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ABSTRACT

Titel: En studie i ”Situationsanpassat följarskap”.

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 

Författare: Lykke Silfwerbrand

Handledare: Jonas Kågström

Datum: 2011 - Januari

Syfte: Studien handlar om situationsanpassat följarskap. Studien lyfter fram relationen mellan 
följarskap och ledarskap i vardagliga situationer. 
Studien undersöker svaren på följande frågor: 

• Hur kan man beskriva följarskap? 
• Vilka parametrar är avgörande för att en person ska följa en annan? 
• Vilken inverkan har situationen på om en person väljer att följa? 
• Vilka paralleller kan dras mellan situationsanpassat ledarskap och situationsanpassat 

följarskap?

Metod: Detta är en kvalitativ studie som använder djupintervjuer med tio frivilligt engagerade 
personer. Under intervjuerna samlades data in via självskattning. Självskattningen har 
kompletterats med uppföljande diskussioner.

Resultat & slutsats: Följare är oftast inte medvetna om att de gör aktiva val att följa. Genom 
att vara motiverad, trygg i den givna situationen tillsammans med en ledare som vill leda finns 
goda förutsättningar att lyckas. I situationsanpassat följarskap kommer följaren att välja en 
ledare som lever upp till följarens önskemål. 

Förslag till fortsatt forskning: Studien har ett för litet underlag för att kunna dra djupgående 
slutsatser. Studien borde utökas för att se om resultatet består. Flera studier som utgår ifrån 
följarens perspektiv skulle behövas för att skapa förståelse kring följares krav och motivation.

Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit till att öka förståelse kring hur följarskap fungerar i 
frivilliga organisationer.

Nyckelord: Följarskap, Ledarskap, Kvalitativ metod, Situationsanpassat ledarskap, 
Situationsanpassat följarskap, Djupintervjuer, KASAM, SDT, Motivation
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ABSTRACT 
 
Title: A study of “Situational followership”.

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

Author: Lykke Silfwerbrand

Supervisor: Jonas Kågström

Date: 2011 – January

Aim: This study looks at the new concept: “situational followership”. It discusses how 
followership and leadership are connected and takes the approach of the follower. The study 
mainly looks into the following questions:

• How can situational followership can be described?
• What is the most important parameter for a follower?
• Does the choice of leader differ according to the situation?
• How is situational leadership and situational followership connected?

Method:This is a qualitative study with ten respondents. The voluntary engaged respondents 
are representing two different organizations. In interviews follower-situations are discussed in 
depth and the respondents also asses their impression of each situation. The analysis of the data 
takes a qualitative approach to interpret the situations discussed.

Result & Conclusions: The results point out that followership is to make a decision to follow a 
leader in a specific situation. A follower wants to feel safe and secure with the leader and with 
the situation. The leader must want to lead.

Suggestions for future research: This study should be widened with a larger number of 
respondents in order to verify the result. Other studies that use the perspective of the follower 
rather than the leader would broaden the understanding of the leader-follower relation.

Contribution of the thesis: This study has contributed to understanding how voluntary 
followers understands their role and their relation to the leader. 

Key words: Situational leadership, situational followership, Sense Of Coherence, SDT, 
motivation, qualitative study.
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1. Inledning

1.1 Ämnesval

Jag är intresserad av hur ledarskap och följarskap, framförallt i situationer då man agerar 

tillsammans för att lösa problem eller för att utveckla samarbeten och liknande. För att få till 

gemensamma förändringar så behövs någon som leder och någon/några som följer. Om man slutar 

att utvecklas så går utvecklingen bakåt, den kan inte stå still. Som Bo Ahrenfeldt skriver i sin bok 

”Förändring som tillstånd”: ”Förändring är det tillstånd vi befinner oss i under hela livet, i arbete 

och i privatliv” (2001, sid 9) Världen förändras och vi förändras med den. 

Vad är det som gör att vi väljer att leda och att axla det ansvar som detta medför? Och vad är det 

som gör att vi väljer att följa någon och i samma stund tillåta en annan person att ta ledningen?

En och samma person kan vara både ledare och följare beroende på situation. Det är framförallt 

relationerna mellan individerna ”ledare” och ”följare” som ändras när man byter plats. 

Denna undersökning bygger på intervjuer med 10 personer som på sin fritid är engagerade i någon 

aktivitet där de frivilligt väljer att följa någon annan. Jag har i studien valt att dels intervjua 

körmedlemmar som lägger mycket tid och engagemang på att sjunga utan att få någon ersättning 

mer än uppskattning och trevligt umgänge. Jag har också valt att intervjua personer som engagerar 

sig i Röda Korset på sin lediga tid. Dessa personer vill på olika sätt bidra till att minska lidande hos 

andra människor. I intervjuerna får respondenterna utvärdera sina val att följa i olika situationer 

kopplat till deras frivilliga engagemang. Utifrån svaren använder studien ett uttryck som jag själv 

definierat: ”situationsanpassat följarskap”. Situationsanpassat följarskap refererar till 

situationsanpassat ledarskap, som är en mycket spridd teori för direkt ledarskap, fast med några 

tillägg. Dessa tillägg inbegriper att ta hänsyn till viljan att följa, att känna sig trygg som följare och 

att medvetandegöra valen som följare gör.

1.2 Problembakgrund

Ledarskap är ett område som har fascinerat människor i åratal. Ämnet har studerats främst inom 

militära organisationer och på senare tid även inom olika forskarsfärer; bland andra psykologi, 

sociologi och företagsekonomi. 

Teorin kring den rationella personen, chefen, som styr en organisation på det tekniskt sett mest 

effektiva sätt har fått stort fäste i problematiseringen kring att leda och att vara chef. Denna teori tar 

avstamp i Taylors vetenskapliga arbetsmetoder. (Eriksson-Zetterquist 2006, s 19)
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Ledarskap är enligt de flesta ledarskapsforskare skilt ifrån chefskap. På samma vis är följarskap 

skilt ifrån underställd. Trots detta gör de flesta forskare inte skillnad på ledare och chef i sin 

forskning. (Yukl, 2008, s.6) Ledarskap och följarskap är i själva verket relationer som bygger på 

tillit och respekt. Den är arbetsam och tidsödande att bygga upp men alltför lätta att bryta ner 

genom till exempel brutna förtroenden. (Överbefälhavaren, 1986) Ledarskap och följarskap har 

inverkan på samspel och samarbete. Bra ledarskap får människor att må bättre och prestera bättre. 

(Yukl, 2008, s.5)

Relation mellan ledarskap och följarskap är som beskrivits ett växande forskningsfält inom flera 

fackområden. Men det finns ännu inte en samstämmig förklaring till vad ledarskap är och mycket 

lite är utforskat kring följarskap. (Yukl, 2008, s.23) Detta arbete kommer förhoppningsvis att kunna 

tillföra ny kunskap.

Följarskap är en relativt ny term i sammanhanget. Den har dock fångat många forskares och 

managementkonsulters intresse under de senaste åren. (Yukl, 2008, s.133) Följaren väljer sin ledare 

och följer på ett eller annat sätt sedan denna ledare. Detta kan ska dock inte förväxlas med att vara 

underställd. En chef har en position i ett företag eller organisation, det har även en underställd. 

Relationen mellan chefen och den underställda styrs av dessa roller inom företaget. 

Ledarskap och följarskap bygger på mänskliga relationer och på egna val. Den typ av ledarskap som 

undersöks i denna uppsats kan jämföras med vad man i dagligt tal kallar för informell ledare. Utan 

att ha en formell position i en grupp kan den informella ledaren vara viktig för att gruppen ska 

prestera och samarbeta väl. Om chefens och den informelle ledarens intressen sammanfaller så är 

det mest troligt att gruppen kommer att fungera på ett bra sätt. Om chefen och ledaren motarbetar 

varandra så kan det störa hela gruppens möjlighet att kunna utvecklas. Det mest lyckosamma är om 

en och samma person är både chef och ledare. För att hantera dessa roller krävs dock relativt olika 

förutsättningar. Det är inte alltid lätt att leva upp till att vara både en bra chef och en bra ledare på 

samma gång.(Jackson och Parry, 2008, s.19)

Den här studien tar upp ledarskap och följarskap som inte bygger på maktstrukturer. Detta borde 

vara mest effektivt att undersöka inom frivilligorganisationer. I frivilligorganisationer kan det finnas 

avlönad personal. Men denna utredning granskar de oavlönade, dvs den frivilliga personalen. I 

denna grupp kan det finnas både informella ledare och följare. 

I en avlönad organisation men chefer och underställda finns yttre incitament som lön och andra 

förmåner. Då denna undersökning inte granskar chefer och underställda så undviks de 

maktpositioner som denna och annan yttre motivation innebär. (Jackson och Parry, 2008, s.90)
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De frivilligas engagemang bygger oftast på att man tror på eller sympatiserar med organisationen, 

dess syften och mål. Intresset för ledarskap eller maktanspråk är sällan anledning till att engagera 

sig frivilligt och för att arbeta utan ersättning. I vissa fall är en frivilligt arbetande med någon form 

av samordningsansvar även den informella ledaren för gruppen. I andra fall så sammanfaller inte 

dessa roller. (Jackson och Parry, 2008, s.93)

Motivationen till att vara frivilligt aktiv kan naturligtvis vara olika för olika personer. I allmänhet så 

har vi människor ett arbete för att få lön. Vid sidan av arbetet engagerar sig frivilligt för att det 

känns meningsfullt utifrån den personliga motivationen. På en TED-föreläsning från 2009 talade 

David Pink (TED-talk 2009) om vad som egentligen motiverar oss människor. Han kom fram till att 

tre punkter var avgörande för att vara högpresterande. Ersättning var inte med på den listan. Dessa 

tre områden var istället: självbestämmande för sin tid och energi, att behärska sina uppgifter samt 

att bidra till något värdefullt. 

