityd” som gör att 

organisationen utmärker sig gentemot andra organisationer. Denna attityd förser även dem 

anställda med riktlinjer för beteendet i det dagliga arbetet. Detta argument grundar sig att 

värderingarna är det som styr hur beslut tas och därför även hur medarbetarna agerar (ibid). 

 



  
 

32 

Deal och Kennedy (2000[1982]) betonar vikten av att dela värderingar, att dem faktiskt är 

gemensamma föreställningar som delas av alla inom organisationen. Om de anställda vet vad 

organisationen står för, och delar dessa värderingar så är sannolikheten högre att de beslut 

som tas kommer gynna organisationen. På så sätt känner medarbetarna även en större 

delaktighet i organisationen och vidare motiveras att arbeta för att stärka de värderingar som 

finns (ibid). Schein (2010) hävdar att värderingar är det som ligger till grund för första 

lösningen av ett nytt problem inom organisationen. När de tilltagna värderingarna till slut tas 

för givet att fungera blir dem till grundläggande antaganden inom organisationen. 

 

3.2.1.3  Grundläggande antaganden 

Enligt Schein (2010) är grundläggande antagande själva kärnan i organisationskulturen. De 

kan förklaras som lösningar som upprepade gånger har löst ett problem och därefter tas för 

givna av medlemmarna i organisationen att fungera. De grundläggande antaganden blir 

således omedvetna hos individen. Det som från en början var en individs (ofta ledarens) 

värderingar eller känsla blir till slut en verklighet för organisationen.  

 

Schein (2010) talar för att de grundläggande antaganden som ligger till grund för gruppens 

värderingar och handlingar är svåra att identifiera då dem ofta är omedvetna och för-givet-

tagna synsätt, tankar, känslor och tro. Schein (2010) talar dock för att det är viktigt att förstå̊ 

de underliggande och mest grundläggande antagandena i gruppen för att få en djupare 

förståelse av organisationskultur. 

 

3.2.1.4  Subkulturer 

Vidare förklarar Alvesson (2013) att finns det forskare som anser synsättet av 

organisationskultur som att delas av alla inom organisationen att vara problematisk och svår 

att upprätthålla i verkligheten. Van Maanen och Barley (1985) i Alvesson (2013) 

argumenterar att subkulturer uppstår inom organisationskultur som resultat av organisatorisk 

segmentering. Alvesson (2013) fortsätter med att subkulturer innebär att det finns flera 

kulturer inom organisationskulturen vilket därmed antyder att inga subkulturer är konsekventa 

eller homogena. Med det menas att varje subkultur innehåller sina egna värderingar, normer 

m.m. som har skapats av specifika upplevelser, både personliga och inom den gruppen. Ett 

annat sätt att se på saken är subkulturer som att samverka under organisationens 

paraplykultur. Det antyder däremot fortfarande att de idéer och värderingar som 
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företagsledningen har framställt, på ett eller annat sätt delas av alla medlemmar inom 

organisationen. Existensen av subkulturer kan vara både positivt och negativt. Positivt i den 

bemärkelse att medarbetare kan finna gemenskap i en grupp även inom större organisationer 

men negativt i den mening att grupperna kan finna meningsskillnaderna svåra att hantera 

(ibid). 

 

Som nämnt tidigare så kan subkulturer ske som ett resultat av organisatorisk segmentering. 

Alvesson (2013) förklarar det som att uppdelning och formandet av subkulturer kan ske efter 

till exempel avdelning, arbetsuppgifter, projekt eller fritidsintressen. Genom att människor 

agerar och interagerar på ett visst sätt så skapas gemensamma värderingar och meningar som 

sedan blir till en egen subkultur. Kortfattat kan det förklaras som att anställda i en 

organisation mer sannolikt kommer dela värderingar, normer och grundläggande antaganden 

med en mindre grupp än organisationen som juridisk enhet (ibid). Däremot kan man som 

organisationsmedlem uppleva ett tillhörande till flera subkulturer. Genom att interagera med 

olika kulturer vid olika tillfällen kan flera värderingar och meningar skapas och delas (Van 

Maanen & Barley 1983; Alvesson 2013).  

 

Likt Scheins (2010) definition av organisationskultur så presenterar Van Maanen och Barley 

(1983) i sitt synsätt på hur subkulturer skapas att kultur är en social konstruktion som är ett 

resultat av att möta problem eller en situation och skapa lösningar på dem som sedan ses som 

alltid fungerande och vedertagna. Olika grupper i samhället, eller i detta fall organisationen, 

möter olika problem och därmed utvecklar sin respektive lösning på problemen vilket då 

skapar subkulturer. Det kan även förklaras väldigt kortfattat som att de värderingar och 

föreställningar som inte delas är vad som skiljer subkulturer från varandra. Fortsättningsvis 

presenterar Van Maanen och Barley (1983) en generell modell för utvecklingen av 

subkulturer utifrån fyra konceptuella kategorier.  

 

Den första kategorien är strukturell position som innebär att grupperna skapas utifrån en 

uppsättning strukturella variabler som utmärker dem från andra grupper. Det är även dessa 

variabler som influerar typen av problem som gruppen sannolikt kommer möta. Likt Alvesson 

(2013) förklarar dem denna typ av uppdelning att kunna uppstå efter exempelvis avdelning 

vilket då har betydelse för typen av problemen som möts. Den andra kategorin är differentiell 

interagering som innebär att om en grupp utsätts för ihållande och relativt intensiv 

interagering så kommer situationer och problem kollektivt bedömas och definieras. Det är 
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dessa definitionerna som sedan kommer ses som allmänt giltiga i respektive subkultur. Den 

tredje kategorin är kollektiv förståelse och kan förklaras som resultatet av de två första. Att en 

grupp skapas utifrån strukturella variabler och sedan intensivt interagerar med varandra 

skapar troligtvis kollektivt förstådda värderingar och meningar. Beroende på hopsättningen av 

människor i gruppen och tiden som har spenderats tillsammans så sätts nivån på det kollektiva 

tänkandet. Detta leder oss direkt till den fjärde kategorin som uppmärksammar individens 

betydelse i gruppen. Van Maanen och Barley (1983) menar att en grupp definieras av 

individerna som ingår och därför måste även deras respektive attityder, värderingar, 

kunskaper och kompetenser tas i beaktning. Detta kan även vara det som definierar en person 

inom gruppen. 

 

3.2.2  Symbolism 

Hatch och Cunliffe (2013) talar för att det symboliska perspektivet på organisationskultur 

präglas av antagandet om att det är symboler som utgör organisationskulturen. Inom 

symbolismen anses det att förutom de fem sinnena, så kan även känslor och intuition räknas 

till hur man definierar verkligheten. 

 

I Alvesson (2015) definition av organisationskultur som gemensam innebörd och symbolik så 

förklarar han det fungera som ett system som förser människan med gemensamma regler. 

Dessa regler styr i sin tur de kognitiva och emotionella aspekterna på medlemskapet i en 

grupp eller organisation, men även de medel där dem formas och ges uttryck för. Kulturen blir 

således en ram för att förstå hur beteende, sociala företeelser, institutioner och processer blir 

meningsfulla och begripliga för en grupp människor. Alvesson (2015) uttrycker sig som att 

kultur är något som finns och delas sinsemellan personer snarare än hos individen och 

uttrycks öppet i form av innebörder och symboler.  

 

Genom att definiera organisationskultur som innebörder och symboler så förkastar inte 

Alvesson (2015) att kultur inkluderar andra aspekter men argumenterar dessa för att vara 

viktigast. Innebörder hänvisar till hur ett objekt eller yttrande tolkas och är subjektiva i den 

mening att det är ett sätt att relatera till saker. Relateringen gör alltså tolkningen. Det är även i 

detta skede som organisationskulturen har sin inverkan genom att skapa referensramar för hur 

tolkningen blir (Alvesson 2013). En symbol kan definieras som ett objekt, yttrande handling 

osv, som står för någonting speciellt och har en djupare mening tilldelad sig. Det i sin tur 

skapar och skapas av organisationskulturen. Symboler argumenteras för att vara effektiva sätt 
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att inom organisationer förmedla det budskap som symbolen är laddad med till flera personer 

vilket bidrar till den gemensamt hållna föreställningen om organisationen, alltså 

organisationskulturen (ibid).  

 

3.3  Värdegrundens betydelse 

Värdegrunden och dess ingående grundvärderingar är oftast skapade av organisationer för att 

framhäva de goda egenskaper dem anser sig stå för. Det leder till att värdegrunden oftast 

används som ett argument till varför en organisation är att föredra över andra organisationer. 

Därmed kan det även argumenteras för att vara det som särskiljer en organisation från en 

annan utåt sett. Även organisationskulturen förklaras för att vara specifik för den enskilda 

organisationen (Alvesson 2012; Philipson 2011). Philipson (2011) argumenterar att 

värdegrund och organisationskultur till en viss del kan ses som sammanlänkade. Vilket även 

framkom under den empiriska undersökningen. Därför ansåg vi det även vara essentiellt att 

presentera värdegrund som en del inom organisationskulturen. 

 

Inom många företag läggs det ner mycket tid och pengar på värdegrundsarbete vilket enligt 

Philipson (2011:39) innebär bland annat att konstruera värdegrunder vilka tar stånd i “ett 

antal väldefinierade och väl förankrade grundvärden”. Dessa grundvärden är dem viktigaste 

av alla värderingar och önskas av företagsledningen som sätter dem att vara motiverande  i 

handlingar och beteenden. Värdegrunder för organisationer kan därmed definieras som de 

centrala grundvärderingar vilka är kompromisslösa och präglar moraliska uppfattningar av 

vad som är rätt och fel inom organisationen (ibid). Enligt Philipson (2011) är det specifikt 

ordet värde som är av betydelse. Inom organisatoriska sammanhang anger ett värde vad en 

grupp anser som eftersträvansvärt att åstadkomma inom organisationen. Det kan vara 

handlingar, situationer eller föremål som tillskrivs ett värde och som önskas förverkligas av 

organisationen. Värden motiverar således människor “att handla så att de får uppleva vad 

som är värdefullt” (Philipson 2011:19).  

 

Philipson (2011) och Alvesson (2012) förklarar hur företagsledare i de flesta fall lägger vikt i 

att deras medarbetare ska vilja handla utifrån företagets värderingar och därmed gagna 

organisationen. För att det ska kunna ske argumenterar Philipsson (2011) att medarbetarnas 

värderingar, även så kallade medarbetarvärderingarna, måste stämma överens med företagets 

värderingar och således ses som eftersträvansvärda av båda parter. För att det i sin tur ska vara 
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möjligt krävs en hög grad av medvetenhet om företagets grundvärderingar hos dem anställda. 

Det är här värdegrundens betydelse inom organisationskulturen tar sin plats. Philipson (2011) 

förklarar att kulturen kan vara manifest genom att vara dokumenterad och artikulerad i 

exempelvis ett värdegrundsdokument. Det bidrar till väl kända värderingar av organisationens 

anställda och sannolikheten att värdegrunden accepteras och därmed gemensamt delas ökar. 

Det leder även till att värderingarna blir mer framträdande. Viktigt att belysa är att ju klarare 

och tydligare företagsvärderingarna är, desto lättare är det för medarbetarna att relatera till. 

Även Alvesson (2015) tydliggör problematiken med hur värdegrunder oftast är vaga och 

luddiga vilket gör det svårt att tolka dess egentliga innebörder. Fortsättningsvis förklarar 

Philipson (2011) att det är först efter att värdegrunden har gjorts medveten som de anställda 

kan sätta sina värderingar i relation till organisationens och finna harmoni samt börja arbeta 

mot gemensamma mål. Således är den manifesta kulturen normerande vilket innebär att 

värdegrundsdokumentet och därmed värdegrunderna tillämpas i vardagsarbetet inom 

organisationen.  

 

Skulle däremot medarbetarvärderingarna skilja sig märkbart från företagsvärderingarna så 

skapas högst troligtvis en kultur där företagets värdegrund inte är inkluderad vilket kan leda 

till kontraproduktivitet och ineffektivitet som oftast resulterar i en splittrad och konfliktfylld 

arbetsplats (Philipson 2011). Det kan även resultera i flera olika subkulturer inom 

organisationskulturen vilket har diskuterats tidigare (Philipson 2011; Van Maanen & Barley 

1983). Likt Deal och Kennedy (2000[1982]) framhäver därför Philipson (2011) i kontexten 

för värdegrunden även vikten av kollektiv förståelse av de grundläggande värderingarna för 

att undvika en negativ utveckling av organisationskultur och dess möjliga subkulturer. 

“Därför måste det finnas en värderingsmässig samhörighet […] för att samspel och lagarbete 

ska fungera” (Philipson 2011:48).  

 

Till skillnad från Philipson (2011) så ställer sig Alvesson (2015) initialt mer ifrågasättande till 

värdegrundens delaktighet i organisationskulturen. Medan Philipson (2011) argumenterar att 

värdegrunden faktiskt kan uttrycka sig i kulturen så menar Alvesson (2015) att så är inte 

normalfallet. Istället förklaras värdegrunden av Alvesson (2015) att oftast vara några positiva 

dygder som uttrycks internt och extern av företag för att bidra till legitimitet. Till följd därav 

blir värdegrunden en idealistisk verklighet och fokuserar på hur det anses bör vara snarare än 

hur det faktiskt är. Därmed belyser Alvesson (2015) problematiken med hur värdegrunden 

ofta är frikopplad från realism och praktik. I enlighet med Tengblad et al. (2007) som 
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uttrycker organisationskultur för att vara vad som faktiskt sker i praktiken så innebär det 

således att värdegrund och organisationskultur är två separata fenomen som nödvändigtvis 

inte är sammankopplade. 

