
 

 

 

 

Ins t i tu t ionen fö r  service management  

och t jänstevetenskap  

 

 

 

 

 

 

 
 

Examensarbete för kandidatexamen  

Följarskapets makt 
Klädkoder och frukostraster som maktutövande i 

detaljhandelns vardag  
 

Josefine Bergdahl 

Johanna Bakos 

 

 

Antal ord: 14525 

 

Gruppnr: 064 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Handledare: 

Malin Espersson 

Examensarbete 

VT 2018 



 

 

Sammanfattning 
Titel: Följarskapets makt – klädkoder och frukostraster som maktutövande i detaljhandelns vardag 

 

I problembakgrunden redogörs det för ett upplevt glapp i tidigare forskning som hittas kring följares 

maktutövande och ledarens kön. Det beskrivs hur forskning tidigare i stor utsträckning fokuserat på 

ledarrollen och hur följare kompletterar samt påverkar den. Vidare formuleras syftet och 

frågeställningarna utifrån det upplevda glappet i existerande forskning. 

 

Syftet med arbetet är att analysera hur följare utövar sin egen makt i ledare-följare-dynamiken och 

hur utövandet ändras av ledarens kön.  

• Hur ändras följarnas utövande av makt vid ledarens närvaro? 

• Hur utövar följarna sin makt i ledare-följare-dynamiken? 

• Hur ändras följarnas maktutövande av ledarens kön? 

 

Metodkapitlet utgörs av redogörelser för valet av deltagande och semi-dolda observationer som 

insamlingsmetod för det empiriska materialet. Det förklaras att metoden valts för dess fokus på 

sociala interaktioner vilket gynnar det valda syftet och frågeställningarna i arbetet. Vidare beskriver 

vi även problematik som kan uppstå vilket bl.a. inkluderar observationseffekter.  

 

De teoretiska ansatserna utgörs inledningsvis av en fördjupning i följarskap samt socialpsykologiska 

teorier som går in på sociala interaktioner och hur samspel mellan människor formas. Begrepp som 

ytterligare lägger på en dimension för sociala samspel adderas då de redogör för kön, olika 

ledarroller samt personliga preferenser som alla influerar människors samspel.   

 

Slutsatserna som den här undersökningen påvisar är att då ledaren är närvarande avtar det 

maktutövande som hos följarna tar sig i uttryck i sammanhang då ledaren är frånvarande, samt att 

följarna utövar sin makt i ledare-följare-dynamiken genom att ta egna beslut vad gäller 

arbetsuppgifter, frångå dagliga rutiner och klädkoder och att på egna villkor välja i vilken grad de 

ska interagera med ledarna. Avslutningsvis är slutsatsen att ledarens kön och framförallt hur det 

formar dess ledarskap har stort inflytande över följarnas maktutövande samt dess potentiella 

räckvidd.  

 

Nyckelord: Ledarskap, följarskap, socialpsykologi, kön, könsroller, makt 
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1. Problembakgrund 

En stor del av den forskning som gjorts kring ledarskap fokuserar främst på ledaren och dess 

egenskaper och möjligheter till att påverka sina följare (Schedlitzki & Edwards, 2014). Det läggs 

tyngdpunkt på hur man som ledare ska agera utifrån olika situationer (Wright, 2017) förhålla sig till 

arbetsuppgifter och processer (Larsson & Lundholm, 2013) samt hur det faktiska görandet av 

ledarskap går till (Bartelings, Goedee, & Bijl, 2016; Carroll, Levy & Richmond, 2008; Mintzberg, 

1975/1990; Pye, 2005; Tengblad & Vie, 2012). Det har även lagts stort fokus på olika ledarskapsstilar 

och hur ledaren ska arbeta för att uppfattas på ett sätt som skapar effektivitet på arbetsplatsen 

(Sveningsson, Alvehus & Alvesson, 2012). På senare år har det skett ett skifte i forskningen som då 

även uppmärksammat följarna och deras roll i ledar-följare-relationen (Uhl-Bien, Riggio, Lowe & 

Carsten, 2014). Fokus har då centrerats kring hur följare kan influera ledare samt hur följarna aktivt är 

med och formar arbetsprocessen (Baker, 2007; Blom & Alvesson, 2014). Ett område som kan 

utvecklas vidare är följarnas perspektiv på deras roll och följarnas makt i ledar-följare-dynamiken. 