Föreningsliv, frivilligorganisationer och volontär-arbete bygger på dessa förutsättningar.

1.3 Syfte

Detta är en undersökning om vad situationsanpassat följarskap är. Studien kommer att lyfta fram 

hur följarskap och ledarskap hänger ihop speciellt när det gäller att lösa vardagliga, frivilliga 

situationer.

1.4 Problemdiskussion

Ju mer besvärlig situation som uppkommer desto viktigare är det att relationen mellan ledaren och 

följaren (följarna) fungerar på ett acceptabelt sätt. I svåra situationer, som kriser eller bränder, så går 

det inte att beordra någon att leda eller att följa. Personer agerar utifrån sina förmågor (medvetet 

eller omedvetet), sin erfarenhet och sina personliga förutsättningar i akuta sammanhang.

I en krissituation sker valet av ledare sekundsnabbt. En ledare väljas för att personen har relevanta 

och välkända ämneskunskaper samt erfarenheter för att hantera givna situationer (Larsson et al., 

1999). Kompetenta följare väljer kompetenta och erfarna ledare för den givna situationen.

En informell ledare väljs utifrån att följarna har utvecklat ett förtroende för denna person. Ett sådant 

förtroende kan ta lång tid att bygga upp men det kan raseras på ett ögonblick, exempelvis genom att 

förtroendet missbrukas.

Det finns många sätta att angripa studien av relationen ledare-följare eftersom det är en komplex 

relation. I det här arbetet kommer den att utredas utifrån tre viktiga delmoment som alla har 
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inverkan på relationen. Dessa är att utifrån den givna situationen granska: 

• åtagandet i ledarskapet/följarskapet, 

• kompetensen och 

• villighet att leda/följa. 

Med åtagande menas i fall man helst leder/följer sig själv eller även inkluderar andra personer. 

Kompetens innebär förutsättningarna för att kunna leda eller följa i en viss situation. Villighet att 

leda eller följa innebär i detta fall hur villig följaren är att följa samt hur villig följaren uppfattar att 

ledaren är att leda. Denna uppfattning kan vara mycket viktigt för att bygga upp relationen mellan 

ledare och följare.

I denna studie undersöks normala situationer i två olika sorters frivilligorganisationer. 

Engagemanget i en frivilligorganisation är ju frivilligt. Ifall en frivillig inte är nöjd med ledarskapet 

är det möjligt att omedelbart lämna organisationen.

En förening med okunniga och tvingande ”ledare” kommer ha svårt att behålla personer som 

frivilligt engagerar sig i verksamheten. Dessa kan man kalla för ”bossar”. I de fall frivilliga leds av 

sådana tvingande ledare, ”boss”, brukar en informell ledare stiga fram och leda gruppen. I bästa fall 

ger detta ett stöd till ”bossen”.

Föreningar måste utvecklas hela tiden för att behålla sina medlemmar. Annars får de negativ 

utveckling och krymper. Ett väl fungerande ledarskap och följarskap gör att den vardagliga 

utvecklingen kommer att fungera.

I denna uppsats undersöks svaren på följande frågor: 

• Hur kan man beskriva följarskap? 

• Vilka parametrar är avgörande för att en person ska följa en annan? 

• Vilken inverkan har situationen på om en person väljer att följa? 

• Vilka paralleller kan dras mellan situationsanpassat ledarskap och situationsanpassat 

följarskap?
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1.5 Avgränsningar

Avgränsningarna för detta arbete består i att undersöka situationsanpassat ledarskap och följarskap. 

Detta innebär att studien kommer att behandla direkt ledarskap och följarskap. Indirekt ledarskap 

kommer därför inte att behandlas. 

Fokus i utredningen kommer att vara på hur följarskap utvecklas i vanliga situationer. En ytterligare 

avgränsning är att studien bara kommer att behandla följare i frivilliga situationer, såsom personer 

som är engagerade i en organisation eller förening på sin fritid utan att få ersättning eller annan 

kompensation för sin tid och sitt engagemang. 

I studien diskuteras inte ledarskap i stora organisationer eller makt-hierarkier. Ledarskap och 

följarskap i andra sammanhang kommer inte heller att diskuteras. Studien kommer kort att beröra 

kulturell påverkan och på hur kön påverkar ledarskap och följarskap.

De teoretiska avgränsningarna för studien beskrivs i illustrationen nedan. Chefskap, underställd och 

andra befattningar kommer inte att beröras i detta arbetet. Studien är inriktad på relationerna ledare 

och följare. Dessa relationer antas utgå ifrån fria val som varje person gör utifrån sitt egna 

engagemang i en organisation eller annat sammanhang.

1.6 Disposition

Inledning; Det första kapitlet presenterar syfte, bakgrund och avgränsningar till den här studien.
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Illustration 1: Studiens avgränsningar

Situation
Chef

Frivilligt

Leda

Följa

Självbestämma
nde

Anknytning

Påverkan

Tvång

Medverkan

Befattning

Underställd

Ensamhet

Kompetens

Utvecklande

För lätt/För svårt



Teori; I det andra kapitlet redovisas bakomliggande teorier till situationsanpassat följarskap.

Metod; I detta kapitlet presenteras val av metod, urval och analys. Avslutningsvis granskas 

metodval och respondenturval kritiskt.

Empiriskt Resultat; Här beskrivs respondenternas förutsättningar och resultatet av intervjuerna.

Analys; Detta kapitel redovisar den kvalitativ analysen av det empiriska resultatet. En modell för 

situationsanpassat följarskap presenteras.

Diskussion; I det sista kapitlet summeras resultaten. Framtida forskningsförslag presenteras.
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2. Teori

I det här kapitlet redovisas de teorier som den här undersökningen bygger på. Teorierna spänner 

över ett tvärvetenskapligt spektrum av modeller ifrån företagsekonomi, sociologisk medicin och 

psykologi. Här diskuteras de ämnen som är intressanta för att skapa en modell för situationsanpassat 

följarskap. Dessa inbegriper teorier för kultur, ledarskap, chefskap, följarskap och motivation. Ett 

antal teorier och modeller kring ledarskap beskrivs också.

Kapitlet delas in i tre nivåer baserat på hur de olika teorierna används i arbetet. Huvudteorierna är 

de mest betydande teorierna som studien byggs upp av. Stödteorierna bygger upp teoribildningen 

och beskriver teorier som är viktiga för förståelsen och analysering av empirin. 

Nyanseringsteorierna beskriver teorier som inspirerat till analysen och slutsatserna av hela arbetet. 

Denna uppdelning följer även avgränsningarna som de beskrivits i illustrationen i kapitel 1.5 ovan.

2.1 Huvudteorier

2.1.1 Ledarskap och chefskap

Studien behandlar relationen mellan ledarskap och följarskap och detta är skilt ifrån relationen 

chef/underställd. Det finns mycket forskning som pekar på skillnaden mellan chef och ledare men 

bara viss forskning som skiljer på följare och underställd. (Yukl, 2008, s.121ff) De flesta forskare 

skiljer dock inte på dessa roller i sin forskning eftersom det inte finns tydliga definitioner av vad 

ledarskap är. (Yukl, 2008, s.2) Det finns inte heller någon allmän definition av vad följarskap är.

En chef är en position i en organisation och med chefskapet följer ett organisatoriskt ansvar i form 

av uppdrag. Chefen ska se till att mål uppfylls och kan sägas vara mer fokuserade på att följa regler 

som högre chefer satt. Detta arbete kan oftast planeras och systematiseras. Belöningssystemen för 

de underställda är ofta externa, såsom lön och andra förmåner. (Yukl, 2008, s.6)

Ledaren ska genom sin relation till medarbetare skapa förutsättningar för att de ska klara av sina 

uppdrag och arbeta proaktivt för att för de ska vara väl förberedda för kommande uppdrag. 

Belöningssystemen för de som väljer att följa bygger ofta på intern motivation, såsom att göra nytta 

och att vara behövd. Det optimala för en person i ledande befattning är således att behärska både 

ledarskap och chefskap. (Yukl, 2008, s.492) Illustrationen nedan beskriver hur de två rollerna skiljer 

sig och kompletterar varandra.
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2.1.2 Följare och underställd

I företag antas chef och ledare ofta vara samma person. På samma sätt antas rollerna följare och 

underställd vara utbytbara. Detta kan bero på maktstrukturen som finns i företagsvärlden och andra 

hierarkiska organisationer har lättare hantera relationen chef/underställd än relationen ledare/följare. 

(Yukl, 2008, s.122) Det innebär en förenkling av verkligheten. Det är i praktiken denna förenkling 

som är förlaga till modeller och forskningsunderlag. 

Det finns dock andra situationer där dessa relationer skiljs åt. Till exempel så finns det ingen 

förutbestämd maktstruktur mellan studenter när de ska samarbeta kring olika arbeten. En student 

väljs till att vara tillfällig informell ledare för gruppen och de andra väljer att vara följare för att lösa 

uppgiften. Ledarrollen kan senare skifta inom gruppen då någon exempelvis är bättre på att leda det 

kreativa skapandet och någon annan är bättre på att leda förberedelse av presentationen. (Yukl, 

2008, s.123)

I andra situationer kan det hända att någon/några väljer att varken leda eller följa. Dessa personer 

ställer sig utanför gruppen, de bidrar inte till samarbetet eller till att gruppen lyckas med uppgiften.