 

3.3.1  Delvärden 

Philipson (2011) förklarar hur grundvärden kan brytas ner i så kallade delvärden för att 

identifiera och få djupare förståelse för vad grundvärdena består av. Det gör det även lättare 

att konkretisera och tydliggöra värdena. Delvärden kan därför definieras som de beståndsdelar 

vilka värdegrundens olika grundvärden består av (ibid).  

 

Philipson (2011) riktar uppmärksamheten på kvalitetsbegreppets relation till värdegrunden där 

han argumenterar att värdegrundens delvärden definierar vilken kvalitet som kan förväntas i 

företagets produkter och/eller tjänster. Det är även den kvalitet som företaget önskar 

förverkliga vilket kan kopplas tillbaka till värdegrunden som förklarades som 

eftersträvansvärd av organisationen. Det är således viktigt att delvärdena är genomtänkta och 

noggrant utarbetade för att avhålla sig från missförstånd gällande vad företaget står för 

kvalitetsmässigt. 
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4  Teoretisk analys 
I följande kapitel analyseras aktivt efterföljarskap utifrån befintlig forskning (teorier) för att 

kunna skapa oss en egen definition av fenomenet. 

 

4.1  En analys av aktivt efterföljarskap 

I mycket av den forskning vi har granskat, som sedan har legat till grund för valen av teorier 

att ta med i studien, så finns det vissa faktorer som återkommer mer ofta än andra och har 

därmed varit avgörande för dess betydelse i studien. Vår analys av aktivt efterföljarskap 

kommer först ha sin utgångspunkt i efterföljarskap för att sedan leda in på att det finns olika 

nivåer av efterföljarskap där just fenomenet aktivt efterföljarskap börjar växa fram. Detta för 

att sedan i slutsatsen presentera vår sammanställda definition av aktivt efterföljarskap. 

 

4.1.1  Efterföljarskap 

Rost (2008) förklarar fenomenet efterföljarskap som en process av att följa någon. 

“Followership is what followers do when they follow” (Rost 2008:54). Utifrån Rost (2008) 

definition av efterföljarskap kan vi alltså utläsa att processperspektivet har tilltagits då 

förklaringen lyder att efterföljare som individ eller grupp är delaktiga i processen att följa. 

Processen antyder således att det måste finnas någon att följa vilket därmed innebär att 

efterföljarskapet måste ses i relation till ledarskapet.  

 

Det finns flera forskare som delar Rost (2008) argument om att efterföljarskap måste studeras 

i relation till ledarskap. Baker (2007) tar likt Rost (2008) ett processperspektiv och talar för att 

efterföljarskap och ledarskap kan definieras som en tvåvägsprocess där dem båda fyller 

samma funktion men tar sig an roller beroende på situationen. Chaleff (2008) talar för att 

relationen är en dynamisk process sinsemellan vilket innebär att efterföljarskap är beroende 

av ledarskap, det ena kan inte finnas utan det andra. Vidare talar han för att efterföljarskap 

kan definieras som en uppsättning beteenden och attityder som efterföljaren har gentemot sin 

ledare och organisation. Både Baker (2007) och Chaleff (2008) anser vi styrker Rost (2008) 

argumentation för att efterföljare som individ eller grupp inte utgör processen av 

efterföljarskap i sig, det är istället delaktiga i den tillsammans med ledaren. 
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Även Cox, Plagens och Sylla (2010) håller med om att efterföljarskap kan ses i relation till 

ledarskap. Däremot talar dem emot ovan resonemang som hålls av Rost (2008) när dem 

hävdar att efterföljarskap vilket förklaras som ”att följa” inte kan klassas som efterföljarskap 

då handlingarna i det fallet är medvetet eller omedvetet påverkade av ledaren. Att följa anser 

de därför inte vara aktuellt i sin definition av efterföljarskap. Cox, Plagens och Sylla (2010) 

hävdar istället att efterföljarskap är ett medvetet val från individens sida i relation till den 

utsedda ledaren i den givna situationen. 

 

Hollander (2007) å andra sidan väljer att framhäva tidsaspektens betydelse i relationen mellan 

ledare och efterföljare. Genom att belysa att relationen i vilket ledarskap och efterföljarskap 

skapas sker över tid så kan Hollanders (2007) teori tolkas som att ledarskapet och 

efterföljarskapet tar tid att bygga upp. 

 

Kellerman (2007) väljer istället att definiera efterföljarskap utifrån den rang personerna har 

inom organisationen. Efterföljare kan ses som de personer vilka är långt nere i hierarkin. De 

har därför inte lika mycket makt, auktoritet och influerade som sina överordnade. Efterföljare 

är personer som inte vill bli sedda som ledare och därför fogar sig för att behålla kollektiv 

stabilitet och säkerhet. Utifrån denna definition anser vi oss kunna tyda en typ av ledare-

efterföljare relation men då snarare som under- och överordnade, istället för den interaktiva 

processen som exempelvis Cox, Plages och Sylla (2010) talar för.  

 

Ytterligare forskning, likt Chaleff (2008) och Cox, Plagens och Sylla (2010) har förklarat 

efterföljarskap som att handla om vissa specifika attityder och beteenden men argumenterar 

då för ett efterföljarskap som kan definieras som mer eller mindre aktivt. Vi kan även se att 

forskare, likt Kellerman (2007), har studerat efterföljarskap på en djupare nivå där dem mer 

ingående har studerat att det finns olika sidor och nivåer av efterföljarskapet. Därav 

nästkommande analys av efterföljarskapet på en djupare nivå. 

 

4.1.2  Efterföljarskap på en djupare nivå 

Kellerman (2007) talar för att hon är en av de forskare som försöker studera, segmentera och 

argumentera för efterföljarskap på en djupare nivå. I sin forskning talar hon för att man ska 

kunna ranka hur pass aktiva efterföljare är. I hennes typologi har hon tagit fram fem olika 

nivåer av efterföljarskap, där den lägsta nivån ses som minst aktivt och den högsta som mest 

aktiv. De fem olika nivåer som typologin består av är isolates, bystanders, participants, 
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activists och diehards. Vi anser Kellermans (2007) rankning och kategorisering av 

efterföljarskap vara en bra och användbar utgångspunkt för oss men även andra för att kunna 

analysera hur medarbetarna kan ses som aktiva efterföljare.  

 

Kellerman (2007) beskriver att den lägst rankade efterföljaren, isolates, inte gör mer än det 

som krävs av dem då dem egentligen bara bryr sig om att få sin lön. Isolates är inte 

intresserade av någon relation till ledaren och dem gör inget extra utöver som kan bidra till 

organisationen. Den andra nivån som är bystanders beskrivs vara observatörer som observerar 

men inte deltar. Kellerman (2007) beskriver att denna nivån av efterföljarskap kan passivt 

medverka, men endast om det ligger i deras eget intresse att göra det. Båda nivåerna och dess 

egenskaper håller vi med om tyder på ett mer passivt efterföljarskap och menar vi därför även 

understödjer kommande analys om aktivt efterföljarskap.  

 

Vi har även kommit fram till att den högsta nivån inte kan liknas vid det aktiva efterföljarskap 

som beskrivs i organisationsforskning. Utifrån beskrivningen av diehards anser vi, precis som 

Kellerman (2007), att den nivån är som mest aktiv. Vi anser dock att diehards är ett 

extremistiskt och radikalt efterföljarskap och relativt ovanlig i organisationer, om det ens 

existerar.  

 

Liknelser som vi kan se till detta typ av efterföljarskap är många av de människor som valde 

att följa Hitler, vilket även Kellerman (2007) har använt som exempel. Kellerman (2007) 

väljer att använda sig av nazi propagandisten Josef Goebbels som metafor för att förklara 

diehards. När förhållandena för den tyska armen började försämras i slutet av kriget och 

Tyskland låg i underläge var fortfarande Josef Goebbels nära sin ledare, ända in i slutet. När 

det sedan kom ut att Hitler hade begått självmord tog Goebbels det mest radikala diehard-

beslutet som en efterföljare kan ta, han tillsammans med sin fru och deras sex barn tog 

tillsammans sina liv. Utan Hitler vid makten, ansåg dem att livet inte längre var värt att leva. 

Kellerman (2007) påpekar att denna typ av efterföljare är relativt sällsynt då dem ofta visar ett 

väldigt krävande engagemang för någon eller något som dem anser vara värdiga. Vilket vi 

precis som Kellerman (2007) anser vara otroligt ovanligt inom organisationer. 
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4.2  Aktivt efterföljarskap 

Som sagt anser vi efterföljarskap i form av isolates och bystanders vara mer av passiv art och 

diehards vara extremistisk och något vi inte ser liknelser till i övrig teorier. Därav kvarstår 

Kellermans (2007) två mellannivåer; participants och activists. Det är även vid dessa två 

nivåer som vi kan se kopplingar mellan övrig teori om aktivt efterföljarskap. Vid dessa två 

nivåer kan vi se ett engagemang hos efterföljarna, då dem har viljan till att aktivt bidra till 

gruppen eller organisationen. Vi kommer därför att utgå från dessa två nivåer och ställa dem 

mot övrig teori om aktivt och effektivt efterföljarskap för att senare i slutsatsen kunna få fram 

vår egna definition av aktivt efterföljarskap.  

 

De tidigare förda argumenten kring lägsta och högsta nivåerna i Kellermans (2007) typologi 

anser vi tydligt visar att efterföljarskap kan studeras i olika nivåer. Whitlock (2013) är inne på 

samma spår och talar för efterföljare kan vara både passiva och aktiva och att det ligger i 

efterföljarens händer att välja att vara aktiv. Däremot finns det forskare som inte håller med 

om efterföljarskap på olika nivåer. Bakers (2007) syn på aktivt efterföljarskap skiljer sig från 

Kellermans (2007) och Whitlocks (2013) då han talar för att aktivt efterföljarskap har en av 

sina grundsatser i att efterföljare är aktiva och inte passiva, vilket då talar för att han anser att 

alla efterföljare är aktiva.  

 

Kellerman (2007) väljer även att likna aktivt och passivt efterföljarskap vid bra respektive 

dåligt efterföljarskap. Något som Blanchard et al. (2009) även talar för. Argumentet baseras 

på att det alltid är att föredra efterföljare som gör någonting, framför dem som inte gör 

någonting för organisationen. Isolates och bystanders är oönskade i organisationer då dem har 

lite eller inget engagemang och lite eller inget agerande och definieras därmed med dåligt 

efterföljarskap. Istället talar hon för att bra efterföljarskap är eftersträvansvärt då dem aktivt 

stödjer en ledare om den är bra, men att de också kan ställa sig emot ledaren om dem anser att 

ledaren är dålig. De försöker aktivt bidra till gruppen och organisationen genom sitt 

efterföljarskap och gör genomtänkta beslut om ledarna och vad dem har valt att ansluta sig 

till. 

 

Whitlock (2013) väljer att definiera aktivt efterföljarskap med att det finns vissa beteenden 

som specifikt bidrar till gruppen och organisationen. Dessa beteenden är bidragande positiv 

energi till gruppen, självmedvetenhet, vara välkomnande, utåtgående, empatisk, optimistisk, 
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prioriterar gruppens mål, är beredd att ifrågasätta med och att bli ifrågasatt, öppen för kulturer 

och förändring samt att dem är effektiva lyssnare och kommunikatörer. Utifrån denna 

definition av aktiva efterföljarskapet kan vi nu börja se likheter till det som Kellerman (2007) 

förklarar som sina två mellannivåer participants och activists. Många av de egenskaper och 

beteenden som Whitlock (2013) beskriver anser vi stämmer överens med det som definierar 

participants och activists. Kellerman (2007) förklarar att participants oavsett om dem stödjer 

ledaren eller inte bryr sig tillräckligt mycket för att investera sin tid och för att försöka 

påverka och göra skillnad i gruppen och organisationen. När participants dessutom stödjer 

ledaren är dem mycket eftertraktade då dem fungerar som bränsle som driver motorn. Activist 

tar det ett steg längre och känner starkt för sin ledare vilket också gör att de agerar därefter. 

De är energiska, angelägna och engagerade i sitt arbete. De har även viljan att i vissa fall 

arbeta hårt för sin ledare då dem är investerade i människor och processer. En activists 

passion kan även ha en stor inverkan på den övriga gruppen. De uppmuntras även av ledaren 

att ta saker i egna händer då ledaren känner tillit till dem, att de kan klara av att ta egna beslut 

och får därför tillåtelse till högre grad av självstyrning.  