Forskning som gjorts inom området tenderar till stor del fokusera på hur följarna kan bidra till ledarens 

utveckling (Pearse, 2017). Däremot visas det historiskt sett att ledare som förlorar sina följare också 

förlorar sin makt och paralleller kan göras med att bara för att följarna inte har samma grad av 

beslutsfattande så saknar de inte makt och inflytande (Monö, 2010). Det leder vidare till att det som 

inte tas i stor beaktning i forskning är hur följarnas uppfattning om makt och deras utrymme att 

använda den skiftar, samt vad som påverkar och styr det skiftet.  

 

Tidigare har arbetsmarknadens ledande roller dominerats av män (Andersson, 1993; Broadbridge, 

2010; Feagin & Ducey, 2017; Klettner, Clarke & Boersma, 2016), vilket har bidragit till att det är där 

forskningens fokus har funnits. Mer specifikt har marknaden för detaljhandel genomgående haft män 

i ledande positioner trots att den resterande arbetsstyrkan nästan uteslutande varit bestående av kvinnor 

(Broadbridge, 2010). Marknader tenderar att förändras vilket leder till att kvinnliga chefer och 

managers har blivit ett vanligare inslag på arbetsplatser det senaste decenniet (Broadbridge, 2010, 

Klettner et al., 2016; Machold, Huse, Hansen & Brogi, 2013; Tiegen, 2012). Förändringarna sker 

långsamt och gradvis men trots det är kvinnor fortfarande underrepresenterade i ledande positioner 

inom detaljhandels-verksamheter (Broadbridge, 2010). Mycket av problematiken som knutits till 

kvinnors svårigheter att nå ledande positioner har kopplats till könsnormer och stereotyper kring de 

attribut som socialt kopplas till det kvinnliga könet (Broadbridge, 2010). Skiftet i ledarrollens 

fördelning har i sin tur bidragit till att även forskning som kretsar kring ledarskap och kön blivit allt 
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vanligare. Den kvinnliga chefen och hur hon skiljer sig från sin manliga kollega har analyserats av 

flertalet forskare under senare år (Eagly 2005, 2007; Eagly & Carli, 2007; Eagly & Johnson, 1990; 

Eagly & Karau, 2002; Eagly, Karau, & Makhijani, 1995; Helgesen, 1990; Rosener 1990; Yoder 2001). 

Resultaten har skiftat mellan att konstatera att det inte finns skillnader till att det finns skillnader i 

ledarskap beroende på kön (Eagly & Johnson, 1990). Gemensamt för studierna är att de skillnader som 

påträffats främst satts i förbindelse med ledarens fokus och förhållande till arbetssätt och personal 

(Eagly 2005, 2007; Eagly & Carli, 2007; Eagly & Johnson, 1990; Eagly & Karau, 2002; Eagly et al., 

1995; Helgesen, 1990; Rosener 1990; Yoder 2001). Övergripande framhålls det att kvinnors ledarskap 

är mer demokratiskt och inkluderande och mäns mer uppgiftsorienterat (Eagly & Johnson, 1990), 

vilket kan liknas med de attribut som ingår i de communal och agentic ledarskapsrollerna (Eagly & 

Karau, 2002; Eagly & Steffen, 1984).  

 

Intresset har funnits i att undersöka makt kopplat till kön, att undersöka hur följare uppfattar ledarens 

makt utifrån dess kön och lyfta hur det influerar produktivitet på arbetsplatsen (Ragins & Sundstrom, 

1990). Slutsatser som dragits syftar till att uppfattning av makt och ledarskap ofta kan härledas till 

balansen av ledarens och följarnas kön (Ragins & Sundstrom, 1990). Kvinnor uppfattats utöva makt 

mer effektivt än män oavsett följarnas kön medan män med kvinnliga följare utvärderats mer negativt 

(Ragins & Sundstrom, 1990).  

 

Utifrån tidigare forskning inom de olika fälten finns det intresse och utrymme att analysera uppfattning 

av makt utifrån följarnas perspektiv. Även vidare forskning hänvisar i riktning kring att undersöka 

kvinnor och män i ledande positioner och deras ledarskapsstil (Kusterer, Lindholm, & Montgomery, 

2013). Könsskillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap i relation till ledarens makt har, som 

nämnt tidigare, i flera fall redan analyserats. Dock har inte kombinationen av hur följares uppfattning 

av sin egen makt, samt utrymme att utöva den, i relation till vilken påverkan ledarens kön har på det 

tidigare studerats. Denna analys ämnar bidra till forskningsfältet genom att bredda förståelsen 

ytterligare för hur ledarens kön influerar följarskapet. Det genom att undersöka följarnas utrymme att 

utöva makt i ledar-följare-relationen kopplat till ledarens kön.   