Ett annat område som går att studera utifrån detta tankesätt är frivilligorganisationer. I en frivillig 

organisation bygger i första hand engagemanget på frivillighet och inte på makt eller andra yttre 

incitament som lön eller position.

För en underställd är motivationen ofta extern såsom lön, karriär och andra förmåner. För en följare 

är motivationen ofta intern, en inre tillfredsställelse av det man skapar gemensamt. (Yukl, 2008, 

s.128)
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Illustration 2: Samband och olikheter Ledarskap och Chefskap
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2.1.3 Situationsanpassat ledarskap 

Vanliga ledarskapsteorier är till exempel transformativt ledarskap, karismatiskt ledarskap och 

ledarskap för förändring. En välanvänd modell kring ledarskap är ”situationsanpassat ledarskap” 

(Yukl, 2008, s.233) Den här studien använder situationsanpassat ledarskap i analysen av empirin 

eftersom det är en teori som är relativt accepterad bland forskare och inom stora organisationer och 

företag, speciellt när det handlar om direkt ledarskap. Modellen har fått omfattande kritik sedan den 

lanserades 1969 av Blanchard & Hersey. Kritiker betraktas modellen som ofullständig, men det 

finns ingen annan som har större spridning. Situationsanpassat ledarskap förordar en flexibel stil för 

ledarskapet beroende på följarens situation. Speciellt ska relationsfokus respektive uppgiftsfokus 

hanteras flexibelt. Ledarskapet ska anpassas efter följarens nivå och mognad vilka i modellen 

beskrivs i följarens åtagande och kompetens. Vid en låg mognad hos följaren ska ledaren anta hög 

uppgiftsfokus och låg relationsfokus. En följare med hög mognad skall ledas med låg uppgiftsfokus 

och hög relationsfokus. (Thompson och Vecchio, 2009) Den här teorin har testats och använts för 

träning av ledare på marknaden, exempelvis inom Sandvikkoncernen. (Sandvik)

Ledarskap kan beskrivas på flera sätt och Sim Jr. et al. ger en ansats till hur man utifrån 

situationsanpassat ledarskap kan utveckla sin egen metod för att leda situationsanpassat. De menar 

att ledarskap kan beskrivas som att influera andra. (Sim Jr. et al, 2009)
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Illustration 3: Situationsanpassat ledarskap. Källa: Blanchard och Hersley, 1972
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S1: Förklarande



2.2 Stödteorier

2.2.1 Kulturella skillnader, Könsskillnader

Kulturella skillnader kan syfta till länders, organisationers och gruppers skilda kulturer. Enligt flera 

studier så skiljer sig ledarskapet i olika kulturer. Det är dock komplicerat att fastställa dessa 

olikheter genom forskning eftersom de är svåra att mäta och beskriva objektivt. (Yukl, 2008, s. 436 

ff) Kulturella värden och ledarskapsbeteenden som är socialt accepterade inverkar på ledarskapets 

effektivitet. Detta har undersökts bland annat i ”GLOBE-project” (Yukl, 2008, s. 440) där man 

undersöker mellankulturella ledarskapsskillnader i 60 länder. Resultaten pekar på att det finns 

skillnader men att fastställa dessa och deras orsak är problematiskt ur ett forskningsperspektiv.

När det gäller könsspecifika skillnader så är det inte belagt att varken män eller kvinnor är bättre 

ledare. Snarare så finns det resultat som pekar på att män och kvinnor är lika effektiva ledare (Yukl, 

2008, s.450). Vissa forskare tillskriver kvinnor mjukare värden såsom vänlighet och medkänsla. 

Vissa skriver att kvinnor är bättre än män på att forma konsensus, interpersonella relationer och att 

inkludera de underställda än män är. Dessa skillnader är dock inte fastställda då män också uppvisar 

dessa värden som ledare.

I ledarskapsforskning kring kulturella skillnader fortsätter intresset för könsskillnader inom 

ledarskap. (Yukl, 2008, s. 448ff) Detta tyder på att det finns skillnader i hur män och kvinnor leder 

och att den kulturella situationen påverkar hur ledarskap utövas och uppfattas.

Studien granskar således grupper med delvis skilda kulturer samt ifall tolkningen av följarskap 

skiljer sig mellan könen.

2.2.2 Följarskap

Collinson diskuterar i en artikel följarskap ur ett poststrukturellt perspektiv i en artikel. Han vill 

förfina de följaridentiteter som definierats av exemplariska, modiga, stjärnor, medlöpare bland 

annat. I andra artiklar ligger fokus oftast på hur ledare påverkar eller influerar följare. Men 

Collinson lyfter fram Lord och Browns följarfokuserade ledarskapsforskning, vilken de utgår ifrån 

följarnas motivation. (Collinson, 2006) Collinson diskuterar vidare att följare även influerar ledare 

och att relationen mellan ledare och följare är mycket mer komplicerad än forskare hittills har 

beskrivit. 

Följare är viktiga för att relationen mellan ledare och följare ska fungera på att bra sätt. Jackson och 

Parry skriver i sin bok att följare är mer listiga och smarta än man kan tro. En ledare kan inte agera i 
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enskildhet, utan behöver en bra relation och samarbete med sin omgivning och till sina följare. 

Detta kan också uttryckas som att människor får den ledare de förtjänar.(Jackson och Parry, 2008, 

s.60)  Genom att studera denna relation kan forskningen komma fram till ytterligare förståelse för 

både ledarskap och följarskap. Ett bra sätt att göra detta kan vara att utgå ifrån studier av följare 

samt deras situation och omgivning. (Jackson och Parry, 2008, s.41) 

2.2.3 Motivation

Intern motivation refererar till en persons eller grupps interna anledningar till att engagera sig. Detta 

kan vara ett intresse eller att uppgiften är lustfylld. Egna val, möjlighet att styra egna relationer och 

bekräftelse av känslor ger en ökad inre motivation eftersom de erbjuder en högre grad av 

självbestämmande. 

Extern motivation syftar till att tillföra yttre anledningar till att engagera sig såsom lön eller annan 

belöning. (Millette och Gagné, 2008) Extern motivation kan i vissa sammanhang underminera 

intern motivation, exempelvis ger omotiverad hög lön sällan ett ökat engagemang. 

Extern motivation kan i vissa sammanhang internaliseras, dvs skapa samma engagemang som intern 

motivation. Exempelvis sker detta vid socialisering av barn i ett samhälle. (Ryan och Deci, 2000) 

Millette och Gagné visar i sin artikel att det är fördelaktigt att öka utmaningen och skapa 

förutsättningar för samarbeten i uppdrag för frivilliga. Att utveckla sin kompetens, stärka 

självbestämmandet och skapa trygga relationer är viktigt för att volontärer ska fortsätta utföra sina 

uppdrag. De kommer också fram till att det är viktigt att erbjuda frivilligt aktiva ett ledarskap som 

bjuder feedback, utveckling och stöd. Varje volontär bör få klart för sig vad den har för uppgift att 

fylla samt hur personen bidrar till helheten i föreningen. Detta gynnar hela organisationen och får 

volontärerna att vilja stanna kvar. (Millette och Gagné, 2008)

Frivilligt engagemang som bygger på gemensamma värdegrunder där man skaffar sig erfarenheter 

tillsammans och känner sig uppskattade skapar en stark känsla av anknytning. Detta ledar i sin tur 

till att man mår bra. (Webster 2000) Vidare beskriver Webster att forskning visar att känslan att 

tillhöra trygga sociala grupper skapar lycka, ökad fysisk hälsa och välmående. Dessa känslor 

påverkas de av gruppinterna relationerna och, som Webster förklarar i sin artikel, inte förrän alla i 

gruppen har nått en viss nivå av gemensam kompetens, anknytning och självbestämmande så kan 

gruppen fungera på bästa sätt. 