 

Vi anser även att Blanchard et al. (2009) och Carsten et al. (2010) definitioner av aktivt 

efterföljarskap kan liknas vid de två nivåer som Kellerman (2007) beskriver som aktiva då 

även dem talar för att aktiva efterföljare har en högre grad av engagemang och 

självständighet. Vidare talar Blanchard et al. (2009) för att aktivt efterföljarskap kan 

karaktäriseras för dess självständigt kritiska tänkande. En aktiv efterföljare utvärderar 

situationer och handlingar för att sedan kunna göra en egen bedömning. De tänker för sig 

själva, är deras egna person och är innovativa och kreativa i sitt tänkande och agerande. Likt 

Kellerman (2007) talar även Blanchard et al. (2009) för att aktiva efterföljare har ett aktivt 

engagemang, vilket innebär att dem tar initiativ och aktivt jobbar med att förbättra deras 

arbete. Likheterna vi ser hos Carsten et al. (2010) definition av aktivt efterföljarskap är att 

även dem talar för att aktiva efterföljare är självständiga och kritiskt tänkande. Dem talar för 

att aktivt efterföljarskap visar sig genom att efterföljarna vågar uttrycka sina åsikter och 

erbjuder sin input när ledaren accepterar det. En aktiv efterföljare kan tänka för sig själv och 

uttrycka sina egna uppfattningar samtidigt som den håller sin lojal och orubblig till 

ledaren.  Sammanfattningsvis kan vi se att det hos flera forskare finns en uppfattning om att 

aktivt efterföljarskap kan definieras utifrån en högre grad av engagemang och självständighet.  
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Vidare i vår analys av aktivt efterföljarskap kan vi se flera likheter till effektivt efterföljarskap 

och har därför valt att inkludera även effektivt efterföljarskap i vår analys. Kelley (1988) var 

tidig med att lägga vikt vid efterföljarskapet i organisationsforskning. Han talar för att det är 

det viktigt att förstå naturen av efterföljarens roll och därmed mänskliga egenskaper som 

tillåter effektivt efterföljarskap att ske för att också kunna uppmuntra till ett mer effektivt 

efterföljarskap. Vidare hävdar Kelley (1988) att efterföljare är olika effektiva och bidrar mer 

eller mindre till organisationen, därav fenomenet effektivt efterföljarskap. Här kan vi se 

liknelser till Kellerman (2007) då även hon talar för att det finns olika nivåer av 

efterföljarskap. Medan Kellerman (2007) talar för att nivåerna av efterföljarskap ska 

definieras utifrån hur aktiva dem är, talar Kelley (1988) istället för att nivåerna definieras 

utifrån hur effektiva dem är. Vi kan även urskilja att Kellerman (2007) benämner aktivt 

efterföljarskap som bra efterföljarskap och passivt som dåligt efterföljarskap. Utifrån Kelleys 

(1988) begrepp kan vi istället konstatera att effektivt efterföljarskap kan ses som bra 

efterföljarskap kontra ineffektivt vilket kan ses som dåligt efterföljarskap.  

 

Vidare talar Kelley (1988) talar för att det inte är motivationen hos efterföljarna som 

definierar om de är effektiva eller inte då motivation är något som är högst individuellt. 

Istället talar han för att man ska analysera efterföljare utifrån de beteende dem har för att 

kunna definiera om dem kan ses som effektiva eller ineffektiva. Precis som Kellerman (2007) 

kan vi konstatera att att Kelley (1988) utifrån sin analys av efterföljarbeteende kom fram till 

fem olika stilar eller nivåer av efterföljarskap. Däremot visade sig hans analys av 

efterföljarskap innehålla fler stilar som ses som ineffektiva (dåliga) jämfört med Kellerman 

(2007) där fler ses som aktiva (bra). Kelleys (2008) analys av efterföljarskap visar på att fyra 

av de stilar som framkom kan ses som mer eller mindre ineffektiva och en utmärker sig som 

effektiv. Vidare talar Kelley (2008) för att det finns vissa egenskaper som definierar effektivt 

efterföljarskap. En effektiv efterföljare är självstyrd, dem känner engagemang till 

organisationen, ett syfte, princip eller person utom sig själv. De försöker rikta sina insatser för 

att försöka maximera resultat och slutligen är dem modiga, ärliga och trovärdiga. Det vi kan 

se utifrån Kelleys (2008) definition av effektivt efterföljarskap är att egenskaperna är 

likvärdiga vid de egenskaper som Whitlock (2013) definierar som egenskaper hos det aktiva 

efterföljarskapet samt vad Kellerman (2007) talar för som sina två mellannivåer av 

efterföljarskap. 
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Även Howell & Méndez (2008) talar för effektivt efterföljarskap men inkluderar vissa 

beteenden som fattas i Kelley (2008) förklaring för effektiv efterföljarskap. De är 

dock  gemensamt överens om att det ska finnas ett intresse för relationer till medarbetare och 

ledare. Chaleffs (2009) definition av effektiv efterföljarskap talar även för att efterföljarna tar 

ansvar för att lära sig de regler som finns inom de system som dem arbetar inom. Efterföljarna 

förstår dessa regler och vet hur man får saker gjorda inom dessa ramverk. Det vi kan se är att 

de egenskaper och beteenden som Kelley (2008), Howell & Méndez (2008) och Chaleff 

(2009) anser definiera effektivt efterföljarskap kan liknas vid många av de egenskaper och 

beteenden som forskare definierar tillhöra det aktiva efterföljarskapet (Kellerman 2007; 

Blanchard et al. 2009; Carsten et al. 2010; Whitlock 2013). Det finns mer likheter mellan 

effektivt och aktivt efterföljarskap än det finns olikheter, och vi väljer därför att se dem i 

relation till varandra. 

 

Sammanfattningsvis efter vår analys av teorin kan vi konstatera att det finns delade meningar 

om hur aktivt efterföljarskap ska definieras. Vilket leder till att vi i vår slutsats vill göra vår 

egna definition av aktivt efterföljarskap. Vi har funnit vissa argument som vi ställer oss 

frågande till men också gemensamma drag hos vissa forskare vilket vi anser stärker deras 

argumentationer för hur aktivt efterföljarskap ska definieras. Vilket har lett till att även vi 

delar vissa uppfattningar om hur aktivt efterföljarskap ska definieras.  
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5  Empirisk beskrivning och analys 
I följande kapitel kommer studiens empiriska material analyseras genom genererade teorier. 

Kapitlet har delats upp i en företagspresentation och analys av aktivt efterföljarskap i 

relation till organisationskultur.  

 

5.1  Företagspresentation 

För att skapa en snabb inblick i företagets historia och struktur så kommer härmed en snabb 

presentation av Maxi ICA Stormarknad Vetlanda göras, innehållande det som kan vara av 

vidare betydelse för analysen. 

 

År 1993 startade Berne Sundlöf den då största butiken som Vetlandaborna skådat. ICA 

Kvantum stod klart och redo att öppnas för invånarna. Åren går och i december 2007 är 

ombyggnationen till Maxi ICA Stormarknad Vetlanda klar, då med en ny ägare i spetsen. År 

2010 köptes butiken upp av dem nuvarande ägarna och därefter har utbyggnad och 

uppfräschning gjorts av både butik och personalutrymmen. Som en av Vetlandas största 

livsmedelsbutiker har Maxi ICA Stormarknad ca 26 000 passerande besökare i kassan varje 

vecka (Personalhandbok 2016). Vilket utgör ungefär hela Vetlanda kommuns invånarantal 

(Lundgren 2016).  

 

Maxi ICA Stormarknad Vetlanda utgör idag en totalyta på 6900 kvm varav en säljyta på 4600 

kvm. I dagsläget arbetar ca 100 anställda i huset vilket gör dem till en av Vetlandas största 

arbetsgivare. Butiksverksamheten och anställda är uppdelade på 4 olika företag. Maxi livs är 

det företaget som de flesta identifierar butiken med och dem står för själva 

livsmedelsförsäljningen. Det är ca 80 anställda på livsmedel och utgör därmed den största 

delen av husets verksamhet (Personalhandbok 2016). Livsmedel är i sin tur indelad i 4 olika 

avdelningar vilka är bröd, frukt & grönt, hälsa & skönhet och kassalinjen som är den största 

av de fyra avdelningarna (Ica.se 2016). Sedan finns Maxi Special vilket egentligen är det 

första företaget man som kund möts av när man går in i butiken. Special ansvarar för 

försäljningen av non-food produkter som till exempel blommor, husgeråd, kläder, leksaker, 

elektronik m.m. Det är ca 10 anställda på  Maxi special och de har sin egna butikschef på 

plats i varuhuset. Förutom livs och special finns även Oskars Bageri och fik som står för 

försäljningen av mat- och fikabröd. Antalet anställda är ca 15 st och även de har en egen 

ansvarig på plats. Även grundaren av företaget Oskars Bageri och fik, det vill säga Oskar 
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själv, arbetar på plats i bageriet. Slutligen är det företaget Apotek Hjärtat med sina ca 8 

anställda som ägs av ICA koncernen. Företaget är nyast i huset och tillkom i mars år 2016 

(Personalhandbok 2016). Än idag finns det medarbetare kvar i huset som anställdes på ICA 

Kvantum butiken där allt startade för 13 år sedan.  

 

5.2  Gemenskap 

Samtliga respondenter som deltog i undersökningen uttalade sig flertal gånger om gemenskap 

som det mest väsentliga på sin arbetsplats, “Jag hade nog inte jobbat kvar här om det inte 

hade funnits den gemenskapen som det gör, det är väldigt viktigt för mig” (Grupp B). ”..det 

är nästan grundläggande” (Respondent 3). Vi uppfattade även ett samförstånd om att 

gemenskap präglar det vardagliga arbetet. Därmed tolkar vi deras uppfattning om gemenskap 

inom organisationen som en tilltagen och central grundvärdering.  Det menar vi således bör 

kunna identifieras i de artefakter och värderingar och normer som organisationskulturen 

ytterligare tar uttryck i, vilket vi som observatörer och moderatorer under observationerna och 

intervjuerna anser oss kunna styrka det göra. Det anser vi även bekräftar vårt antagande om 

att fallföretaget har en organisationskultur som i detta fall efterföljarna arbetar för att 

efterleva. 

 

Under intervjuerna och fokusgrupperna framkom det att flertal respondenter ansåg det handla 

om personliga egenskaper när det kommer till att gynna gemenskapen inom organisationen. 

Det vill säga att hur man som efterföljare bidrar till organisationskulturen har att göra med 

vissa specifika beteenden och ageranden som kan knytas till individen snarare än 

organisationen som helhet. Det menar vi antyder att efterföljare, som enligt exempelvis 

Whitlock (2013) och Kelley (1988) förklaras att vara mer eller mindre aktiva på grund av 

vissa egenskaper, därför kan bidra olika mycket till att upprätthålla organisationskulturen. 

Dessa beteenden och ageranden kan förklaras ta uttryck genom Scheins (2010) första nivå av 

organisationskultur som benämns artefakter och kommer analyseras utifrån dem. När vi 

diskuterade med respondenterna så tolkade vi även vissa personliga egenskaper som att 

värdesättas högre än andra vilket vi anser talar för vilka värderingar som respondenterna har. 

Det ledde oss till att se samband mellan värderingar och de egenskaper som värdesätts hos 

efterföljare. Vi kunde även tyda ett starkt och tydligt samband mellan respondenternas 

värderingar, det vill säga medarbetarvärderingarna och företagets värdegrund, 

företagsvärdena. Dessa argumenteras behöva synkas för att kulturen ska kunna genomsyra 
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organisationen. Därför ansåg vi en analys av dess sammanträffande vara behövlig. Allt detta 

kommer ske genom Scheins (2010) andra nivå av organisationskultur som är gemensamma 

värderingar och normer. Till sist kommer vi även analysera hur de grundläggande antaganden 

som ligger till grund för artefakterna och värderingarna kan ses i relation till aktivt 

efterföljarskap. 

 

Under analysens gång kommer empiriska data i form av respondenternas svar samt 

organisatoriska dokument analyseras utifrån de genererade teorierna. För att färska upp 

minnet så presenterar vi kortfattat samtliga respondenter och de alias som kommer refereras 

till. Kom ihåg att respondenterna har tilldelats namn utan inbördes ordning efter hur 

intervjuerna och fokusgruppintervjuerna hölls. 

 

·   Respondent 1 (Personlig intervju, 2016 nov-dec) 

·   Respondent 2 (Personlig intervju, 2016 nov-dec) 

·   Respondent 3 (Personlig intervju, 2016 nov-dec) 

·   Grupp A (Fokusgruppintervju, 2016 nov) 

·   Grupp B (Fokusgruppintervju, 2016 nov) 

 

5.2.1  Artefakternas uttryck 

Som tidigare nämnt så ansåg flertalet av de medverkande respondenterna att det är personliga 

egenskaper hos individen som påverkar hur man som medarbetare bidrar till 

organisationskulturen. Det menar vi styrker hur många av teorierna kring aktivt 

efterföljarskap förklarar det att handla om beteenden och ageranden från efterföljarens sida. 

Under den empiriska undersökningen tog vi del av information och upplevelser gällande just 

beteenden och ageranden hos medarbetarna vilka vi såg pekade i riktningen mot aktivt 

efterföljarskap. Dessa beteenden upplevde vi även hade en stark koppling till vad vi ansåg 

vara uttryck för artefakter vilket är Scheins (2010) första nivåer av organisationskultur. 

