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Sammanfattning 

 

Författare: Evelina Daun & Marika Hermansson 

Handledare: Kjell Arvidsson 

Examinatror: Mikael Lundgren 

 

Titel: Bortom den passiva aktören - En kvalitativ studie om hur relationen mellan ledare 

och följare ter sig 

 

Bakgrund: Tidigare forskning har i stort sett endast fokuserat på ledaren. Men ledaren 

ses som en relation där en följare också är aktiv. Ledaren och följaren är en del av en 

gemensam relation där de båda påverkar varandra. Relationen är en del av deras 

gemensamma sociala miljö som inverkar på hur deras psykiska välmående är. Att 

studera hur den gemensamma relationen påverkar både ledarens och följarens psykiska 

välmående blir därför relevant för denna studie.  

 

Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur relationen är mellan ledare och följare samt 

hur den påverkar respektive parts psykiska välmående på arbetsplatsen.  

 

Metod: Studien har baserats på kvalitativ forskning där den största tyngden har lagts på 

semistrukturerade intervjuer. Grundad teori har använts vid insamlingen samt analysen 

av materialet. Den innebär att vi har letat efter samband i de material som samlats in.  

 

Slutsatser: Ledaren och följarens gemensamma relation innehåller faktorer som 

påverkar de båda och hur de mår. Genom att studera dessa faktorer kan vi se hur de 

påverkar varandra och hänger ihop i ett gemensamt social samspel. Ledare och följare 

har en lika stor roll inom relationen. De bådas beteenden påverkar hur de känner inför 

varandra och hur deras psykiska välmående utvecklas. En bättre social miljö på 

arbetsplatsen anses av följande slutsatser vara positivt för både ledare och följares 

psykiska välmående samt för organisationen de ingår i. Genom ny kunskap inom ämnet 

kan båda parterna förstå varandra bättre och denna kunskap bör leda till att följar och 

ledar relationer förbättras. När större förståelse för varandras tankar och känslor 

infinnes skapas också en mer ömsesidig relation som mycket väl kan förbättra det 
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psykiska välmåendet hos både parterna. Det som är viktigt att påpeka är att trots att en 

ledare och en följare har olika titlar och befinner sig på olika nivåer yrkesmässigt, är de 

båda människor. Med detta menar vi att de båda har likvärdiga tankar och känslor och 

därför kan och borde kunna relatera till varandra på ett mer humant sätt. Bakom titlarna 

finns det trots allt två människor som är mer lika varandra än de kanske tror.  
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Abstrakt 

Denna studie har syftat till att redogöra och öka förståelsen för hur relationen mellan en 

ledare och följare ser ut, samt hur denna relation påverkar de bådas psykiska välmående. 

 Syftet har framkommit ur en problemdiskussion som fokuserar på att tidigare forskning 

till stor del baseras på endast ledarskap och inte följarskap. Att se både ledaren och 

följaren är dock väsentlig för att förstå relationen och hur de båda påverkar varandra. De 

båda är en del av samma relation och man bör därför inte utesluta den andra parten för 

att kunna förstå den ena bättre. Följande studie är baserad på kvalitativ forskning som 

genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Svaren från respondenterna har 

tillsammans med tidigare teori inom ämnet bidragit till nya slutsatser inom ämnet. Med 

hjälp av grundad teori som fungerat som studiens analysmetod har flertalet koder 

kunnat urskiljas som hänger ihop inom relationen mellan ledare och följare. Den sociala 

miljön och trivseln på arbetsplatsen upplevdes som väldigt relevant för både ledare och 

följare. Den sociala miljön påverkade i sin tur hur de båda såg på varandra och hur de 

mådde. En bra social miljö där ärlighet, öppenhet och delaktighet var vanligt 

förekommande mellan följare och ledare ledde även till att de mådde bra på 

arbetsplatsen. En bra social miljö stimulerade alltså ett gott klimat på arbetsplatsen där 

de inblandade kände större lust att arbeta. Hur ledarna och följarna mår inom en 

organisation är därför högst viktigt att beakta då påverkar bådas välmående och vilket 

arbete som utförs. Detta påverkar otvivelaktigt organisationen i det långa loppet. Att se 

på hur det psykiska välmåendet ter sig inom organisationer är därför ett ämne som bör 

beaktas av alla som arbetar inom en organisation just nu. 

 

Nyckelord: Ledarskap, följarskap, relation, psykiskt välmående, kandidatuppsats, 

psykisk ohälsa, social miljö  
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1 Introduktion  

I nedanstående avsnitt presenterar vi en introduktion till ämnesområdet och studiens 

relevans som avslutas med en problemformulering och ett tydligt syfte. Studiens 

inledning förklara hur och varför det är relevant att studera relationen mellan en ledare 

och följare. Samt hur denna relation påverkar de bådas psykiska välmående. Då 

relationen mellan ledare och följare är tvåsidig är det högst viktigt att fokusera på båda 

parterna. Om båda parterna kan förstås kan detta nya material hjälpa både framtida 

arbetsgivare och arbetstagare att lära sig mer om varandra. Tidigare studier har visat 

att det inte finns mycket material som fokuserar på följaren och hur denna känner sig. 

Genom att fokusera på både ledare och följare når denna studie ut till ett bredare 

spektrum av människor som kan ta del av ny kunskap som behövs till alla som har ett 

arbete där andra människor är involverade.  

 

Att det är viktigt att må bra på sin arbetsplats är de flesta troligtvis medvetna om, men 

hur påverkar chefen och medarbetarna varandra och varandras psykiska välmående? 

Under vår studietid har vi fått inblick i flera perspektiv inom ämnesområdet. Genom 

dessa vi har sett tendenser att anställda blir påverkade av sina chefer och medarbetare, 

på både positiva och negativa sätt. Vårt intresse väcktes och vi har nu valt att undersöka 

det vidare och huvudämnet för den här rapporten är med andra ord ledarskap och 

följarskap. Det vi dock insåg under studietiden var att ledarskapsforsknigens fokus 

ligger till största del på ledaren, endast några enstaka har tagit tag i följarens sida. Med 

den här uppsatsen vill vi hjälpa till att få ledarskapsforskningen att fortsätta ändra 

perspektiv mot en jämnlik syn på ledare och följare. Att få ledarskapsforskningen att 

istället se en relation mellan två aktiva aktörer. Mer specifikt ligger vårt fokus på den 

möjliga påverkan som relationen mellan de aktiva aktörerna kan ha på sin omgivning 

och på aktörernas välmående. Fenomenet ledarskap kan sägas vara närmast tidlöst, 

redan Platon diskuterade olika former av ledarskap (Blomquist & Röding, 2010). Det är 

dock minst lika intressant idag då det är något som påverkar oss alla genom de 

organisationer vi influeras av i olika situationer. Grey (2009) menar att när man studerar 

en organisation berör man alla aspekter som rör det mänskliga livet. 
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Grey (2009) nämner att redan när de experimentella Hawthornestudierna utspelades 

under tidigt 1900-tal, insåg man betydelsen av medarbetarnas välmående på 

arbetsplatsen. Studien utgjordes av tre olika delmoment, vi har endast valt att fokusera 

på en av dessa studier då den anses mest relevant för det vi kommer förklara närmare. I 

det momentet användes belysning som verktyg i en fabrik för att se hur arbetarna 

påverkades av ljuset. Belysningen förändrades efter en stund och efter varje förändrad 

belysning såg man att individerna arbetade mer effektivt. Det är viktigt att påpeka att 

studien utgjordes av mer än en forskare samt att studien inhyste flera moment, men att 

de olika forskarna och studierna ändå visade på samma resultat. Hawthornestudien 

visade nämligen att de anställda arbetade mer effektivt då de blev uppmärksammade. I 

studien kom man fram till att genom att de anställda uppmärksammas kände de sig mer 

trygga på sin arbetsplats vilket ledde till ökat välmående. Genom att de trivdes och 

kände stöd från sina ledare förbättrades också arbetsmiljön. Arbetarna kände att de var 

en del av någonting och därför kände de gemenskap med sin arbetsplats och ledare 

(Grey, 2009). Denna forskningsstudie ser vi som ett relevant argument till att just vår 

studie behövs. Experimentet i fabriken visade tydligt att medarbetarna kände sig mer 

trygga och trivdes bättre genom att de blev uppmärksammade. Genom att undersöka 

vikten av både ledare och följarens psykiska välmående hoppas vi kunna 

uppmärksamma nya faktorer inom området välmående på arbetsplatsen. Detta styrks 

även av de officiella lagar och regler som finns i dagens Sverige kring arbetsmiljö och 

välmående. Arbetsmiljölagen finns för att skapa en trivsam arbetsmiljö med fokus på att 

förebygga olycksfall, skada samt ohälsa (SFS 1977:1160). Följande citat hämtat ur 

Arbetsmiljölagen beskriver faktorerna som denna lag vill förebygga: “Arbetsgivare och 

arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö” (SFS 1977: 1160, 

Kapitel 3 - Allmänna skyldigheter, 1 a§).  Enligt denna lag har även arbetsgivaren 

huvudansvaret för att bedriva ett systematiskt arbete av arbetsmiljön, det innebär att 

regelbundna kontroller av både den fysiska som psykiska miljön ska undersökas på 

arbetsplatsen (Tangen & Conrad, 2009).  De sociala kontakterna och relationerna på 

arbetsplatsen beskrivs enligt Arbetsmiljölagen (1980:14) som mycket viktiga för en 

människas trivsel och välmående. Att det finns offentliga lagar och regler som visar hur 

mycket välmående på arbetsplatsen betyder samt verkar för att upprätta faktorer som 

gör det möjligt att förbättra välmåendet på arbetsplatsen, visar tydligt hur viktigt det är 

att fokusera på detta ämne. 
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Uppsatsen fokuserar på relationen mellan ledare och följare och hur denna relation 

påverkar respektives psykiska välmående. Det psykiska välmåendet kan allmänt ses 

som en synonym av ordet hälsa och begreppet kan även användas som en term för att 

beskriva välmåendet på arbetsplatsen. I detta sammanhang syftar det på följare som 

befinner sig på en säker och trygg arbetsplats där tillfredsställande och meningsfullt 

arbete bedrivs (Schulte, Guerin, Schill et. al., 2015). Psykiskt välmående på 

arbetsplatsen refereras till ovanstående definition då det anses passande för vårt 

forskningssyfte. Relationen mellan ledare och följare och hur det påverkar deras 

psykiska välmående syftar alltså till trivsel på arbetsplatsen och betydelsen av arbetet. 

Enligt Världshälsoorganisationen (1948) kan hälsa citeras enligt följande: “Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 

frånvaron av sjukdom eller handikapp”. Denna definition fokuserar på mer än de 

psykiska välmåendet och möjligen även framställs något orealistiskt då det är svårt att 

uppnå välbefinnande inom alla områden. Men definitionen ger oss lite förståelse för vad 

begreppet hälsa innebär och vad som klassificeras som relevant inom området. Att ha 

god hälsa bör ses som en resurs i det vardagliga livet (Folkhälsorapporten 2005; WHO 

1986). Det är dock viktigt att understryka att hälsa och psykiskt välmående inte har 

samma betydelse då hälsa kan klassificieras under ett mycket bredare spektrum.  

Att må bra både på sin arbetsplats och utanför sin arbetsplats bör ses som något 

självklart och är något som de flesta strävar efter. Genom att undersöka faktorer som 

påverkar hur en människa mår i samband med sitt arbete kan vi även få fram mer bevis 

för varför psykiskt välmående på arbetsplatsen behövs samt varför detta fokus ska ligga 

på både följare och ledare.  

 

“Att utöva ledarskap är att transformera efterföljare, skapa visioner av målen så de kan 

uppnås, och formulera vägen för medlemmarna så de kan nå målen.” 

(Bass, 1985 i Sveningsson & Alvesson, 2010. s, 16) 

 

Detta citat anser vi relevant då det förklarar en relation mellan två aktiva aktörer. 

Ledarskap inkluderar alltså ledare, följare och relationen som skapas i samspelet 

(Alvesson & Svenningson, 2010). Det här är det vi menar att fokusera på när vi 

använder oss av begreppet ledarskap genom vår studie. I många fall handlar det om ett 
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frivilligt ledarskap och följarskap men i vårt fall handlar det om tvingande då båda 

parter binder sig av anställningskontrakt. För att avgränsa vår studie och ge den ett 

tydligare fokus har vi valt att undersöka hur förhållandet mellan formellt angivna ledare 

och följare ser ut på mindre arbetsplatser. Baserat på våra egna erfarenheter från arbete 

och studier tror vi att större organisationer kan vara mer komplexa och att de kan ha 

större distans mellan ledare och följare. Med utgång från vad vi hittills läst anser vi att 

relationen mellan ledare och följare är väsentlig för fenomenet ledarskap. Vi tror att 

genom att studera bandet mellan de båda får man fram en bredare förståelse för hur 

ledarskap kan bedrivas och hur följarna tar emot och ger en reaktion på situationen.  

 

1.1 Problemdiskussion  

 

1.1.1 Varför både ledare och följare och inte bara följaren eller ledaren? 

Sveningsson och Alvesson (2010) menar att det i den traditionella 

ledarskapsforskningen finns en överbetoning av den individuella ledaren samt den 

koppling som anses finnas mellan ledarens handling och organisationens utfall. De 

andra aktörerna i relationen ses med andra ord som passiva. Den omfattande 

populariteten av detta perspektiv på ledarskap kan enligt Sveningsson och Alvesson 

(2010) ha berott på att det kan ge en lättbegriplig förklaring till organisationers utfall, 

och därmed även de händelseförlopp som leder fram till de omtalade utfallen. De menar 

att en ledare dock väldigt sällan är ensam att om att driva ett händelseförlopp framåt 

utan det inkluderas en mängd andra aktörer som ständigt påverkar händelseförloppet 

och utfallet. Vid för ledarcentrerad forskning och föreställningar framkommer med 

andra ord begränsningar i förståelsen av ledarskapet som fenomen. En annan 

begränsning som Sveningsson och Alvesson (2010) påpekar är att perspektivet medför 

att det sociala sammanhanget förbises samt att ledarskap ses som ensidiga påtryckande 

handlingar, med andra ord inte gemensamma tolkningar av föreställningar. Genom både 

begränsningarna som skapas och de aktörer ses som passiva är det teoretiskt relevant att 

även diskutera de andra inblandade aktörerna.  
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1.1.2 Följaren är mer än en passiv aktör 

Följaren är en av de andra aktörerna och är den aktör som följer ledaren, men följaren 

har över lag beskrivits som ett passivt föremål i tidigare ledarskapsforskning. Ledarskap 

innebär att en relation skapas mellan ledare och följare och att ledaren försöker få 

följare att agera utifrån hur ledaren styr. I ledarskapsforskningen beskrivs oftast ledare 

som resursstarka aktörer, till exempel stora organisationsledare eller politiker. Att efter 

det beskriva följaren och dess roll blir då inte särskilt attraktivt. Bara ordet följare 

väcker inte några tankar om storhet eller något som ses positivt. Till exempel läser 

människor idag ofta material om hur man blir en bra ledare och kurser erbjuds som 

utvecklar ens ledarkunskaper (Svenningson & Alvesson, 2010). Detta kan inte sägas om 

följaren. Vi antar att har man ett val mellan en ledarroll och en följarroll väljer troligtvis 

majoriteten en ledarroll. Trots att tidigare ledarskapsforskning lagt den största tyngden 

på ledarens roll i ledarskapet anser vi att det är väsentligt att även studera följaren. Ett 

större fokus på följarrollen kan få den att upplevas som mer positiv än vad den gör i 

dagsläget, och genom att skapa en diskussion om de olika rollernas betydelse kan en 

bredare förståelse av fenomenet skapas. Vikten av en bred förståelse av fenomenet 

känns relevant precis som Grey (2009) påpekar att organisationer berör alla de aspekter 

det mänskliga livet rörs av. Vi antar då att inom organisationer finns det någon typ av 

ledarskap och styrning, exempelvis diskuterar Grey (2009) att organisering av 

organisationer handlar om att få ”saker och ting” gjorda. Han fortsätter med att man inte 

endast ska fokusera på det utan fråga sig vem som bestämmer vad och hur de 

inblandade påverkas av hur händelseförloppet går till. Då studierna kring följarskap som 

nämnt i ovanstående text inte varit särskilt omfattande i tidigare forskning anser vi att 

det bör ses som självklart att studera även den andra sidan av ledarskap. Vi anser dock 

att det handlar om en relation och att ingen av aktörerna är passiv därmed bör man 

studera båda sidor och inte utesluta varken ledaren eller följare.  

 

1.1.3 Ledarens påverkan på följare 

Enligt Mathieu et al. (2013) finns det flera olika beteenden hos ledaren som kan påverka 

hur följaren mår och känner sig. Om ledaren till exempel inte tar ansvar för sina egna 

misstag, är allt för kontrollerande, bryter löften eller inte litar på sina underordnade kan 

det resultera i att de anställda upplever en förhöjd psykisk stress, en lägre 

arbetstillfredsställelse och ett minskat engagemang. Detta i sin tur anses enligt Mathieu 
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et al. (2013) och Nyberg et al. (2009) leda till att de anställda mår sämre samt att de i 

ökad grad riskerar utbrändhet och långvarig sjukskrivning. Blomquist och Röding 

(2010) menar att ett allt för intensivt och felriktat ledarskap kan skapa mycket negativa 

konsekvenser för både medarbetare och organisationer då fokus lätt kan hamna på fel 

saker och de processer som anses vara viktiga från organisationens synvinkel missas. 

Svenningson och Alvesson (2010) menar att alla situationer inte alltid är i behov av 

ledarskap. Enligt dem finns det även en del forskare som till och med har antytt att det 

kan finnas organisationer som inte är i behov av någon ledare. Medarbetarna kan till 

exempel ha bred yrkeskunnighet och drivs av inre motivation och är därför inte i behov 

av en ledare. Om medarbetarna har en bra sammanhållning och ett stort kontaktnätverk 

ökar denna ytterligare känsla av att ingen ledare behövs. Så länge dessa då är 

motiverade och presterar så fortgår arbetet utan någon ledare som styr och kontrollerar. 

Samtidigt kan ett allt för frånvarande ledarskap där ledaren undviker att interagera med 

sina underordnade ha en minst lika negativ påverkan på de anställdas psykiska 

välmående (Nyberg et al., 2009; Kara et al., 2013).  

 

Tidigare nämner vi att fenomenet ledarskap innehåller flertalet aktörer, och fokus vi 

lägger är på den relation som bildas mellan dem. Det finns självklart andra faktorer som 

påverkar båda aktörerna än själva relationen, i det här fallet ledarens beteende och 

följarens respons och psykiska välmående. Alvesson och Sveningsson (2010) diskuterar 

olika inriktningar på ledarskapsforskningen där olika påverkande faktorer framhävs, och 

som exempel har vi stilorienterad syn på ledarskap. Perspektivet fokuserar på de fysiska 

aspekterna, som hur längd och kön påverkar ledarskapet. Vissa av dessa påverkande 

faktorer väljer vi att avgränsa oss ifrån som exempelvis de fysiska aspekterna för att det 

skulle kräva en undersökning av flertalet organisationer samt ett större utrymme 

tidsmässigt. Vi väljer dock att ta upp andra påverkande faktorer som syn på arbetsroller.  

 

Enligt Almqvist et al. (2012) finns det en mängd påverkande faktorer som rör samspelet 

mellan aktörer och organisationsstrukturer, där ibland lagstiftningar, organisationskultur 

och strategier. Utifrån det antar vi att ett ledarskap i en organisation är mer eller mindre 

nödvändigt för att strukturera upp de ständiga faktorerna som rör organisationen. Precis 

som Blomquist och Röding (2010) menar att det behövs en officiell ledarskapsposition 

för att stödja det fortlöpande arbetet. Man utesluter härmed att medarbetarnas privata 
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mål går före organisationens mål. Genom att någon styr organisationen får man med 

alla inblandade för att arbeta mot samma mål.  