För att motivera andra till att öka åtagande, ansträngning och högkvalitativ prestation bör ledaren 

fokusera på att följarna ska internalisera sin motivation. För att lyckas med detta ska ledaren stötta 
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sammanhang enligt teorin för social motivation kring självbestämmande, kompetens och 

anknytning enligt Ryan och Deci. (2000) 

2.2.4 Self Determination Theory

Self determination theory (SDT) är en modell for mänsklig intern motivation som identifierar tre 

grundläggande behov: självbestämmande, kompetens och anknytning. Enligt SDT så är dessa 

områden kritiska för att en person ska fungera så bra som möjligt samt vara förutsättningar för 

personens välmående. (Ryan och Deci, 2000, Webster 2008) 

Självbestämmande (eng. automomy) innebär att kunna göra sina egna val och att ha kontroll över 

sin situation. Detta skapar förutsättningar för att känna trygghet och tillfredsställande i sina 

relationer, sin kreativitet och sin prestation. Att ha tillräcklig och passande kompetens (eng. 

competence) bidrar till att personen tror på sina förmågor och förutsättningar för att nå önskade 

resultat. Anknytning (eng. relatedness) känslan av att ha värdefulla personliga relationer till andra 

människor. Dessa är alla viktiga förutsättningar för att skapa och underhålla trygga och hållbara 

mänskliga relationer. Om någon av dessa tre områden inte uppfylls så infinner sig inte 

motivationen. (Ryan och Deci, 2000, Webster 2008)

2.2.5 Känsla av sammanhang - KASAM 

Aaron Antonovsky, professor i social medicin, har lagt fram en teori för salutogenes, hälsans 

ursprung som motpol till teorier som utgår ifrån sjukdom. Han bygger resonemangen på de faktorer 

som skapar och underhåller hälsa snarare än orsakar sjukdom. Han har även presenterat ramverket 
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KASAM – känsla av sammanhang – som genom ett formulär mäter graden av KASAM utifrån hur 

individen känner för sin situation. Han menar att en individ inte är helt frisk eller helt sjuk utan 

befinner sig mellan dessa två poler av sjukdom/friskhet. Detta kan beskrivas genom att använda ett 

KASAM-formulär. Höga värden beskriver en stark känsla av sammanhang och därmed en hög 

förmåga att hantera utmaningar. (Antonovsky, 1996)

KASAM beskrivs av tre delar: upplevelsen av för individen i situationen. Begriplighet syftar till att 

en situation är förutsägbar, begriplig och strukturerad. Hanterbarhet innebär att de resurser som 

behöver finns till hands. Meningsfullhet skapas av att situationen är tillräckligt värdefull för att 

skapa engagemang för individen. (Antonovsky, 1996) 

KASAMS tre delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, är en del av den interna 

motivation som skapas i en sund relation mellan ledare och följare.

2.3 Nyanseringsteorier

2.3.1 Frivilligarbete

Volontärskap, frivilligarbete, har blivit definierat av Musick och Wilson 1997 som oavlönad hjälp 

som erbjuds organiserat till mottagaren till vilka volontären inte har några åtaganden. (Millette och 

Gagné, 2008)

I utredningen har två grupper av frivilligt aktiva personer intervjuats . Respondenterna är antingen 

aktiva som körsångare i olika amatörkörer eller frivilligt aktiva inom Röda Korset Sverige.
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Vi kan dock inte helt bortse ifrån att det även i en frivilligorganisation kan hända att personer 

eftersträvar makt och att de av den anledningen vill ta ansvarspositioner i organisationen. Det kan 

gälla att få bestämma över vissa personer eller ett visst område. Ett annat exempel är att det kan se 

bra ut i ens personliga CV att ta visst ansvar på frivillig basis. Denna sorts personer finns överallt 

men studien utgår ifrån att maktanspråk är mindre inom frivilligarbetare än på exempelvis företag.

2.3.2 Andra ledarskapsteorier

Den just nu dominerande ledarskapsstilen är transaktionellt ledarskap i kombination med 

transformellt ledarskap. Transaktionellt ledarskap beror av hur ledaren administrerar belöningar för 

att påverka följaren. Transformativt ledarskap å sin sida skapar inspiration och transformerar 

följarens motivation. Många ser karismatiskt ledarskap som en del av det transformativa 

ledarskapet. (Sim Jr. et al, 2009)  

Det finns flera teorier kring ledarskapet som i huvudsak utgår ifrån att styra följarna men Sim Jr et 

al. för fram en teorin som bemyndigar följarna att utöva självbestämmande. För att lyckas behöver 

följarna rätt information och kunskap för att kunna utöva sitt självbestämmande. (Pearson et al, 

2008) Dessa ledare som leder andra till att leda sig själva kallas av Manz och Simsi deras artikel 

2001 för ”Superledare”. (Sim Jr. et al, 2009) Om man ska leda på ett bemyndigande sätt eller på en 

beordrande ledarskapsstil beror dock på situationen och vilka personer som är inblandade. 
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3. Metod
I detta kapitlet presenteras val av metod, urval och analys. Här beskrivs upplägget för intervjuer 

som består av djupintervjuer samt självskattning. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av de 

olika metodvalen och innehåller förslag på åtgärder för att minimera riskerna med vald metod och 

urval av intervjupersoner.

3.1 Standardiserade intervjuer

I studien används standardiserade intervjuer med öppna frågor. 

Alla respondenter har erfarenhet av att följa inom ramen för sitt frivilligarbete. Intervjuerna består 

av några personliga frågor såsom antal år personen varit aktiv på frivilligbasis samt ifall de har 

någon ledarerfarenhet. 

Huvuddelen av intervjun består av att respondenten själv skattar sin uppfattning på en skala från 1 

till 10 kring hur det är att följa i tre olika situationer. Först diskuterar vi en positiv följarsituation, 

sedan en negativ följarsituation och sist hur det är att följa i en vanlig följarsituation. Alla 

situationer är knutna till händelser inom frivilligaktiviteten som respondenten själv upplevt.

3.2 Djupintervjuer

Genom att använda djupintervjuer, dvs diskutera varje situation djupgående, (Marshall och 

Rossman, 1995, s.80) har respondent möjlighet att ingående reflektera kring följarskap. Detta är 

enligt Marshall och Rossman ett utbrett sätt att samla in data för kvalitativ forskning.

Diskussionerna under djupintervjuerna ger ett bra underlag för mig och för respondenten för att 

komma åt varje persons inställning och erfarenhet i ämnet. Genomgående visar det sig att alla 

respondenter har en uppfattning om hur det är att följa men endast några hade tidigare funderat på 

saken. Under våra diskussioner fick de möjlighet att sätta ord på vad följarskap är för dem och de 

flesta upplevde detta som intressant och givande. 

Intervjuerna gjordes personligen vid ett möte. Intervjuerna byggdes alla upp kring frågeformuläret 

(Bilaga 1) och omfattade några korta personlig inledande frågor, tre huvudfrågor som berör 

följarskap och två följdfrågor som behandlar ledarskap. Tanken med den något strikta 

intervjuförberedelsen var att få så specifika svar som möjligt och i möjligaste mån kvalitativt kunna 

bestämma respondenternas uppfattning om vad det innebär att följa. Det fanns också tid och 

planering för att gå på djupet i diskussionerna kring varje svar.
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I intervjuerna användes begreppen bästa situationen och värsta situationen. Detta språkbruk var 

passande eftersom det var av intresse att locka fram minnen kring dessa disparata situationer. I 

studien används bra situation och bästa situationen som utbytbara, likaså används begreppen dålig 

situation och värsta-situationen som likvärdiga i texten och i tabellerna som beskriver de empiriska 

resultaten i kapitel 4.

3.3 Självskattning

Varje respondent svarade på sex delfrågor kring de tre olika situationerna: 

• följde du främst som individ eller som del i en grupp? 

• Inriktades ledarskapet mot en individ eller mot hela gruppen? 

• Hur stor var din kompetens för att klara av situationen? 

• Hur stor kompetens hade ledaren? 

• Hur villig var du att följa i situationen? 

• Hur villig bedömer du att ledaren var att leda i den valda situationen?

Svaren på dessa frågor som skattades av respondenterna själva på en skala från 1 till 10 finns 

beskrivna i tabellerna 1 till 3 i Kapitel 4. Självskattning ger varje respondenten möjlighet en ökad 

kontroll över sina svar. Detta kan ge en ökad precision i resultaten dels på grund av att 

respondentens ökade självbestämmande dels tack vare att intervjuarens tolkning av svaren får 

mindre inverkan över empirin. (Marshall och Rossman, 1995, s.96) Utöver självskattningen så 

antecknades värdeord kring de olika följarsituationerna som var till stor nytta i analysen av det 

empiriska underlaget.

3.4 Urval

Respondenterna valdes på urval av att de var tydligt aktiva inom körverksamhet respektive 

rödakorsverksamhet i Gävleområdet. De har olika mycket erfarenhet av sin frivilliga aktivitet, 

mellan 1 år och 15 år, de är lika många kvinnor som män och de är i åldrarna 45 till 72 år. En 

övervägande del av personerna hade ledarskapsvana från sin arbetsroll men inte inom frivilligt 

arbete.

Underlaget är inte tillräckligt omfattande för att ge en allmänkunskap om följarskap. Som en 

förstudie ger den dock ett inriktande underlag på situationsanpassar följarskap. För att vetenskapligt 
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definiera situationsanpassat följarskap behövs fler undersökningar och mer kunskap. Denna 

undersökning är en inledning på detta arbete.

3.5 Kvalitativ metod

Det här är en kvalitativ undersökning. Kvalitativ metod och analys passar bra för en studie som 

undersöker interna relationer. (Starrin et al, 1994) I studien undersöks relationen ledarskap-

följarskap. Ett av målen med undersökningen är att analysera delarna som följarskap kan tänkas 

bygga på. Utifrån dessa vill kan man ta fram beståndsdelarna som gör att personer väljer att följa. I 

förlängningen kan detta ska leda fram till en bättre förståelse av helheten i relationen att leda och att 

följa. Den kvalitativa metoden stödjer just undersökningar av ett fenomen eller relation på djupet 

för att på så sätt nå en förståelse för densamma.

Det finns inga tidigare studier om följarskap tillgängliga som relaterar till denna metodologiska 

ansats. Den här studien fyller ett tomrum i forskningsområdet ledarskap och följarskap. Metoden 

som valts är att genomföra intervjuer i två jämförbara grupper av frivilliga följare. Genom att tolka 

svaren i intervjuerna så ett så objektivt sätt som möjligt samt att försöka förstå fenomenet leda-följa 

är det möjligt att förstå processen kring denna relation. (Marshall och Rossman, 1995, s.95)

3.6 Respondenterna

Att ledarskap fungerar väl inom organisationen är viktigt för föreningar och organisationer som 

bygger på frivillighet. Många föreningar, bland annat Röda Korset, utbildar löpande sina frivilligt 

engagerade i ledarskap. (Röda Korset) Det är angeläget att ledarskapet ska fungera väl i alla delar 

av frivillig föreningar.