 

Under observationerna som utfördes framkom det tydligt att alla medarbetare och chefer bar 

likadana kläder som bestod av byxor, en skjorta, i vissa fall en väst och namnskylt. Oavsett 

vilken avdelning eller företag som de anställda tillhörde så kunde vi uppleva en enhetlig 

arbetsstyrka både inåt och utåt sett. Vår upplevelse bekräftades under en enskild intervju där 

det framkom att kläderna även bidrog till en helhet inåt och inte bara utåt sett i organisationen 

(Respondent 2). Vilket först och främst är syftet från ledningens och organisationens sida då 
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arbetsuniform är en del av företagets policy (Personalhandboken 2016). I Howell och Méndez 

(2008) definition av effektivt efterföljarskap, vilket kan liknas vid aktivt efterföljarskap, talar 

de för egenskapen att visa vilken organisation man som efterföljare tillhör genom att 

exempelvis klä sig i vissa kläder. Kläder kan identifieras med Scheins (2010) första och lättast 

observerbara nivå av organisationskultur som är artefakter. Utifrån Scheins (2010) teori 

menar vi således att aktiva efterföljare, i sin vilja att visa vilket företag de tillhör, tilldelar 

kläderna en mening vilket bidrar till att kläderna tar del av organisationskulturen istället för 

att bara vara policy från företagets sida. 

 

Trots ovan argument uppfattar vi Howell och Méndez (2008) definition som att egentligen bör 

sättas i kontexter där arbetsuniform nödvändigtvis inte är ett krav. Men då vi inte kunde 

uppleva någon anställd inom Maxi ICA Stormarknad Vetlanda ställa sig emot kravet på 

arbetskläder, samt att alla bar arbetsuniformer, så tolkade vi det som att de anställda har 

accepterat företagets policy. Vi menar därför att de har gjort ett val att klä sig på ett visst sätt 

som visar vilken organisation dem tillhör, vilket vi då påstår kan kopplas till Howell och 

Méndez (2008) teori om effektivt efterföljarskap. 

 

Under våra observationer kunde vi även identifiera några olika beteenden vilka vi fann var 

återkommande och som vi därmed ansåg ha betydelse för organisationskulturen. Trots att alla 

platser runt fika-/matbordet var upptagna så drog tillkommande personal ytterligare stolar till 

bordet. Samtalsämnena kring bordet hölls allmänna. Detta tolkade vi som att alla är välkomna 

runt bordet och att delta i konversationen. Utöver kläder som diskuterades innan så talar 

Schein (2010) för att även observerbara beteenden som har kommit att bli rutin, exempelvis 

gester, kan vara artefakter. Huruvida vår upplevelse om att sådana gester hade betydelse 

bekräftades när en specifik observerad gest togs upp under samtliga enskilda intervjuer och 

fokusgrupper. 

 

Under observationerna kunde vi notera hur alla hälsade på varandra men även på oss. 

Under  intervjuerna och gruppdiskussionerna talade samtliga respondenter om att hälsa är en 

självklarhet. Hälsningen förklarades vara självfallen och nästan grundläggande, vilket vi 

översätter som att ha blivit en del av organisationskulturen. En respondent berättade om ett 

scenario från sin första dag då alla hälsade fastän personen aldrig hade varit där innan, “Dem 

hälsade som att man hade känt dem i typ tio år” vilket ansågs som positivt (Respondent 2). I 

relation till Whitlocks (2013) teori som förklarar en aktiv efterföljare att bland annat bidra 
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med positiv energi samt vara utåtgående, så anser vi att den kulturella artefakten i form av 

hälsningsgesten i detta fall kan ses ha tagit uttryck genom aktivt efterföljarskap. Genom att ta 

del av artefakten så bidrar efterföljaren med positiv energi och kan således anses vara aktiv. 

 

Hälsningen förklarades till och med ordagrant av flertal respondenter som en oskriven regel 

som anställda introduceras till från start. Det är inget krav från företagets sida eller något som 

kommuniceras ut vid upplärning utan det ansågs enligt samtliga respondenter att falla 

naturligt då alla på arbetsplatsen hälsar på varandra. Sett ur Chaleffs (2009) perspektiv kan 

medarbetarna på Maxi ICA Stormarknad Vetlanda liknas vid effektiva efterföljare genom att 

själva har identifierat och lärt sig den oskrivna regeln om gesten, vilken även kan kallas norm 

i sammanhanget för organisationskultur. Normer är enligt Schein (2010) en del av den andra 

nivån av organisationskultur och innebär värderingar som har blivit så starka att det ses som 

oskrivna regler. Bryter någon mot normerna så kommer det följaktligen ske reaktioner. Vilket 

även klargjordes av en respondent som sa “Det är konstigt om ingen hälsar istället [...] folk 

skulle börja prata om det iså fall och tänka är personen irriterad? eller vad har jag gjort 

nu?” (Respondent 2).  

 

Som observatörer kunde vi även registrera att företagets värdegrund tog uttryck på tavlor i 

personalrummet och övriga personalutrymmena, i veckopärmen som uppdateras varje vecka 

och ligger i personalrummet för alla att läsa samt i Personalhandboken (2016) som tilldelas 

varje anställd vid nyanställning. Enligt Schein (2010) kan även publicerade texter likt dem vi 

precis har redogjort för ses som artefakter. Om den publicerade texten framställer vad 

organisationen står för så har den tilldelats ett värde av organisationen. Problematiken här 

ligger i hur värdegrunden tar avsteg från att bara vara fina ord från ledningens sida och 

faktiskt tillskrivs mening och hålls som värderingar av medarbetarna (Alvesson 2015). Då vi 

kunde observera att värdegrunden kommuniceras på olika sätt, men även insåg den 

presenterade problematiken, så är de teorier som genererats gällande hur värdegrunden tar 

uttryck i organisationskulturen spridda i sina synsätt. Dock visade det sig finnas en hög grad 

av medvetenhet från respondenternas sida kring företagets värdegrund vilket vi uppfattar som 

att värdegrunden trots allt har tagit plats i medarbetarvärderingarna. Vilket vi önskar vidare 

analysera i relation till det aktiva efterföljarskapet. 
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5.2.2  Organisationens värderingar 

Bland våra respondenter framgick det tydligt att det fanns en gemensam förståelse för vad 

organisationen står för och ser som eftersträvansvärt, även uttryckt som företagets 

värdegrund. Samtliga respondenter kunde värdegrundens tre grundvärderingar utantill vilket 

ledde oss till uppfattningen om att många fler inom organisationen kan detsamma. Det 

bekräftades även i ord under två av de enskilda intervjuerna där ena respondenten uttryckte 

det som att “det är inpräntat i en” (Respondent 2) och “vi har det nog alla i bakhuvudet” 

(Respondent 3). Båda respondenterna fortsatte diskutera hur dem även upplevde känslan av 

att företagets grundvärderingar faktiskt genomsyrar det vardagliga arbetet. Maxi ICA 

Stormarknad Vetlanda uttrycker tydligt i sin Personalhandbok (2016) att värdegrunden är det 

som företaget önskar ska genomsyra sättet dem anställda beter sig mot kund, omgivning och 

varandra. I enlighet med Philipson (2011) och Deal och Kennedy (2000[1982]) så anser 

därmed företaget att värdegrunden och dess centrala grundvärderingar ska vara ledande i dem 

anställdas handlingar och beteenden. Beteenden och ageranden är precis vad Kelley (1988) 

och Whitlock (2013) argumenterar att aktivt efterföljarskap handlar om. Det kan således 

tolkas som att värderingarna styr vad det aktiva efterföljarskapet handlar om i den givna 

organisationen, och beteendena och agerandena som den aktiva efterföljaren har blir då 

uttryck för värderingarna inom organisationskulturen.  

 

Maxi ICA Stormarknad Vetlandas värdegrund består av tre centrala grundvärderingar där 

respektive värdering har tilldelats ett antal delvärden. Delvärdena representerar de innebörder 

som grundvärderingarna anses stå för. Värdegrunden och dess delvärden ser ut som följer; 

“ENGAGEMANG: Uppdaterad, vilja, drivkraft, nytänk, se möjligheter, intresserad, delta. 

GLÄDJE: Positivitet, stimulans, säljglädje, trivsel, feedback, gemenskap, laganda. 

RESPEKT: Ta hänsyn, lyssna, hälsa, visa ståndpunkt, respektera gemensamma beslut, 

empati, aldrig döma.“ 

(Personalhandbok 2016:3) 

 

Engagemang, glädje, respekt är således de centrala grundvärden som Maxi ICA Stormarknad 

Vetlanda önskar ska prägla exempelvis situationer eller handlingar som sker inom 

organisationen. Enligt uttalandena som redogjordes för ovan så anser respondenterna att så är 

fallet. 
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Tankarna som infann sig hos oss var att om medarbetarna anser företagets värdegrund att 

genomsyra det vardagliga arbetet, vilket Tengblad et al. (2007) menar att 

organisationskulturen gör, så bör värdegrunden i Maxi ICA Stormarknads fall vara en del av 

organisationskulturen. Vidare resonerade vi att om medarbetarna som utför dessa vardagliga 

arbetsaktiviteter delar grundvärderingarna så säger det en del om dem som efterföljare och hur 

dem bidrar till organisationskulturen. 

 

Under intervjuerna och gruppdiskussionerna fördes diskussioner om vilka egenskaper som 

respondenterna själva värdesätter högt i sina kollegor och organisationen. Grupp A använde 

bland annat ord som positivitet, vilja, engagemang, uppmärksamhet, nytänk, gemenskap, 

laganda, relation, feedback, empati. I Grupp B belystes hur viktigt det är med en positiv 

inställning då man som kollega påverkas av hur andra uttrycker sig och mår. Samma grupp 

kopplade positiviteten som ett bidrag till gemenskapen. Diskussionen fördes vidare inom 

gruppen till att uppmärksamma empati för andra människor och hur viktigt det är (Grupp B). 

Just empati ansågs av samtliga respondenter vara viktigt. “En viss dos av empati måste man 

ha” (Respondent 3). Om gemenskap är en grundläggande värdering som hålls av 

medarbetarna så anser vi respondenternas uttalanden att kunna tolkas i enlighet med 

Philipsons (2011) teori om delvärden som deras kvalitetsförväntningar på varandra och 

organisationen. Det vill säga vad som förväntas och värdesätts högst hos varandra och därmed 

organisationen som helhet. Det kan därmed även uttryckas som medarbetarvärderingarna. 

 

Samtliga begrepp som framkom i undersökningen ingår även i företagets värdegrund. Då alla 

begrepp som uppkom under undersökningen ingår i företagets centrala grundvärderingars 

respektive delvärden så väljer vi att tolka det som att många av medarbetarna delar Maxi ICA 

Stormarknads grundvärderingar. Att respondenterna ser tämligen lika på värderingarna som 

ledningen, vilka har satt grundvärderingarna, kan förklaras som att det delas ett gemensamt 

syfte inom organisationen, vilket Whitlock (2013) och Baker (2007) framhäver som en viktig 

faktor i aktivt efterföljarskap. Whitlock (2013) förklarar att aktivt efterföljarskap innebär att 

sätta gruppens mål före sina egna personliga mål. Med andra ord så prioriteras det 

gemensamma syftet snarare än det personliga. Baker (2007) hävdar att efterföljaren i sin roll 

måste ha och känna engagemang till relationen med ledaren och således arbeta mot 

gemensamma mål. Bakers (2007) förklaring går dock emot tidigare argument om att aktivt 

efterföljarskap kan förklaras som personliga egenskaper då han istället anser det vara en roll 
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som antas av individen. Men då hans argument talar för att rollen innehar egenskapen av att 

arbeta mot gemensamma mål så anser vi hans teori till viss del vara relevant i denna fråga. 

 

Att respondenterna var medvetna om, samt delar företagets värdegrund och ingående 

värderingar, kan även ses utifrån Philipsons (2011) teori om hur kulturen kan vara manifest. 

Det anser vi även ger efterföljarna som aktiva ytterligare en betydelse för värderingarna och 

organisationskulturen. När kulturen har blivit manifest förklarar Philipson (2011) att 

organisationens värderingar har gjorts medvetna hos medarbetarna vilket troligtvis resulterar i 

acceptans och samförstånd från medarbetarnas sida. Det leder i sin tur till att värderingarna 

blir normerande för efterföljarna att ta efter. I samförstånd med Chaleff (2009) kan det 

förklaras som att de aktiva efterföljarna har lärt sig de oskrivna regler vilka understöds av 

värderingarna och som är en del av organisationskulturen. 

 

Alvesson (2015) och Tengblad et al. (2007) ställer sig däremot ifrågasättande till 

värdegrundens betydelse i organisationskulturen. Dock upplever vi att det empiriska 

materialet talar för att värdegrunden kan ha mer betydelse än att bara vara fina ord från 

företagets sida. Genom att värderingarna även hålls av medarbetarna och genomsyrar det 

vardagliga arbetet så har dem även tagit sin plats inom organisationskulturen. 

 

Utöver de egenskaper som respondenternas värdesätter högst så framkom även vad som inte 

anses vara önskvärt beteende och agerande från en medarbetare och organisation. 