 

1.1.4 Hur det psykiska välmåendet spelar in 

Hur följaren mår på sin arbetsplats anses vara mycket viktigt för hur personen utför sitt 

arbete (Munir, 2012). Om personen trivs på sin arbetsplats och med sina medarbetare 

och ledare mår personen överlag bättre, och då är det mindre risk att personen 

sjukskriver sig (Munir, 2012; Zambrell, 2004; Andersson et al., 2004). Detta är 

någonting som leder till att kostnaderna för organisationen minskar, och det är därför 

viktigt för organisationen att dess medarbetare mår bra och trivs på sin arbetsplats. Det 

psykiska välmåendet kan som tidigare nämnts påverkas av det sätt som ledaren 

använder i sitt ledarskap samt hur närvarande, positiv och aktiv personen är på 

arbetsplatsen (Munir, 2012). Detta är något som vi har sett att  flera olika personer är 

medvetna om i varierande grad, detta har vi även egna exempel på. Under vår studietid 

har vi sett tendenser till att de som haft en positiv och närvarande ledare ofta trivts 

bättre på sin arbetsplats än vad de som haft en frånvarande ledare gjort. Dock har vi 

stött på ett fåtal personer som trots att deras ledare var mycket närvarande på sin 

arbetsplats inte trivdes särskilt bra. I vissa fall verkar detta till viss del ha berott på att 

ledaren ställde för höga krav, var otrevlig och på dåligt humör eller behandlade 

medarbetarna orättvist. Att ledaren är närvarande tycks alltså inte vara det enda som 

krävs för att den anställda ska må bra, och vi anser därför att det samband som finns 

mellan ledarens humör och beteende och följarens  psykiska välmående behöver 

undersökas närmre. Vi anser vidare att det krävs ett fokus på båda sidor av relationen 

och inte bara på ledarens sida, vilket den tidigare forskningen huvudsakligen fokuserat 

på och genom denna studie vill vi öppna upp för reflektion.  

 

1.2 Problemformulering  

I denna rapport vill vi undersöka relationen mellan ledare och följare. Genom att studera 

relationen mellan dessa aktörer hoppas vi kunna undersöka hur samspelet påverkar 

aktörernas psykiska välmående. Vår frågeställning blir därmed följande: 
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 Hur påverkar relationen mellan ledare och följare respektives psykiska 

välmående på arbetsplatsen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för hur relationen är mellan ledare och följare samt hur den 

påverkar respektive parts psykiska välmående på arbetsplatsen.  

 

 

2 Metod  

Nedan presenterar vi vår valda metod för studien samt metodkritik, forskningsetik, val 

av organisation och respondenter. Lind (2014) menar att metoden som används 

sammankopplar det empiriska materialet med de forskningsfrågor och med den 

teoretiska referensramen som används för studien. Metodvalet tillför tillförlitlighet för 

studien och det resultat som framkommer.  

 

2.1 Problemets karaktär och metodval 

I ovanstående inledning och problemdiskussion har vi beskrivit ett enligt oss aktuellt 

problem utifrån egna erfarenheter och saknaden av tidigare forskning. Detta har mynnat 

ner i ett tydligt syfte för studien och nu har vi kommit fram till val gällande metod för 

studien. Vårt preciserade problem är att det saknas forskning och förståelse om hur 

ledarskap och följarskap egentligen handlar om en relation mellan två aktiva aktörer. 

Samt hur denna relation påverkar de inblandade aktörernas psykiska välmående. Det 

finns flera metodval som kan tänkas passa in som en lösning på problemet, men i det 

här fallet passar en induktiv ansats som mest lämpligt. Att använda sig av en induktiv 

ansats innebär enligt Hartman (2001) att forskaren börjar samla in data utan att börja 

med en hypotes. Istället styrs materialet av en frågeställning. Vi anser det lämpligt 

eftersom vi vill öppna upp för nya perspektiv och reflektioner på fenomenet ledarskap 

och förstå hur fenomenet fungerar istället för att se om en hypotes stämmer eller inte. Vi 

anser att en hypotes är för låst omkring något specifikt eftersom vi vill öppna upp ett 

nytt perspektiv vill vi vara flexibla och öppna.  
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2.2 Forskningsstrategi   

I denna uppsats har vi använt oss av kvalitativ forskningsmetod. Eftersom vi anser att 

det material som har samlats in inte går att få fram lika bra genom numeriska 

framställningar på grund av ämnesområdets komplexitet. Det finns många känslor 

inkluderade i ämnesområdet. Känslor kan vara svåra att beskriva numeriskt och vi har 

därför valt att intervjua istället. Kvalitativ forskning lägger mer tyngd på ord vid 

insamling av data och bortser från siffror (Bryman & Bell, 2013). Det är en 

observerande metod där intervjuer ofta är förekommande. Uppställningen av dessa 

intervjuer skiljer sig åt, vissa använder sig av mer strukturerade frågescheman medan 

vissa endast använder löst formulerade ämnen och teman som intervjun går under 

(Bryman, 1997). Vi har valt att använda oss av ostrukturerade intervjuer. De fokuserar 

på att ge respondenterna stort utrymme för att kunna formatera egna svar som är en 

viktig metod vilket används inom området. Då det finns rum för egna tolkningar och ger 

respondenterna chans att beskriva sina känslor och tankar inom området anser vi att 

forskningsintervjuer är den lämpligaste metoden.  

 

Genom intervjuer har vi kunnat få öppna svar av respondenterna av material som 

tidigare inte diskuterats i ledarskapsforskningen. För att vara flexibla kring det 

insamlade materialet in valde vi att använda oss av grundad teori som låter forskaren 

följa materialet efter arbetets gång. Genom grundad teori kom studien fram till ett antal 

samband och tecken som påverkar den sociala relation som ledare och följare befinner 

sig i. Med andra ord genom att skapa oss egna erfarenheter av ämnet kan vi dra möjliga 

slutsatser genom kodningar. Med kodningar innebär att det söks efter samband, likheter 

och olikheter inom det insamlande materialet för att det sedan ska mynna ut i ett antal 

kategorier som forskarna sedan bygger en modell omkring som ger svarsmöjligheter på 

frågeställningen enligt forskarna. En modell anser vi relevant då den kan öppna upp för 

reflektioner omkring det perspektiv vi försöker lyfta fram.  

 

2.3 Undersökningsdesign: Intervjuer  

En intervju innebär att det finns en eller flera personer som ställer frågor till en annan 

person eller grupp (Kylén, 2004). En intervju är alltså en kommunikationsprocess 

mellan två eller fler personer, minst en intervjuare, samt minst en respondent. 
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Intervjuarens roll är främst att ta initiativ till en intervju. Denne förbereder sig inför en 

möjlig intervju och tar därefter kontakt med en respondent, varav de två ingår i ett så 

kallat kontrakt. Denna rör intervjuns syfte, ämne, omfattning, tid och plats men även 

rättigheter samt en eventuell publicering. Respondentens roll ser en aning annorlunda 

ut. Denne arbetar genom att vara sig själv och ger personliga svar. Dock kan detta vara 

en illusion då intervjuaren inte alltid ger sanningsenliga svar. Det är en väldigt kreativ 

roll som kan ändras från intervju till intervju. Under intervjuvprocessens gång är det 

viktigt att intervjuaren och respondenten håller sig till sina roller, intervjuaren förväntas 

alltså hålla sig till frågorna och inte sväva ut i egna berättelser eller infallsvinklar (Krag 

Jacobsen, 1993). Den här övergripliga och enkla förklaringen av begreppet och metoden 

intervju är så som vi har valt att se det under studiens gång. Metoden intervjuer är i den 

här studien relevant eftersom vi vill nå svaren från respondenterna som vi annars kan ha 

missat genom att skicka ut färdigställda formulär där vi sedan presenterar resultatet 

numeriskt. Eftersom vi vill öppna upp ett nytt tänkande omkring ett fenomen som är 

väldigt låst till ett perspektiv i den tidigare ledarskapsforskningen anser vi det mest 

lämpligt att vara öppna i intervjuer för vad respondenterna vill berätta.  

 

Vi har valt att följa intervjumetoden semistrukturerade intervjuer då vi kan genom 

metoden vara flexibla och öppna omkring respondentens svar och vilja att berätta om 

sin situation. Vid semistrukturerade intervjuer används en generellt hållen intervjuguide, 

den syftar till att respondenterna möter likartade och relevanta teman under intervjuns 

gång (Bryman & Bell, 2013). Under intervjun är det möjligt att ändra ordningsföljden 

mellan frågorna och dessa är även mer allmänt formulerade än i en strukturerad intervju 

där frågorna hålls strikta och strukturerade  mellan alla intervjuer. Vid en 

semistrukturerad intervju har även forskaren en möjlighet att ställa ytterligare frågor 

utifrån respondenternas svar om dessa uppfattas som relevanta för syftet (ibid). Vi anser 

det lämpligt att använda oss av en semistrukturerad intervju för att kunna följa 

respondenten under intervjuns gång. Då studiens valda ämnesområde innefattar många 

känslor som kanske inte går att sätta ord på, hoppas vi kunna få de svar vi söker genom 

att vara öppna och flexibla med frågorna och lyssna på vad respondenterna verkligen 

säger och antyder.  Kanske är inte heller alla särskilt medvetna om vad som kanske sker 

i den sociala miljön på arbetsplatsen. Egna tolkningar av materialet blir härmed viktigt 

för studien.   
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Vi har valt att dela upp arbetsprocessen för intervjuerna i tre steg för att öka 

trovärdigheten på resultatet. De tre stegen är: planering, utförande och efterarbete. I 

planeringssteget har vi valt att följa Carsons et. al. (2001) tre steg för en lyckad 

planering för intervjuerna. Först bör en huvudmålsättning sättas och frågan vad vi vill få 

ut av intervjuerna bör svaras på. I vårt fall handlar det om att få ut information om olika 

situationer där en tydlig påverkan har gjorts på de inblandade aktörerna. Nästa steg är 

att skriva en intervjumall för att vägleda situationen, den bör innehålla de 

grundläggande huvuddragen för vad vi vill nå med intervjun. Här har vi gjort en 

intervjuguide som innehåller de steg vi valt att gå genom intervjuerna, först en inledning 

där vi kortfattat förklarade vad som kommer att ske och vad intervjun kommer att 

användas till. Efter det gick vi in på de frågor som vi valde att ställa som ett grundstöd 

för att hålla intervjun till det ämnesområde som problemet kretsar kring. Sista delen är 

ett avslut där vi tackade respondenten och frågade efter feedback för den utförda 

intervjun. Det sista steget enligt Carson et. al. (2001) är att man bör ha med en lista på 

vilka ämnesområden som man bör tränga sig djupare in på när tillfället erbjuds. Här har 

vi valt att utveckla vår intervjuguide med några frågor som innehåller de ämnesområden 

som är relevanta för studien. I planeringsstadiet ingår även valet av organisationer samt 

respondenter som vi förklarar längre ner. 

 

Steg två i arbetsprocessen för intervjuerna är utförandet av själva intervjuerna. Vi mötte 

upp lämpliga respondenter för intervjuerna och gick igenom den intervjuguide som 

strukturerades upp i planeringsstadiet. Vi försökte möta upp så många som möjligt av 

dessa respondenter på deras arbetsplats för att observera stämningen på den. Under 

intervjuns gång antecknade vi även respondentens beteende samt stämningen på 

arbetsplatsen. I de fall som vi inte kunde möta upp dem på deras arbetsplats försökte vi 

ändå möta upp dem personligen för att lättare observera beteendet från respondenten. 

Steg tre är efterarbetet, det vill säga själva analysen av det insamlande arbetet samt att ta 

hänsyn till den feedback vi bett om från respondenterna. Vi har valt att använda oss av 

grundad teori som både insamlingsmetod och analysmetod. Med det menas att vi har 

under arbetsprocessens gång gått fram och tillbaka mellan dessa tre steg för att se om vi 

har tillräckligt med material och om vi gjort på det lämpligaste sättet för att nå 

respondenternas tankar och idéer. 
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2.3.1 Intervjuguide  

Med en gemensam intervjuguide för alla intervjuer försöker vi ge samma intryck för 

varje respondent vilket vi anser är viktigt för att öka trovärdigheten för studien. Vi vill 

nå djupgående svar från våra respondenter och har därför valt att skriva en del frågor 

som vi går efter men under intervjuns gång väljer vi att följa de spår som respondenten 

visar intresse för och är beredd att diskutera omkring. Enligt Bryman och Bell (2013), 

Trost (2010), Dahmström (2011) och Kylén (2004) är det bra att arbeta på detta sätt och 

använda sin intervjuguide som en sorts dagordning eller stöd för att lättare kunna zooma 

in på de svar som håller sig till det tema som önskas fokuseras på. Att använda sig av en 

intervjuguide istället för av fasta och förbestämda frågor gör att intervjun blir mer 

flexibel eftersom det inte uppstår något krav på att följa ett specifikt frågemönster. 

Istället ges intervjuaren möjlighet att anpassa frågorna efter respondenten och de svar 

som ges, och har därmed även möjlighet att fördjupa de frågor som är mest intressanta, 

vilket förhoppningsvis leder till mer utvecklade och djupgående svar (Bryman & Bell, 

2013; Trost, 2010; Kylén, 2004; Lind, 2014). Enligt Trost (2010) är det viktigt att arbeta 

på detta sätt under en kvalitativ intervju, vilket vi har valt att arbeta med, då de svar som 

ges kan komma att utvecklas ytterligare då respondenten får följdfrågor istället för att få 

sina tankegångar avbrutna och inledda på andra spår. Detta kan även leda till ett större 

och naturligare fokus på hur respondenten upplever sin omgivning och situation, något 

som enligt Bryman och Bell (2013) är viktigt för denna sorts intervju. De påpekar även 

att det är viktigt att vara öppen och inte ha några förutfattade meningar för att på så sätt 

undvika att påverka respondenten i sitt svarande. Detta får stöd av Dahmström (2011), 

som dock påpekar att det inte är möjligt för intervjuaren att helt undvika att påverka 

respondenten då tonfall och kroppsspråk är omedvetna handlingar som avgör hur frågan 

kan komma att uppfattas. Detta i sin tur påverkar hur respondentens svar utformas. 

 

I det här fallet samlar vi in information om människors arbetsliv och det är därför precis 

som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att det inte går att inta rollen som en 

främling till de intervjuade. Enligt dem tar det några timmar för rollen som emotionell 

stöttepelare kan formas. Det är något vi inte har tid för utan får ta hänsyn till genom att 

reflektera i observationen om det kan finnas något de väljer att dölja för oss under 

intervjun. Vi tror även att det är viktigt att vi tydligt visar för de intervjuade att vi är 
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villiga att lyssna och känner för vad den intervjuade berättar. Att visa att vi är genuint 

intresserade av vad de berättar oavsett hur relevant det är för vår studie. Vi tror att 

genom att visa intresse för vad de är intresserade av att berätta kan de lättare öppna sig 

för våra ställda frågor oavsett om de har ett starkt eller svagt intresse för dem. Precis 

som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) pekar på är lösningen till en bra intervju 

flexibilitet och inte standardisering.  

 

2.3.2 Intervjuernas tillförlitlighet  

Viktigt att tänka på för att öka tillförlitligheten är även att undersöka om den intervjuade 

har anledning att personen skulle medvetet förvrängt svaren till sin egen fördel 

(Gustavsson, 2008). I det här fallet kan det vara att den ledare vi valt att intervjua har 

anledning att visa relationerna och den sociala miljön som positiv och felfri för att få 

organisationen och sitt arbete att se bättre ut för omgivningen. Detta även kan gälla 

medarbetarna på så sätt att de vill visa sig som bättre medarbetare för ledaren. För att 

förbättra vår intervjuteknik under intervjuernas gång väljer vi att fråga den intervjuade i 

efterhand om det var något vi hade kunnat utföra på ett lämpligare sätt. Feedback är 

något vi värderar högt och tar på största allvar. Det vi vill eftersträva är att nå den 

feedback som kan vara användbar för vår studie och därigenom öka trovärdigheten och 

nivån på arbetet. Genom att få feedback från de intervjuade finns det möjligheter till att 

förstå de nästkommande respondenterna och därmed komma närmare djupgående svar 

på våra frågor.  

 

Kýlen (2004) anser precis som vi att det är viktigt för intervjun att den bidrar med 

information som håller hög kvalitet, värde och tillförlitlighet. För att hålla en hög 

kvalitet bör man tänka på att ställa frågor som är riktade till vad vi är ute efter och 

respondenterna bör förstå frågan och varför vi frågar. Krag Jacobsen (1993) påstår att 

bra intervjuer har svar som hänger ihop, samt att svaren och frågorna är 

sammankopplade. Intervjuer bör även utvecklas medan de görs, till exempel genom en 

skildrande berättelse eller ett argument som byggs upp under samtalets gång. Enligt 

Kýlen (2004) är nästa steg att fråga sig hur pass tillförlitlig informationen är. Där bör 

man tänka på att frågorna skall vara enkla att svara på, svaren skall bara kunna tolkas på 

ett sätt och vid liknande frågor skall man få liknande svar. I vårt fall handlar det om att 

gå så långt att lägga fokus på de enskilda respondenterna i sig och deras givna 
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informations värde och tillförlitlighet. Det handlar om en tolkning och värdering av de 

enskilda uppgifterna (Kylén, 2004) som leder sig in på resultatet för intervjun och 

studien. Intervjuernas resultat kan enkelt sägas bero på tre tidsperspektiv: det 

förberedande arbetet, samspelet under intervjun och hur tolkningen av svaren görs och 

hanteras (Lantz, 2013). 

 

Alvesson och Deetz (2000) menar att allt det insamlande intervjumaterialet kräver en 

omfattande kritisk reflektion. Materialet består sällan av ren data som måste tolkas 

utifrån möjliga situationer som att den intervjuade skulle gå efter ett inlärt svar och eller 

försöker göra ett visst intryck. De fortsätter diskutera om att det inte heller går att bortse 

från att ett yttrande är beroende av sammanhanget och omgivningen. Intervjun görs i en 

viss social situation som påverkar bland annat språket som används. I en del av de 

intervjuer som vi har gjort har vi haft intervjun på den arbetsplats som respondenten är 

anknuten till, vilket möjligen kan ge en effekt av att man inte vågar diskutera vissa 

frågor för risken att någon får höra om det. Men genom att vara på deras arbetsplats får 

vi en känsla av hur den sociala miljön kan se ut och hur säker respondenten är på sina 

svar samt beter sig och kan därför bedöma materialet bättre. En annan viktig fråga som 

Alvesson och Deetz (2000) tar upp är om intervjumaterialet pekar på något som finns 

utanför den sociala situationen och möjliga språkbruket. Att det som diskuteras finns i 

den intervjuades hjärna och hjärta eller i den sociala miljö som finns utanför. Det är för 

oss komplicerat att nå det som är svårt att beskriva för respondenten och då genom att 

göra en stor del av intervjuerna på plats kan ge en liten inblick i hur det ser ut. Vi tror att 

genom att få något gemensamt med respondenten efter att ha besökt deras arbetsplats, 

då lättare kan förstå vad respondenten menar. 

 

2.3.3 Observationer under intervjuerna 

Gustavsson (2008) anser att respondenterna går igenom förvanskningsprocesser som 

utmärker historiska berättelser. Det gör även de forskare som analyserar materialet om 

forskarna använder sig av minnesmaterial insamlat under intervjun. För att undvika det 

tänker vi anteckna specifikt beteende samt spela in intervjun. Efter intervjun kommer vi 

transkribera materialet och där inkludera den icke-verbal kommunikation som vi 

observerar under intervjuerna. Alvesson och Deetz (2000) menar att det är viktigt att 

vara medveten om dessa problem och försöka minska dem så gott det går. Det är något 
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vi är medvetna om och försöker ta hänsyn till. Observationerna är gjorda med de 

respondenter vi mötte upp på deras arbetsplats. Direkt när vi kom in på arbetsplatsen 

noterade vi det beteende som respondenten gav och vilka intryck vi fick av 

arbetsplatsens sociala miljö.  