Mina respondenter utgörs av två grupper av frivilliga. I den ena ingår personer som är frivilligt 

aktiva inom Röda korset på olika sätt. I den andra gruppen ingår frivilliga körsångare som ger av sin 

fritid för att öva på att sjunga tillsammans en gång i veckan samt att medverka i konserter utan 

någon ersättning. Respondenterna finns i Gävleområdet och har visat intresse att medverka efter 

personlig tillfrågan.

I varje grupp ingår 5 personer med olika erfarenhet, kön och ålder.

3.7 Kritik 

3.7.1 Kritik av metodval

Att använda intervjuer för att samla in data innebär att intervjusituationen kan påverka 

22



respondentens svar. Om undersökningen istället genomförts med en strikt kvantitativ metod så hade 

denna påverkan minskat ytterligare, men nyanser och reflektioner som framkom i denna 

undersökning hade missats helt.

Frågeställaren kan under en intervju påverka svaren från respondenten. Detta är ett riskmoment som 

måste beaktas i alla kvalitativa undersökningar. (Marshall och Rossmann, 1995, s 65ff) 

Frågeställaren behöver skapa en trygg situation där respondenten känner sig tillfreds och vill svara 

ärligt och uppriktigt på frågorna. Samtidigt kan respondenten utifrån välvilja svara på ett sätt som 

tillfredsställer frågeställaren. Detta kan skapa felaktiga resultat av undersökningen. 

Detta dilemma har tagits på stort allvar i denna undersökning. Intervjuerna byggdes upp för att vara 

så mycket som möjligt på respondenternas villkor. Både plats för intervju och samtalets utveckling 

styrdes till största delen av respektive respondent. Allt för att skapa en trygg och tillfredsställande 

situation för diskussionen.

Frågeställaren höll sig så neutral som möjligt i samtalet och var den lyssnande parten. 

Självskattningsformuläret fylldes i av respondenten för att lägga ytterligare styrning och påverkan 

hos respondenten. Risk för intervjuarens eventuella vinklingar i tolkning av empirin minskar på 

detta sätt. (Marshall och Rossman, 1995, s.96) Respondenten hade tillgång till alla frågor 

skriftligen. Alla dessa faktorer minskade frågeställarens påverkan på intervjusvaren.

3.7.2 Kritik av urval

Urvalet av respondenter utgick ifrån att författaren tillfrågade ett antal frivilligt aktiva inom 

antingen Röda Korset eller körverksamhet i Gävleområdet. Det finns ett mycket stort antal 

körsångare och en betydande rödakorsverksamhet i området så det var inte möjligt att få en 

förteckning över alla dessa personer. För en lyckad undersökning var det intressant att göra längre 

intervjuer med ett mindre antal representanter ifrån de två grupperna. 

Inför urvalet av respondenter gjordes en förteckning av urvalskriterier. Eftersom undersökningen 

riktar sig mot följare så var det intressant att tala mer personer som inte hade ledaransvar. Det var 

viktigt att få en spridning över åldrar och mellan könen samt mellan personer som varit aktiva under 

lång tid och kortare tid. Utifrån dessa variabler tillfrågade kända personer om att delta i studien.

Trots att det var relativt få respondenter i undersökningen så representerar de relativt väl andra 

medlemmar i de två grupperna av frivilliga som var av intresse. Detta gör att underlaget kan anses 

tillräckligt för att dra vissa slutsatser om följarskap när det gäller frivilligt aktiva.
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3.7.3 Kritik av analys

Kvalitativ analys används bland annat för att analysera relationer, i detta fall relationen följare – 

ledare. Denna metod innebär att tolka uttalanden och reflektioner som respondenter delat med sig 

av. Relationer är till sin natur subjektiva vilket gör de relativt komplicerade att analysera objektivt. 

En mer objektiv kvantitativ analys hade dock inte fångat upp detaljer i relationen och hade därför 

gått miste om delar av informationen om relationen. Kvalitativ analys är alltså det mest passande 

valet för den här undersökningen.

Kvalitativ analys kan leda till partiska slutsatser om den inte genomförs så objektivt som möjligt. 

(Marshall och Rossmann, 1995, s 112 ff) Detta kan göras genom att jämföra resultaten med 

liknande tidigare undersökningar. I det här faller var detta inte möjligt. Men genom att använda en 

teoretisk grund som stöd vid analysen så kan objektivitet i analysen styrkas. Här används teorin som 

beskrivits i kapitel 2 som stöd för analysen.

För att ytterligare undvika att empirin blir ensidigt analyserad så användes självskattning parallellt 

med djupintervjuerna. Resultaten av djupintervjuerna och självskattningen analyseras var och en för 

sig. Att resultaten sedan överensstämmer tyder på att analysen är opartisk.
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4. Empiriskt Resultat

I det här kapitlet beskrivs respondenternas förutsättningar och resultatet av intervjuerna. 

Självskattningarna har sammanställts i grafer som använts för att skapa underlag för analysen.

4.1 Respondenternas förutsättningar

Respondenterna var till hälften kvinnor och till hälften män. De har varit aktiva inom antingen 

körverksamhet eller rödakorsverksamhet i mellan 1 år och 15 år och är i åldrarna 45 till 72 år. De 

som varit aktiva körsångare hade i allmänhet varit aktiva under längre till än de som var aktiva 

inom Röda Korset. 

Sju av tio har inte erfarenhet av att leda personer inom sina frivilligorganisationer. Alla hade dock 

tidigare erfarenhet av att leda inom andra organisationer eller i andra situationer än de som var 

aktuella här. 

4.2 Diskussion om att följa

Intervjun gick ut på att respondenten skulle göra självskattningar kring sitt eget följarskap och hur 

de uppfattar sina ledares ledarskap. Observera att detta inte behöver innebära att ledaren uppfattat 

situationen på samma sätt. Utöver detta så diskuterades respondenternas följarskap inom ramen för 

djupintervjuerna. Det var tydligt att alla hade lätt för att beskriva hur deras följarskap ändrades 

beroende på situationen. Både gruppen som man är en del av och ledaren har inverkan på 

följarskapet enligt alla respondenter. I princip sade alla respondenter att det var första gången som 

de satte ord på hur de följer. Flera uttryckte att de var förvånade över att det var så lätt att beskriva 

sitt följarskap. Under vår diskussion så kände de att de vid olika tillfällen agerat både följare och 

ledare. Flera uttryckte att deras sätt att följa på var omedvetet.

Flera respondenter uttryckte att följarskap grundas i att välja att följa en ledare. Om ledaren väljer 

att leda i den situationen så kan relationen bli framgångsrik. Om ledaren däremot inte vill leda eller 

på annat sätt inte lever upp till följarens förväntan så kommer följaren att välja bort den personen. 

Följaren gör sedan ett nytt val av ledare som passar för den nya situationen. Liknande 

händelseförlopp som det beskrivet ovan kom till i diskussion med flera respondenter.

I intervjun diskuterades tre situationer: en bra följarsituation, en mindre bra och en vanlig 

följarsituation. Varje respondent fick besvara frågorna med att skatta sina svar på en skala från 1 

(lågt) till 10 (högt). Se bilaga 2 för svarsformuläret. Sedan följdes varje fråga upp med en 
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diskussion kring skattningen och tankar kring situationen som diskuterades.

4.2.1 Bästa följarsituationen

I diskussionen kring den bästa situationen för respondenten som följare återkom diskussionen ofta 

kring att vara trygg i gruppen och att lita på ledaren. Kommunikationen med ledaren bygger på 

tilltro och var ömsesidig mellan följaren och ledaren. Det var viktigt att känna vänskap med de 

andra i gruppen och att känna sig trygg i att inte blir kritiserad för hur man presterar. 

Flera respondenter uttryckte att det var positivt med höga förväntningar på hur följarna och ledaren 

presterade och om de kunde leva upp till denna förväntan. Det kändes viktigt att uppnå resultat. I de 

bästa följarsituationerna kände alla att de visste vad som förväntades av dem. Ledaren skall vara 

tydlig med förväntningar och krav på följaren. Samtidigt vill följaren få lösa uppgiften utifrån sina 

förutsättningar med stöd ifrån ledaren, inte baserat på krav eller order. 

I bästa följarsituationen känns det att ”alla är med” och att ”allt funkar”. Känslan av gemenskap är 

en förutsättning för detta. I dessa fall var kompetensen genomgående hög hos både följare och 

ledare. Överlag skattades ledarens helhetssyn i den givna situationen som bredare än följarens. I alla 

de ”bästa fallen” var ledare och följare villiga att leda respektive följa.

4.2.2 Värsta följarsituationen

I diskussionen som handlar om de ”värsta” följarsituationerna så var det tydligaste upplevda 

problemet att ledaren inte ville leda följaren. En som uppfattas vara en ovillig ledare var minst 

uppskattad. Exempel på vad som upplevs som ovilligt ledarskap är en ledare som inte är intresserad 

av interaktion, som mest fokuserar på sin egen prestation eller som bara vill ge order och se resultat 

utifrån det. Detta gäller ledare med både hög och låg kompetens. Avsaknad av uppgifter eller 

otydlighet kring vad man skall uträtta var också vanligt i värsta följarsituationerna. Detta 

komplicerar situationen och kan skapa kaos för följaren.