1.1 Syfte  

Syftet med arbetet är att analysera hur följare utövar sin egen makt i ledare-följare-dynamiken och 

hur utövandet ändras av ledarens kön.  
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1.2 Frågeställning 

• Hur ändras följarnas utövande av makt vid ledarens närvaro? 

• Hur utövar följarna sin makt i ledare-följare-dynamiken? 

• Hur ändras följarnas maktutövande av ledarens kön? 

1.3 Disposition  

Kapitel 1 - Problembakgrund 

I problembakgrunden presenteras delar av den forskning som gjorts kring området ledare-följare-

dynamik för att ge läsaren en inblick i forskningsfältet. Vidare presenteras hur tidigare forskar förhållit 

sig till följarskapet och dess roll till ledaren och ledarrollen. Genom en avsmalning av området lyfts 

det fram eventuella luckor i den gjorda forskningen och dragna slutsatser.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att analysera hur följare utövar sin egen makt i ledare-följare-dynamiken och 

hur utövandet ändras av ledarens kön.  

• Hur ändras följarnas utövande av makt vid ledarens närvaro? 

• Hur utövar följarna sin makt i ledare-följare-dynamiken? 

• Hur ändras följarnas maktutövande av ledarens kön? 

 

Kapitel 2 - Metod 

I metodavsnittet presenteras valet av kvalitativ metodinsamling och de grunder på vilka deltagande, 

delvis deltagande samt dolda observationer valdes som insamlingsmetoder. Efter det redogörs det för 

hur urval och avgränsningar gjorts. Svårigheter med möjliga respondenter och dess ovilja att låta sina 

ledare-följare-relationer studeras förklaras. Vidare förklaras hur observationsschema utformats samt 

hur anteckningar förts och hanterats. Efter det presenteras det konkreta tillvägagångssättet för 

empiriinsamlingen, vilket följs av en beskrivning av hur materialet bearbetats inför och använts i 

analysen. Det följs av en reflektion kring hanteringen av svårigheter i observationer vilket bland annat 

inkluderar observationseffekten. Avslutningsvis diskuteras etik och värderingar följt av reliabilitet och 

validitet för arbetets genomförande kopplat till empiriinsamlingen.  

 

Kapitel 3 - Teori 

Inledningsvis presenteras ett avsnitt om följarskap och dess innebörd för bakgrunden i analysen. Efter 

det redogörs för socialpsykologin som utgör en grund för nästkommande teorier. För vidare 
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fördjupning presenteras social role theory och role congruity theory som teorier för att ge en mer 

fördjupad inblick i samspel och sociala interaktioner. Fortsättningsvis förklaras begreppen agentic och 

communal ledarskapsstilar som påvisar de uppfattade skillnaderna mellan manliga och kvinnliga 

förhållningssätt till ledarskap. Könsroller och görandet av kön följer som ytterligare begrepp för att 

ringa in den rådande forskningsbilden av ledare-följare-dynamik. Som en fortsättning på teoriavsnittet 

presenteras Interpersonal interaction theory (IIT) vilket beskriver hur ledare och följare med liknande 

karaktärer är kompatibla med varandra. Som en avslutande del länkas de olika teorierna samman i 

avsnittet urval, relevans och sammankoppling av teorier.  

 

Kapitel 4 - Analys 

I analysen används teorierna för att förstå den insamlade empirin. Den är uppdelad i tre delar som i sin 

tur bygger på arbetets frågeställningar. I den första delen beskrivs hur makt tar sig i uttryck hos följarna 

vid ledarens närvaro respektive frånvaro. Vidare analyseras i den andra delen hur följarnas makt i 

ledare-följare-dynamiken tar sig i uttryck. Avslutningsvis i den sista delen undersöks det hur ledarens 

kön kan påverka makt hos följarna. 

 

Kapitel 5 - Slutsats  

Slutsatserna är disponerade i ordning för att lättast relatera till frågeställningarna som läggs fram i 

inledningen av arbetet. De redogör för hur makt utövas, hur ledarens närvaro samt frånvaro influerar 

maktutövande samt hur ledarens kön påverkar följarnas maktutövande.   