 

2.4 Valet av organisationer för studien 

De organisationer vi valt ser vi som ett verktyg för att nå fram till ett svar på vår 

uppställda fråga. Valet för studien anpassades först efter vilket geografiskt område vi 

hade tillgång till vilket redan där innebar ett stort val av intressanta organisationer. I det 

här fallet förhåller vi oss till det geografiska området Kalmar län. Vidare val gjordes 

efter organisationers storlek. Vi anser att den komplexa struktur som finns inom större 

organisationer kan bidra till otydliga relationer och positioner, därmed valde vi att 

fokusera på mindre organisationer. För att förtydliga vad vi anser är en mindre 

organisation utgår vi ifrån definitionen från SMEs enligt Europeiska kommissionen 

(2015); Mikro organisationer har mindre än tio anställda och en har en omsättning på 

två miljoner Euro. Små organisationer har mindre än femtio anställda och har en 

omsättning på tio miljoner Euro. Medelstora organisationer har mindre än 250 anställda 

och har en omsättning på femtio miljoner Euro. Vi har valt att hålla oss till 

organisationer med som mest tjugo anställda. Inom den här avgränsningen finns det 

fortfarande en mängd organisationer inom en mängd olika branscher kvar. Vi tror att 

många olika branscher kan innebära ett större analysmaterial för vår studie för att då nå 

en bredare krets av respondenter och därmed få ett större val av svar och möjligheter till 

ökad förståelse.  

 

2.5 Valet av respondenter för studien 

Efter att ha gjort ett val för metod och organisationer var det sedan tid för att välja de 

respondenter som skall medverka i intervjuerna. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) 

menar att det gäller att fråga sig var finns det jag letar efter. De pekar på att det är helt 

avgörande vilka man väljer att intervjua. Först gäller det att urskilja den grupp av 

människor man är ute efter och sedan mer specifikt inom den gruppen. För att resultatet 

av studien skall vara trovärdigt måste man kunna redogöra för det val man gjort och inte 



 

 

 

22 

bara peka på att man råkat intervjua vissa personer (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 

2015).   

 

Vi valt att inom de utvalda organisationerna intervjua ledare och följare som finns på 

plats, det blir därmed ett slumpmässigt val av respondenter. Vi tror att genom att gå runt 

bland organisationer som inte är förberedda minskar vi på de förutbestämda svar som 

kan påverka resultatet för studien. När vi har hittat respondenter inom organisationerna 

har vi valt att endast utgå ifrån de formellt satta positionerna, det vill säga att ledaren 

har en tydlig och formell position som chef och följare har sin formellt satta position 

som medarbetare. Detta är de enda kraven vi ställer på vår valda grupp respondenter, 

andra aspekter har vi valt att bortse ifrån. Exempelvis faktorer som ålder, kön och hur 

lång tid anställningen pågått. Vi har valt att endast utgå ifrån de formella positionerna 

på grund av att få fram relationer med liknande förutsättningar att jämföra. Vi är 

medvetna om att inom organisationer finns det relationer som sträcker sig runt hela 

arbetsplatsen och som inte är formellt knutna. Dessa tror vi är knutna till en komplexitet 

som skulle innebära att hela organisationerna hade varit tvungen att studeras vilket 

kräver ett längre tidsperspektiv än det vi har valt. Med de formella positionerna kommer 

andra konsekvenser som vi får ta hänsyn till som bland annat att följaren är tvungen att 

följa ledaren på grund av den maktposition som ledaren besitter. Följaren har inget val 

på grund av att annars kan det leda till negativa konsekvenser som att följaren förlorar 

arbetet vilket kan sätta följaren i värre situationer i det vardagliga livet. Det handlar med 

andra ord om att följaren kan hantera situationer på ett annat sätt än vad som kanske 

skulle ha gjorts om det var ett frivilligt följande vilket även påverkar vår studie.  

 

Vid intervjuer gäller det även att ställa sig frågan om hur många som ska intervjuas 

bland annat för att nå ett trovärdigt resultat. Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 

(2015) gäller det att göra studien oberoende av vilka som exakt har intervjuas. De 

rekommenderar att intervjua sex till åtta personer för att nå ett material som är 

oberoende av enskilda personers uppfattningar. Det är något vi vill nå och har därför i 

början av vårt arbete satt en minimumgräns på att vi ska intervjua minst tre stycken 

följare och tre stycken ledare. För studien har vi intervjuat tre ledare samt åtta följare. 

Vi har funnit det svårare att hitta ledare då dessa inte alltid varit närvarande på 
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arbetsplatsen samt haft mycket arbete. Att få material från medarbetare har i detta läge 

varit enklare.  

 

2.6 Analysmetod 

Rennstam och Wästerfors (2015) menar att det finns tre ingångspunkter som bör 

behandlas vid en analys vilket är något vi har följt, dessa är att sortera, reducera och 

argumentera. Först möta det kaosproblem som uppstår vid stor mängd empirisk material 

genom att sortera det och därigenom skapa en organiserad överblick. Att sedan reducera 

ner materialet till det mest relevanta och att endast visa det mest nödvändiga. Till sist 

bör man enligt Rennstam och Wästerfors (2015) argumentera för det resultat som 

framkommer genom det empiriska material som samlats in. De menar att det är viktigt 

att genom argumenten kunna framställa ett självständigt resultat.  

 

Vi har valt metoden grundad teori i datainsamlingen och analysen. Grundad teori går ut 

på att leta samband mellan material som samlats in.Genom att använda den här sortens 

metod för insamlandet av material och analys kan vi ha den öppenhet och flexibilitet 

som vi strävar efter och då nå det syfte vi har framställt. Guvå och Hylander (2003) 

beskriver modellen som en naturlig induktiv ansats som används för att utforska nya 

problemområden. Enligt Fejes och Tornberg (2009) innebär den här analysmodellen att 

forskaren kommer att utgå ifrån en jämförelse och kodning av empiriskt material för att 

komma fram till en egen modell omkring ämnet. Med kodning menas att det letas efter 

samband, likheter och olikheter i det insamlade empiriska materialet. Kodningen leder 

sedan till kategorier som leder till den teoretiska modell som skapas av författarna. Den 

teoretiska modellen bör vara väl grundad i det material som samlas in för att kunna 

utföra sitt syfte, det vill säga att bidra med en ökad förståelse av den sociala process 

som studeras. De menar att den här modellen fungerar bra för att analysera sociala 

händelser men att forskare måste från början vara inställda på att vara flexibla men 

samtidigt systematiska. Det anser vi passar in på det område vi har valt att studera 

eftersom det handlar om sociala relationer och psykiskt välmående som är ett känsligt 

ämne som är svårt att beskriva. Vi var därför tvungna att vara flexibla omkring hur 

materialet samlades in samt vilket material som samlades in. Viktigt att komma ihåg 

enligt Guvå och Hylander (2003) är att resultatet för studien aldrig är en bevisad 

sanning utan endast välgrundade teoretiska antaganden.  
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Fejes och Thornberg (2009) förklarar att processen som pågår under användandet av 

grundad teori som en insamling av data samtidigt som en parallell analys pågår. Med 

andra ord så uppkommer idéer och tankar medan insamlandet pågår vilket på grund av 

forskarens flexibilitet kan ge grund i ändringar i den fortsatta datainsamlingen. I vår 

studie är det något som har pågått under letandet och utförandet av intervjuer genom att 

efterfråga feedback och granska det material som kom in efter hand. Vi anser en öppen 

flexibilitet som viktig då vi anser att man bör vara öppen som forskare för det som kan 

uppstå under arbetsprocessen oavsett om det stämmer in på vad som är rätt eller fel 

enligt forskaren. Enligt Lind (2014) är det viktigt att bortse från det som forskaren 

tycker är självklart och ha en öppenhet i sitt tänkande. Han menar att det är det kritiska 

förhållningssättet tillsammans med den öppenhet och medvetenheten om det 

ofullständiga i vårt vetande som driver kunskapssökandet framåt. Fejes och Thornberg 

(2009) menar att en öppen flexibilitet kan innebära att forskaren kan vara tvungen att 

inta fler metodval för att samla in data på grund av att forskaren inser att den data som 

samlas in inte är tillräcklig. De anser dock att man inte bör sammanföra kvalitativa och 

kvantitativa metoder utan hålla sig till en av dem. I vårt fall kommer vi hålla oss till 

kvalitativa metoder, som nämnt tidigare intervjuer och observationer. Ifall det inte hade 

fungerat hade vi istället försökt att utöka förståelsen av intervjuer och observationer och 

därigenom försöka utveckla datainsamlandet, viktigt för oss var att ha en plan bakom 

ifall det inte skulle fungera.  

 

Den arbetsprocess som grundad teori innebär beskriver Guvå och Hylander (2003) 

enkelt i fyra steg. Det är de fyra stegen som vi har valt att följa i vår analysprocess, vi 

beskriver de mer ingående nedan, det här är för att ge en överblick över hur 

arbetsprocessen gick till. Här är de fyra stegen enligt Guvå och Hylander (2003):  

 

 Steg 1. Först skall forskaren urskilja och namnge antydningar på sociala 

händelseförlopp. 

 Steg 2. Innebär att formulera begrepp utifrån indikationerna på de sociala 

händelseförloppen. 

 Steg 3. Här skall forskaren kartlägga mönster av dessa tidigare funna 

antydningarna. Då gäller det att förstå mönster mellan de givna begreppen.  
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 Steg 4. Ur dessa kartläggningar skall en kärnprocess hittas. Den här 

kärnprocessen bidrar till att det finns möjligheter till att förstå och förklara de 

iakttagelser som gjorts.  

 

Fejes och Thornberg (2009) beskriver det första steget som kodning av det insamlade 

empiriska materialet, det gäller att kategorisera och finna begrepp för sambanden. De 

menar att inom Glasers version av modellen finns det två grundläggande steg för 

kodning. Den första är substantiv kodning vilket innebär att forskaren upptäcker 

samband mellan empirisk data. Sedan finns det en teoretisk kodning som innebär att 

forskaren drar kopplingar till teoretiska begrepp som hjälper till att bygga den slutliga 

teoretiska modellen. Den substantiva kodningen och den teoretiska kodningen går ofta 

parallellt igenom arbetes gång. Vilket den har gjort även i den här studien.  

 

Substantiv kodning innehåller två stycken inriktningar som båda bör vara med inom 

analysen. Det är först en öppen kodning och sedan en selektiv kodning. Med det menar 

Fejes och Thornberg (2009) att först bör kodningen av det insamlande materialet vara 

öppen och flexibel. Här ställer forskaren öppna frågor om sammanhanget mellan data 

och benämner betydelsebärande enheter. Därigenom har en kod konstruerats, det är 

väldigt viktigt att kontrollera att den stämmer överens med det empiriska materialet. 

Koderna jämförs med varandra för att hitta likheter och skillnader som kan vara av 

intresse. Efter det bildar forskaren grupper av de koder som infaller under samma 

område och tillslut hamnar de olika koderna och grupperna i kategorier. En kategori 

skapas när det finns en formulering av definitionen av den. Efter den öppna kodningen 

menar Fejes och Thornberg (2009) att det sker en selektiv kodning. Den innebär att det 

som är intressant väljs ut, antingen för att det verkar viktigt eller för att de är frekventa. 

Med detta innebär att analysen inriktas mot en kärnkategori. Den här kategorin har en 

tydlig koppling till andra kategorier och eller begrepp. Kort sagt betyder selektiv 

kodning att analysen vägleds av kärnkategorin med en avgränsning mot det insamlade 

materialet som inte är lika relevant.    

 

Efter den substantiva kodningen fortsätter författarna Fejes och Thornberg (2009) mot 

den teoretiska kodningen. Vilket innebär att forskarna blir introducerade till allmänna 

teoretiska begrepp. Här studeras en mängd etablerade teorier och de koder som finns 
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inom dem, som till exempel; orsak-verkan, avvikelser och stadier. Här finns det även 

möjlighet till att utveckla egna koder. Fejes och Thornberg (2009) presenterar Glasers 

koder vilket han kallar för kodfamiljer. Bland dessa finns det orsaker - förutsättningar - 

konsekvenser som innebär att den modell du skapar visar vad som händer genom att 

beskriva begreppen i kodfamiljens titel, det vill säga orsaker, förutsättningar och 

konsekvenser. Beroende på vilken kodfamilj forskaren väljer att använda sig av så 

skapas en egen teoretisk modell med den kärnkategori som valts ut.  

 

Charmaz (refererad i Fejes & Thornberg, 2009) menar att det finns vissa kriterier för att 

säkerställa en kvalitet på den arbetsprocess som gjorts samt det resultat som 

framkommer. Dessa är något vi har valt att följa för hela arbetsprocessen på grund av att 

vi anser att det finns en bredd i de här kvalitetskriterierna. De här kriterierna är 

uppdelade på fyra områden, första är trovärdighet, det vill säga om vår forskning är väl 

uppbyggd och att kategorierna täcker en stor del av vårt empiriska material. Sedan har 

vi originalitet, vilket innebär att våra kategorier är nya och erbjuder nya infallsvinklar 

på redan befintlig forskning. Tredje kriteriet är resonans, vilket innebär att vår teoretiska 

modell bör vara enkel att förstå och att den skall ge en djupare insikt för människor i 

deras liv. Till sist har vi användbarhet, med det menas om det finns möjligheter till 

användning av vår analys i framtida studier och vår inriktade målgrupp det vill säga 

organisationer och dess anställda. Meningen är att modellen skall bidra med förståelse 

och kunskap. Det här kommer i slutet att vara en del av vår checklista för att se vad vi 

har nått fram till i vårt resultat.  

 

2.6.1 Skapandeprocessen av vår modell 

Av vår analys av det empiriska materialet har vi framställt en modell som vi anser 

beskriver hur relationen mellan aktörerna ser ut. Den skildrar de aspekter som hänger 

ihop i den process som relationen innebär. Modellen har vi framställt genom att titta på 

och jämföra de kategorier som analysen har gett. Genom att ställa sidorna mot varandra 

insåg vi att modellen fanns framför oss, två sidor med en relation mellan dem. Modellen 

har vi valt att presentera grafiskt i vårt resultat tillsammans med en beskrivning av den. 

Resultatkapitlet är en sammanställning av de två aktörernas sidor av relationen som vi 

diskuterar genom vårt empiriska material i analysen.  
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2.7 Källkritik  

Vid insamlandet av material till den teoretiska referensramen och metodkapitlet har vi 

tagit hänsyn till källornas ursprung och tillförlitlighet. En sekundärkälla ger nämligen en 

tolkning av antaganden medan en primärkälla ger en direkt beskrivning av antaganden 

(Kýlen, 2004). För att nå en större förståelse har vi inte bara analyserat vilken sorts källa 

det handlar om utan även försökt att använda oss av en större mängd källor för att kolla 

upp antaganden i olika teorier för att vi tror att de då finns en större chans att 

antaganden då skulle stämma. Det gäller att bedöma de enskilda antagandenas 

trovärdighet för att nå en sammanlagd trovärdighet (Kýlen, 2004).  

 

2.8 Etiska hänsynstaganden 

I vetenskapliga studier är det viktigt att forskarna tar hänsyn till de etiska aspekterna 

(Lind, 2014). De etiska aspekterna handlar om att ta hänsyn till människor och 

hanteringen av de innan, under och efter det utförda mötet. Bland annat är det viktigt att 

vara medveten om frågor om integritet, konfidentialitet och anonymitet. Enligt 

Dahmström (2011) kan det ibland vara svårt att få respondenter att svara på frågor som 

rör känslig information. Då vi valt att undersöka psykiskt välmående på arbetsplatsen 

har detta varit något som vi varit tvungna att tänka på under hela vår process. Då vi inte 

har haft en stor respondentgrupp har vi inte kunnat garantera att de som ställt upp på 

intervjuer inte kunnat identifieras av sin arbetsgivare. Vi har därför undvikit att ställa 

frågor där arbetsgivaren kan uppleva svaret som negativt. Vi har istället fokuserat på de 

positiva aspekterna som respondenterna upplevt. Trots att vi inte har kunnat garantera 

en hundraprocentig anonymitet för respondenterna har vi ändå gjort vårt bästa för att de 

ska förbli anonyma. Vi har därför valt att fingera alla namn. Vi har även valt att inte 

offentliggöra vilka organisationer det är vi har samarbetat med, dels för att ytterligare 

öka anonymiteten för respondenterna men också för att vi inte anser att det är relevant 

att veta  för att uppnå studiens resultat.  

 

Det är viktigt att deltagarna noggrant informeras om vad som kommer ske samt att de 

samtycker med det (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). I vår intervjuguide har vi 

därför beskrivit hur vi kommer att gå tillväga, det vill säga först beskriva hur vi 

informerar respondenterna och sedan frågar efter deras samtycke. Vi har valt att inte 
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berätta allt för noggrant om vår studie för de vi intervjuat för att inte påverka deras svar 

för mycket. Vi har dock berättat det väsentliga och det vi tror kan påverka om en person 

väljer att delta eller ej. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att inte bara 

hanteringen av och relationen med människor och därigenom möjligheten till 

konsekvenser för deras livssituation ingår i forskningsetiken utan även frågor om 

plagiat, förfalskning och fusk ingår. Det har vi under arbetets gång haft fokus på och 

gjort vårt bästa för att hantera primär och sekundärkällor på ett lämpligt sätt.  

 

3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska referensram som har använts för vår studie. 

Denna är menad som den utgångspunkt som vi har vid tolkningen och analysen av det 

empiriska materialet.   

 

3.1 Varför är ledarskap nödvändigt och vad är en ledare? 

Malmström och Skoglund (2013) menar att ledarskap behövs när en aktivitet eller 

uppgift blir så komplicerad att den behöver organiseras. Då behövs det en individ som 

kan styra upp olika arbetsuppgifter mellan olika grupper och människor som också 

behöver vara bra på olika saker och ha olika ansvarsområden. Olika arbetsområden kan 

såklart skötas av grupperna i sig, men när organisationen växer och komplexiteten ökar 

ställer det också krav på en ledare. Även om grupper klarar sig utan ledare på vissa 

plan, så visar tidigare vetenskapliga utvärderingar att få grupper klarar sig utan en 

ledare på längre sikt. Vissa samordnade processer måste alltså ske för att en grupp ska 

kunna effektivisera dess arbete. Ett väl fungerande ledarskap är en positiv övertygelse 

för både ledare och följare. Båda inser att de behöver varandra och att de är för 

varandras bästa som de finns (Malmström & Skoglund, 2013). Vem är då ledaren och 

vad innefattar ledarskapet som process? Att leda handlar om att påverka människor. 

Enligt Malmström & Skoglund (2013) kan varje försök att påverka någon eller några 

andra ses som ledarskap. Chefskap kan även vara något som är relevant att ta upp i detta 

sammanhang. Men då chefskap syftar på en mer formell position väljer vi att bortse från 

ordet chef och chefskap och endast använda oss av ordet ledare och ledarskap. 

 



 

 

 

29 

“Ledarskap handlar om att visa vägen, inte stå i vägen” 

Malmström & Skoglund, 2013 (s.15) 

 

Ledarskap är enligt Northouse (2013) en process där en person influerar en grupp 

individer för att gemensamt uppnå ett mål tillsammans. Genom att använda denna 

definition ser man att ledarskap inte är något som har med ens karaktär att göra, utan 

mer en händelse som sker mellan ledaren och följaren. En process syftar härmed på att 

ledaren påverkar och blir påverkad av följarna. Det visar att ledarskap inte är en stängd 

kommunikation utan en öppen interaktion med båda parterna. När ledarskap används på 

detta sätt blir det också tillgängligt för alla och inte bara den officiella ledaren. 

 

Northouse (2013) menar att sambandet mellan ledarskap och dess inflytande är stort. 

Han menar att ledarskap involverar inflytande genom att ledarskapet påverkar följarna. 

Utan inflytandet som ledaren har kan inte ledarskap existera. Ledarskap inträffar 

dessutom i grupp. Grupper är den kontext där ledarskap tar plats. Ledarskap syftar till 

påverka en grupp individer som har en gemensam avsikt. Det kan vara en mindre grupp 

eller en större grupp som täcker en hel organisation. Ledarskap handlar helt enkelt om 

en individ som påverkar en grupp individer för att kunna uppnå ett gemensamt mål. En 

grupp individer krävs för att ledarskap ska kunna utföras. Ledarskap involverar 

uppmärksamhet mot gemensamma mål. Ledare använder deras förmågor mot följarna 

som försöker uppnå något tillsammans. Genom gemensamma mål menas att ledare och 

följare har samma syfte. Gemensamma mål ger också ledaren en orsak att samarbeta 

aktivt med följare för att kunna uppnå något tillsammans (Northouse, 2013). 