En ledare väljs av gruppen följare. Om gruppen inte håller ihop och ifall det finns interna konflikter 

så tar det energi och gör att situationen blir problematisk. Valet av ledare kan rivas upp och följarna 

väljer istället nya ledare. Osäkerhet kan leda till att vissa följare väljer att sluta följa ledaren och 

väljer nya ledare inom gruppen. Vissa följare väljer också att avsluta sin medverkan eller att dra ner 

på sitt engagemang. Detta splittrar gruppen och osäkerheten sprider sig. Denna svåra situation kan 

brytas om ledaren tar tag i situationen genom att visa sin helhetssyn samt sin vilja att leda hela 

gruppen.
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4.2.3 En vanlig följarsituation

I ”vanliga” följarsituationer är det viktigt att följaren känner trygghet med sin ledare och att det 

finns en förväntan på att uppnå resultat. 

För körsångarna handlar det om att öva in sånger till en konsert och tillsammans göra en bra 

föreställning. För rödakors-gruppen handlar det om att samverka för att lösa olika uppgifter och 

känna att de bidrar till att minska andra människors lidande.

I en vanlig följarsituation är ledarens kompetens eller vilja att leda mindre viktigt. Detta kan vägas 

upp av gruppens gemensamma vilja av att följa. Det är viktigt att känna stöd i gruppen och att 

känna varandra. Att alla vill samverka mot ett gemensamt mål är väsentligt i en 

frivilligorganisation. Alla väljer aktivt att följa samma ledare i den givna situationen.

4.3 Självskattning i de tre situationerna

Under diskussionerna om de tre olika situationerna markerade respondenterna sin uppfattning om 

sitt följarskap och sin egen uppfattning om ledaren. Det handlar alltså inte om hur ledaren agerade 

utan hur följaren uppfattade ledarskapet. Respondenterna skattade, i de valda situationerna, följande 

parametrar: 

• åtagande var riktad mot personen själv eller på gruppen, 

• kompetensnivån samt 

• viljan att följa/leda 

Denna studie är inte omfattande nog för att dra några kvantitativa slutsatser men det kan ge en 

inriktning på hur följarskap förhåller sig till de tre undersökta områdena i denna kvalitativa 

undersökning.
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4.3.1 Åtagande i situationerna

När det gäller vilket åtagande följarskapet har så det av intresse vad följaren uppmärksammar. Är 

personen mest uppmärksam på sig själv, på de andra i gruppen eller på ledaren? När det gäller hur 

ledarens fokus uppfattades så handlar det om ledaren riktade sig emot sig själv, just den här följaren 

eller till hela gruppen. Ett lågt tal indikerar att åtagandet omfattar personen själv och ett högt tal att 

hela gruppen omfattas. I grafen nedan visas medianen av dels alla respondenternas svar och dels 

deras svar uppdelat i olika grupper. Grupperna delas upp efter kön och i de två grupperna kör- och 

rödakorsverksamhet. 

I dessa resultat kan man utläsa att kvinnorna är som följare något mer självcentrerade än männen 

som verkar har ett större fokus på att vara del i en grupp. Se kommentarer 1 och 2 till tabell 1 

nedan. Gruppen körsångare verkar fokusera på gruppen mer än gruppen rödakorsare gör. Se 

kommentar 3 till tabell 1 nedan.

I den ”bästa” och i den ”vanliga” följarsituationen, dvs de situationerna som gör att man är kvar i 

sitt frivilliga engagemang, är det tydligt att ledarens åtagande tolkas som bredare än följarens. I den 

”värsta” situationen, vilken i flera fall nära på fick respondenten att vilja avsäga sig sitt 

engagemang, så är ledarens åtagande snävare än följarens. Se kommentar 4 till tabell 1 nedan. Detta 

innebär att ledaren uppfattades som mer självcentrerad eller som fokuserad på en mindre del av 

gruppen följare. Se kommentar 5 till tabell 1 nedan.

Kommentarer till tabell 1.
1 Skillnad manligt/kvinnligt: Manliga respondenterna har genomgående högre fokus på gruppen än  
de kvinnliga. Detta gäller såväl eget fokus och deras uppfattning av ledarens fokus.
2 Spridning vid ”bra du”: Den största spridningen gäller åtagande i ”bra” situation för följare.  
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Det kan bero på att skillnaden är störst mellan kvinnor och män där och det ingick fler kvinnor i  
gruppen Röda Korset, tre stycken kvinnor mot två i kören.
3 Skillnad körsångare/rödakorsare: Körsångarna har genomgående högre fokus på gruppen än de  
från Röda Korset. Detta gäller såväl eget fokus och deras uppfattning av ledarens fokus. Skillnaden  
är dock mindre än den mellan manligt och kvinnligt.
4 Skillnad i åtagande: I situationerna ”bra” och ”normal” stiger värdet mellan ”du” och  
”ledare”. I ”dålig” sjunker samma värde.
5 Samstämmighet vid ”dålig ledare”: I den ”dåliga” situationen bedömer man sig själv som 
väldigt egen-fokuserad. Dessutom bedömer man ledaren som mer fokuserad enskilda individer.

4.3.2 Kompetens att leda i de olika situationerna

När det gäller kompetensnivån de olika situationerna så är den relativt jämn. Resultatet är trovärdigt 

eftersom alla respondenter utför sina uppdrag frivilligt. Studien utgår här ifrån att en person bara 

engagerar sig i ett område som är av intresse och som den har en viss kompetens om. Om den egna 

kompetensnivån inte lever upp till förväntan, liksom om inte ledarskapet lever upp till förväntan så 

är det troligt att en frivilligt aktiv avslutar sitt uppdrag och ägnar sig åt något annat som känns mer 

givande. Det är alltså inte troligt att någon i denna studie anser att följaren själv eller ledaren har låg 

kompetens för de givna situationerna.

I alla grupper är det dock tydligt att i de två mest positiva situationerna så anser följaren att ledaren 

har något mer kunskap än följaren, undantaget Röda Korset. Detta kan bero på att man i 

normalfallet har en större diversifiering än kören, man jobbar mer enskilt eller i mindre grupper 

samtidigt som kören alltid jobbar som helhet. I ”värsta-situationen” så är median-värdet lägre för 

ledaren än för följaren. Se kommentar 1 till tabell 2 nedan. 

Då rödakorsare arbetar i en ”bra” situation innebär det normalt att man hjälper andra människor i 

svåra situationer. Kompetensen kan då brista men man jobbar för att göra så gott man kan. Röda 

Korsets devis är passande nog: ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.”(Röda Korset) Se 

kommentar 2 till tabell 2 nedan.

”Normal” situationen för körmedlemmar är övning av ny repertoar. Detta innebär att körledaren 

leder övningen och vanligtvis är mer förberedd och har därför mer kompetens än sångarna. Se 

kommentar 3 till tabell 2 nedan.
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Kommentarer till tabell 2
1 I ”bra” fall bedömer samtliga ledarens kompetens som något högre än den egna. Vid ”dåligt”  
läge så bedöms ledarens kompetens som något lägre än den egna. Vid ”normal” situationen  
bedömer de flesta grupper att ledaren har högre kompetens än följaren. Dock skiljer sig Röda  
Korset på den punkten då följarna där anser sig ha högre kompetens än ledaren.
2 Rödakorsare bedömer att de i ”bra” situationen har betydande lägre kompetens än övriga  
grupper.
3 Körmedlemmar anser att de i ”normal” situationen har en begränsad kompetens samtidigt som 
de bedömer ledarens kompetens som väldigt hög.

4.3.3 Vilja att leda och att följa i de olika situationerna

Viljan att leda och att följa skattades som genomgående hög i de två mest positiva situationerna. När 

det gäller viljan att leda i värsta situationen så avviker skattningen för att vilja följa och framförallt 

bedömningen av att vilja leda. Avseende ”vilja” avvek körmedlemmarna tydligt från övriga grupper. 

Dels låg de lägre avseende egen vilja, samtidigt som de bedömde ledarens vilja som högre än egen. 

Samtidigt bedömde de ledarens vilja att leda högst av alla grupper. Genomgående framkom det 

under intervjuerna att gruppen körmedlemmar tydligt lägger skulden på sig själv när det går dåligt. 

Se kommentar 1 till tabell 3 nedan.

Övriga grupper bedömer ledarens vilja lägre än egen och rödakorsarna bedömer ledarens vilja, i den 

”dåliga” situationen som väldigt låg samtidigt som egen vilja att följa är hög. Under vissa intervjuer 

framkom det att bristen på ett engagerat ledarskap kan vara orsak till att situationen upplevs som 

”dålig”. Se kommentar 2 till tabell 3 nedan.
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Kommentarer till tabell 3:
1 De stora skillnaderna uppstår i situationen ”dålig”. Avseende vilja avvek körmedlemmarna från  
övriga grupper. Dels låg de lägre avseende egen vilja, samtidigt som de bedömde ledarens vilja  
som högre än egen. Samtidigt bedömde de ledarens vilja att leda högst av alla grupper. 
2 Övriga grupper bedömer ledarens vilja lägre än egen och rödakorsarna bedömer ledarens vilja, i  
den ”dåliga” situationen som väldigt låg samtidigt som den egna viljan bedömdes som hög.