Värderingarna har ur Scheins (2010) perspektiv således även skapat synsätt för vad som är ej 

är önskvärt och anses vara felaktigt beteende ur medarbetarnas syn. Att inte vara utåtriktad 

ansågs inte passa in på just denna arbetsplatsen (Grupp B). “Var inte bara där för att någon 

har sagt till dig det, se helheten” (Respondent 2) vilket vi tolkar som att viljelöshet är icke 

eftersträvansvärt inom organisationen. Dessa egenskaper kan liknas vid Kellermans (2007) 

två första “nivåer” av efterföljarskap vilka antar mer passiva egenskaper. Nivåerna som 

benämns isolates och bystanders tar den enkla utvägen och ses därför som oengagerade och 

viljelösa, dem finner endast monetära belöningar att leda arbetet och relationen till ledaren 

och det gemensamma syftet är näst intill inget. Detta tolkar vi som att vara passiv efterföljare 

innebär beteenden vilka grundar sig på andra antaganden än dom som ligger till grund för 

organisationskulturen.  
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Vi reagerade starkt på hur Grupp B belyste att just den arbetsplatsen inte önskade ett visst 

beteende. Det anser vi tyder på att hur en efterföljare är aktiv eller passiv är beroende på 

organisationen vilken den arbetar för. Det vill säga vad som är önskvärt beteende och 

agerande och som därmed anses vara aktivt efterföljarskap på Maxi ICA Stormarknad 

Vetlanda, behöver nödvändigtvis inte innebära detsamma för en annan organisation. Att det 

finns en kontextualitet till det aktiva efterföljarskapet leder oss till uppfattningen om att det är 

grundläggande antaganden som styr vad som är aktivt och passivt efterföljarskap inom en 

organisation. Det finns alltså för givet tagna synsätt och tankar som ligger till grund för de 

beteenden och ageranden vilka anses vara aktiva eller passiva.  

 

5.2.3  Delade grundläggande antaganden 

Som vi förklarade inledningsvis i kapitlet 4.3 Gemenskap så ansåg samtliga respondenter att 

gemenskap var grundläggande på arbetsplatsen vilket vi därför tolkade som att vara en central 

grundvärdering. Däremot upplevde vi att det fanns svårigheter från respondenternas sida att 

uttrycka exakt ordagrant hur gemenskapen tog uttryck i arbetet, utan respondenterna visste 

bara att det gjorde det för att dem upplevde känslan av gemenskap. Det vill säga, vad som ger 

upphov för gemenskap är svårt att sätta fingret på. Det anser vi styrker Scheins (2010) 

argument om grundläggande antaganden som att te sig omedvetet hos individen. Vi menar 

därför att gemenskap således kan vara en aspekt av något som är ett grundläggande antagande 

men som respondenterna och vi som utomstående endast kan spekulera kring som centrala 

grundläggande värderingar.  

 

Schein (2010) talar även för att grundläggande antaganden är ett synsätt som hålls av 

individen och som styr föreställningar och beteenden. Utifrån argumenten om aktivt 

efterföljarskap som beteenden och ageranden så kan således kan aktivt efterföljarskap 

förklaras som att baseras på grundläggande antaganden hos efterföljaren. För att den aktiva 

efterföljaren ska bidra till att upprätthålla organisationskulturen så är det därför av stor vikt att 

antagandena och föreställningarna matchar organisationens synsätt. 

 

Även om gemenskap ansågs prägla organisationen så talade våra respondenter för att 

gemenskapen upplevdes starkare i respektive avdelning vilket genererade teorin om 

subkulturer som vidare kommer analyseras. 

 



  
 

54 

5.3  Osynliga gränser 

Under fokusgrupperna och intervjuerna ansåg vi att det framkom väldigt tydligt att Maxi ICA 

Stormarknad Vetlanda har osynliga gränser inom företaget. Som tidigare nämnt upplevde vi 

som observatörer inte detta utåt sett på grund av olika faktorer, men känslan fanns hos 

respondenterna. Butiksverksamheten och de anställda är uppdelade på 4 olika företag samt 

olika avdelningar. Då det inte finns några klara gränser i butiken som skiljer företagen och 

avdelningarna åt så är gränserna inget som syns utåt sett (Personalhandbok 2016). De 

anställda bär även samma arbetsuniformer vilket tar bort från intrycket om indelningen 

(Observation). Under gruppdiskussionerna uttrycktes däremot att de olika gruppindelningarna 

är en stor bidragande faktor till att det skapas olika kulturer på dem olika avdelningarna. 

“Man jobbar ju med dessa människorna varje dag, det är inte konstigt att man får mer 

gemenskap med vissa, det är liksom olika jargonger på varje avdelning” (Grupp A). I Grupp 

B diskuterade dem att då man jobbar intensivt i sin grupp leder det troligtvis till att det skapas 

en viss kultur i varje grupp.  

 

Uttalande som dessa ansåg vi vara återkommande hos respondenterna, vilket vi anser styrker 

Alvesson (2013) som talar för att det kan vara svårt att få alla att dela precis samma 

organisationskultur genom hela organisationen, vilket kan leda till att det uppstår 

segmentering i kulturen. Alvesson (2013) hänvisar vidare till Van Maanen och Barley (1985) 

som argumenterar för att subkulturer uppstår inom organisationskultur som resultat av 

organisatorisk segmentering. Vilket vi anser Maxi ICA Stormarknad Vetlandas situation att 

ge stöd åt.  

 

Vidare talar Grupp A för att man först i varje arbetslag bygger upp en viss kultur av 

gemenskap, snarare än inom alla avdelningarna på företaget. Dem anser det vara en utmaning 

att kunna dela samma gemenskap med alla i företaget då det är så pass stort och det är många 

anställda. Hur man försöker bidra till en bra arbetskultur ansåg respondenterna var genom att 

man först på varje avdelning försökte bygga upp en anda av teamwork, exempelvis berättade 

dem att de brukar ha olika avdelningsmöten där alla får komma till tals och säga sitt, både vad 

som är bra men också dåligt. Vilket de ansåg vara viktigt för att kunna skapa en gemenskap, 

“det är viktigt att alla får komma till tals så man kan förstå varandra” (Grupp A). Vilket vi 

anser visar på att det finns ett aktivt efterföljarskap inom subkulturerna, då de är öppna för att 

kommunicera med varandra, vilket vi anser visar på empati, viljan till att förstå andra och 
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vilja att vara effektiva kommunikatörer, vilket vi kan koppla till de egenskaper och beteenden 

som Whitlock (2013) anser definiera aktivt efterföljarskap.  

 

Vi anser det även kunna ses i samförstånd med Chaleffs (2009) teori om effektivt 

efterföljarskap, då medarbetarna väljer att rätta sig efter att det finns subkulturer och att dem 

genom sina egenskaper och beteenden försöker upprätthålla den kultur som finns inom varje 

grupp eller avdelning. Det kan därmed förklaras som att medarbetarna på Maxi ICA 

Stormarknad Vetlanda som efterföljare har tagit ansvar för att lära sig de regler som finns 

inom det system dem jobbar inom, vilket styrker Chaleffs (2009) argument.  

 

Även från de personliga intervjuerna kunde vi avläsa att det finns en uppfattning av osynliga 

gränser inom företaget och att det kan finnas skillnader mellan de olika avdelningarna. 

Respondent 1 uttryckte att ordet gemenskap ansågs vara det ordet som präglade företaget, mer 

specifikt uttrycktes det dock att gemenskapen kunde se olika ut i de olika arbetslagen eller 

avdelningarna. Vilket ansågs bero på att det är olika arbetssituationer i varje avdelning och att 

personerna i varje grupp är olika. Även respondent 3 uttryckte att det finns en stark 

gemenskap mellan medarbetarna. Det ansågs dock precis som de övriga respondenterna 

finnas skillnader mellan avdelningarna. Respondenten berättade att det på dennes avdelning 

ibland kunde “bli högt” i tak, det skämtas mycket mellan medarbetarna men att det oftast är 

välkommet “vi har ju nära till humor och ibland kanske den spårar ur, men det får den göra, 

dock kanske inte alla tycker om det”. Vilket enligt respondent 3 var en av de skillnader som 

denne kunde märka mellan de “osynliga gränserna”. Respondentens uttalande talar för, 

precis som nämnt tidigare att det finns osynliga gränser inom företaget (subkulturer) och att 

dynamiken i varje grupp eller avdelning kan se väldigt olika ut.  

 

Att gruppdynamiken kan se olika ut mellan olika grupper eller avdelningar anser vi kan bero 

på många olika saker, det kan vara beroende på vilka människor som finns på just i den 

gruppen eller avdelningen, att olika personer har olika egenskaper (exempelvis nära till skratt 

som Respondent 3 nämnde), olika fritidsintressen, olika arbetsuppgifter osv. Vilket vi anser 

kan kopplas till Alvesson (2013) som förklarar att uppdelningen och formandet av subkulturer 

kan ske efter exempelvis avdelning, arbetsuppgifter, projekt eller fritidsintressen. Genom att 

människorna i gruppen eller avdelningen agerar och interagerar på ett visst sätt så skapas 

gemensamma värderingar och meningar som sedan blir till en egen kultur. Vilket även Van 

Maanen och Barley (1983) talar för då utvecklingen av subkulturer avgörs av bland annat av 
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att gruppen definieras av de individer som ingår, därför måste även deras respektive, attityder, 

värderingar, kunskaper och kompetenser tas i beaktning. Det är också detta som kan definiera 

en person inom gruppen. 

 

Respondenten talade vidare om att det är en inlärningsprocess att veta hur man ska bete sig på 

varje avdelning eller “grupp”, då dynamiken i de olika avdelningarna ansågs vara olika. “Det 

kan vara svårt ibland att veta vad man “får” göra eller säga på en viss avdelning eller i en 

grupp då de inte alls har samma dynamik” (Respondent 3). Att respondenten uttrycker 

svårigheter med att veta hur man ibland ska bete sig inom avdelningarna eller grupperna anser 

vi visar på de negativa effekter som subkulturer kan ha inom ett företag. Alvesson  (2013) 

talar för subkulturen har en positiv sida i form utav att medarbetare kan hitta gemenskap i en 

grupp även i stora företag, men att det även har sin negativa sida. Alvesson  (2013) poängterar 

att negativiteten i subkulturen ligger i att grupperna inom organisationen kan finna 

meningsskillnaderna svåra att hantera, vilket tydligt visar sig i Respondent 3 uttalande.  

 

5.3.1  Försök till att sudda ut osynliga gränser 

Under intervjuerna och fokusgrupperna har det som diskuterats ovan visat att det finns 

subkulturer inom Maxi ICA Stormarknad Vetlanda och att medarbetarna är relativt medvetna 

om detta. Det anses finnas svårigheter att skapa en gemenskap mellan alla olika avdelningar 

då det är ett stort företag med många anställda. Dock har det under vår tid på företaget visat 

sig att det finns en vilja till att försöka sudda ut dessa gränser, även om det anses vara svårt i 

det vardagliga arbetet. Detta anser vi visar på ett aktivt efterföljarskap då medarbetarna talar 

för att man inom varje grupp eller avdelning (subkultur) försöker skapa gemenskap och en 

öppen kommunikation samtidigt som dem har viljan till att försöka stärka hela 

organisationens gemenskap.  

 

Då medarbetarna lägger stor vikt vid ordet gemenskap och att det nästan ses som 

grundläggande till varför dem arbetar på Maxi ICA Stormarknad Vetlanda får vi känslan av 

att det är viktigt för dem att i alla fall försöka kommunicera över gränserna och  förstå 

varandras olika jobbsituationer så gott det går. Grupp A uttryckte att företaget har anordnat 

olika aktiviteter under årets lopp, där alla ska få tid att umgås för att bygga upp team-andan. 

Dock anser dem att dessa större träffar sker alldeles för sällan, troligtvis för att det svårt att 

samla alla samtidigt då man inte kan stänga butiken en heldag. På grund av att träffarna sker 

så sällan så ansåg Grupp A träffarna troligtvis inte har så stor inverkan i det stora hela för 
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gemenskapen utan att det är viktigt att dem i sitt vardagliga arbete ändå försöker 

kommunicera mellan avdelningarna. Vilket återigen talar för att det finns ett aktivt 

efterföljarskap bland medarbetarna. Medarbetarnas starka värdering om att försöka skapa 

gemenskap gör också att dem försöker kommunicera över “gränserna” på olika sätt för att 

försöka stärka kulturen av gemenskap i företaget. Vilket visar på några de egenskaper som 

Whitlock (2013) definierar som aktivt efterföljarskap; bidragande positiv energi till gruppen, 

prioritera gruppens mål, att vara välkomnande, utgående, empatisk samt vara effektiv lyssnare 

och kommunikatör.  

 

Vidare beskriver Respondent 2 att man försöker vara öppen och hjälpa sina övriga 

medarbetare. “Det är kanske inget specifikt man tänker på eller gör utan de sitter mer i de 

små detaljerna. Att man försöker vara öppen och hjälpa sina medarbetare, och speciellt hälsa 

på alla när man går igenom butiken. Det är inget man tänker på, det bara sitter där. Att man 

arbetar med att ha en stark gemenskap är viktigt, det är ju det som skapar mening till att ens 

gå till ett arbete” (Respondent 2). Respondenten uttryckte även att man får ta tillfället i akt de 

dagar man jobbar på andra avdelningar (vilket flera av de anställda gör). Då har man chansen 

att lära känna dem andra bättre, lära sig hur det går till på den avdelningen och försöka förstå 

hur andra har det. Respondenten uttryckte att varje avdelning har olika situationer och olika 

stressnivåer och att det är viktigt att försöka förstå varandra.  