 

De som är engagerade i ledarskap kan kallas ledare och de som ledarskapet är riktat mot 

kan kallas för följare. Både ledare och följare är gemensamt involverade i 

ledarskapsprocessen. Ledare behöver följare och tvärtom. Ofta är det ledaren som 

påbörjar relationen, som skapar kommunikationsleden och är ansvarig för att relationen 

fortgår (Northouse, 2013). Ledarskap kan därför ses som en kommunikationsprocess 

mellan ledare och följare.. Vi väljer att se både ledare och följare som skapare för att 

gemensamma mål inom en organisation uppnås. 
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Enligt Malmström och Skoglund (2013) krävs det att ledare och följare befinner sig på 

samma spår för att tillsammans kunna uppnå gemensamma mål. Ledaren måste vara 

tydlig med att förmedla organisationens mål och hur den ska bedrivas. Målen måste 

vara tydligt formulerade och kända för alla inom organisationen. Känner följarna att de 

inte känner till organisationen och vad de arbetar för, tappar de också lätt engagemang 

och har svårt att känna delaktighet i organisationen. För att detta ska kunna följas, är 

kommunikation väsentligt. En ledare bör ha en god kommunikationsförmåga och kunna 

förklara och informera alla inom organisationen. Dock behöver båda parterna vara 

mottagliga för kommunikationen. Detta bygger på lojalitet och hängivenhet. Både 

ledare och följare behöver alltså bry sig om det gemensamma målet för att det ska 

kunna uppnås. Att tolka signaler i sin omgivning är även viktigt för att 

kommunikationsprocessen ska flyta på. Olika beteenden, gester, miner till exempel är 

faktorer som påverkar hur en människa tolkar och mottar information. En skicklig 

ledare blir därför en som lätt snappar upp dessa tolkningar. Att se till att miljön på 

arbetsplatsen är öppen och konstruktiv blir därför extra relevant med hänsyn av detta 

(Malmström & Skoglund, 2013).   

 

Motivation anses också som en drivande faktor för ledarskapet. Motivation kan enligt 

Revstedt (2002) definieras som en strävan efter att få leva så meningsfullt och 

självförverkligande som möjligt. Enligt Wiberg och Stemma (1988) grundar sig 

motivation på tre förutsättningar. Dessa är; att målet upplevs som tydligt, att det finns 

en möjlighet att nå målet och att det finns en vilja att nå målet. Motivation blir alltså en 

faktor som spelar stor roll för både ledare och följare och för att mål ska kunna uppnås. 

 

Dock finns det såklart vissa förutsättningar för att bli en bra ledare. I grund och botten 

kan bra ledarskap sägas handla om att ha ett genuint intresse för andra människor. Viss 

kunskap kan självklart påverka hur ledarkskapet bedrivs och driva det i olika riktningar. 

Med den rätta kunskapen och övade färdigheter inom till exempel kommunikation kan 

ledarskapet bli ett väldigt viktigt verktyg. Miljön som detta verktyg används i har även 

stor betydelse. Faktorer som organisationens budget och resurser kan påverka hur ledare 

ser på sitt ledarskap och bedriver organisationen. Fungerar följande faktorer finns det 

goda chanser till ett lyckat ledarskap som både ledare och följare känner sig bekväma 

med (Malmström & Skoglund, 2013). 
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Övrig påverkan över någon annan som inte ingår i ett formellt ledarskap, är informellt 

ledarskap, som är personberoende, inte positionsberoende. Det finns således mer att 

säga om ledarskap än bara det som benämns som det officiella ledarskapet (Malmström 

& Skoglund, 2013). En informell ledare kan sägas vara en medlem av en grupp som har 

ökat inflytande över de andra i gruppen. Även om de inte har fått någon formell makt 

(Schneider & Goktepe, 1983). Dessa medlemmar har större påverkan på gruppens 

handlingar än vad övriga medlemmar av gruppen har (De Souza & Klein, 1995). 

 

I de flesta grupper finns det någon som tar och riktar mer uppmärksamhet mot sig än de 

andra. Många låter sig även påverkas av dessa personer utan att vara medvetna om det. 

Om det i en grupp finns en så kallad informell ledare, är det viktigt att denna går i 

samma riktning som ledaren. Annars kan de få katastrofala konsekvenser för 

organisationen och ledaren. Befinner de sig i samma riktning kan den formella ledaren 

utnyttja detta för att få gruppens stöd. Om denna inte går i samma riktning, måste 

istället den formella ledaren lägga mer energi på att få gruppens stöd i samband med 

förändringar (Malmström & Skoglund, 2013). För ökad kunskap inom området 

ledarskap så uppmärksammar följande stycke att det finns ett annat perspektiv av 

ledarskap. Detta är inget perspektiv som vi i uppsatsens gång kommer fokusera mer på, 

vi vill endast belysa att det finns andra former av ledarskap. 

 

I ovanstående stycke har vi gått igenom ledarskap och vad det innebär. Vi vill innan 

detta stycke avslutas även uppmärksamma en eventuell baksida med ledarskap och vad 

för mycket ledarskap och för lite management innebär. Ledarskap kan lätt urskiljas som 

något positivt då det leder till förändring, men det finns konsekvenser av vad för mycket 

ledarskap och för lite management kan innebära för en organisation. För mycket 

ledarskap kan leda till en stark vision utan någon riktig planering eller budgetering. Det 

kan lätt bli väldigt mycket kultur utan regler och struktur. Om medarbetarna dessutom 

är väldigt motiverade av ledaren kan de eventuellt hoppa över problemlösande och inte 

använda de kontrollsystem som finns på arbetsplatsen. Detta kan tyvärr lätt resultera i 

en situation som ingen riktigt har kontroll över, till exempel kanske inte deadlines hålls 

(Blomquist & Röding, 2010). Samtidigt som ledarskap oftast framställs som något att se 

upp till kan det även alltså vara något som kan påverka organisationen och dess 
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anställda. Denna synpunkt ger en självklart en tankeställare då ledarskap oftast 

framställs som positivt och inspirerande. Att se ledarskap ur denna vinkel får en även att 

tänka på vad ledarskapet gör och innebär för alla inblandade. 

 

3.2 Vem är följaren och vad innebär följarskap? 

Litteratur om ledarskap har tidigare inte varit svårt att få tag på. För bara några år sedan 

var litteratur om ledarskap i majoritet, litteratur om följare och följarskap existerade 

knappt. De som började forska om följare blev lämnade med lite material och många 

frågor. Varför skulle man helt enkelt bry sig om följarna? Negativiteten kring följarskap 

var stor. Det centrala temat var ledarskap och detta var media ina med att utelämna 

(Riggio, Chaleff, et al. 2008). En av de första som tog upp forskning om följarskap var 

Robert E. Kelley som i sin artikel “In Praise of Followers” (1988) i Harvard Business 

Review fokuserar på följarskap. Han förklarar att vi som människor ser världen som en 

karta med ledarskap i mitten och där allt annat än ledarskap ligger utanför i periferiet. 

Han ville då göra det motsatta med följarskap, nämligen att sätta det i mitten och flytta 

fokus från ledarskap. I artikeln menar han att vi tenderar att förlora fokus på det som 

ledarna leder, följarna själva. Han argumenterar också för att ledarna självklart är 

viktiga, men vid studerandet av hur en ledare kan leda bättre förloras fokus på vilka 

ledaren ska följa. Vem är det ledaren ska bli en bra ledare för? Kelley (1988) beskriver 

ett scenario i artikeln som handlar om en större organisation. Denna organisation är nära 

att gå i konkurs men ändrar arbetsstrategi och väljer att fokusera på medarbetarna som 

därmed får mer makt i hur organisationen arbetar. Detta stärkte i sin tur organisationen 

som överlevde, mycket på grund av att medarbetarna kände att organisationens styrelse 

litade på de och de kunde därför ta beslut som grundade sig i organisationens bästa. 

Genom att följa vissa mål och riktlinjer lyckades följarna ensamma åstadkomma något 

som en ledare förutsägs göra. Detta visar tydligt kraften i vad följarna ensamma kan 

åstadkomma om rätt medel ges! 

För att se hur effektivt följarskapet kan bli är det också relevant att beskriva följarens 

roll och innebörd. Kelley (1988) menar att man behöver förstå följarna och deras 

mänskliga kvaliteter för att kunna uppmuntra till ett effektivt följarskap. Oftast är vi 

följare i livet än vad vi är ledare. Följarskap dominerar vårt tankesätt men tyvärr finns 

ledarrollen naturligt inom oss alla vilket hejdar oss att tänka på följarna som något att 

fokusera vidare på. En av de viktigaste perspektiven på vad en följare innebär är att 
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fokusera på vad effektivt samt ineffektivt följarskap innebär. Effektivt följarskap 

innebär entusiasm, intelligens och en vilja att uppnå organisationens mål. Effektiva 

följare vill följa för att de är motiverade att göra detta. Det som även är relevant att 

nämna är att rollen som följare kan te sig olika. I en viss situation kan man vara en 

följare och i en annan kan man vara en ledare. Rollen beror helt enkelt på vilken sorts 

situation och vilken kontext som det utspelas i. Detta är definitivt intressant då det 

problematiserar följarrollen. Det är inte alltid som följaren är en följare vilket gör det 

svårt att urskilja vem som är vem. Det är även naturligt att människor tar sig an 

ledarroller i situationer som känns mer bekväma och familjära och istället agerar följare 

i nya situationer där ingen tidigare erfarenhet innehas. En bra följare kan sägas ha 

följande kvaliteter; De är kapabla att ta hand som sig själva, de är knutna till 

organisationen och dess mål, de bygger upp deras kompetens och maximerar deras 

effektivitet samt är modiga, ärliga och trovärdiga (Kelley, 1988). Effektiva följare är 

även samarbetsvilliga och drivs att viljan att uppfylla mål för andra och inte bara för 

egna intressen. En bra följare ser även ledarens och andras behov och försöker forma en 

bro mellan alla dessa (Chaleff, 2009). 

 

Chaleff (2009) beskriver betydelsen av följarens mod. En följare måste kunna stå upp 

för sig själv och inte vara rädd för sanningen. Tystnad kanske känns tryggt, men i det 

långa loppet så måste öppen kommunikation hållas för att båda parterna ska kunna 

förstå varandra. Det kan dock finnas olika sorts faktorer som blockerar följaren och som 

gör att denna kanske inte vågar säga vad den tycker. Han menar att det kan bland annat 

bero på specifika värderingar, religiösa åsikter, tidigare erfarenheter och självförtroende. 

Genom att våga tala står man även upp för något man anser är rätt, detta kanske inte 

alltid matchar vad ledaren eller andra inom organisationen tycker, vilket såklart kan 

drabba denna individ negativt. Han påpekar att det är dock viktigt att fortsätta prova sin 

makt inom organisationen och lära sig av sina misstag för att kunna förbättra sig. 

 

Ett annat intressant perspektiv av följarskapet är något som det sällan fokuseras på. 

Kelley (1988) menar även att följarrollen kan missbrukas, vissa kan använda 

följarrollen för att skapa förtroende bland de som anses vara ledare. När förtroende har 

skapats används detta för att skapa sig fördelar och klättra upp i karriärstegen. 



 

 

 

34 

Följarrollen kan självfallet som vilken roll som helst missbrukas och användas i eget 

syfte. 

 

3.3 Vad innebär relationen mellan ledare och följare? 

De flesta sociala sammanhang kräver en samlad grupp ansträngning, därför behövs både 

ledarskap och följarskap. Många ser kanske relationen mellan ledare och följare som en 

envägskommunikation med endast ledare som bestämmer, men så är det inte (Chaleff, 

2009). 

 

Chaleff (2009) menar att följaren har lika stor påverkan över relationen som ledaren har. 

Precis som att en ledare är ansvarig för ens egna utfall över följarna, är även följarna 

ansvariga för deras ledare. Han menar att följare till stor del stödjer sina ledare och 

hjälper dem att se sitt beteende (ibid). Det är alltså en relation mellan de båda. Båda 

sidor måste vara aktiva för att den ska fungera. Är följarna på ledarnas sida, framställs 

inte ledare som några egoistiska hänsynslösa varelser. Denna syn på relationen mellan 

ledare och följare anser vi vara mycket intressant för vår uppsats. Chaleff (2009) 

beskriver båda ledaren och följaren som aktiva parter som påverkar varandra. Det är 

något som vi starkt håller med om eftersom vi inte ser någon av parterna som passiv 

utan istället som två aktiva aktörer. 

 

I samband med ovanstående stycke menar Chaleff (2009) även att bra ledare är 

dedikerade till ledarens och följarens gemensamma syfte. Ledaren ser alltså det bästa av 

vad de båda behöver. Samtidigt kommer det alltid finnas egna självintressen där. Men 

en ledare som är medveten om dessa och kan kontrollera får också mer stöd och support 

från följarna än en ledare som prioriterar egna intressen framför följarnas val. 

Detsamma gäller även för följarna. Det är helt enkelt en relation där båda bör vara 

medvetna om varandra och prioritera gemensamma syften framför egna för att hålla 

relationen positiv (ibid). 

 

Att hitta lojalitet mellan båda parter är ett stort dilemma. Relationen mellan ledare och 

följare kan självklart gå upp och ner i samband med olika händelser. Goda relationer 

håller dock en jämn nivå av lojalitet. Det är därför viktigt för ledare och följare att veta 

var de har varandra för att de ska kunna lita på varandra. Genom att ledare och följare 
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tillsammans arbetar för gemensamma mål och syften kan de lättare ingå en pålitlig 

relation med varandra. Att lita på varandra innebär även att man hjälper varandra att 

fortsätta arbeta för sitt gemensamma mål (ibid). 

 

Det är dock svårt att få en jämn relation mellan ledare och följare, ledaren har och 

kommer i majoriteten av fallen sitta på mer makt än följaren. Detta kan såklart bli ett 

problem för följaren. Det som blir viktigt för följaren i denna situation är lära sig att 

delta i relationen trots maktskillnaden. Att hitta en balans mellan ledare och följare i 

denna situation blir relevant för att relationen ska kunna fortlöpa. Det är också relevant 

att se på makten som följaren innehar från detta perspektiv. Följaren har olika sorters 

makt som denna kan utöva gentemot ledaren. Till exempel makten att tala sanning och 

makten att reagera på ett visst sätt i en specifik situation. Följare kan även få andra 

följare att tänka som de själva gör vilket kan användas mot ledaren, om det till exempel 

inte matchar ledarens värderingar. Ledaren kan alltså inte helt styra över följaren. Om 

följare ska förbli effektiva och kunna lita på ledaren är det alltså viktigt för ledaren att 

komma ihåg följaren och dess makt och därmed respektera följaren (ibid). 

 

Det är även viktigt för ledaren och följaren att hitta en balans i sin relation. Ledaren 

sitter på mycket makt, om ledaren till exempel endast får positiv feedback då kan 

relationen bli väldigt dysfunktionell eftersom ledaren tror allt denne gör är bra. Att vara 

en dynamisk ledare som kan förmedla visioner och mål är därför av högsta prioritet i en 

ledare och följare relation. Följare måste även kunna stå upp för och med sina ledare, på 

så sätt skapas en hälsosam relation. Nyckeln till balans inom relationen är alltså hur 

ledarna ser på sina följare. Ärliga, öppna relationer för med sig ocensurerad feedback 

som ledaren behöver få höra. Det är endast genom denna feedback som ledare kan ta till 

sig information och förbättra det som denne behöver. Men eftersom följare inte vet 

vilka beteenden som kan leda till vilka konsekvenser, lever följare oftast i rädslan för 

det okända. Det kan till exempel vara svårt för en följare att veta hur öppen ledare kan 

och vill vara. Hur öppen en följare kan vara om sig själv är en annan viktig aspekt som 

måste tas hänsyn till i relationen. Andra faktorer som hur bra följare och ledare känner 

varandra och hur bra dessa två reagerar på feedback är också nödvändigt att veta. Om 

ett ämne till exempel är känsloladdat för antingen följare eller ledare hur vet man hur 

den andra kommer reagera på detta. Alla dessa aspekter spelar roll för hur relationen 



 

 

 

36 

mellan ledare och följare kan finna sin balans. Genom mer kunskap om dessa blir det 

alltså lättare för ledaren och följaren att kunna hitta en rätt balans i sin relation. Är vi 

som följare och ledare inte redo att riskera relationen genom att vara ärlig blir det svårt 

att säkerställa relationen längd och varaktighet då oärlighet sällan varar. Följare kan i 

sådana fall växa sig mer cyniska och ledaren blir med omedveten om dennes direkta 

handlingar. Genom att utveckla ärlighet och pålitlighet skapar en meningsfull relation. 

Utmaningen för följaren blir i detta läge oftast att försöka hålla relationen med ledaren 

så genuin så möjligt (ibid).   

Det kan självklart uppstå problem i relationen mellan ledare och följare som kan 

påverka hur de båda agerar. De stora skillnaderna på positioner kan påverka relationen 

mindre bra. Faktorer på olika skillnader inom relationen kan till exempel vara att 

ledaren har grundat eller äger organisationen, att ledaren är mycket äldre än följarna och 

har mycket erfarenhet, att ledaren är välbärgad och att ledaren är sedd som en sorts 

hjälte inom organisationen. I sådana lägen kan det uppstå ett problematiskt scenario. 

Kan följaren verkligen bidra med sina åsikter och stå upp för sig själv när ledaren är så 

pass respekterad? Detta är såklart ett dilemma som måste betraktas när relationen 

mellan ledare och följare beskrivs. I en sådan situation gäller det att försöka hitta någon 

balans mellan ledare och följare och försöka se på relationen ur ett jämställt perspektiv. 

Följaren kan till exempel fråga sig vem ledaren är, hur dennes privata personlighet 

verkar, om ledaren verkligen är så självsäker som denne verkar, om ledaren kan vara 

skämtsam, vad ledarens farhågor är och vad ledaren strävar efter. Dessa frågor är 

exempel på tankeställare för följaren att se ledare som mer jämställd bredvid sig själv. 

Genom att fundera igenom dessa får följaren nya tankar om ledaren och kanske då kan 

se denna närmare följaren. Men trots att följaren försöker se ledaren på detta sätt kan det 

såklart finnas hinder som gör att ledaren helt enkelt inte kan komma ner på samma nivå 

som följaren. Olika faktorer som begränsar detta är till exempel organisationens regler, 

familjeägarskap inom organisationen, olika värderingar, att ledaren har ett brett och 

viktigt nätverk och en högt sedd profil i samhället. Dessa faktorer kan göra det svårt för 

följaren att se på ledaren ur ett annat perspektiv och kan då leda till att relationen inte 

utvecklas på ett sätt som gynnar både ledare och följare (ibid). 

 

Pålitlighet är den viktigaste faktorn som spelar in på hur en följare värderar en ledare. 

Det motsatta gäller självklart för följaren, men då menar de att ledaren ska kunna förlita 
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sig på följarens beteende och agerande. Pålitlighet kan beskrivas som ett moment 

mellan två personer som formas likt ett band där bådas interna motiv och externa 

handlingar sker, om båda dessa är osäkra så uppstår ingen pålitlighet. Inom en relation 

kan pålitlighet lätt försvinna. Att vårda relationen mellan följare och ledare blir därför 

nödvändig eftersom pålitlighet och trygghet är svårt att återfå om det försvinner (ibid). 

 

Sist men inte minst, så påverkar även relationen mellan flera följare hur en följare ser på 

sin ledare. Dynamiken mellan dessa grupper kan vara komplexa och ske på många olika 

sätt. Oftast står vissa följare närmare ledaren än vissa andra, detta påverkar även hur 

följarna ser på varandra. Problem som vilka som favoriseras mer än andra och olika 

sorts allianser kan ställa till det i relationen mellan följarna. Det gäller därför att 

uppmärksamma varandra och respektera vad man går för och kan göra. Genom att se på 

allas olikheter och påminna varandra om vilket mål som eftersträvas, kan följarna 

gemensamt hjälpas åt att överkomma detta problem (ibid). 