31

B ra  d u B ra  
le d a re

N o rm a i l 
d u

N o rm a l 
le d a re

D å l ig  d u D å l ig  
le d a re

0

2

4

6

8

1 0

1 2

V i l ja  a l l

V i l ja  m a n

V i l ja  k vin n a

V i l ja  k ö r

V i l ja  R K

 

Tabell 3: Vilja följa och vilja leda



5. Analys
I detta kapitel redovisas en kvalitativ analys av det empiriska resultat med hjälp av teorin som 

presenterats ovan. En modell för situationsanpassat följarskap presenteras samt förklaras hur den 

kan användas.

5.1 Att leda eller att följa, det är frågan

Den här undersökningen har ett relativt litet underlag så det är inte möjligt att dra några helt säkra 

slutsatser, men det finns vissa inriktningar som visar sig i resultaten och som är intressanta.

Forskningen kring ledarskap har oftast anlagt ledarens perspektiv. Utgångspunkten har varit att 

ledaren på olika sätt påverkar och styr ”sina” följare. I den här undersökningen så är det intresserat 

hur följaren uppfattar situationen och hur deras direkta kontakt med ledaren uppfattas. Detta innebär 

att den mest intressanta ledarskapsteorin i det här fallet är ”situationsanpassat ledarskap”. Andra 

ledarskapsteorier är mer anpassade för organisationer med hierarkier av ledare, samt hur de kan 

anpassa sina följare på olika sätt genom organisation, piska/morot eller sin karisma. 

Situationsanpassat ledarskap används oftast just i analyser av direkt ledarskap på ”lägsta hierarki-

nivån”, som vi diskuterar här.

För att använda situationsanpassat ledarskap för att analysera resultaten i den här studien så hör 

samtliga respondenter till grupperna D3 och D4. Se kapitel 2.1.3 ovan för vidare förklaringar om 

”Situationsanpassat ledarskap”. Det vill säga de har medelhög till hög kompetens och mellan medel 

och högt åtagande. Ledarna bör alltså anta ett högt relationsfokus och ett lågt uppgiftsfokus. 

Ledarna ska vara S3 eller S4 för att matcha följarna på bästa sätt, dvs att inte över- eller underleda. 

Utifrån de svar som redovisats ovan så verkar det stämma att ett högt relationsfokus är efterfrågat. 

Uppgiftsfokus ingick inte som en direkt fråga, men i flera diskussioner så efterfrågades tydliga 

uppgiftsformuleringar och flera respondenter ville få stöd, framförallt genom samarbete och 

ömsesidig kommunikation, i att genomföra sitt uppdrag. Detta stämmer överens med definitionen 

av situationsanpassat ledarskap. Studiens omfattning räcker dock inte för att analysera dessa data. 

Däremot kan det utifrån intervjuerna antas att ”Situationsanpassat ledarskap” inte räcker helt som 

modell för det situationsanpassade följarskapet. Uppfattningen om situationerna påverkades av mer 

än kompetens och relation. Den uppfattade viljan att leda och att följa var också viktiga och 

utslagsgivande i den här studien och bör därför ingå som ett komplement i en modell för 

situationsanpassat ledarskap. 
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5.2 Könsskillnader och kulturanpassning

Kulturskillnader i de olika grupperna, körmedlemmar och rödakorsare, skulle kunna utläsas ur 

resultaten ovan. I en kör är alla beroende av hela gruppens gemensamma insats medan de aktiva i 

Röda Korset kan arbeta mer oberoende av varandras prestationer. De två gruppernas svar tyder på 

att dessa skillnader kan uttydas ur undersökningen. Men det verkar som att gemenskap och 

ledarskap är viktiga i samma höga grad i de båda kulturerna. De är svårt att relatera resultaten till att 

bero på just kulturskillnader eftersom kultur är så svårt att beskriva på ett objektivt sätt.

Kvinnor och män har till viss del svarat olika i den här undersökningen. Speciellt tydligt är att de 

kvinnliga respondenterna uttrycker att de vill att ledaren ska se just dem i gruppen. När det gäller 

kulturella skillnader så är det svårt att bestämt tillskriva könsskillnader som grund till svar i en så 

begränsad undersökning som denna. Det kan vara en tillfällighet att kvinnor svarat på detta sätt i 

den här undersökningen. Det skulle vara intressant att se om samma resultat skulle uppnås med 

andra och flera respondenter. Männen visar inte på samma önskan i denna genomgång utan föredrar 

att ledaren ser till hela gruppen. Flera män uttryckte att det upplevdes viktigt att vara del i en grupp. 

Både männen och kvinnorna vill att ledaren ska ha ett likvärdigt eller bredare åtagande än de själva 

har. 

5.3 KASAM och SDT

Teorierna kring hälsa Känsla Av Samhörighet (KASAM) och internaliserad motivation som 

beskrivits genom Self Determination Theory (SDT) har flera beröringspunkter med följarskap. 

Dessa teorier har beskrivits ovan och det finns paralleller mellan dem och följarskap. 

En motiverad person har enligt SDT kompetens, självbestämmande och anknytning i en given 

situation. Detta ger en känsla av att kunna göra egna val i nuet utifrån sin situation. Om detta 

infinner sig för flera personer i en grupp, exempelvis några följare och en ledare, så är det troligt att 

en känsla av samhörighet också finns i den situationen. Denna valfrihet ska innebära att fritt kunna 

välja hur och vem man vill följa, hur man vill medverka och graden av åtagande. Allt detta innebär 

en förutsättning för en god hälsa. 

Enligt KASAM känner man då man har en god hälsa en relativt hög begriplighet, meningsfullhet 

och hanterbarhet i situationen. För att vara en medveten ledare eller en medveten följare så är det 

viktigt att känna att man har hälsa och att känna att man är motiverad, dvs att man vill.

För att vara en följare så behöver SDT och KASAM uppfyllas samtidigt som att det ska finnas en 

ledare som man vill följa och som man upplever vill leda. Ju mer medvetenhet en person är om sin 
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situation desto mer kan hon också påverka dess resultatet och sin hälsa.

I diskussionerna med respondenterna var det tydligt att alla var medvetna följare, vissa var också 

medvetna ledare, även om de inte diskuterat detta tidigare. Alla kände instinktivt och utan större 

betänketid hur det var att vara följare trots att de inte hade pratat om detta tidigare. I det ”bästa” 

situationerna och i de ”vanliga” situationerna så var det viktigt att känna sig sedd och 

uppmärksammad av ledare och de andra följarna, att vara med i gruppen. Det som utmärker en 

dåligt situation är att ledaren inte vill leda, även om följaren har stor motivation och känner för 

uppgiften. 

5.4 Motivation

Det är enligt författarna Ryan och Deci (2000) alla ledares ansvar att stötta och skapa 

förutsättningar för sina följare. Genom att göra detta i enlighet med följarnas förutsättningar, 

anpassat till deras situation, så kan ledaren skapa den bästa förutsättningen för följarens och den 

gemensamma framgången. I denna process är det viktigt att påminna sig om att den interna 

motivationen är starkast men den kan undergrävas av felaktig extern motivation. En ledare som 

känner till följarens vilja kan skapa förutsättningar för att använda sig av den interna motivationen 

och samtidigt internalisera extern motivation.

5.5 Situationsanpassat följarskap

För att en följare ska vara motiverad att följa och att utföra ett arbete så behöver båda känna att de 

har ”hälsa” enligt KASAM och de behöver också känna att de har självbestämmande som beskrivet 

i SDT. Följaren vill enligt den här undersökningen känna sig som en del i en grupp som leds av en 

person med kompetens och som ser alla följare. Ledaren skall utöver att ha tillräcklig kompetens för 

situationen, uppmärksamma alla följare och leda gruppen med ett bredare åtagande än varje enskild 

följare i den givna situationen. Ledaren ska skapa förutsättningar för att följaren ska vilja prestera 
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sitt bästa för att leva upp till höga förväntningar i de bästa situationerna. 

Situationsanpassat följarskap bör utvecklas utifrån följarens förväntan av kompetens, 

ledarskapsfokus och vilja att följa. För bästa resultat bör ledaren anpassa sig till de följare som valt 

att följa och att följa just henne. Motivationen kommer inifrån varje följare.

En följare gör sina val av ledare dels utifrån sig själv och dels utifrån gruppens gemensamma 

kompetens och vilja. För följare verkar dessa val ske omedvetet och de syftar till att de själva och 

den grupp de tillhör ska må bra och lyckas med sin uppgift. 

En följares situationsanpassade följarskap bör anpassas till ledaren på följande sätt:
Om ledaren har ett snävt åtagande, och endast bryr sig om några av följarna eller delar av 
situationen: 

• Följarna bör kommunicera sitt bredare åtagande och efterfråga en förståelse för 
helheten.

Om ledaren har låg kompetens: 

• Följarna bör dela med sig av sin kompetens, detta ökar den gemensamma förståelsen.
Om ledaren har låg vilja att leda: 

• Följaren bör kommunicera sin vilja att bli ledd genom att be om stöd.
Dessa åtgärder kan enligt den här undersökningen förbättra situationen för följaren och öka 
möjligheten att både lyckas med uppgiften och att må bra i situationen.
Situationsanpassat följarskap passar väl ihop med situationsanpassat ledarskap. Men resultaten i den 

här undersökningen visar att det behövs vissa viktiga tillägg. Förutom uppgift och relation är det 

viljan att följa och viljan att leda som också avgör om situationen är positiv eller negativ för 

följaren. 
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6. Diskussion
I detta kapitel summeras undersökningens resultat samt vissa reflektioner kring dessa. Framtida 

forsknings förslag presenteras även.