 

Kapitel 6 - Diskussion  

Diskussionen följer upplägget i analysen där det inledningsvis diskuteras hur makten tar sig uttryck 

till följd av acceptans i ledare-följare rollerna. Efter det redogör vi för maktutövande i ledarens närvaro 

och frånvaro där skillnaderna och bakomliggande orsaker diskuteras. Avslutningsvis diskuteras 

maktutövande och ledarens kön vilket härleds till skillnader i ledarstil som bl.a. kopplas till agentic 

och communal ledarskapsattribut.  
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2. Metod 

I metodkapitlet redogör vi för vilka metoder som använts under arbetet och på vilka grunder de valts, 

vidare presenterar vi hur empiriinsamlingen gick till väga samt problematik kring insamlingen och den 

valda metoden. Arbetet har baserats på anteckningar från deltagande observationer av interaktioner 

mellan de formella rollerna ledare och följare. Undersökningarna har gjorts på tre större 

detaljhandelsföretag inom elektronikbranschen, järn- samt dagligvaruhandeln i södra Sverige. De 

genomfördes vid sju tillfällen under vecka 17 och 18 år 2018.  

2.1 En kvalitativ metod 

Valet av en kvalitativ metod för insamling av empiri till arbetet grundar sig i vår ambition att besvara 

det givna syftet och frågeställningarna. Den kvalitativa metodens intresse för innebörder, mening och 

förståelse för respondenterna ansåg vi vara lämplig för att kunna sammanställa en analys som gav 

möjligheter att dra slutsatser kring det valda problemet när empirin kan klassas som flertydig (Alvehus, 

2013; Alvesson & Sköldberg 2017; Fangen, 2005; May, 2001; Widerberg, 2002). Då problematiken 

grundar sig i interaktioner mellan ledare och följare samt vad som sker och inte sker i det sociala 

samspelet valde vi kvalitativ metod utifrån dess grund i att förhålla sig till innebörder snarare än 

mätbara sammanhang (Alvehus, 2013; Alvesson & Sköldberg 2017; May, 2001; Widerberg, 2002). 

Det var även ett gynnsamt metodval utifrån dess kompatibilitet med den valda teorin vilken lägger 

stort fokus på sociala samspel och interaktioner. Vidare syftar studien till förståelse av situationer i sitt 

sammanhang och att finna kunskap i angivet forskningsfält, vilket gör att arbetet kan härledas till en 

hermeneutisk epistemologi (Alvesson & Sköldberg, 2017; Justesen & Mik-Meyer, 2010).  

 

Genom att analysera empirin med utgångspunkt i en teoretisk referensram och som sedan bearbetas 

och utvidgas utifrån det empiriska materialet, kan uppkomst av ett mönster göra sig till känna 

(Alvesson & Sköldberg, 2017). Vilket i sin tur kan förklaras genom att vi i det här arbetet utgår från 

ett abduktivt förhållningssätt (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

2.2 Deltagande observationer 

Grunden i kvalitativ metod, och i den här studien de deltagande observationerna, ligger i att se 

sammanhang och situationer för att sedan tolka dess innebörd. Vid observationer är syftet att uppleva 

och studera naturligt förekommande interaktioner (Berthelsen, Lindhardt och Frederiksen 2017; 

Alvehus, 2013; Justesen & Mik-Meyer, 2010; Widerberg, 2002). Inom etnografiska studier 

förekommer variationer i hur deltagande forskarna är i studien. Från att inte alls vara involverade till 



Följarskapets makt 

Klädkoder och frukostraster som maktutövande i detaljhandelns vardag 

 

 9 

 

att vara fullständigt deltagande (Berthelsen et al., 2017; Justesen & Mik-Meyer, 2010) och i den här 

studien har vi varit delvis deltagande. Fokus har först och främst varit att observera och vidare ställa 

frågor där utrymme funnits. Det har varit gynnsamt för den här studien då deltagande observationer är 

till fördel vid ledarskap- och organisationsstudier (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Det gav oss 

möjlighet att besvara givet syfte och frågeställningar eftersom de hänvisar till den naturliga 

interaktionen.  

 

Ytterligare ett ställningstagande inom de deltagande observationerna i den här studien var att besluta 

om observationen skulle vara öppen eller dold, då olika metoder kan ge olika effekt på resultatet 

(Ahrne & Svensson, 2015; Alvehus, 2013). Studien i det här arbetet bygger på en kombination av de 

båda metoderna. Å ena sidan har en del av syftet delgivits till det undersökta fältet och då grunden för 

observationen varit en deltagande observation kan det anses ha varit en öppen observation. Å andra 

sidan kan det samtidigt argumenteras för att observationen till viss del var dold då det fulla syftet inte 

klargjordes och vissa detaljer sker i en dold observation (Ahrne & Svensson, 2015; Alvehus, 2013). 