 

3.4 Det psykiska välmåendet på arbetsplatsen 

Psykiskt välmående kan bli sett som ett fenomen som påverkar andra fenomen. Till 

exempel är positivt välmående kopplat till ökad produktivitet, lägre kostnader för 

sjukvård, hälsa och hälsosamt åldrande (Harter et al., 2003, Prochaska et al., 2011, 

Budd et al., 2014, Gandy et al., 2014, Grawith et al., 2006). Det finns väldigt många 

definitioner av vad välmående innebär. Eftersom det är väldigt subjektiv och inte 

särskilt objektiv blir begreppet även svårt att tolka (Ewles & Simnet, 1994). Det som 

kan sägas är att begreppet handlar mycket om egna värderingar, känslor och 

erfarenheter (Tangen & Conrad, 2009). En stor del av forskningen kring hälsa bygger på 

stress och återhämtning. Enligt Währborg (2003) finns det olika stressfaktorer; 

fysikaliska, sociala, psykologiska, emotionella och kognitiva. Stress kan utlösas av olika 

faktorer på arbetsplatsen, det finns fysiska stressorsaker så som buller, ljus och 

temperatur. Men även psykiska stressfaktorer så som de sociala förhållandena på 

arbetet. Sämre sociala förhållanden på arbetet har bland annat förknippats med 

utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar. Empati är en annan faktor som anses 

viktig i samband med stress. Att kunna känna sympati för andra och vara mottaglig för 

andras känslor påverkar hur mottaglig man är för stress. Om man till exempel är väldigt 

empatisk kan man också bli mer stressad då man ser vilket behov som finns runt om en. 
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Emotionella faktorer är även inkluderande i stress begreppet. Dessa handlar om 

eventuella störningar i en människas relationer och förmågan att uttrycka sig. Kognitiva 

stressfaktorer hotar människans välbefinnande, till exempel känslan av för lite tid. 

 

Att känna stress på arbetet kan beskrivas som en invecklad interaktion mellan 

situationsfaktorer, kognitiva tolkningar, fysiologiska responser och beteenden för att 

hantera stressfaktorer (Eisele, 2008). Stress i arbetet uppkommer oftast då arbetet eller 

organisationen förändras. Men det finns även en del andra faktorer inom arbetslivet som 

orsakar stress, till exempel att ha för låga eller gör höga krav, oregelbundna arbetstider, 

brist på social support, för lite eller för mycket att göra på arbetet, brist på återhämtning 

i form av sömn och ledighet och även på grund av diskriminering och trakasserier 

(Kindeberg et al. 2000). Stress kan leda till psykiska reaktioner så som oro, rastlöshet, 

ångest, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter. Dessa kan i sin tur leda till 

minskad kreativitet och flexibilitet, sämre problemlösningsförmåga och förhastade 

beslut (Arbetsmiljöverket, 2002). Detta är såklart oroväckande då dessa faktorer helt 

klart påverkar hur en individ mår och beter sig på arbetsplatsen. Vi ser i detta stycke att 

det psykiska välmåendet på arbetsplatsen därför är högst relevant att fokusera på och 

utveckla. 

 

Behovet av återhämtning i samband med stressiga och påfrestande miljöer på 

arbetsplatsen blir självklart viktigt (Kaplan & Kaplan, 1989). Behovet av sömn är en 

central faktor för vår återhämtning. Människor har även behov av utrymme som skapar 

känslan att man befinner sig någon annanstans, då de vardagen lätt kan bli 

överväldigande. När vi är i behov av återhämtning mår vi bra av att bli positivt 

distraherade som leder bort tankarna. Till exempel kan arbetsplatser där mycket stimuli 

i form av tavlor, akvarium, växter och musik kunna hjälpa till med välmåendet. Andra 

mer psykiska faktorer som påverkar välmåendet på arbetplatsen är möjligheten att ta 

rast, så som korta pauser och lunch rast. Det anses även viktigt att kunna kontrollera hur 

mycket man jobbar, att inte jobba övertid alltför mycket eller låta bli att åka till jobbet 

när man har semester. Det gäller att ta vara på sin lediga tid för att kroppen ska kunna 

återhämtas psykiskt (Tangen & Conrad, 2009). 
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Relationer på arbetsplatsen är självklart en annan aspekt som är viktig på arbetsplatsen. 

Baron och Pfeffer (1994) menar att de sociala relationerna på arbetsplatsen kan 

stimulera ett behov av tillhörighet och identitet. Att känna samhörighet med övriga 

medarbetare blir därför viktigt för trivseln. Eisele (2003) menar till och med att 

människor söker efter relationer med andra människor som ger en kärlek, bekräftelse, 

respekt med mera. Får man inte detta av en relation kan det hända att man distanserar 

sig från dessa personer. Detta antagande blir kritiskt i relationen mellan följare och 

ledare då det ställer krav på de båda att visa rätt sorts känslor inför varandra för att 

relationen ska kunna fungera normalt. Enligt Antonovsky (1991) är det även viktigt att 

arbetet upplevs som meningsfullt. Följare bör därför vara med och ta beslut som skapar 

trivsamhet och trygghet på arbetsplatsen. 

 

3.5 Organisation och styrning 

Enligt Jackobsen och Thorsvik (2014) går det att studera organisationer. Oavsett vad 

deras verksamhet går ut på och vad de därmed har valt att producera finns det vissa 

likheter. Det handlar om en kollektiv aktivitet (Grey, 2009) som medvetet skapas för att 

genom en strukturerad insats uppnå uppsatta mål (Christensen et. al., 2014). För att 

strukturen och händelseförloppen skall sträva mot målen krävs det någon som tar 

besluten om hur det skall organiseras (Christensen et. al., 2014). På grund av en mängd 

grupper inom organisationen blir det många önskningar och viljor som gör besluten mer 

komplicerade även hur vägen till målen ska hanteras (Christensen et. al., 2014). 

 

Christensen, et.al. (2014) menar att för att kunna förstå organisatoriska händelseförlopp 

måste vi titta på vem som tar besluten och vilka konsekvenser det ger. Det är även 

viktigt att titta på hur själva beslutsfattandet går till. Almqvist et. al. (2012) menar att 

styrning är ett samspel mellan aktörer och organisationsstrukturen vilket påverkas av en 

mängd olika faktorer. Bland dessa faktorer finns bland annat lagstiftningar, 

organisationens kultur och strategi. Genom att synliggöra och medvetandegöra 

styrningen i en organisation ökar trygghet och förståelse för vad ledningen tar beslut 

om. De menar att styrning i samspel med medarbetarna, det vill säga hushållning med 

mänskliga resurser ska ske på “det rätta sättet”. Det kan innebära allt från de moraliska 

aspekterna till det som är mest effektivt för organisationens vinning. De menar att 

verksamhetsstyrning i sig är otroligt viktigt att reflektera över, görs inte det rätt riskeras 
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det att bli ett farligt verktyg som begränsar människans engagemang istället för att 

befria det. 

Enligt Jackobsen och Thorsvik (2014) är det många nya organisationer som använder 

sig av modern teknik för att kommunicera inom organisationen. Det bildar ett fysiskt 

avstånd mellan de inblandade aktörerna. Vilket enligt de bidrar till en social 

fragmentering vilket betyder att det inte finns någon känsla för gemenskap inom 

organisationen. De menar att möts man inte och har därmed ingen möjlighet till att lära 

känna varandra finns det inte mycket av en relation kvar. 

 

4 Beskrivning & tolkning av det empiriska materialet   

Nedan presenterar och tolkar vi vårt empiriska material tillsammans med den 

presenterade analysmetoden grundad teori och därigenom försöker nå fram till svar på 

vår uppställda problemformulering. Som bilaga kan du hitta den intervjuguide vi 

använt oss av vid intervjuerna. Vi har valt att hålla de intervjuade anonyma och valt att 

namnge de efter position. Det vill säga ledare och följare. Vi har valt att dela upp det 

empiriska materialet i två områden det vill säga följarens område och sedan ledarens 

område. 

 

4.1 Observationer från båda sidorna av relationen  

Vid intervjuernas gång observerade vi även den icke-verbala kommunikation som 

gjordes av respondenten. Av detta fick vi ut en del material om hur säker personen var 

med sina svar och om respondenten ansåg sig själv som säker att prata om vad som 

helst på sin arbetsplats som kanske inte är lika tydligt i de svar som respondenten gett 

oss. Många faktorer spelar självklar in i detta, som bland annat hur vi själva tolkar 

människor och vilken miljö vi befann oss i. Denna kommunikation har vi använt oss av 

i vår analys men känner att vi skulle vilja påpeka en del punkter som vi anser relevanta. 

 

Större delen av dessa intervjuer var på den arbetsplats som respondenten arbetar, 

speciellt ledarna där alla var på deras arbetsplats. Vi anser att det har gett en viss effekt 

på hur svaren ser ut bland respondenterna eftersom vi tränger oss in i deras sociala 

miljö. Något vi märkte tydligt var hur öppna ledarna var i sitt välkomnande och när de 

svarade på frågorna satt de alla med öppna armar och visade på en tydlig glädje och 
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ärlighet. Men samtidigt upptäckte vi att de ledare som intervjuades utan några följare på 

plats pratade väldigt länge och gav oss utförliga svar samt var väldigt öppna för att bidra 

till vår studie. En av ledarna som intervjuades hade en medarbetare på platsen och vi 

märkte tydligt att denne inte gav oss lika utförliga svar som de andra gjort. Det är svårt 

att dra generella slutsatser med det antal intervjuade som vi har men samtidigt går det 

att se att i den här situationen kan vi se att ledare är öppna för att prata om hur den 

sociala miljön ser ut. 

 

Följarna var väldigt delade, det var en grupp respondenter som var väldigt instängda 

och nästan på gränsen till nervösa. När vi intervjuade dessa blev vi hänvisade att sätta 

oss på platser där ingen varken kunde se eller höra oss och ofta så långt ifrån annan 

personal som möjligt. Medan den andra gruppen av respondenter valde att vara öppna 

och trivdes med att prata om ämnet. I de fall där intervjuerna skedde på arbetsplatsen 

såg vi främst två skillnader på följarna. När ledarna inte var närvarande fick vi mycket 

mer utförliga svar än när ledarna var närvarande. I de fall där ledarna var närvarande 

märkte vi att respondenterna gav oss kortare svar och verkade mer besvärade av 

frågorna. De angav dessutom att det mesta på arbetsplatsen kändes bra och att 

relationen med ledaren var tillfredsställande. De som inte hade ledaren närvarande 

pratade mera fritt och gav oss och längre och mer detaljerade svar. De respondenter som 

inte alls var närvarande på sin arbetsplats under intervjuernas gång, gav oss de mest 

utförliga svaren och pratade obehindrat om sina synpunkter på arbetsplatsen, ledaren 

samt om medarbetare. Det här tyder verkligen på att den sociala miljön och relationerna 

inom den har en påverkan på hur följaren väljer att framstå både vid tillfällen som dessa 

och i det vanliga arbetet. Ett exempel på en intervju som vi tycker visar på varför det är 

viktigt att prata om ämnet är då vi blev hänvisade längst in i ett kontorshus med en 

respondent som knappt vågade säga något annat än att allt var bra med en väldigt nervös 

ton i rösten. Det är även därför vi har lagt till en kommentar om hur den icke-verbala 

kommunikationen vid den transkriberade intervjun, en respondent kanske säger att 

situationen är bra men menar kanske inte det egentligen. Det blir ett svårt avvägande om 

vad respondenten verkligen menar. 
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4.2 Följarens sida av relationen - Substantiv och Teoretisk kodning 

Vi har upptäckt en rad med samband i de intervjuer vi har haft med följare under 

arbetets gång. Här presenterar vi den öppna, selektiva och teoretiska kodningen för att 

sedan komma fram till den kärnkategori vi tycker är lämplig och relevant. Vid 

analyserandet av de transkriberade intervjuerna har vi fokuserat på att ställa oss frågan 

om hur det kan se ut och inte hur det borde vara och därmed ställt oss så långt det går 

ifrån det vi själva kanske tycker är självklart. 

 

4.2.1 Kategori: Genom delaktighet skapas glädje och kreativitet hos följaren 

Respondenterna beskrev att delaktigheten på arbetsplatsen var en viktig faktor. Utan 

delaktigheten från övriga arbetskollegor och ledare hade dessa inte känt samma 

drivkraft för delaktighet. De sociala kontakterna gjorde att respondenterna kände sig 

mer hemma på arbetet och kunde känna en längtan att delta i uppgifter på arbetet när de 

gjorde det tillsammans med någon annan. Genom att följarna själva får inflytande på 

arbetsplatsen skapas också större trivsel och motivation (Kelley, 1988). Det är även 

viktigt att ledarna tar hänsyn till deras följare. Att se följarna och göra de delaktiga i 

arbetets gång blir därför viktigt och ledaren blir också mer medveten om vad följaren 

bidrar med på arbetsplatsen (Kelley, 1988). Genom att låta följaren vara delaktig skapar 

alltså båda parterna en större förståelse för varandra.   

 

4.2.2 Kategori: Balans i arbetsmängden ger bättre psykiskt välmående 

Tangen och Conrad (2009) som menar att det är viktigt att kunna kontrollera hur 

mycket man jobbar. Att inte jobba alltför mycket övertid är viktigt för människans 

återhämtning. Något som kan hjälpa följarna att känna bättre trivsel och mer utvilade på 

en arbetsplats är att ha mycket stimuli i form av tavlor, växter och musik. Möjligheten 

till korta pauser och en längre lunch rast är även faktorer som bör vara självklara 

(Tangen & Conrad, 2009). Detta togs även upp av respondenterna under intervjuerna. 

Respondenterna beskrev att tiden var en viktig faktor. Många var inte sena med att 

nämna hur mycket de arbetar, att de endast till exempel arbetar halvtid eller mindre. De 

som inte arbetade heltid beskrev att det kändes bra att komma till arbetsplatsen då de 

utöver sitt arbete även hade tid för en fritid och andra sysselsättningar vid sidan av 
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arbetet. Här kopplas den omgivning som finns för följaren utanför arbetsplatsen och vi 

ser tydligt vilken påverkan den har. 

 

4.2.3 Kategori: Driv efter att få en lugn och glad social miljö 

Ett samband vi ser i respondenternas svar är att det finns en drivkraft till att skapa en 

bättre social miljö. Man som följare vill trivas och ha bra relation med sin närmaste 

ledare. Man vill inte ha en rädsla för att framföra sina åsikter och tankar utan en mer 

kamratlig stämning. Det verkar som att respondenterna söker efter en kamratlig 

stämning på arbetsplatsen som kanske tar bort lite allvar och de tydliga rollerna i 

organisationen. Det finns en drivkraft och motivation att finna en social miljö där man 

känner sig accepterad oavsett om det är med ledaren, medarbetare och/eller kunder.  

Enligt Malmström & Skoglund (2013) är det med grund i ovanstående antagande viktigt 

att en ledare och följare fångar upp varandras sociala reaktioner för att 

kommunikationen hålls så öppen så möjlig. Olika beteenden som gester och miner till 

exempel kan vara viktiga verktyg att känna igen när det kommer till relationen mellan 

ledar och följare. Tolkas sociala signaler tidigt så flyter även kommunikationsprocessen 

på bättre.  

 

Däremot verkar drivkraften öka och sprida sig över till de andra relationerna på 

arbetsplatsen. Med andra ord om en följare har bra relationer till sina kunder ökar 

drivkraften till att vilja ha bättre relationer med sina medarbetare och sin ledare. Det 

finns inte bara en drivkraft för att söka sig till en bra social miljö, det finns även en 

drivkraft att arbeta hårdare i det vardagliga arbetet och att söka sig till en “kompis 

relation” med sin ledare och medarbetare. Helt enkelt finns det en drivkraft i följaren att 

utfärda.  

 

4.2.4 Kategori: Öppenhet i relationen mellan aktörerna 

Att få vara sig själv och vara öppen gentemot sina arbetskollegor samt ledare beskrev 

respondenterna som något nästintill självklart. Att vara öppen beskrivs också av Kelley 

(1988) som en av de viktigaste karaktärsdragen av att vara en bra följare. Det anses 

alltså som  nödvändigt för att relationen mellan ledare och följare ska hållas klar. 

Genom att vara öppna och ärliga förbättras även effektiviteten av följarna då de känner 

sig mer bundna till organisationens mål och motiveras av att göra sitt bästa (Kelley, 
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1988).  Enligt respondenterna var öppna tankar, skämt och bra konversationer mellan 

arbetskamraterna en stor del av arbetet. Att kunna prata med varandra utan att det känns 

konstigt. Dessa faktorer gjorde även att respondenterna kände sig positiva när de 

berättade om sin arbetsplats. Öppenhet handlar inte bara om själva relationen utan även 

hur ledaren hanterar situationer med att dela med sig information om organisationen och 

det arbete som ska utföras. 

 

4.2.5 Kategori: Sökandet efter en “kompis relation” 

Något som respondenterna påpekade var hur de gärna vill ha en så kallad “kompis 

relation” till sin närmaste ledare. Det är nära relaterat till den öppenhet som söks efter 

och den drivkraft som finns hos de vi intervjuat. Det finns en drivkraft bland 

respondenterna att de vill känna att de gör någon nytta och att någon ser de för det de 

gör på arbetsplatsen. Att någon noterar det som de gör i arbetet men även smått utanför 

arbetet. Respondenterna vill ha en ledare som är omtänksam och bryr sig om sina 

anställda. Enligt de skapar det en glädje att vilja gå till arbetet och göra ett bra arbete. 

Detta ställer krav på ledarna iform av att extra tid måste läggas ner på att få följarna att 

märkas. Bra ledarskap handlar först och främst om att ha ett genuint intresse för andra 

människor. Med den rätta kunskapen om hur människor ska behandlas kan ledarskapet 

bli ett viktigt verktyg för hur följarna mår och känner sig bland sina ledare. Faktorer 

som ledarna ibland inte kan påverka såsom organisationens budget, kan dock ställa till 

det för relationen (Malmström & Skoglund, 2013). Men så länge allt flyter på mellan 

ledaren och följaren så finns det goda chanser för en trygg miljö där de båda kan känna 

sig som vänner.  

 

4.2.6 Kategori: Få möjlighet till eget initiativ och få respons på det 

Respondenterna uppmärksammade vikten av att få vara med och bestämma på 

arbetsplatsen. Att kunna få respons är en viktig del av att vara en effektiv följare. För att 

kunna vara en effektiv följare måste man alltså förstå följarens roll och innebörd 

(Kelley, 1988). Respondenterna berättade att egna idéer och tankar betydde mycket att 

få uppmärksammade, både av andra samt av deras ledare. Egna initiativ var en 

återkommande faktor som beskrevs som mycket viktig på arbetsplatsen. Att få känna 

sig viktig och sedd betydde mycket för trivsamheten på arbetet. Genom att se sig sedd 

och få vara med och bestämma, anser vi att man känner sig mer inflytelserik och då får 
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mer självförtroende på arbetet. Detta ser vi som en mycket viktig faktor till välmående 

på arbetsplatsen då de påverkar hur en individ mår på sin arbetsplats. Hade inte 

medarbetarna få varit med och bestämt i samma omfattning hade de möjligen inte känt 

samma känsla av trivsamhet och välmående på arbetsplatsen. 

 

Genom använd teori och respondenternas svar kan detta tolkas som att ledaren måste 

kunna förstå vad följaren gör och hur mycket tid följaren lägger ner på arbetet. Får 

följaren förståelse av ledaren skapar det också mer effektivitet. En effektiv följare är 

enligt Kelley (1988) mer entustiastiska och visar en större vilja att uppnå 

organisationens mål. Följaren blir helt enkelt mer motiverad.  