 

Vidare diskuterade Grupp B för att det svårt att sätta fingret på vad dem exakt gör för att 

sudda ut de gränser som finns inom företaget. Respondenterna i gruppen diskuterade att man 

måste försöka att vara en bra medarbetare hela tiden. “Man är ju ansiktet utåt i varje stund 

och sak man gör, så vi är väldigt viktiga i arbetet med att faktisk förhålla oss till visionen och 

värderingarna” (Grupp B). En respondent i gruppen uttalade att denne inte direkt tänker på 

vad den gör i det vardagliga arbetet, utan att det sitter mer naturligt, “man försöker bära med 

sig hela tiden att man ska vara trevlig, hälsa och visa gemenskap. Man har väl de orden lite i 

ryggen. [...] Men det handlar mycket om hur man vill vara som person själv”.  

 

Vidare diskuterade gruppen att om man inte är en person som gillar att vara nära och ha en 

stark gemenskap med sina medarbetare är kanske Maxi ICA Stormarknad Vetlanda den bästa 

arbetsplatsen för den personen. “Visst finns det dem som är mindre framåt, men de flesta av 

oss är väldigt öppna, sen märks det ju också tydligt att vissa är väldigt framåt och tycker det 

är extra roligt, och dem har ju en säkert en positiv inverkan på andra. Genom att andra 
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är  framåt fungerar det ju lite som en drivkraft för en själv att man försöker vara ännu mer 

öppen”. Viljan av att försöka skapa en gemenskap över gränserna anser vi visar på några av 

de egenskaper som kan ses som effektivt efterföljarskap. Vilket vi kan koppla till Howell och 

Méndez (2008) som talar för att effektiva efterföljare är är angelägna om organisationen och 

dess stödjande atmosfär. Vilket även Kelley (1988) styrker då han talar för att effektiva 

efterföljare är engagerade i organisationen, ett syfte, princip eller en person utom sig själv.  

 

Utifrån respondenternas uttalande kan vi sammanfattningsvis fastställa att det finns 

subkulturer inom företaget vilket troligtvis har en negativ effekt i form av att det bildas olika 

kulturer inom grupperna och avdelningarna. Det som dock kan ses som positivt är att 

medarbetarna visar på många egenskaper och beteenden som kan liknas vid det aktiva och 

effektiva efterföljarskapet, vilket troligtvis har en positiv inverkan inom subkulturerna. Det 

finns en vilja till en öppen kommunikation och gemenskap medarbetarna emellan vilket dem 

försöker visa i varje avdelning. Det finns även en medvetenhet om att man måste försöka 

sudda ut de osynliga gränserna så gott det går i det vardagliga arbetet, även om det alltid 

kommer finnas en speciell kultur inom varje avdelning eller grupp. 

 

5.4  Relationen till ledaren 

Under våra dagar på Maxi ICA Stormarknad Vetlanda fick vi uppfattningen av att det fanns 

en nära och öppen relation till ledaren vilket i detta fallet är chefen på företaget. Samtliga 

respondenter upplevde att det fanns en bra relation till ledarna. Respondent 3 samt Grupp B 

uttryckte även att relationen är öppen för diskussion mellan nivåerna och att det finns 

utrymme för att våga tala. Kommunikation upplevdes vara rak och tydlig från båda håll vilket 

även ansågs som någonting positivt. “Man ska inte behöva tippa på tå bara för att det är ens 

chef” (Grupp B). Vidare diskuterade gruppen att dem ansåg att man kunde ha diskussioner 

med chefen utan att det påverkade vänskapen, precis som det är med medarbetarna. Chaleff 

(2009) förklarar att efterföljarskap fungerar som en process i en relation mellan ledare och 

efterföljare. Vidare talar Baker (2007) för att båda parterna influerar varandras beteende och 

attityder. Vilket gör att vi reflekterar över huruvida ledare och efterföljare i sin relation 

influerar varandras beteende och attityder således också bör påverka varandras värderingar. 

Om båda parterna influerar varandra så menar vi att det bör resultera i liknande tyckande och 

tänkande från ledaren och efterföljares sida. Dem har då påverkat varandra att dela 
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uppfattning om vad som är rätt eller fel inom organisationen. Vilket Schein (2010) talar för 

som gemensamma värderingar.  

 

Samtliga respondenter uttryckte även vissa egenskaper hos en chef som var viktiga enligt 

dem, ett exempel som togs upp flertal gånger var hur det fanns tillit från chefen att kunna ta 

egna beslut i det vardagliga arbetet, i den mån det går. “En bra chef har förtroende för den 

anställde och ger ansvar så att man kan växa med uppgiften. Det är bra att man får känna att 

det finns tillit till att ta egna initiativ och beslut. Det ger stimulans att tänka själv vilket 

behövs för att utvecklas och fortsätta orka gå till jobbet” (Respondent 3). Även Respondent 2 

uttryckte att tilliten denne upplevde från ledarna till att ta egna beslut var betydelsefullt och en 

grundpelare i arbetsviljan. Vilket vi således kopplar till Hollanders (2007) då han talar för att 

ledaren kan stödja relationen till efterföljarna över tid genom att möta efterföljares behov i 

form av stöd, rättvisa och förtroende.  

 

Utifrån ovanstående analys upplever vi att respondenterna högt värdesatte tillit och förtroende 

från cheferna till eget initiativtagande. Att få ta egna beslut och agera därefter var en viktig 

del i relationen. Blanchard et al. (2009), Kelley (2008) och Whitlock (2013) talar för att viljan 

till att ta egna beslut i arbetet, det vill säga viljan till självstyrning, är en av de egenskaper som 

definierar aktivt efterföljarskap. Respondenternas uttalanden ovan gav oss däremot 

uppfattningen att det också krävs ett ledarskap likt det Hollander (2007) argumenterar för. För 

att efterföljarna ska kunna vara aktiva i form av ta egna beslut krävs det att ledaren har tillit 

till efterföljarna att till viss mån kunna styra sig själva, det vill säga tillit till självstyrning. 

Däremot vågar vi konstatera att för att ledaren ska kunna känna tillit och ge förtroende till 

efterföljaren så krävs det att de självstyrda besluten är gynnsamma för organisationen som 

helhet. Enligt Deal och Kennedy (2000[1982]) ökar sannolikheten att medarbetare kommer ta 

gynnsamma beslut för organisationen om dem delar organisationens värderingar. Här kan vi 

se kopplingar till tidigare analys kring hur aktiva efterföljare och ledare påverkar varandras 

värderingar om vad som anses vara rätt eller fel inom organisationen. Om aktiva efterföljare 

och ledare påverkar varandras värderingar till den utsträckning att värderingarna upplevs vara 

gemensamma så kan ledaren ha tillit och ge förtroende åt den aktiva efterföljaren som i sin tur 

kan ta egna beslut som i slutändan gynnar sig själv, ledaren och organisationen i helhet.  
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5.5  Föra vidare kulturen 

Som vi har nämnt tidigare så var fokusgrupperna och enskilda intervjuerna semistrukturerade 

vilket innebar att vi höll diskussionerna rätt så öppna för deltagarna att engagera sig i. Det 

ledde i sin tur till att respondenterna var inne och nuddade på ämnen som vi anser vara utanför 

ramarna för denna studie. Utöver de uttalanden som gjordes kring vad vi ansåg handlade om 

organisationskulturen och det aktiva efterföljarskapet så berördes andra organisatoriska 

processer, där bland annat rekryterings-, socialiserings- och upplärningprocessen. Vi kommer 

inte gå in på djupet på själva processerna. Däremot ansåg vi att uttalandena indikerade att det 

fanns upplevelser från respondenternas sida om hur beteenden och agerande förs vidare inom 

organisationen vilket vi menar berör organisationskulturen och efterföljarskapet. 

 

“Man anställer väl personer som man anser har det i sig” (Grupp B) framkom i en 

diskussion om hur företaget förmodligen söker och anställer personer med vissa egenskaper 

och personligheter som passar in i företaget. Här tydliggjordes en av chefernas viktigaste 

delar i att påverka hur organisationskulturen förs vidare genom att styra vem som anställs. 

Men hur kan då det aktiva efterföljarskapet påverka processen? Enligt Baker (2007) som 

menar att ledare och efterföljare påverkar varandras beteenden och attityder så bör aktiva 

efterföljare i denna process kunna influera ledaren att välja likasinnade vilka bidrar till att 

arbeta mot samma gemensamma mål. Att arbeta mot gemensamma mål är även i samförstånd 

med Chaleffs (2009) teori om efterföljarskap. Vidare talar Chaleff (2009) för att vara en aktiv 

efterföljare även kan innebära att lägga förtroende i ledarens förmåga, som i denna situation 

kan tolkas som att välja rätt person att anställa. 

 

Att man som nyanställd präglas av tidigare medarbetare kan utifrån våra respondenters 

uttalanden förklaras som att delvis ha och göra med processen för upplärning. Flertalet av 

våra respondenter förklarade att det oftast är andra medarbetare vilka har varit inom företaget 

länge som ansvarar för upplärningen av själva arbetet. Vi vågar konstatera att utöver 

upplärningen av själva arbetet sker även en upplärning av hur man som anställd ska bete sig 

inom organisationen vilket då pekar åt anknytning till socialiseringsprocessen. Till exempel 

Respondent 3 förklarade hur det är en inlärningsprocess att lära sig inte bara hur man ska bete 

sig ut mot kund utan även mot sina kollegor och det görs mestadels under upplärningen. 

Grupp A å andra sidan förklarade processen att lära sig beteenden inom organisationen som 

att ”falla sig rätt så naturligt” för att ”det är liksom bara så det alltid har varit”. Dessa 
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argument anser vi kan förklaras som att normerna, alltså de oskrivna reglerna som finns inom 

organisationen, förs vidare till stor del av medarbetarna. Som vi diskuterat tidigare kan den 

aktiva efterföljaren enligt Chaleff (2009) de informella regler som finns inom organisationen. 

Under upplärningen kan därför dennes uppgift vara att lära vidare normerna till nya 

medarbetare.  

 

Som fortsättning i Grupp A’s diskussion ovan så nämnde dem hur nyanställda inom 

organisationen, genom ifrågasättande av exempelvis rutiner, bidrar till reflektioner hos dem 

som lär upp. Reflektioner kring varför vissa rutiner finns och varför man gör på ett visst sätt. 

Det tolkar vi som att dem bidrar till en viss medvetenhet om kulturen och ger upphov för 

förändring. Att organisationer och kulturer förändras vågar vi konstatera. Det är inga statiska 

och konstanta faktorer utan utvecklas vartefter exempelvis organisationsmedlemmar kommer 

och går eller utsätts för nya situationer som i sin tur kräver nya problemlösningar. Den aktiva 

efterföljarens roll i den situationen innebär då enligt Whitlocks (2013) teori att hålla ett öppet 

sinne för förändring och nya värderingar, normer eller grundläggande antaganden som kan 

skapas. Howell och Méndez  (2008) förespråkar detsamma och menar att som aktiv 

efterföljare måste en villighet till förändring visas.  

 

En problematik som presenterades i det empiriska materialet var hur det kan ta lång tid att 

komma in gruppen och dess dynamik. Förklaringen anser vi kan ligga i att normerna är 

oskrivna regler som till en viss del finns omedvetet hos individen. Det vill säga att vissa 

normer kommuniceras inte ut och tar därför längre tid för den nyanställda att uppfatta och lära 

sig. Grupp A å andra sidan kopplade tillbaka till hur det upplevs finnas kulturer inom olika 

avdelningar vilket kan ha och göra med att anställda med vissa egenskaper har präglat 

organisationens olika avdelningar. Det har i sin tur resulterat i olika normer inom respektive 

subkultur vilket bidrar till ytterligare svårigheter att lära sig som då tar längre tid. Utifrån 

perspektivet av aktivt efterföljarskap som att arbeta mot gemensamma mål går detta emot det 

till en viss del.  
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6  Slutsats 
I detta avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser som genererats utifrån den teoretiska 

och empiriska analysen. Kapitlet ger svar på forskningsfrågorna och diskussioner kring 

slutsatserna. Vidare argumenteras det för teoretisk och praktisk relevans och kapitlet avslutas 

med förslag på vidare forskning.  

 

6.1  Definition av aktivt efterföljarskap 

Första delen av syftet avser att på grundval av tidigare forskning sammanställa vad aktivt 

efterföljarskap innebär. Eftersom tidigare forskning har presenterat tämligen olika 

uppfattningar om hur aktivt efterföljarskap kan definieras ansåg vi det vara nödvändigt att 

sammanställa vad vi bedömer vara aktivt efterföljarskap för att kunna föra studien vidare. Det 

leder oss in på vår första forskningsfråga som ska besvaras; 

•   Vad innebär aktivt efterföljarskap enligt befintlig forskning? 