Denna uppsats har grundats på forskning om organisation och ledarskap inom företagsekonomisk 

forskning samt även använt källor ifrån psykologin och medicinsk sociologi. Studier av följarskap 

och ledarskap förekommer således inom olika vetenskaper och det är därför intressant att arbeta 

med en tvärvetenskaplig ansats. Detta kan kasta nytt sken på gamla kunskaper. 

Traditionell ledarskapsforskning har mest fokuserat på ledarens makt att påverka följare. Denna 

studie visar att följaren har stor makt i sitt val av ledare. Utredningen lyfte fram följarens situation 

och motivation för att välja en ledare.

Jag är intresserad av att undersöka underliggande motivation och vilja till att följa och att följa i 

olika situationer. Enligt den här undersökningen så är kompetens och intresse grunden till 

engagemang i en organisation med frivilligt arbete. Anledningar till att vilja vara kvar och utvecklas 

inom organisationen är att vara en del i en gemenskap och att känna trygghet samtidigt som att alla 

tillsammans lever upp till förväntningar och klarar av uppgifter, att utvecklas och känna att man vill 

engagera sig. I en frivilligorganisation minskar man sitt engagemang, eller slutar, om man väljer att 

inte följa den ansvarige. Följarens val att välja att följa en viss ledare i en situation visar sig viktig i 

denna undersökning. Detta val kan vara förutsättning för att definiera följarskap. Ledarens vilja att 

leda behöver sedan matcha följarens vilja att följa. Genom en modell för situationsanpassat 

följarskap så kan följare få ett verktyg för hur de kan samarbeta med olika ledare på bästa sätt som 

samtidigt en god hälsa.

Alla respondenterna kunde beskriva sitt följarskap, även om det verkar som deras följarskap byggt 

på omedvetna handlingar och känslor. I diskussionen med respondenterna visade det sig att de 

medvetet kunde beskriva vad deras omedvetna val lett till i de valda situationerna. Det var faktiskt 

inte alls komplicerat att prata om detta. Följarskap bygger tydligen på till synes omedvetna 

handlingar och känslor som ligger så grunt i medvetandet att det lätt går att plocka fram och tala om 

dem.

6.1 Behållning inför framtida studier

Det verkar, till skillnad ifrån vad annan ledarskapsforskning har uppmärksammat, att valfriheten 

som följaren har dvs att välja vem och hur man vill följa, är viktigt. Detta vill jag undersöka vidare, 

speciellt i situationer som är svåra att hantera, som till exempel kriser eller stressiga situationer. 
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Ytterligare undersökningar om följare i olika situationer kan också utgå ifrån varje följares förmåga 

och talang. Att utreda ledarskap och följarskap under stress och kris, då många människor helt 

omedvetet och blixtsnabbt väljer att följa eller att leda kan leda till ökad förståelse kring 

krishantering. Detta hoppas jag kan inspirera även andra studenter och forskare.
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Bilaga 1
Att följa och att leda, vad innebär detta?
Inledande beskrivning av vad jag läser in i att leda och att följa. Här använder jag två exempel om 
hur några väljer att följa en ledare och att denna leder tack vare att personen är vald. Exemplen 
anpassas till respondentens vardag. 

Ett annat exempel är när en olycka händer och vissa människor kommer att agera, göra något och 
säga åt någon annan att göra något.. 

Man väljer vad man ska göra i varje situation, lämna eller agera.

Första kommer några korta frågor, sedan tre huvudfrågor, sedan två avslutande frågor. Det hela bör 
ta ca 30 min.

Varje del av huvudfrågorna kan graderas utifrån följares intresse av att följa i varje moment, eller 
situation. Varje delfråga kan graderas någonstans mellan 1 och 10 på en 10-gradig skala.

Inledande frågor:
Är du kvinna eller man?

Hur länge har du varit frivilligt aktiv?

Hur gammal är du?

Huvudfrågor, med tre följdfrågor var
1)
Beskriv ditt bästa följar-tillfälle? Med bästa följartillfälle menar jag när det var helt självklart att 
följa och det kändes lätt och rätt.

a)
Kändes det lätt att följa på grund av att det var lätt eller enkelt för dig eller för flera involverade 
personer? Om det bara är två personer involverade: var det lätt för att du kände att det var lätt för 
just dig eller att det skulle vara lätt för flera som skulle vara i samma situation(dvs det är inte 
speciellt avsett för dig)

DU:

för mig---------------------för ytterligare personer (ex. En grupp)

LEDARE:

för sig---------------------för ytterligare personer (ex. En grupp)

(bedömning på skala 1-10)

b)
Kändes det lätt för att du hade passande kompetens?

DU:

lite kompetens---------------------mycket kompetens

LEDARE:

lite kompetens---------------------mycket kompetens

(1-10)
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c)
Kändes det lätt att följa för att du ville följa, just den här situationen passade dig?

DU:

ovillig att följa-------------------villig att följa

LEDARE:

ovillig att leda-------------------villig att leda

(1-10)

2)
Beskriv ditt värsta följar-tillfälle? Med värsta följartillfälle menar jag när det kändes jätte jobbigt att 
följa för att det kändes helt fel av någon anledning.

a)
Kändes det svårt att följa på grund av att det var svårt eller jobbigt för dig eller för hela gruppen 
gemensamt?

DU:

för mig---------------------för ytterligare personer (ex. En grupp)

LEDARE:

för sig---------------------för ytterligare personer (ex. En grupp)

(bedömning på skala 1-10)

(1-10)

b)
Kändes det svårt/motigt för att du inte hade passande kompetens?

DU:

lite kompetens---------------------mycket kompetens

LEDARE:

lite kompetens---------------------mycket kompetens

(1-10)

c)
Kändes det svårt att följa för att du ville följa, just den här situationen inte passade dig av något 
skäl?

DU:

ovillig att följa-------------------villig att följa

LEDARE:

ovillig att leda-------------------villig att leda

(1-10)

3)
Beskriv ett helt vanligt följar-tillfälle? Med ett helt vanligt följartillfälle menar jag hur det är 
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vanligtvis när du följer någon för att göra det du gör i gruppen.

a)
Kändes det vant att följa på grund av att det passade eller var bekvämt för dig eller för hela gruppen 
gemensamt?

DU:

för mig---------------------för ytterligare personer (ex. En grupp)

LEDARE:

för sig---------------------för ytterligare personer (ex. En grupp)

(bedömning på skala 1-10)

b)
Kändes det normalt, naturligt för att du hade passande kompetens?

DU:

lite kompetens---------------------mycket kompetens

LEDARE:

lite kompetens---------------------mycket kompetens

(1-10)

c)
Kändes det bra/vanligt att följa för att du ville följa, just den här situationen var känd och 
uppskattad av dig?

DU:

ovillig att följa-------------------villig att följa

LEDARE:

ovillig att leda-------------------villig att leda

(1-10)

Avslutande frågor:
Har du erfarenhet av att leda grupper eller enskilda inom just det här området?

Har du annan erfarenhet av att leda (i något annat sammanhang.)

1) enskilda personer 

2) grupper?
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Bilaga 2
Att följa och att leda, vad innebär detta?
Svarsformulär

3 Inledande frågor
3 Huvud frågor, med tre följdfrågor var
1) Bästa följarsituation
JAG:

för mig 1 ----------------------------------------------------------- 10 för ytterligare personer (ex. En 
grupp)

LEDARE:

för sig 1 ------------------------------------------------------------10 för ytterligare personer (ex. En grupp)

(1-10)

b)
JAG:

lite kompetens 1 --------------------------------------------------------- 10 mycket kompetens

LEDARE:

lite kompetens1 --------------------------------------------------------- 10 mycket kompetens

(1-10)

c)
JAG:

ovillig att följa 1 --------------------------------------------------------- 10 villig att följa

LEDARE:

ovillig att leda 1 --------------------------------------------------------- 10 villig att leda

(1-10)

2) Värsta följarsituationen
a)
JAG:

för mig 1 --------------------------------------------------------- 10 för ytterligare personer (ex. En grupp)

LEDARE:

för sig 1 --------------------------------------------------------- 10 för ytterligare personer (ex. En grupp)

(1-10)

b)
JAG:

lite kompetens 1 --------------------------------------------------------- 10 mycket kompetens
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LEDARE:

lite kompetens 1 --------------------------------------------------------- 10 mycket kompetens

(1-10)

c)
JAG:

ovillig att följa 1 --------------------------------------------------------- 10 villig att följa

LEDARE:

ovillig att leda 1 --------------------------------------------------------- 10 villig att leda

(1-10)

3) Vanlig följarsituation
a)
JAG:

för mig 1 --------------------------------------------------------- 10 för ytterligare personer (ex. En grupp)

LEDARE:

för sig 1 --------------------------------------------------------- 10 för ytterligare personer (ex. En grupp)

(1-10)

b)
JAG:

lite kompetens 1 --------------------------------------------------------- 10 mycket kompetens

LEDARE:

lite kompetens 1 --------------------------------------------------------- 10 mycket kompetens

(1-10)

c)
JAG:

ovillig att följa 1 --------------------------------------------------------- 10 villig att följa

LEDARE:

ovillig att leda 1 --------------------------------------------------------- 10 villig att leda

(1-10)

3 Avslutande frågor
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