 

4.2.7 Kategori: Att få respons och återkoppling på det man arbetat fram 

Att få återkoppling på det arbete som utfördes beskrev även respondenterna som en 

betydande del av vardagen på arbetsplatsen. Det var inte alla som nämnde detta, men de 

som gjorde de angav att positiv respons från deras ledare får de att känna glädje och 

stolthet på arbetsplatsen. När ett projekt eller arbete uppmärksammades av ledaren och 

medarbetarna kände sig respondenterna bland annat stolta och glada. Om avsaknaden av 

denna tillfredsställande känsla hade uteblivit, till exempel om deras ledare inte hade 

uppmärksammat de på ett sätt som känns bra för respondenterna, hade troligen känslor 

av missnöje infunnit sig. Att inte få tillräcklig uppmärksamhet och bli sedd av sin ledare 

anser vi kunna leda till mer tillfredsställelse bland medarbetarna. Att inte känna att man 

får uppskattning för arbetet som utförs, kan helt klart drabba medarbetarnas välmående.  

Det är viktigt att uppmärksamma i detta stycke att det är lika viktigt för ledaren som för 

följaren att på feedback och bli uppmärksammad. Genom att följaren uppmärksammar 

ledaren och dennes behov och försöker bygga broar mellan olika aktörer förbättras 

arbetsklimatet mycket (Chaleff, 2009). Följaren bör alltså även se ledaren och visa att 

denna uppskattar ledare och dennes feedback som den får och tänka på andra inom 

organisationen.  

 

4.2.8 Kategori: När ledaren ger frihet skapar det glädje och kreativitet hos 

följaren 

Av respondenterna beskrev de många gånger att de kände ett tydligt samband mellan sig 

och sin ledare samt övriga medarbetare. Sambandet gjorde att de kände glädje på 
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arbetsplatsen och trygghet i miljön. Att komma till arbetet kändes tryggare och mer 

vänligt när de visste att deras arbetskollegor samt ledare stöttade de.  

Även Chaleff (2009) menar att det är viktigt för följaren att kunna känna frihet då denna 

får stå för egna initativ och åsikter. Det är viktigt för följaren att kunna ha utrymmet att 

göra misstag och att förbättra sig av dessa (Chaleff, 2009).  

 

Ovanstående samband kan ses som att medarbetarna känner mer samhörighet på 

arbetsplatsen genom varandra. Utan detta samband hade möjligen tryggheten och 

glädjen med att komma till arbetsplatsen uteblivit. Avsaknaden av detta samband 

mellan medarbetarna hade mycket väl kunnat leda till att dessa inte skulle prestera lika 

mycket på arbetsplatsen då de förmodligen inte känt samma glädje och 

prestationsförmåga. Detta hade förmodligen drabbat organisationen negativt då dess 

medarbetare inte känt lika stort för organisationens bästa. Sambandet mellan 

medarbetare och den glädje som den ger anses därför som nödvändig för organisationer.  

 

4.2.9 Kategori: Att ledaren värdesätter ens arbete och åsikter 

Respondenterna såg värde i att en ledare bryr sig om vad respondenten och andra 

medarbetare har att säga och vad för arbete de utför. Det är som att de ser upp till 

ledaren och vill ha ett godkännande om att det arbete som de har gjort är något bra. Att 

känna att det man gör och säger har ett värde för någon skapar med andra ord 

tillfredsställelse.  

 

När följaren inte känner sig bekväm på arbetsplatsen ökar också bristerna i de sociala 

förhållanden. Detta har kopplats samman med bland annat utbrändhet och 

stressrelaterade sjukdomar (Währborg, 2003). Att känna samhörighet med de andra på 

arbetsplatsen är också viktigt för en ökad trivsel (Baron & Pfeffer, 1994). Enligt Eisele 

(2003) söker till och med människor efter relationer som ger bland annat bekräftelse och 

respekt. Detta visar att det därför är oerhört viktigt för följarna att känna att ledarna 

värdesätter deras arbete och åsikter. Det verkar som att det finns en drivkraft i att 

försöka nå att ens ledare värdesätter det man framför. Hade inte följaren 

uppmärksammats hade denne kanske inte känt samma sorts positiva känslor på arbetet 

och då inte trivts lika bra. Genom att se sig sedd och uppmärksammad ökar de positiva 

känslorna och därav det psykiska välmåendet. Utan denna värdesättning från ledaren 
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hade arbetsplatsen förmodligen inte kunnat förknippas med samma positiva känslor för 

följaren. Detta kan även styrkas med hjälp uppsatsens teori, som menar att följaren 

måste kunna känna sig bekväm med öppen kommunikation och se att denna då får 

något tillbaka. 

 

4.2.10 Följarens och ledarens beteende 

Ledares beteende är en handling utifrån vissa förutsättningar, dessa påverkar hur 

relationen sedan ser ut med följaren. Hur följaren sedan ser på ledaren och ledarens 

beteende är även en påverkande faktor. Detta kan vi koppla till förutsättningar - 

handlingar - konsekvenser. Vi ser att ledaren handlar utifrån vilka förutsättningar som 

finns och det ger vissa konsekvenser. Det gäller samma för följaren, de handlar utifrån 

vilka förutsättningar som finns och det ger vissa konsekvenser. Dessa konsekvenser 

både för ledare och följare är bland annat hur deras psykiska välmående påverkas. 

Genom att få förutsättningar till eget initiativ och få respons på det framförda arbetet så 

höjs det psykiska välmåendet för följaren. Det krävs då att ledaren inser vilka behov 

som följaren har och ge de vad de har att erbjuda utifrån sina förutsättningar. Båda 

aktörernas förutsättningar påverkar med andra ord varandra och den relation som bildas 

mellan de. Enligt Chaleff (2009) är faktorer som påverkar följarna och ledarnas 

beteende mot varandra bland annat ärlighet och öppenhet. Det är svårt för de båda att 

veta hur ärliga eller öppna de är mot varandra, vilket i sin tur påverkar hur de ser på 

varandra. Att veta hur de båda reagerar på till exempel feedback är en annan viktig 

faktor. Genom att ha god kunskap om dessa kan dock följarna och ledarna hitta en 

bättre balans i sin relation (Chaleff, 2009).  

 

4.2.11 Kärnkategori för följarens sida av relationen 

Med kärnkategori menas som beskrivet i metodkapitlet att vi väljer ut en eller två 

kategorier som de andra kategorierna på något sätt hänger ihop med. Den utvalda 

kategorin bildar därigenom kärnan av de kodningar och kategorier som skapats. Den 

kategori som vi anser lämplig och relevant är driv efter att få en lugn och glad social 

miljö. Det är den kategori som vi anser att de andra kategorierna hänger ihop med 

eftersom den handlar om den drivkraft som beskrivs i kategorin påverkar de beslut som 

följaren tar och hur denne känner sig. Drivkraften påverkar därmed de andra 

kategorierna som bland annat att följaren söker efter ett värdesättande i det arbete som 
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utförs påverkas av den drivkraft som finns. Har följaren inget driv efter att få värde och 

respons i det som denne gör så kommer det inte heller finnas en drivkraft att lägga i 

relationen och aktörernas psykiska välmående. Det handlar om en vilja och sökande i att 

få respons, frihet, öppenhet och delaktighet från sin ledare, det vill säga att denna ska 

tillfredsställa följarens behov. 

 

De andra kategorierna ser vi mer som faktorer som påverkar relationen, aktörerna och 

den sociala miljön. Faktorer som påverkar den sociala miljön för följarna var bland 

annat känslan av att känna sig delaktig, genom att vara med och fatta beslut som rör 

organisationen kände följarna ett större engagemang i sitt arbete. Att ha goda relationer 

på arbetsplatsen var också en del av arbetet som sågs som självklar av många. Genom 

att veta att det väntade vänner på arbetsplatsen som kunde dela ens vardag och lyssna på 

en kände sig respondenterna också mer motiverade att gå till arbetet. Utan de goda 

vännerna på arbetet hade de inte känns lika kul och motiverande att arbeta. Även att få 

ta egna initiativ och få respons och återkoppling på det ansågs väldigt angeläget för 

respondenterna. Dessa påverkande faktorer är sedda som de mest frekvent beskrivna av 

respondenterna i en följarroll och bidrar till högsta grad hur den sociala miljön ser ut 

och utvecklas. 

 

4.3 Ledarens sida av relationen - Substantiv och teoretisk kodning 

Här har samma arbetsprocess genomgåtts som för följarens sida av relationen det vill 

säga den kodning som görs för att närma sig den kärnkategori som modellen sedan 

kommer att kretsa kring. 

 

4.3.1 Kategori: Den sociala miljön på arbetsplatsen 

Att kunna känna att man har vänner på arbetsplatsen ansåg respondenterna som en 

betydande del av arbetet. Att umgås med medarbetarna prioriterades högt av många 

respondenter. Inte bara relationer till de som ledaren är ansvarig över utan en social 

miljö på arbetsplatsen bland alla de inblandade i organisationen. De sociala relationerna 

bidrar enligt Baron och Pfeffer (1994) till att stimulera ett behov av tillhörighet och 

identiet. Det här är ytterligare en av de påverkande faktorer där vi ser ett samband till 

hur relationerna och aktörernas psykiska välmående påverkar varandra. Psykiskt 
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välmående ses som ett fenomen som påverkar andra i sin omgivning (Harter et. al., 

2003). Utan den sociala miljön som gav positiva känslor hade arbetsplatsen förmodligen 

sett annorlunda ut för respondenterna. Enligt Eisele (2003) så letar människor efter 

relationer med människor som ger kärlek, bekräftelse etc. Vi ser tydligt att det är vad 

respondenterna gör i sökandet efter en trivsam social miljö. Enligt Eisele (2003) så när 

människor inte hittar som ger detta kan det hända att de distansiserar sig ifrån de 

människor som är i omgivningen men inte ger de behov som sökes. Om respondenterna 

då inte får sina behov tillfredställda av omgivningen, försämras relationerna och det 

psykiska välmåendet för aktörerna. Här ser vi åter igen en kedja av förutsättningar - 

handlingar - konsekvenser.  

 

4.3.2 Kategori: Pålitlighet - känslan av att kunna lita på sina följare 

Något som har mycket att göra med den sociala miljön och de behov som aktörerna har 

är pålitlighet. Respondenterna sa sig tycka att pålitlighet på arbetsplatsen var viktig. 

Enligt de var de viktigt att kunna lita på deras följare i situationer där de till exempel var 

tvungna att vara frånvarande. Att inte kunna vara närvarande på arbetsplatsen och ändå 

känna att de kunde lita på sin följare var en viktig faktor för respondenterna. Genom att 

minska distansen i relationerna så är det större chans för respondenterna att hitta dit i 

relationen de vill nå för att kunna känna pålitlighet. 

 

4.3.3 Kategori: Ärlighet mellan aktörerna i den relation som bildas 

Grey (2009) anser att en organisation handlar om en kollektiv aktivitet. Det vill säga att 

en samling människor arbetar mot ett gemensamt mål. För en ledare gäller det då att få 

följarna på samma spår som ledaren är på (Northouse, 2013). Respondenterna pekade 

på att det är viktigt att vara ärlig gentemot sig själv och sina medarbetare. Genom 

ärlighet skapas en tryggare relation och en större förståelse för organisatoriska 

händelseförlopp. Ett exempel är vid beslutsfattande vid organisatoriska händelseförlopp 

då beslutsfattaren måste ta tillvara på de önskningar och krav som ställs från 

intressenter. Genom ärlighet kan ledaren lättare få följaren att förstå att följarens behov 

inte alltid går att tillfredställa. Det finns andra faktorer som kan ställa sig mot dom som 

tillexempel lagstiftningar. Genom ärlighet skapas då bättre psykiskt välmående. Genom 

att vara ärlig menar respondenterna att de kunde öka varandras tillit till varandra. Med 

ärlighet skapas det förtroende och en bättre gemenskap och därigenom en tryggare 
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relation. Vi väljer att koppla det här till organisationens kultur och sociala miljö. Finns 

det en ärlighet eller åtminstone en strävan efter ärlighet i relationerna skapar det en 

trygghet och närhet i relationerna och därmed mår aktörerna bättre psykiskt eftersom de 

känner ett lugn. 

 

4.3.4 Kategori: Att låta medarbetare vara delaktiga 

Att se till att medarbetarna kunde vara med och påverka beslut som togs inom 

organisationens sågs som en central faktor. Även om de ofta påpekade att de hade sista 

ordet så spelade ändå åsikter och tankar från medarbetarna in. Genom att låta alla få 

vara delaktiga, skapades också ett större gemenskap inom organisationen. Detta anses 

som viktigt då det bidrar med en större känsla av vällust för båda parter. Ledaren känner 

att denna är ödmjuk och följarna känner att deras åsikter också räknas. Hade inte denna 

delaktighet funnits närvarande hade eventuellt följarna känt sig rätt instängda och 

fångade inom organisationen. Ledaren hade kanske inte  fått tillräckligt många åsikter 

eller tankar från olika perspektiv som hjälpt denna att se organisationen från olika håll, 

vilket såklart hade missgynnat organisationen i sig. Genom att låta båda parter vara 

delaktiga får båda uttrycka vad de känner och på så sätt ökar också välmåendet inom 

organisationen. 

 

4.3.5 Kategori: Psykiskt välmående och dess spridning 

Northouse (2013) menar att ledaren påverkar och blir påverkad av följarna, det handlar 

om ett inflytande som parterna gör på varandra. Vilket vi ser tydligt i respondenternas 

svar, om medarbetarna mådde bra så mådde respondenterna själva bra. Att alla trivs och 

känner sig trygga på arbetsplatsen skapade bättre välmående för båda parter. Vi ser här 

en drivkraft efter att få sina medarbetare att må bra och lyckas. Här ser vi ett samband 

mellan hur välmående kan sprida sig till sin omgivning. Det handlar inte bara om att må 

bra utan även må dåligt, mår den ena inte bra mår de andra inte heller så bra. En tydlig 

kedjereaktion mellan de inblandade aktörerna. Hur den ena aktörens välmående 

påverkar hur relationen ser ut och påverkar därmed den andra aktörens psykiska 

välmående. 
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4.3.6 Kategori: Konflikthantering och förebyggande arbete 

Att hantera konflikter på ett sätt som anses passande för båda parter ansåg 

respondenterna vara en stor betydelse på arbetsplatsen. Respondenterna ansåg i många 

fall att det var betydande att konflikter förebyggdes innan de uppstod för att motverka 

att konflikter blev vanligt förekommande på arbetsplatsen. Genom att motverka 

konflikter i ett tidigt skede sparar det också energi på arbetsplatsen. Detta kan tänkas 

spara in på arbetstid och pengar som kan användas för att till exempel utveckla 

organisationens mål. Vilket såklart inte bara är lönsamt för ledare och följare men även 

för organisationen. Hade inte konflikterna uppstått från första början hade förmodligen 

arbetstid kunnat sparas då både ledare och följare hade kunnat fokusera på själva arbetet 

och inte på konflikterna.    

    

4.3.7 Kategori: Att sträva mot gemensamma mål 

Respondenterna gjorde det tydligt att det är av betydelse att se till att alla arbetar för 

samma mål och få med medarbetarna på samma spår. Även en drivkraft för att både 

organisationen skulle fungera och följarna skulle förstå visade sig tydligt bland 

respondenterna. Enligt Malmström och Skoglund (2013) anser att för att en organisation 

ska kunna sträva mot gemensamma mål krävs det att båda parter är på samma spår. Att 

skapa en gemensam vision kring organisationen vill respondenterna se som ett tillfälle 

att motivera och komma närmare sina medarbetare. Att skapa ett gemensamt intresse för 

att ha något gemensamt i relationen och därigenom skapa starkare band mellan 

aktörerna och organisationens framtid. 

 

 

4.3.8 Kärnkategori för ledarens sida av relationen  

De två kategorier vi anser att de andra kretsar kring eller på något sätt är kopplat till de 

andra är den sociala miljön på arbetsplatsen och psykiskt välmående och dess spridning. 

De andra kategorierna är på något sätt kopplade till dessa två som även de hänger ihop 

och handlar om i stort sett samma sak det vill säga relationer på arbetsplatsen. De andra 

kategorierna är mer av påverkande faktorer som rör hur relationerna kan se ut och 

förändras beroende på situationen de infaller i. Vi har bland annat ärlighet mellan 

aktörerna, den kategorin är en viktig faktor som påverkar hur relationen ser ut. Är inte 

aktörerna ärliga mot varandra kommer inte relationen att fungera och därmed kommer 
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deras psykiska välmående att stå på spel. Här kan vi tydligt se en koppling mellan 

förutsättning, handling och konsekvenser. Aktören handlar utifrån de förutsättningar 

som finns det vill säga ärligheten i relationen och den sociala miljön vilket ger båda 

aktörerna vissa konsekvenser vilket i det här fallet handlar om deras psykiska 

välmående. 

 

Dessa kategorier är inte endast valda för att vi själva anser de som sammanhängande 

med de andra kategorierna utan den sociala miljön ansågs vara oerhört grundläggande 

för trivsamheten på arbetsplatsen även av respondenterna själva. Utan miljön ansåg de 

att arbetsplatsen inte hade känt lika givande. Detta visar starkt att en god social miljö är 

nödvändig för att man ska kunna vara nöjd och trivas på arbetsplatsen. Hur ledaren 

upplevde den sociala miljön på arbetsplatsen hängde på en del faktorer. Att känna att de 

litar på sina följare var en stor del av hur bra den sociala miljön upplevdes av ledarna. 

När de själva inte kunde närvara eller vara på arbetsplatsen var tillit till följarna en stor 

del av hur ledarna mådde. Ett sätt att förbättra den sociala miljön enligt ledarna var att 

se till att alla arbetade för organisationens gemensamma mål. Genom att få med alla på 

samma bana kändes också den sociala miljön mer lättsam för ledarna. Respondenterna 

beskrev att om människor runt om en är positiva och på bra humör blir man själv 

likadan. Detta visar att den sociala miljön i hög grad påverkar det psykiska välmåendet. 

 

5 Resultat 

Här väljer vi att presentera det resultat vi kommit fram till genom den tolkning som 

gjorts av det empiriska materialet. Resultatet blir en sammanställning av de två sidorna 

till en relation som vi anser kan ge svar på vår frågeställning.   

 

5.1 Vår modell kring fenomenet 
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Här presenterar vi vårt resultat genom en modell vi kommit fram till genom det 

metodval vi tidigare gjort. Vår teori presenteras genom en grafisk modell. Tanken är att 

modellen ska svara på vår frågeställning och bidra med frågor som får andra att vilja 

utveckla de tankar som vi ger. 

 

Vår frågeställning är uppbyggd på ett sätt där vi anser att vi kan få en djupare förståelse 

för hur relationen påverkar aktörernas psykiska välmående på arbetsplatsen. Att ställa 

frågan utifrån ordet hur, kan ge många möjliga svar och det är dit vi ville nå, det vill 

säga undvika tanken om hur det borde vara och ställa oss vid sidan av våra 

förväntningar och se hur det går till. Vi vill genom den här grafiska modellen försöka ge 

ett svar på hur relationen kan påverka aktörerna. Vi anser att genom vår analys och 

tidigare ledarskapsforskning kan vi tydligt se att det finns en koppling mellan relationen 

och aktörernas välmående. Genom analysen anser vi att det alltså finns ett led av 

påverkande faktorer som möjliggör och begränsar aktörerna och deras välmående. I 

modellen ser vi detta led av händelser och konsekvenser som skapas av relationen. Vi 

har till att börja med den relation som skapas i den sociala miljön av de inblandade 

aktörerna och deras välmående. I den sociala miljön menar vi att det finns en stor del 

faktorer som påverkar hur relationen skapas samt vilka förutsättningar och möjligheter 

det finns i den redan existerande miljön eller den som skall skapas. I den här sociala 
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miljön finns alla de andra relationer som finns på arbetsplatsen och hur de ser ut och 

skapar därigenom den sociala miljö och stämning. I den här studien har vi valt att 

fokusera på endast relationen mellan en ledare och en följare men samtidigt går det inte 

att helt bortse från den sociala miljö som finns på arbetsplatsen och kring aktörerna hela 

tiden. Dessa påverkande faktorer anser vi både påverkar relationen och aktörerna direkt 

utan en koppling till relationen. Anledningen till att vi tar upp kopplingen direkt mellan 

påverkande faktorer och aktör trotts att det ligger utanför studiens syfte är för att den 

påverkan kan göra inverkan på hur aktören sedan ser och hanterar relationen med den 

andra aktören vilket är viktigt att vara medveten om. Följarna beskrev som exempel 

viken av sina medarbetare och kunder, hur dessa påverkade deras val. En respondent 

beskrev tydligt hur medarbetarnas diskussion bakom ledarens rygg gav personen mer 

energi till att ta upp åsikterna med ledaren, detta hade sedan slutat med att respondenten 

blev av med sitt arbete. Medarbetarna påverkade med andra ord denna aktör innan 

respondenten tog tag i frågan med sin ledare och därmed påverkade relationen bland 

annat genom öppenhet och ärlighet. På grund av det anser vi att det bör finnas en pil 

direkt från påverkande faktorer till aktörerna och inte bara direkt till relationen.   