Aktivt efterföljarskap måste ses i relation till ledarskap 

Aktivt efterföljarskap har sin grund i begreppet efterföljarskap vilket fungerar som en process 

av att följa någon, denna någon är en ledare. Resonemanget grundar vi att aktivt 

efterföljarskap utövas i relation till ledarskap genom att efterföljaren ger utrymme åt att ledas 

men att även att ledaren ger utrymme åt efterföljaren att vara aktiv. Med stöd från Rost 

(2008), Chaleff (2008) samt Cox, Plagens och Sylla (2010) menar vi därför att aktivt 

efterföljarskap och ledarskap måste studeras i relation till varandra för att förstås fullt ut. 

 

Utifrån Bakers (2007) argument om att efterföljare och ledare måste känna engagemang till 

varandra, samt Hollanders (2007) uttalande om effektiva ledare som stöd till efterföljare, så 

väcktes en tanke hos oss om ledarskapets del i relationen. Om det är en dynamisk- eller 

tvåvägsprocess där både ledare och efterföljare påverkar varandra så anser vi att ledarskapet 

även måste vara aktivt i någon nivå. Vi har svårt att tänka oss ett passivt ledarskap som ger 

upphov för aktivt efterföljarskap.  

 

Aktivt efterföljarskap visar sig i vissa egenskaper och beteenden 

Aktivt efterföljarskap kan även förklaras ta uttryck genom vissa egenskaper som erhålls 

personligen av efterföljaren. Vilket även majoriteten av de presenterade teorierna om aktivt 
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efterföljarskap förespråkar. Egenskaperna är vad som leder efterföljaren till ett visst beteende 

och agerande och skiljer därmed en aktiv efterföljare från en passiv. Vi anser också att flera 

av de egenskaper och beteenden som definierar aktivt efterföljarskap kan liknas vid Kelleys 

(1988), Howell och Mendez (2008) och Chaleffs (2009) teorier om det effektiva 

efterföljarskapet. Vi menar därför att effektivt efterföljarskap kan identifieras med aktivt 

efterföljarskap. De egenskaper vi anser definierar en aktiv efterföljare är engagemang, vilja, 

öppenhet, självständig och ansvarstagande, lyhörd, empatisk, initiativtagande, angelägen, 

öppen för förändringar och andra kulturer samt är intresserad av relationer till andra 

människor.   

 

Något vi fann intressant var hur Baker (2007), till skillnad från många av dem andra forskarna 

vi har analyserat, avfärdar resonemangen om att aktivt efterföljarskap kan definieras som 

personliga egenskaper vilka efterföljaren besitter. Istället menar han att efterföljaren tar sig an 

en roll beroende på situationen och argumenterar därför att alla efterföljare kan ses som 

aktiva. Vi ställer vi oss tämligen frågande till Bakers (20007) teori då vi anser att för att kunna 

ta sig an rollen så måste den aktiva efterföljaren ha de inneboende egenskaperna för att över 

huvud taget kunna leva upp till rollen som aktiv efterföljare. Utan vissa personliga egenskaper 

så finns det ingenting att bygga rollen på. Vi förkastar inte Bakers (2007) teori men önskar 

anpassa den lite med stöd från Stechs (2010) argument om att efterföljarskap är en roll som 

baseras på kunskap och kompetens och som måste accepteras av efterföljaren. Detta argument 

menar vi pekar åt aktivt efterföljarskap som att i slutändan av diskussionen handla om 

egenskaper vilka är knutna till individen.  

 

Att vara en aktiv efterföljare är ett val av individen 

Vi anser också att aktiv efterföljarskap är ett val som görs av individen själv. Genom att vilja 

vara aktiv tar efterföljaren fram de egenskaper som denne anser bidrar till organisationen i 

den givna situationen. Det anser vi styrks av Whitlock (2013), Blanchard (2009) samt Cox, 

Plagens och Sylla (2010) som talar för att det ligger i efterföljarens händer att ha viljan till 

vissa beteenden som positivt kan bidra till gruppen och organisationen. Bakers (2007) och 

Stechs (2010) argument från ovan, trots inriktningen på aktivt efterföljarskap som en roll, 

anser vi pekar åt samma håll som vår diskussion i denna punkt. Om aktivt efterföljarskap är 

en roll så måste det även vara upp till individen att ta sig an rollen när den anser situationen 

passar. Således blir aktivt efterföljarskap ett medvetet val av individen.  
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I Kelleys (1988) analys av effektivt efterföljarskap förespråkar han att motivation och 

motivationsfaktorer måste bortses från då det är en faktor som är individuellt knutet till 

efterföljaren. Detta finner vi intressant då vi till viss del kan tänka oss att motivation är en 

triggande faktor till aktivt efterföljarskap och det beteende som vi tidigare argumenterat för 

aktivt efterföljarskap att handla om. Det vill säga att motivation kan vara en bidragande till att 

efterföljaren gör det medvetna valet att vara aktiv. Här ser vi även kopplingar till vår tidigare 

diskussion om något typ av aktivt ledarskap som bidragande faktor till aktivt efterföljarskap. 

VI menar således att aktiva ledare kan vara dem som motiverar efterföljare till att vara aktiva. 

 

Det finns olika nivåer av efterföljarskap 

Om aktivt efterföljarskap är ett val individen innebär det också att efterföljarskap finns i olika 

nivåer. Det vill säga att om efterföljaren själv kan välja att vara aktiv så måste det innebära att 

den även kan välja att vara passiv, vilket Kellermans (2007) typologi samt Blanchard et al. 

(2009) och Kelleys (1988) teorier om efterföljarskap i olika nivåer styrker. Trots olikheter i 

sina definitioner så talar dem för att efterföljarskap finns i olika nivåer, dimensioner eller 

stilar av efterföljarskap som sträcker sig från passivt till aktivt.  

 

I analysen tog vi upp hur vissa forskare förklarar efterföljarskap som att vara bra eller dåligt, 

där flertalet av argumentationerna var kopplade till det aktiva kontra passiva efterföljarskapet. 

Vi ställer oss dock ifrågasättande till denna koppling då vi anser att aktivt efterföljarskap inte 

alltid kan ses som bra efterföljarskap. Exempelvis menar vi att Kellermans (2007) högsta nivå 

av efterföljarskap, diehards kan vara ett bevis på ett aktivt efterföljarskap där hängivenheten, 

om den sätts i fel kontext, kan ha förödande effekter. Därav anser vi att det finns nivåer av 

aktivt efterföljarskap som kanske bör utelämnas ur ett företagsperspektiv, likt Kellermans 

(2007) diehard, då dem är väldigt ovanliga och nästintill obefintliga i företag. 

 

Vi ställer oss också frågande till Baker (2007) argumentation om att alla efterföljare är aktiva. 

Vilket vi inte alls anser stämmer överens med verkligheten och övrig teori som visar på att det 

finns olika nivåer av efterföljarskap (Blanchard et al. 2009; Kellermans 2007; Kelleys 1988). 

Vår slutsats blir således att när det i teorin diskuteras för att det finns olika nivåer av 

efterföljarskap kan det också behöva klargöras om dessa nivåer är sedda utifrån ett 

samhällsperspektiv, organisationsperspektiv eller företagsperspektiv, då vi anser att 
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definitionen av nivåerna kan skilja sig märkbart åt beroende på vilket perspektiv det aktiva 

efterföljarskapet studeras utifrån.  

 

Aktivt efterföljarskap är kontextuellt  

Huruvida en efterföljare anses vara aktiv eller passiv kan då ses som kontextuellt kopplat till 

den specifika situationen, eller i detta fall organisationen. Alla organisationer strävar efter 

olika mål och innefattar olika strukturer och processer. Det menar vi kan kräva olika av 

medarbetarna som efterföljare beroende på vilken organisation dem tillhör. Till exempel vissa 

organisationer är mer styrda och begränsade och kan därmed lägga större vikt vid att regler 

och processer följs till punkt och pricka. Andra organisationer kan vara mer flexibla och fria 

vilket kräver medarbetare som är identifierbara med de egenskaperna. Vi var även och nuddad 

på denna punkt tidigare i slutsatsen då vi argumenterade att efterföljarskap är ett medvetet val 

av efterföljaren. Med det i åtanke menar vi att aktivt efterföljarskap är knutet till kontexten i 

vilken efterföljaren väljer att vara aktiv. 

 

6.2  Hur aktiva efterföljare bidrar till att upprätthålla organisationskultur 

Den andra delen av syftet för denna uppsats var att undersöka hur aktiva efterföljare bidrar till 

att upprätthålla organisationskulturen och de artefakter, värderingar och normer samt 

grundläggande antaganden som kulturen består av. Det resulterade i den andra 

forskningsfrågan som besvaras nedan; 

•   Hur bidrar aktiva efterföljare till att upprätthålla organisationskultur? (de artefakter, 

värderingar, normer och grundläggande antaganden som finns i organisationen) 

Aktiva efterföljare bidrar till organisationskultur genom att arbeta utifrån de värderingar 

som finns i organisationen. Det empiriska materialet visar att om företagets värderingar 

kommuniceras ut kontinuerligt och på ett tydligt sätt så skapar det en stark medvetenhet om 

organisationens värdegrund och centrala grundvärderingar hos medarbetarna. Detta anser 

vi  även kan ha påverkan på medarbetarvärderingarna att gå i linje med organisationens 

värderingar vilket leder till att organisationens värderingarna blir nära förankrade i praktiken 

och genomsyrar det vardagliga arbetet. Resultatet går i linje med Philipsons (2011) argument 

om hur värdegrunden tar plats inom organisationskulturen. Han menar att om ledningen gör 

organisationens värderingar synliga och medvetna för dem anställda så ökar sannolikheten att 

medarbetarna accepterar och ser dem som egna värderingar. Således menar vi att aktiva 
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efterföljare genom deras engagemang till organisationen, dess syfte och dess mål accepterar 

organisationens värderingar som sina egna och implementera således värderingarna i sitt 

arbete. 

 

I vår definition av aktiva efterföljare talar vi för att dem har engagemang till organisationen 

vilket innebär engagemang att arbeta mot gemensamma mål och syften som är i 

organisationens bästa intresse. Vilket stöds av Baker (2007), Howell & Méndez (2008), 

Kelley (1988) och Whitlock (2013) som i sina teorier talar för att aktiva och effektiva 

efterföljare sätter sina egna personliga mål åt sidan för organisationens bästa. Arbetet mot 

gemensamma mål bygger på att organisationens värderingar tilltas i det vardagliga arbete och 

accepteras som egna, vilket går i linje med Philipsons (2011) argument om hur värderingar 

måste ses som eftersträvansvärda av både ledning och anställda, i detta fall ledare och 

efterföljare, för att viljan att handla i organisationens intressen ska finnas. Vi menar därför att 

den aktiva efterföljaren, i sin egenskap av engagemang till organisationen och dess syfte, även 

gör ett medvetet val att acceptera och ta till sig organisationens värderingar och således 

arbetar utifrån dem. Resonemanget tar därmed även stöd från tidigare slutsats av det aktiva 

efterföljarskapet som ett medvetet val av individen. 

 

För att gemensamt arbeta mot organisationens mål måste efterföljaren vara medveten om 

vilket tillstånd organisationen ser som eftersträvansvärt, så att efterföljaren kan ta beslut och 

agera utifrån detta. Vad en organisation gemensamt anser är rätt eller fel menar vi grundar sig 

i vilka värderingar som delas inom organisation. Vilket vi styrker från Schein (2010) då även 

han talar för att gemensamma värderingar består av sociala principer, strategier och mål om 

vad som som anses vara rätt eller fel inom organisationen. Då vi i tidigare slutsats 

argumenterar för att aktivt efterföljarskap måste ses i relation till ledarskap anser vi det även 

finnas ett stort ansvar från ledningens håll att möjliggöra att efterföljarna kan vara aktiva i sitt 

arbete. Det krävs alltså en ansträngning från ledningens håll att kommunicera ut de 

värderingar som finns för att medarbetarna ska kunna vara medvetna om dem, förstå dem, 

identifiera sig med dem och således kunna aktivt arbeta utifrån dem. Genom att kommunicera 

ut företagets värderingar och mål så öppnar organisationen upp för medarbetarna att acceptera 

och ta sig an värderingarna som sina egna. Vilket även Philipson (2011) samt Deal och 

Kennedy (2000[1982]) talar för.  
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Aktiva efterföljare bidrar till organisationskultur genom att ge uttryck åt de artefakter vilka 

är inkluderade i organisationskulturen. Undersökningens resultat visar att viljan till att klä 

sig på ett visst sätt, att engagerat ta del av gester som att hälsa på kollegorna samt vara 

medveten om och dela företagets värdegrund är några exempel på sätt vilka aktiva efterföljare 

tar del av artefakterna som organisationskulturen inkluderar. Artefakter är enligt Schein 

(2010) den lättaste nivån att observera inom organisationskultur och innefattar bland annat 

beteenden som har kommit att bli rutin samt föremål som har tilldelats en mening av 

organisationsmedlemmarna. Genom att vara den mest synliga nivån så bör det också enligt 

vår mening vara den lättaste delen av organisationskulturen att ta till sig som aktiv efterföljare 

och således bidra till att upprätthålla. Således menar vi att aktiva efterföljare har viljan att ge 

uttryck åt de artefakter vilka är inkluderade i organisationskulturen.  