Kombinationen av öppen och dold observation tog sig även i uttryck då vi genomförde en dold 

observation i den öppna på företag 1. Under två dagar valdes det att observera en annan avdelning i 

butiken på samma företag än den som först låg till grund för observationen då tillfälle gavs.  

 

Som utomstående utan tidigare referensramar för det sociala samspelet på de valda arbetsplatserna är 

det möjligt att observera interaktioner utan förutfattade meningar om personliga relationer eller 

dynamiker (May, 2001; Widerberg, 2002). Det bidrar till att observationer förblir neutrala i den 

aspekten. Med tidigare erfarenhet och kännedom av en arbetsplats eller grupp kan det neutrala 

förhållningssättet till socialt utbyte förloras. Risken för att personliga relationer ska influera 

upplevelsen och uppfattas som underliggande verkan i samspel kan minskas vid val av respondenter 

utan personliga anknytningar till observatören (Berthelsen et al., 2017; Justesen & Mik-Meyer, 

2010).  De personliga relationerna och de många lager av social komplexitet som ligger i en interaktion 

mellan två parter kan vara svårtolkade, men utifrån deltagande observationer ges möjlighet att skapa 

relation med respondenterna, ställa frågor och delta i sammanhang vid behov, vilket kan förtydliga 

otydligheter (Justesen & Mik-Meyer, 2010). För att kunna tolka och förstå bakomliggande innebörder 

i socialt utbyte, här med fokus på följarskap, könsroller och utrymmet för maktutövande i dem, upplevs 

det gynnsamt att dels kunna observera utan att påverka någon av parterna. Då observationerna ägde 

rum på företag som vi har en relation till hade vi ovanstående resonemang i åtanke för att i så stor 

utsträckning som möjligt kunna bevara ett neutralt förhållningssätt.   
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2.3 Urval och avgränsningar 

Det empiriska materialet har vi samlat in genom ett strategiskt urval för att komma åt och observera 

de delar av organisationen och de relationer som var relevanta för syftet (Alvehus, 2013).  I den här 

analysen är det strategiska urvalet hämtat från tre större företag inom olika branscher av detaljhandeln. 

Deras placering inom detaljhandeln användes som kriterier då vi valde ut dem. Där utförde vi semi-

dolda deltagande observationer på totalt fem stycken arbetslag i butiksmiljö under sju dagar. I urvalet 

är det följarna i arbetslaget som är fokusgruppen och dess interaktion med ledarna. För att vi vidare 

ska kunna tolka och förklara likheter samt skillnader i förhållande till följarskap, könsroller och makt, 

har vi genomfört observationerna under både manligt och kvinnligt ledarskap. Generellt var 

arbetslagens uppsättning en variation i både kön och ålder, även om vissa av grupperna huvudsakligen 

bestod av bara kvinnor eller män. Vi har medvetet valt att inte inkludera följarnas kön i undersökningen 

för att bibehålla fokus på det valda syftet samt hur det kan bidra till forskningsfältet. Valet grundar sig 

i möjligheten att få ett djup i undersökningen. Då både ledare och följare observerats tolkas urvalet 

vara heterogent, vilket är något som förespråkas i kvalitativa studier (Alvehus, 2013). Fortsättningsvis 

är mättnad något som det diskuteras mycket kring vid empiriinsamling (Ahrne & Svensson, 2015). Då 

observationer genomförts på tre företag och sammanlagt på fem arbetslag anses en tillräcklig mättnad 

uppnåtts för att besvara studiens syfte samt frågeställning och bidra till studiens representativitet 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Svårigheter som tydliggjordes under det strategiska urvalet var att detaljhandeln är en bransch som 

tenderar ha tydliga skillnader vad gäller kön i de olika positionerna i företaget. Kvinnor syns ofta i de 

lägre positionerna, så som i butikerna eller som del i ett arbetslag, och männen i de övre positionerna, 

som exempelvis avdelningschef och allt mer sällan i butikerna (Broadbridge, 2010). Det klargjordes 

vid en första kontakt med respondenterna då flera företag nekade att delta i studien på grund av att de 

demografiskt inte uppfyllde de önskemål som vår studie krävde.  

2.4 Observationsschema och anteckningar 

Under observationerna har vi lagt grunden för vad som ska observeras utifrån ett semi-strukturerat 

observationsschema (bilaga 1). Schemat beskriver var och vad som ska observeras (Bryman, 2011). 