 

I modellen beskriver vi relationen som något horisontellt då vi tycks se i analysen att det 

handlar om två aktiva aktörer som både påverkar och påverkas av relationen. Det finns 

situationer där aktörerna besitter mer eller mindre makt genom förutsättningar och 

möjligheter. Redan i de formella positionerna ses följaren som en aktör under ledaren 

och följaren kan vara tvungen att följa ledaren på grund av det. Den här studien 

fokuserar på den sorts följande som inte är frivillig. Vi måste därför räkna med att 

relationen är tvingad och utgår ifrån vissa förutsättningar på grund av de positioner som 

aktörerna har. Trots att aktörerna har olika förutsättningar och möjligheter från sina 

perspektiv tycker vi att man ändå kan se i det insamlande materialet att det finns 

möjligheter för båda aktiva aktörer att påverka relationen. Vi väljer därför att sätta det 

som en horisontell relation. Det handlar även om att i den tidigare 

ledarskapsforskningen sätts ledaren ofta först och aktören blir en passiv aktör, genom att 

sätta de på samma plan hoppas vi att det kan öppna tänkandet hos människor. Precis 

som vi tar upp i teorin så vill vi se ledarskap som en kommunikationsprocess mellan 

ledare och följare. Det är en process där kommunikation är nyckeln för en lyckad 
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relation, båda är lika viktiga i relationen och bör behandlas jämbördigt. Följaren bör 

därför inte ses som passiv då denne påverkar relationen i lika stor grad som ledaren. 

 

I analysen ser vi tydligt att många av de kategorier som finns är byggda av vilket 

beteende och behov som aktörerna framför och kräver. Som bland annat att följarna vill 

att ledaren ska lägga ett värde i vad följaren lägger fram för arbete i det vardagliga 

arbetet och att båda parter söker efter en ärlighet i relationen. Det är det här som vi anser 

att relationen är uppbyggd av. Vi anser att i ledarrutan finns det de krav som ledaren 

ställen men även de behov, den drivkraft och det beteende som ledaren framför. Det 

finns även de förutsättningar och möjligheter som ledaren har genom sina egenskaper 

och position. Bland egenskaperna kan vi se vad den andra aktören kräver, som bland 

annat hur följaren söker efter värde, hur bra då ledaren möter det behovet berör hur 

relationen ser ut och hur följaren mår. Med andra ord hur bra aktörerna bemöter och 

hanterar behov berör hur väl den andra aktören mår psykiskt. Precis som för ledarrutan 

är det för följarrutan. Rutan är fylld med de som aktören kräver, gör och reagerar på 

samtidigt som den är fylld med vad för möjligheter som aktören har tillsammans med 

sin drivkraft. Dessa ställer tillsammans med den sociala miljön upp kraven på hur 

relationen byggs upp och hur aktörerna påverkas av den. Detta grundar sig i de 

kodningar som vi hittat igenom vår analys. Vi kan tillexempel se hur drivkraften som 

respondenterna hade för att hitta en lugn och trevlig social miljö 

 

5.1.1 Följarens sida av relationen 

Följaren är den första parten av den tvåsidiga relationen som beskrivs ovan i analysen. 

Genom att känna till följarens behov och önskningar kan också ledaren bli en bättre 

ledare, detta påpekade vi redan i teorin och anser att det är högst väsentligt att följaren 

betraktas lika mycket som ledaren. Enligt följaren är det väsentligt att känna sig som en 

betydande del av den gemensamma relationen. Många av följarna såg relationen till sin 

ledare som något som hade stor inverkan på hur de kände inför ledaren och sin 

arbetsplats. Följaren beskrev många gånger att den frihet som denne kände inom 

relationen var betydande. Att kunna vara öppen och få respons av ledaren för det arbete 

som utförs var en stor del av hur bra följarna mådde. Genom att till exempel våga ta 

egna initiativ och veta att ledaren stötte detta gav följarna stort förtroende för ledaren 

och skapade stor vällust på arbetsplatsen. Att även få återkoppling på initiativ tagandet 
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ansågs viktigt, då för att bli sedd och uppmärksammad och veta att arbetet som utfördes 

gav responser. Detta initiativ tagande gav följarna en känsla av större frihet då de kände 

att de fick ansvar av ledaren som de också kunde göra det bästa av. När följaren kände 

att ledaren värdesatte deras arbete och tid uppskattade de också ledaren mer. Alla dessa 

faktorer påverkar hur följarna ser på sin relation med ledaren. Uppfylls inte dessa 

faktorer påverkar det också följarens sida av den tvåsidiga relationen. Dock är det 

viktigt att påpeka att trots att relationen bör vara jämbördig mellan följare och ledare så 

kommer ledarens officiella titel ändå påverka relationen, då ledaren ofta har det sista 

ordet. Det är därför viktigt att hitta en balans och för de båda att komma ihåg vilken 

sorts makt de har gentemot varandra och därav respektera varandra inom relationen. 

 

För att relationen skulle må bra beskrev följarna att de försökte vara tillmötesgående till 

ledaren. Genom att till exempel vara positiv och välkomna förslag från ledaren på ett 

bra sätt var ett viktigt bidrag för varandet och utvecklandet av relationen. Att kunna 

komma med egna åsikter och synpunkter om vad som behöver göras på arbetsplatsen 

sågs även av vissa följare som väsentlig för att upprätthålla en god relation. En öppen 

kommunikation var alltså betydlig för följarnas del och de trodde även att ledarna 

uppskattade detta. Genom att själva vara öppna så hoppades de också att ledarna var 

öppna gentemot de och kom med kritik eller feedback om så behövdes. 

 

5.1.2 Ledarens sida av relationen 

På den andra sidan av relationen ser vi ledarna. Precis som följarna ansåg de att den 

sociala miljön var viktig. Ledarna beskrev att det var viktigt att all personal trivdes och 

att de såg fram emot att komma till arbetet. Att ha de socialt och trevligt var viktiga 

faktorer för en fungerande relation mellan ledarna och följarna. Ledarna påpekade 

speciellt att ärlighet var viktigt inom relationen. Genom att ha en bra social miljö ansåg 

ledarna att de påverkade följarna positivt. En del ledare ansåg det även viktigt att 

följarna fick vara med och ta gemensamma beslut inom organisationens och tycka till. 

Följarnas åsikter och tankar ansågs viktiga från detta perspektiv. När följarna fick vara 

med och ta beslut ansåg ledarna då att de utvecklades och förbättrade arbetsmiljön. 

Dock påpekade en ledare att relationen också berodde mycket på hurdana följarna var 

och deras personligheter, delvis hur bra de båda kom överens och kunde samarbeta. En 

ledare ansåg även inom ramen av detta att det var viktigt att dra gränser och kunna 
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känna att man är ledare och tyckte att det var viktigt att följarna visste om vem som var 

ledare och bestämde. 

 

För att upprätthålla en god relation till sina följare beskrev ledarna att det var viktigt att 

försöka underhålla relationen till följarna på ett bra sätt. Ledarna ansåg att det var 

viktigt att lyssna på allas åsikter och inte trycka ner någon, ingen sorts synlig hierarki 

skulle vara närvarande på arbetsplatsen med tydliga positioner. Hierarkin skulle enligt 

en ledare försvåra relationen till de anställda då de möjligtvis inte kände att de kunde 

tala om vad de tycker. Mer ärlighet skulle också råda inom organisationen om alla var 

på samma nivå. En annan ledare ansåg att det var viktigt att vara rak och ärlig och 

poängtera vilka strukturer och regler som gällde inom organisationen. Att ha en gräns 

mellan ledare och följare ansågs viktigt för en av ledarna. Alla ledarna var dock överens 

om att en bra relation innebar att kommunikation fanns mellan parterna och att de var 

viktigt att de kunde prata med varandra. Om någon av parterna var missnöjda med 

någonting ansåg ledarna att det var väsentligt att de både kunde tala om detta. 

 

5.1.3 Relationen mellan aktörerna 

Relationen bildas av aktörerna i den omgivning som upprätthålls kring dem. Vi ser 

tydliga tecken på att det beteende de utövar och den syn som aktörerna har på relationen 

påverkar varandras beteende och syn samt deras psykiska välmående. Mår inte den ena 

bra så speglas det av på den andra aktören och hur denne hanterar det vardagliga arbetet. 

Man kan kort säga att relationen påverkar aktörerna och aktörerna påverkar relationen. I 

vår modell visar vi det som att på ena sidan har vi en ledare, i mitten har vi relationen 

och på andra sidan har vi följaren. Alla dessa delar påverkar varandra och hur de 

uppfattar situationen samt sitt egna psykiska välmående. En ledare som ger en stor 

frihet och ger respons leder till att följaren känner sig mer kreativ och vill arbeta mer 

med andra ord mår bättre psykiskt på arbetsplatsen. Att känna sig välkommen och få ett 

förtroende bidrar till att aktörerna mår bättre. Psykiskt välmående blir speciellt viktigt i 

detta avseende då det påverkar andra fenomen. Som vår tidigare teori tidigare säger så 

är positivt psykiskt välmående kopplat till ökad produktivitet, lägre kostnader för 

sjukvård samt hälsa och bidrar till hälsosamt åldrande. Dessa faktorer påverkar 

organisationen i det långa loppet och visar att det psykiska välmåendet är värt att satsa 

på. Speciellt när man ser på vad ett negativt psykiskt välmående på arbetsplatsen kan 
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göra. Individer som känner sig illa till mods på arbetsplatsen kan bland annat lättare 

känna sig utbrända och stressade. Stress kan i sin tur leda till sämre beslutsfattande, 

minskad kreativitet och koncentrationssvårigheter. Faktorer som såklart inte är positiva 

för en organisation.  Att styra och leda en organisation är en komplex process med tanke 

på ovan nämnda faktorer, det är viktigt att tänka att en organisation handlar om en 

kollektiv aktivitet. Det finns många olika grupper och viljor inom en organisation, detta 

gör såklart komplicerat att nå fram till gemensamma mål. Genom att ledaren tar stor 

hänsyn till alla röster som finns inom organisationen och ser till att ett någorlunda 

gemensamt beslut kan tas har ledaren kommit en bra bit på vägen mellan sig och sina 

följare. 

 

Med modellen vill vi visa på att det krävs en ömsesidig förståelse från båda parter att 

båda har behov och en omgivning med krav. Kraven finns från den sociala miljön där 

andra relationer på arbetsplatsen finns. Aktörerna i relationen ligger på en horisontell 

nivå med krav på en ömsesidig förståelse för varandra. En av de vi intervjuade visade 

extra tydligt på det att respondenten förstod varför ledaren var frånvarande men kände 

samtidigt att det inte riktigt fungerade. Det vi ser genom respondenternas svar är att det 

bör finnas en balans mellan personliga och organisatoriska behov. Den här balansen är 

svår att hitta när behoven motsäger sig varandra vilket gör att de ena behoven lider av 

ett beslut. En ledare får påtryckningar från alla sina följare som möjligen har olika 

behov att lösa problem på vissa sätt samtidigt som de organisatoriska behoven trycker 

på. En ledare utsätts därmed för mycket press att kunna välja vilken väg som är den som 

ska gås. En press på att ledaren skall må tillräckligt bra psykiskt för att kunna sortera 

genom behov och intressen. Vi anser samtidigt att behoven kan vara sammankopplade 

då en aktör är villig att prestera bättre då behoven fylls, det vill säga när en följares 

behov tillfredsställs så fylls även delar av de organisatoriska behoven. Samtidigt som en 

obalans lätt kan uppstå när behoven inte fylls vilket leder i sin tur till sämre psykiskt 

välmående. 
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6 Slutsats 

Vi väljer här att försöka tänka nytt och utveckla det resultat vi nått genom studien. Vi 

vill se det allmänna i det enskilda. Försöka hitta det som finns bortom den passiva 

aktören. 

 

Syftet är att öka förståelsen för hur relationen är mellan ledare och följare samt hur den 

påverkar respektive parts psykiska välmående på arbetsplatsen. Med det här syftet har 

vi valt frågeställningen: hur påverkar relationen mellan ledare och följare respektives 

psykiska välmående på arbetsplatsen?  

 

Bortom den passiva aktören, en aktör som tidigare har setts som passiv väljer vi att se 

som aktiv i en relation vi anser skapas vid ledarskaps situationer. Med det resultat som 

framtagits av studiens analys framkommer det att det finns en länk mellan det psykiska 

välmåendet hos de aktiva aktörerna och relationen mellan dem. Frågan är då hur det går 

till. Relationen skapas mellan aktörerna av dem och sin omgivning, den utvecklas även 

med aktörerna och deras handlingar. Aktörerna handlar efter förutsättningar och egna 

viljor samtidigt som behoven från andra sidan av relationen möter dessa handlingar. 

Beroende på vilka förutsättningar som finns och vilka intressen som följs så påverkas 

det psykiska välmående hos respektive part. Det krävs att båda parter har en ömsesidig 

förståelse för hur de agerar och hur det påverkar relationen och den andra aktören.  

 

6.1 Det allmänna i det enskilda  

Valet att studera båda parterna och inte bara ledarna gjordes eftersom följarna i tidigare 

studier setts som mycket underlägsna och inte fått den fokus som behövs. Mycket 

litteratur har tidigare kretsat omkring ledaren och hur ledaren kan förbättras. De andra 

aktörerna i samspelet har hittills beskrivits som mycket passiva. Detta gör bland annat 

att ledarskap ses som en ensidig relation trots att den inte är det, vilket då leder till att 

många sociala händelser förbises. Mycket av ledarens beteende påverkar hur följaren 

mår och känner sig men även tvärtom. Det finns många anledningar enligt oss att 

diskutera detta, bland annat så anser vi att det psykiska välmåendet påverkar hur 

aktörerna presterar på arbetet och därmed påverkas hela organisationen av välmåendet. 

Organisationen påverkas inte bara genom att arbetet kanske inte är på den nivån det 
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skulle kunna vara utan genom vår studie ser vi att psykiskt välmående smittar av sig på 

sin omgivning det vill säga sina närmaste aktörer. Mår båda aktörerna bra så går arbetet 

inom organisationen framåt på ett annat vis än om de inte skulle ha mått bra psykiskt. 

Ur ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv kan vi bland annat se att kostnaderna 

minskar genom mindre frånvaro från de anställda. Att kostnaderna som minskar inom 

organisationen när alla mår bra psykiskt är bara en av de fördelar som ett gott psykiskt 

välmående för med sig. 

Vårt mål med studien är att öka förståelsen kring fenomenet. Vi anser att det är något vi 

har kommit fram till genom den analys som gjorts, den öppnar upp för nya reflektioner 

omkring hur relationen fungerar. I analysen upptäckte vi en rad olika samband  från 

både följarens och ledarens perspektiv som de påverkar varandra med. För följarens del 

ansågs den sociala omgivningen på arbetsplatsen som mycket viktig, var den bra så gav 

den också följarna glädje och vilja att göra ett bra arbete. Just detta visar hur väsentligt 

det är med en god miljö på arbetsplatsen, trivs medarbetarna så gör de också ett bättre 

jobb. Social miljö spelar alltså roll och måste få bli en viktig del på vem som helst 

arbetsplats för bättre trivsel. Följarna ansåg också att det fanns ett driv att upprätthålla 

en god social miljö bland övriga följare samt till ledaren. Detta anses som ett annat 

argument till varför en positiv social miljö behövs på arbetsplatsen, följarna strävar 

själva efter att uppnå detta och arbetar för att det ska bli möjligt. Följarna trivs även 

bättre på arbetsplatsen då den sociala miljön är god. Om följarna inte trivs, varför skulle 

de då vilja satsa helhjärtat på sitt arbete? De hade de inte velat heller, utan en god social 

miljö hade följarna blivit mindre motiverade och inte lika lockade att arbeta i den takt 

som de hade gjort i en god social miljö. Åter igen, så är detta ämne så otroligt relevant 

för alla individer som idag jobbar inom en organisation. Det är inte bara enskilda 

individer som vinner på en social miljö där alla trivs, utan även organisationen i sig. 

Fördelarna är många, en bättre vinst är bara en av alla plusdelar. 

I analysens resultat valde vi att skapa en egen modell för att öka och fördjupa vår och 

andras förståelse för ledaren och följarens relation till varandra. Vi anser att modellen 

kan ge en övergripande bild av hur relationen påverkar aktörerna. Genom modellen såg 

vi att hela relationen mellan ledaren och följaren är en rad av händelser och 

konsekvenser. Dessa ser vi som en samlad social miljö som påverkar ledaren och 

följaren och deras psykiska välmående. Den sociala miljön på arbetsplatsen består enligt 
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modellen av andra aktörer i och utanför relationen mellan ledare och följare, men då 

studien endast fokuserar på ledaren samt följaren är det inget som utvecklas och anses 

som relevant för vår studie. I modellen fokuserar vi istället på hur ledaren och följaren 

påverkar relationen på sitt sätt och vilka konsekvenser det har. Modellen visar att behov 

och beteende bland följarna och ledarna är ytterst viktigt för hur de uppfattar sig själva. 

Till exempel ser de båda ärlighet som en viktig komponent i deras relation, genom att 

båda parterna är ärliga mot varandra frambringar det också ett annat sorts beteende hos 

de än om de inte hade kunnat få vara ärliga mot varandra. De båda ser ärlighet som ett 

behov och om detta inte uppfylls så påverkar det hur de båda beter sig mot varandra, 

vilket i sin tur har en påverkan på deras relation. Relationen har i sin tur en påverkan på 

hur de mår och känner på sin arbetsplats. Detta är grundat på egna antaganden från 

genomförda intervjuer på utvalda respondenter. Modellen är i sin tur grundad på de 

genomförda intervjuerna och tidigare teori. Modellen har hjälpt oss att förstå vilka 

mönster och tankesätt som ryms inom relationen och vilka sorts samband som hänger 

ihop. 

Det som ytterligare styrker hur viktig det är för det psykiska välmåendet är för aktörerna 

är ledarens egna ord om ens följare. Enligt ledarna så mådde de själva bra när deras 

följare mådde bra. Samtidigt som följarna visar på en tydlig drivkraft efter att få ett 

värde i det arbete som de lägger fram både dagligen och vid speciella tillfällen. Det är 

ett tydligt behov som följarna har, som de visar en glädje när de får tillfredsställt. När 

följarna visar på en glädje visar även ledare på en glädje. Detta visar även att det finns 

en tydlig koppling i relationen mellan ledare och följare och hur de båda påverkar 

varandra. Mår inte den ena parten bra påverkar det också hur den andra känner sig. Det 

lönar sig alltså för ledare att ta hänsyn till sina följare och se till att de mår bra och ser 

samt tillfredsställer deras behov. 

För en fungerande relation var det även viktigt för både följaren och ledaren att bidra till 

relationens utvecklande och varande. Följarna beskrev att de försökte vara 

tillmötesgående genom att vara positiva och ärliga. På samma sätt beskrev ledarna att 

det var viktigt att de försökte tillmötesgå följarna genom att försöka skapa en bra miljö 

på arbetsplatsen så att alla trivdes. Denna vilja för både ledare och följare visar att de 

båda arbetar för att underhålla deras relation. Genom att vara ärliga mot varandra 

öppnar de också kommunikationen mellan varandra och kan förhindra att missförstånd 
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uppstår. Alla delar inom relationen påverkar helt enkelt varandra, om en individ beter 

sig på ett sätt så kommer denna händelse leda till en konsekvens som i sin tur påverkar 

någon annan. Allt är en del av kedja där reaktioner får konsekvenser. 