 

Aktiva efterföljare bidrar till “kulturer inom kulturen”. I organisationer uppstår det ofta 

subkulturer inom vilka det finns egna värderingar och grundläggande antaganden. Det leder 

även till att subkulturerna präglas av olika kulturella beteenden sinsemellan, även om dem 

inte skiljer sig avsevärt. Utifrån undersökningen kan vi utläsa att chansen för bildning av 

subkulturer ökar inom stora företag. Som ett resultat av organisationens storlek och därmed 

det höga antalet anställda så kände samtliga respondenter en stark delaktighet och gemenskap 

inom organisationen, men ännu starkare inom varje avdelning. Vi anser att respondenternas 

bild går i linje med Alvessons (2013) teori om paraplykultur då han talar för att subkulturer 

kan verka inom organisationskulturen samtidigt som dem delar de grundläggande värderingar 

som organisationskulturen grundar sig i.  

 

Undersökningens resultat visar dock en tvetydig bild av hur det aktiva efterföljarskapet bidrar 

till subkulturerna inom organisationskulturen. En bild som undersökning har gett oss är att 

aktiva efterföljare till en viss del bidrar till subkulturers existens. Respondenterna upplevde att 

subkulturer till viss del existerar till följd av att medarbetare som har vissa personliga 

egenskaper “präglar” avdelningarna med ett visst beteende och agerande. I samförstånd med 

Deal och Kennedy (2000[1982]) samt Schein (2010) menar vi således att dessa personerna har 

påverkat avdelningarna att ta efter de värderingar som agerandet bygger på. Som vi tidigare i 

slutsatsen har nämnt så kan efterföljarskap ses utifrån olika nivåer och utifrån respondenternas 

bild anser vi att den aktiva efterföljaren är den med mer bidragande faktorn till att subkulturer 

existerar. Att det är just aktiva efterföljare som är den mer bidragande faktorn stödjer vi med 

Kellermans (2007) två lägsta nivåer av efterföljare, isolates och bystanders, som är mest 
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passiva. Dessa nivåerna är oengagerade till både grupp och organisation vilket leder oss till 

resonemanget att dem troligtvis också har mindre inflytande än aktiva efterföljarna på 

organisationen och subkulturerna. Därmed anser vi att det aktiva efterföljarskapet genom sina 

egenskaper och beteenden till större grad bidrar till subkulturerna.  

 

Undersökningen visade att subkulturernas befinnande inte behöver vara någonting negativt. 

Det visade sig att subkulturer kan bidra till att medarbetare starkare identifierar sig med 

organisationen som helhet genom att först identifiera sig med en mindre grupp. Subkulturerna 

utifrån undersökningen kan således jämföras med Alvessons (2013) argument om subkulturer 

som någonting positivt inom organisationen.  

 

Däremot väcktes en stark tanke hos oss i denna frågan. Om fallet är så att de aktiva 

efterföljarna engagerar sig allt mer i syftet att upprätthålla de värderingar som finns inom 

respektive subkultur så kommer detta i sin tur påverka organisationskulturen som helhet. 

Genom att subkulturen stärks i sina egna värderingar så kan det även leda till att den skiljer 

sig alltmer från andra subkulturer men även organisationskulturen. Det vill säga att 

“paraplyeffekten” som vi talade om innan försvinner. Det kan även resultera i att varje grupp 

eller avdelning får allt svårare att förstå varandras olika kulturer och därmed finna 

meningsskillnaderna allt svårare att hantera. Vilket även Alvesson (2013) talar för att vara 

subkulturens negativa sida. Detta menar vi således kan vara det negativa bidragandet som 

aktivt efterföljarskap har till att upprätthålla organisationskultur.  

 

Om vi tar ett an ett annat perspektiv på aktivt efterföljarskap i relation till subkulturer kan vi 

dock föreställa oss att aktiva efterföljare istället kan bidra till att “sudda ut subkulturernas 

gränser”. Om vi återigen utgår från Howell och Méndez (2008) och Kelley (1988) som talar 

för att effektivt efterföljarskap är engagerade i organisationens gemensamma mål och syfte, 

och ser det utifrån perspektivet att aktiva efterföljare delar företagets värderingar, så drar vi 

kopplingen att aktiva efterföljare genom sin angelägenhet för organisationens prestationer 

kommer försöka påverka så att de unika värderingar som finns inom varje subkultur kommer 

allt närmare varandra. Detta då det underlättar att nå målen om alla delar lika värderingar och 

delar föreställningar om vad som anses vara eftersträvansvärt inom organisationen.  

 

Aktivt efterföljarskap bidrar till att föra kulturen vidare. Då vi tidigare har diskuterat att 

aktiva efterföljare arbetar utifrån de artefakter och gemensamma värderingar som finns inom 
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företaget så anser vi också att dem ständigt för kulturen vidare genom deras agerande och 

beteenden i det vardagliga arbetet.  

 

Undersökningen visar att vissa egenskaper hos personer har större inflytande och därmed 

påverkan på nyanställda. Egenskaperna visar sig vara mer positiva än negativa samt vara mer 

gynnsamma än inte för organisationens prestationer. Respondenterna uppmärksammade 

personliga egenskaper, egenskaper som vi har kunnat identifierat med aktivt efterföljarskap 

tidigare i slutsatsen, som hade stort inflytande på dem som nya inom organisatinen. Några av 

de egenskaper som togs upp var att vara utåtgående och välkomnande, empatisk, lyhörd och 

intresserad av andras behov samt energisk, engagerad och bidrar med positiv energi. Vi menar 

således att aktiva efterföljares egenskaper och beteenden har större genomslagskraft än vad 

kanske passiva efterföljare har. Således är även sannolikheten högre att de artefakter och 

gemensamma värderingarna som visar sig genom den aktiva efterföljarens beteenden kommer 

tas efter av dem nyanställda och för kulturen vidare.  

 

I det empiriska materialet fann vi även antydningar till att det aktiva efterföljarskapet har 

inverkan på bland annat rekryterings-, socialiserings-, och upplärningsprocessen. Vi har dock 

tagit ställning till att inte vidare studera kring dessa processer även om de kan vara en 

bidragande faktor till att kulturen förs vidare. Detta för att vi anser att det krävs betydligt mer 

information och kunskap, men även tid, för att undersöka hur det aktiva efterföljarskapet 

påverkar processerna. Vi anser även att varje process bör undersökas var för sig i relation till 

aktivt efterföljarskap för att resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt. 

 

6.3  Praktisk och teoretisk relevans 

De praktiska implikationer som denna studie leder till anser vi kan vara av betydelse för flera 

organisationer under förutsättningen att aktivt efterföljarskap går att identifiera inom 

organisationen. Utifrån denna premissen så anser vi studiens resultat att vara relevant för 

andra organisationer och företag då organisationskultur talas för att finnas inom alla 

organisationer. Dock är organisationskultur, som vi många gånger har nämnt, svårt att studera 

och är säregen för organisationen vilken man studerar. Därför anser vi att viss hänsyn måste 

tas till dem specifika dragen för det medverkande fallföretagets organisationskultur för att 

studien ska kunna appliceras i praktiken eller vidare forskning. Vi vill däremot belysa att 

studien är gjord inom ett företag som mest sannolikt inte inkluderar de mest extrema exemplet 
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av aktivt efterföljarskap, därav blir denna uppsats till mindre användning för organisationer 

där den typen av efterföljarskap anses kunna identifieras och studeras. Teoretiskt anser vi att 

denna uppsats har två utmärkande egenskaper vilket den bidrar till forskningen med; att 

genom en sammanställd definition av den tidigare delade bilden av aktivt efterföljarskap få en 

djupare förståelse för innebörden av fenomenet. Vi anser även att uppsatsen ger en djupare 

förståelse för hur aktiva efterföljare i olika aspekter bidrar till att upprätthålla 

organisationskulturen.  

 

6.4  Vidare forskning 

Utifrån det empiriska materialet som undersökningen genererade så fann vi implikationer på 

ämnen, relationer och ytterligare förhållanden som skulle vara av intresse att vidare studera. 

Detta som resultat av de sidospår vilka respondenterna kom in på under diskussionerna samt 

intressanta kopplingar vi har funnit under analysens gång och i slutsatsens skede. Vi föreslår 

således följande ämnesområden för vidare forskning:  

 

•   I vår slutsats diskuterar vi huruvida Kellermans (2007) översta nivå diehards i största 

mån inte existerar inom företag. Dock ställer vi oss inte emot att efterföljarskap likt 

sådant existerar inom andra organisatoriska sammanhang, exempelvis 

krigsorganisationer. Vi anser således att det vidare skulle behöva studeras om det 

utifrån ett företagsperspektiv kan framställas en specifik nivåskala för efterföljarskap. 

•   I vår analys framkom det att det under introduktionsdagarna på företaget snabbt föll 

sig att man började ta efter vissa medarbetare. Vilka vi då också anser har en 

betydande roll för att introducera dem nya medarbetarna in företagets kultur och 

gemenskap. Vi finner det då därför intressant om det vidare skulle kunna studeras just 

det aktiva efterföljarskapets inverkan i själva socialiseringsprocessen.   

•   Då vi efter vår studie har kommit fram till att aktivt efterföljarskap till största mån är 

eftersträvansvärt inom organisationer anser vi att det skulle vara av stort intresse att 

vidare studera hur man som chef ska kunna finna “hintar” om aktivt efterföljarskap 

hos medarbetare redan vid rekryteringen. Således finner vi att vidare forskning kring 

hur aktivt efterföljarskap kan identifieras redan i rekryteringsprocessen skulle vara av 

intresse. 
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Intervju, Maxi ICA Stormarknad Vetlanda [2016-11-30] 

 

Intervju, Maxi ICA Stormarknad Vetlanda [2016-12-01] 

 

Observationer, Maxi ICA Stormarknad Vetlanda  [2016-11-30 - 2016-01-02] 

 



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Allmän information till 
respondenterna/deltagarna 

Alla deltagare i undersökningen 
är anonyma 
Informationen används i 
utbildningssyfte och inget annat 
Deltagande är frivilligt och man 
får lämna när man vill 
Intervjun kommer att spelas in 

 

Inledande frågor Beskriv kortfattat arbetsroll och 
arbetsuppgifter 

Bekräftelse av 
medarbetarroll 

Organisationskultur Företagets 
värderingar/värdegrund 
Medarbetarnas värderingar 
Gemenskap 
Speciella händelser eller 
återkommande upplevelser som 
minns extra starkt 

Artefakter, 
gemensamma 
värderingar, 
grundläggande 
antaganden, symboler  

Efterföljarskap Hur man är som medarbetare 
Vad värdesätts i en annan 
medarbetare (kollega) 
Lever man som medarbetare ut 
företagets värderingar 
Att tänka på är nya medarbetare 
tas emot 

Efterföljarskap, aktivt 
efterföljarskap och 
effektivt 
efterföljarskap 

Ledarskap Relationen till ledarna/cheferna 
Tillit från ledare/chefer 
Upplevs självstyrning finnas 
Ifrågasättande av chefs/ledares 
beslut 
Viktigt från chefen/ledaren för 
att respondenterna ska känna 
engagemang i arbetet 

Efterföljarskap i 
relation till ledarskap 
och självstyrning   

 
  



  
 

II 

Bilaga 2 – Checklista vid observationer 
 

Den fysiska 
miljön: 

Hur ser den fysiska miljön ut? Vilka typer av beteenden är miljön 
designad för? Hur har utrymme tilldelats? Vilka objekt, resurser 
och teknologi finns det i miljön? 

Deltagarna: Beskriv miljön, hur många personer det finns och deras roller. 
Vad för personerna tillsammans i denna miljön? Vilka är tillåtna 
här? Vilka är inte här, som du trodde skulle vara här? Vilka är de 
relevanta karaktärsdragen hos personerna? Hur organiserar 
personerna sig själva in den här miljön? “finns det några frekventa 
mönster av interaktion, riktning för kommunikation”... kan 
förändringar i dessa mönster och riktningar säga oss någonting om 
den sociala miljön?  

Aktiviteter och 
interaktioner: 

Vad händer i denna miljön? Finns det aktiviteter som 
återkommer? Hur interagerar personerna med varandra och 
aktiviteterna? Hur är personerna och aktiviteterna 
sammanlänkande? Vilka normer och regler strukturerar 
aktiviteterna och interaktionerna? När började aktiviteten? Hur 
länge håller den på? Är det en vanlig eller ovanlig aktivitet? 

Konversationer: Vad är innehållet i konversationen i denna miljö? Vem pratar till 
vem? Vem lyssnar? Citera direkt, parafrasera och sammanfatta 
konversationer. Om det är möjligt är det bra att spela in 
konversationerna för att styrka noteringarna. Notera även tysta 
och icke verbala beteenden som ger mening till konversationen.  

Subtila faktorer:  Mindre självklara, men kanske lika viktigt att observera är 
informella och oplanerade aktiviteter, ords symboliska och 
konnotativa betydelse, Icke verbal kommunikation, bland annat i 
form av kläder och fysiskt utrymme, diskreta åtgärder och “det 
som inte händer”... särskilt om vissa saker bör hända eller 
förväntas inträffa. 

Vårt egna 
beteende: 

Vad är din roll? Vad säger eller gör du? Du blir en del av den 
miljön du observerar. Vilka tankar har du om det som händer?  

(Merriam och Tisdell 2016). 
 