Precis det här “händelse och konsekvens” tänkande anser vi som något oerhört viktigt 

att beakta när man kollar på relationen mellan en ledare och följare. Tidigare forskning 

inom området har som vi tidigare nämnt fokuserat till stor del på endast ledarskap. Det 

finns nästintill oändligt material om ledarskap i form av böcker, tidskrifter och 

vetenskapliga artiklar. Många av de har samma tema, hur man blir en bra ledare och får 

andra och följa dig. Men ingen av dessa tar ut följaren särskilt mycket och vilka sorts 

konsekvenser olika sorts beteenden ledaren kan ha på följaren. Det som vi har kommit 

fram till visar att det är dags att faktiskt börja beakta följaren och dennes perspektiv på 

ledaren och ledarskapet. En enda händelse kan ha en mycket större konsekvens än vad 

som tros av den som utför handlingen i just det ögonblicket. Det är helt enkelt dags att 

se på konsekvenserna av en individs handlingar, både när det gäller ledaren och 

följaren. Beakta de båda jämbördigt och var medveten om vad för möjliga konsekvenser 

en individs handlingar kan ge, först då kan både ledare och följare bidra till varandras 

psykiska välmående. Genom att se varandra och hur de kan arbeta mot organisationens 

mål tillsammans, kan de tillsammans bidra till varandras psykiska välmående. När de 

båda ser varandra, lyssnar på varandra och tar hänsyn till varandra bildas en mer positiv 

social miljö, de båda trivs och blir mer positiva när de känner att de bidrar med något 

betydelsefullt. Denna sociala miljö är som vi kommit fram till i studien så relevant för 

alla som idag arbetar inom en organisation att beakta. En god social miljö lyfter inte 

bara ledaren och följarna uppåt men även hela organisationen. Att få den sociala miljön 

att bli så god som möjlig är att eftersträva för både ledare och följare inom vilken 

organisation som helst. Om en god social miljö uppnås mår också de inblandade inom 

denna bra, så enkelt är det. Vi förstår såklart att olika sociala hinder som till exempel 

konflikter kan komma i vägen för en god social miljö, men om tid läggs ner på att 

förbättra och motverka relationerna på arbetsplatsen kommer det gynna organisationen i 

sig i det långa loppet. Det lönar sig helt enkelt för en organisation att satsa på alla 

individer inom den, organisationen kommer då även få något tillbaka, något som är 

mycket mer värt pengar. En bra social miljö kan inte bortses på en arbetsplats, utan den 

anser vi att en organisation inte har en god framtid till mötes. Om det psykiska 
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välmåendet bland organisationens individer bortses, hur kan man då vara säker på att 

organisationens bästa också ses på? Individerna inom organisationen är organisationen, 

de är de som driver organisationen och arbetar för att organisationen utvecklas framåt. 

Utan ett genuint stöd från alla inblandade kan inte en organisation röra sig framåt lika 

snabbt som en organisation som har ledare och följare som är glada och trivs med 

varandra. 

Genom att istället vända perspektivet från det gamla sättet att se på ledarskap och bjuda 

in en till aktör i relationen får vi fram nya sätt att förklara organisatoriska 

händelseförlopp. Via följaren får vi se vilka behov som en ledare bör tillfredsställa för 

att en följare skall må psykiskt bra och därmed prestera bättre. Det vill säga vi ger ett 

nytt verktyg för hanteringen av komplexa fenomen, då ledarskap, relationen och 

organisationer. Verktyget kan användas vid fler situationer än specifikt den vi har 

studerat. Modellen kan anpassas på alla relationer inom organisationer oavsett om det är 

mellan två vaktmästare eller två chefer. Modellen ger därmed en ökad förståelse 

omkring alla de relationer som finns inom en organisation vilket ger en bättre förståelse 

för den komplexitet som organisationer består av.  

 

I den tidigare ledarskapsforskningen ser vi att ledaren har haft den främsta rollen och 

ansvaret. Ledaren förväntas samtidigt må bra psykiskt och prestera på topp hela tiden. 

Vi anser att det är helt orimligt att en person skall ha den press på att må psykiskt bra 

nog att leda en grupp människor perfekt genom det vardagliga arbetet. Att istället inse 

att den relation som ledaren har med sin följare påverkar även ledarens psykiska 

välmående öppnar upp för en diskussion omkring hur mycket en följare styr sin ledare 

och därmed organisationen. Att ha en medvetenhet om det är då viktigt för att kunna 

förstå organisatoriska händelseförlopp. Målet med den här studien har inte endast varit 

att studera hur det psykiska välmåendet blir påverkat utan även att öppna upp för 

reflektion kring för själva relationen. Hur den tidigare forskningen har fokuserat endast 

på en sida av relationen. Att den ledarskapsforskning som gjorts endast har sett följaren 

som en passiv kub trots att aktören är aktiv. Det handlar inte bara om hur det psykiska 

välmåendet påverkas utan hur aktörernas möjligheter till påverkan är. Bara för att 

ledaren tar en roll med maktmöjligheter över följaren betyder det inte att följaren helt 

plötsligt blir passiv. Samtidigt är det inte helt följaren som har möjligheterna utan det är 
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en balans mellan de tillsammans med de förutsättningar och möjligheter som finn i 

omgivningen. Kort sagt kan vi säga att det vi har fått fram är att både parterna är lika 

viktiga för att en bra relation ska kunna upprätthållas samtidigt som båda blir påverkade 

och kan påverka den. 

 

6.2 Kritisk reflektion  

Vid val av ett ämnesområde som är känsligt att diskutera för många inblandade är det 

svårt att hitta en lämplig arbetsprocess. Vårt val medförde en del konsekvenser som att 

det var svårt att hitta personer som var villiga att prata om det speciellt på en djupare 

nivå som vi egentligen ville nå. Vi fick mycket korta och enkla svar från vissa av 

respondenterna som antydde med deras icke-verbala kommunikation att de inte var 

säkra på vad de skulle svara på grund av en press från sin omgivning. Det ger material 

till studien men blir svårt att tolka då det blir en stor påverkan på vad vi som författare 

har för uppfattningar och tolkar människors beteende. Som forskare är det omöjligt att 

vara helt neutral men att vara medveten om det samt försöka arbeta mot det anser vi 

tillför pålitlighet för studien. Det gäller att vara neutral i alla sammanhang under studien 

och inte minst under intervjuernas gång. Under studiens gång försökte vi vara neutrala 

bland annat genom att försöka ställa oss vid sidan av och fråga oss hur det verkligen går 

till istället för att gå efter vad som kanske är självklart. 

 

Under intervjuernas gång gjorde vi deltagande observationer av hur respondenterna 

förde sig och svarade på frågorna. Sammanfattningsvis så såg vi stora skillnader på 

respondenterna som var närvarande på arbetsplatsen eller hade sin ledare i närheten än 

från de som inte hade det. Detta gällde främst för följarna och inte i samma utsträckning 

för ledarna. Detta kan helt klart tolkas som att det ansågs som mer avslappnande och 

öppet när ingen annan var närvarande. Vilket således får en och fundera på om 

arbetsmiljön är lika bra som majoriteten har beskrivit. 

 

Den här studien handlar om psykiskt välmående hos de aktörer som har blivit 

intervjuade. Vid intervjuer måste det alltid tas hänsyn till de intervjuades egna åsikter 

och verklighetsbild. I vårt fall handlar det om hur de intervjuade ser relationen och vad 

de anser är psykiskt välmående. För att nå ett resultat som är oberoende av de 
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personliga åsikterna som de intervjuade bär med sig menar som nämnt tidigare anser 

Ahrne och Svensson (2015) att man bör intervjua minst sex till åtta personer. Det är 

något vi lyckades med för följarens sida av relationen men inte ledarens sida. De var 

väldigt upptagna och en del kände det inte särskilt givande att deltaga i en intervju med 

det här ämnesområdet. Vi anser därmed att man bör vara försiktig med det resultat som 

framtagits. Vi vill dock argumentera för att resultatet är trovärdigt då först och främst 

har vi samlat in material som är omfattande från de tre intervjuade. Men även för att 

genom att intervjua följare ser vi hur relationen byggs mellan de. Det handlar som sagt 

om en ensidig relation utan om en uppbyggnad från båda sidor. Vi kan därmed jämföra 

sidornas material med varandra och därmed styrka de argument som framkommer från 

ledarens sida genom följaren trotts att det handlar om två olika verklighetsbilder av en 

relation. 

 

6.3 Målgrupp för studiens resultat 

Genom att öppna fler perspektiv på relationen anser vi att det finns ett stort intresse för 

en bred målgrupp för det resultat som framkommer. Resultatet och slutsatsen för den 

här studien anser vi passar in för framtida forskare inom ämnet ledarskap och 

organisation. Men vi anser även de som är intresserade av att se hur människors 

välmående kan påverka andra människor oavsett vilken miljö det handlar om. Vi tycker 

det är viktigt att lyfta frågan och öppna fler perspektiv på psykiskt välmåendet på grund 

av att det är ett område som påverkar hur vi människor agerar i olika situationer. Vi 

anser att det är viktigt för organisationer att hitta en medvetenhet om att hur människors 

psykiska välmående påverkar sin omgivning. Med andra ord anser vi att organisationer 

rent praktiskt kan ha nytta av att förstå den relation som skapas mellan aktörer på en 

arbetsplast. Genom att öka förståelsen för relationsperspektivet kan organisationer lägga 

till informationen om psykiskt välmående i sitt dagliga arbete.  

 

Det är inte bara för vidare forskning och organisationer vi anser att resultatet kan vara 

lämpligt. Vi anser att även på en individuell nivå kan det här resultatet vara intressant. 

För alla anställda ute på arbetsplatser men även de som är på väg in i arbetsmarknaden. 

Att skapa en medvetenhet om vad som händer i organisationer och de relationer som 

skapas i den sociala miljön är viktigt för människor för att de ska förstå vad som sker i 

olika händelseförlopp. Genom ökad förståelse och medvetenhet anser vi att 
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organisationer kan utvecklas tillsammans med människor och onödiga konflikter kan 

undvikas. Samtidigt som det är viktigt för enskilda individer att förstå att det psykiska 

välmåendet påverkar hur människor agerar och utvecklar sitt liv. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning inom ämnesområdet 

Nedan punktar vi upp förslag som kan föra utvecklingen framåt inom det ämnesområde 

som den här studien fokuserat kring. Det här är förslag som uppkommit under arbetets 

gång och som verkar intressant men som vi själva inte har en möjlighet att utveckla 

vidare. Vi ser då gärna att det kan finnas andra som är intresserade av att öka förståelsen 

genom de förslag vi ger nedan. Eftersom ämnet är så pass brett och påverkar många 

människor och organisationer ser vi det som väldigt viktigt att fortsätta föra förståelsen 

framåt, vi ger därmed några perspektiv på hur vidare studier kan se ut. 

 Redan i början av studierna inser vi att det finns en stor mängd påverkande 

faktorer som påverkar den sociala miljön, relationerna och dess aktörer på 

många sätt. Bland dessa finns det faktorer som samhället runt organisationen, 

ledarskapsutbildningar och egenskaper av de inblandade aktörerna. Något vi 

fann mycket i den ledarskapslitteratur vi läst under arbetets gång var en fokus på 

de fysiska aspekterna för ledarens handlingar och respons. Något vi inte fann 

lika mycket av var den andra sidan av dessa handlingar det vill säga hur följare 

reagerar utifrån händelserna. Vi anser att det skulle vara intressant att diskutera 

för att nå en större förståelse för hur man bör hantera situationer som ledare men 

även hur följare ska reagera samt handla. 

 

 I vår studie har vi valt att göra en undersökning på ett fåtal mindre 

organisationer. Det finns inte en tillräckligt stor tidsram för att göra en 

undersökning i flera större organisationer och för att den skall ha den kvalitet 

som krävs. Att göra en studie i större organisationer känns lika självklar som att 

göra i mindre organisationer. En fråga kan vara om det avstånd som kan bildas 

mellan ledare och följare när en ledare leder flera stora grupper med människor. 

En infallsvinkel kan vara kring vad det bidrar med för konsekvenser på hur 

följaren mår psykiskt och hanterar sina arbetsuppgifter. 
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 En ytterligare utveckling av en studie inom större organisationer är att undersöka 

hur de med utspridda kontor hanterar de sociala relationerna. Hur relationen kan 

se ut när det inkluderas flera steg av ledare och följare som dessutom delvis kan 

vara på olika geografiska platser. 

 

 Något vi har märkt en koppling mellan är det psykiska välmåendet och den 

produktivitet som de inblandade aktörerna har. Göra en större studie där 

produktiviteten jämförs med följarens och ledares psykiska välmående. Finns 

det en större koppling är det något som organisationer borde ta på större allvar. 

 

 I vår studie har vi valt att inrikta oss på en dubbelsidig relation då det inte finns 

tillräcklig förståelse för fenomenet. Det vi vill ta upp här är något vi upptäckte 

under arbetets gång vilket är att det finns en stor mängd ledarskapslitteratur 

medans det inte finns mycket litteratur kring följaren. Med andra ord är det 

något vi uppmanar till att andra skall studera och jämna ut forskningen kring så 

vi kan nå fram till en förståelse av att båda sidor av relationen är aktiva och har 

betydelse. 

 

 I den här studien har vi inriktat oss på den relation som finns mellan en ledare 

och följare med tydliga formella positioner inom organisationerna. Vi inser dock 

att det finns andra sorters relationer inom den sociala miljön där formella 

positioner inte finns, inte är relevanta och/eller är omvända. Om vi tar makten 

som finns hos de iblandande aktörerna så ökar och minskar den på grunda av 

vilken situation det handlar om. En vaktmästare kan t.ex. ha mer makt än den 

högsta ledaren gällande situationer omkring byggnaden organisationen använder 

sig av. Något som skulle vara en intressant infallsvinkel är därmed att studera de 

relationer som kanske inte är de mest självklara att de finns i en organisation. 

Hur dessa relationer påverkar individer och organisationer både ur ett psykiskt 

välmående perspektiv men även vikten av de för hur organisationen fungerar. 

  

6.5 Avslutande reflektioner  

Bortom den passiva aktören finns det en annan förklaring på hur de organisatoriska 

händelseförloppen egentligen går till. Bortom den anser vi att det finns en relation 
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mellan de aktiva aktörerna. En ledare måste förstå sig på en följare för att kunna få 

följaren att följa på det sätt ledaren strävar efter. Samtidigt som vi anser att följaren 

måste inse sina möjligheter och sin roll i relationen. Genom att öppna upp även 

följarens sida av relationen ser vi nya perspektiv och möjligheter. Vi får nya 

förklaringar och reflektioner omkring hur de organisatoriska händelseförloppen 

framställs samt utvecklas. Vi ser med andra ord en helhet genom att se bortom den 

passiva aktören tillsammans med det tidigare perspektivet på ledarskap. Känslor, tankar 

och åsikter som förmedlas i den sociala processen mellan en ledare och följare bidrar till 

relationens utveckling. Ibland kan dessa vara omedvetna eller medvetna. Genom att 

själv tänka till på hur man reagerar och beter sig i en viss situation kan man nå en stor 

självinsikt. Något så simpelt som att läsa en text om hur man är en bra ledare eller bra 

följare kan göra en stor skillnad i en organisation. Informationen tror vi får en att stanna 

upp och tänka till hur man själv mår och reflektera kring sina sociala relationer. 

Kunskap är en bra bit på vägen för att få en större förståelse inom ett ämne. Genom att 

förmedla ny kunskap om vad som sker i en ledar och följar relation hoppas vi kunna få 

fler att tänka om och förhoppningsvis få bättre förståelse för varandra. Detta bör kunna 

hjälpa både många ledare och följare att förbättra relationen till varandra och öka 

kunskapen om varandras känslor och tankar. De flesta människor kan nog hålla med om 

att trivsel på arbetsplatsen är en av de viktigaste faktorerna. Genom att veta hur trivseln 

och det psykiska välmåendet kan förbättras, hoppas vi att denna studie kan vara ett 

hjälpmedel i ämnet. Som en avslutande del i denna slutsats vill vi notera att trots att 

ledare och följare har olika officiella titlar och inte befinner sig på samma nivå 

yrkesmässigt, befinner de sig dock på samma nivå känslomässigt. Både ledare och 

följare upplever samma sorts känslor, tankar och åsikter i en social relation. Det är 

likvärdiga när det kommer till hur de upplever sin omvärld. Både en ledare och följare 

kan bli sårade, förvirrade, arga, glada eller vilken känsla det nu är som infinner sig. Så 

trots att de befinner sig på yrkesmässigt olika plan är de båda människor med 

likasinnade känslor. Detta visar studiens resultat som pekar på att ledare och följare 

upplever samma sorts känslor av till exempel tillit och gemenskap till andra. Bara 

genom att tänka på detta, hoppas vi att ledare och följare ska kunna relatera till varandra 

på ett närmare sätt och se varandra mer humant. Att se varandra som människor utan att 

relatera till vilken titel man själv eller någon annan har är ett stort steg på vägen.  
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8 Bilagor  

8.1 Intervjuguide  

Nedan presenterar vi en grundguide använd vid intervju med både medarbetare och 

ledare. Uppdelningen av frågorna är på vilken position arbetaren har och inte på hur 

intervjun kommer gå till och vilka frågor som ställs.  

 

Inledning 

Först gjordes en inledande presentation med en kort information om vad vår uppsats 

handlar om samt varför den har skrivits. En kort beskrivning om hur intervjuerna ska gå 

till görs sedan och vi frågar om respondenten har några synpunkter på våra framförda 

idéer och tankar. Vi betonar tydligt att den intervjuade kommer vara anonym oavsett 

arbetsposition samt att intervjun kommer att spelas in samt transkriberas i efterhand. 

Även organisationens namn kommer att hållas anonymt i uppsatsen. Vi informerar de 

intervjuade att de kan avbryta intervjun under dess gång ifall de känner att det är 

nödvändigt.  

 

Innan vi går vidare frågar vi de intervjuade om de samtycker med det deltagande de har 

möjlighet till.  

 

Intervjun går sedan vidare till antingen alternativ ett eller två beroende på om 

respondenten är en medarbetare eller en ledare i den valda organisationen. Vårt krav är 

att de innefattar en formell position som antingen det ena eller det andra.  

 

Alternativ 1: intervjufrågor för medarbetare/följare:  

 Fråga 1: Beskriv öppet din syn på den sociala miljön på arbetsplatsen.  

 Fråga 2: Hur påverkar den sociala miljön på arbetsplatsen ditt psykiska 

välmående? 

 Fråga 3: Hur ser du på relationen med din närmaste chef?  

Följdfråga: Hur bidrar du till relationens varande och utveckling?  
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 Fråga 4: Beskriv en situation där relationen mellan dig och din chef som har 

gjort starkt intryck på ditt välmående. (Kan vara både positivt och negativt.)  

 Fråga 5: Vad är positivt på din arbetsplats, respektive negativt?  

 

Alternativ 2: intervjufrågor för chef/ledare:  

 Fråga 1: Beskriv öppet din syn på den sociala miljön på arbetsplatsen.  

 Fråga 2: Hur påverkar den sociala miljön på arbetsplatsen ditt psykiska 

välmående? 

 Fråga 3: Hur ser du på relationen med dina närmaste medarbetare?  

Följdfråga: Hur bidrar du till relationens varande och utveckling?  

 

 Fråga 4: Beskriv en situation där relationen mellan dig och dina medarbetare 

som har gjort starkt intryck på ditt välmående. (Kan vara både positivt och 

negativt.)  

 Fråga 5: Vad är positivt på din arbetsplats, respektive negativt?  

 

Fortsättning på intervjuguide och avslut av intervjun  

Respondenterna informeras kort igen om materialet och användningsområdet för det. Vi 

nämner bland annat att materialet som kommit från intervjuerna använder vi till analys 

inom området och till uppsatsens resultat. Vi hoppas och tror att intervjuerna som har 

genomförts ska kunna härledas till en lämplig slutsats inom ämnet.  

 

Innan vi avslutar vår intervju frågar vi den intervjuade om det var något under 

intervjuns gång som vi kunde ha gjort på ett lämpligare sätt.  

 

Som avslut på intervjun tackar vi den medverkande för personens insats och informerar 

om att uppsatsen kommer skickas till organisationen när den är färdig om de är 

intresserade. 

 