Valet av den typen av observationsschema grundar vi i frågeställningen för att bidra till ett tydligt svar 

på studiens syfte. Med observationsschemat som bas har vi fortlöpande utfört anteckningar på fält för 

att inte missa eller utelämna delar av de observerade situationerna (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Vi 

förde anteckningar på antingen ett block eller en mobiltelefon kontinuerligt då händelser som 
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upplevdes relevanta för studiens syfte och frågeställningar inträffade. Det härleds till arbetssättet för 

planerade observationer då man utgår ifrån ett specifikt syfte (Bryman, 2011). Beslutet att enbart 

anteckna relevanta händelser och interaktioner möjliggjorde ett större fokus på det sociala samspelet 

(Bryman, 2011) då vi inte behövde vara fokuserade på att konstant nedteckna allt som sades utan 

istället kunde observera, reflektera och till viss del tolka vad som skedde. Planerade observationer, 

tillsammans med att anteckningarna är detaljerade, stärker validiteten samt bidrar med ett djup i studien 

(Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011; Justesen & Mik-Meyer, 2010). Då svårigheter kan 

förekomma i att genomföra observationerna med neutralt synsätt har vi gjort kursiva markeringar i 

anteckningarna för att särskilja på objektiva redogörelse och subjektiva värderingar (Ahrne & 

Svensson, 2015; Justesen & Mik-Meyer, 2010).  

2.5 Tillvägagångssätt  

När vi formulerat syfte och frågeställningar påbörjades utformningen av ett observationsschema för 

att veta vad som skulle observeras på fältet. Efter att vi författat observationsschemat, och det hade 

klargjorts att detaljhandelsföretag var intressanta för studien, kontaktade vi ett flertal företag via e-

post. Valet av att e-posta företagen baseras på att studiens tanke från start var att observera i det övre 

skiktet av organisationsstrukturen, vilka är lättare att få kontakt med via e-post. Det visade sig dock 

vara svårt att hitta företag som hade möjlighet att delta i studien. Då flera nekade ändrade vi 

inriktningen på studien och vi fick vidare ta hjälp av våra egna kontakter för att hitta företag att 

observera. Med hjälp av våra nuvarande och tidigare arbetsplatser, samt tidigare chefer på nya 

arbetsplatser hittade vi företag som hade möjlighet att delta i studien. 

 

Vi genomförde observationer under sju dagar och de genomfördes med bas i observationsschemat. 

Genomförandesättet skiljer sig dock mellan de olika arbetsplatserna. På alla företag observerade vi de 

sociala interaktioner som skedde mellan de formella rollerna ledare och följare. Vi observerade även 

interaktioner mellan andra följare och kunder samt hur följarna förhöll sig till arbetsuppgifter, varandra 

och situationer som uppstod kring det. På företag 1 genomförde vi observationerna som en del av 

arbetslaget, i likadana kläder och med deltagande i arbetsuppgifter vilket i efterhand upplevdes skapa 

en starkare förtroendegrund mellan oss och respondenterna. Det tolkas ha varit en bidragande orsak 

till att respondenterna kände sig bekväma nog att slappna av och agera naturligt i vardagen och 

behandla oss som en kollega och därmed delgav dem oss sina egna tankegångar och åsikter. 

Deltagandet inkluderade arbetsuppgifter som uppackning och frontning av varor i butiken, deltagande 

i raster och möten samt service till kunder. Vidare genomförde vi observationerna på företag 2 och 3 
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som “flugan på väggen” (Justesen & Mik-Meyer, 2010), utan företagets arbetskläder och där vi till 

största del stod utanför arbetslaget, samt inflikade med frågor i den möjlighet det fanns tillfälle. Där 

vistades vi i butiksmiljön som en kund med anteckningsblock eller mobiltelefon och observerade 

respondenterna under deras dagliga rutiner. I efterhand inser vi att det kan ha bidragit till att 

respondenterna inte agerade helt naturligt då de kände sig mer bevakade. Dock föreföll det sig naturligt 

att under dag två på företag 2 delta i de dagliga rutinerna på arbetsplatsen, genom uppackning av varor, 

för att på så sätt bidra till fler interaktioner och samtal med de anställda. 

 

Under insamlingen av det empiriska materialet grundade vi mycket av det som uppmärksammades i 

de sociala samspelen. Fokus låg på kommunikationen mellan individerna och hur deras handlande 

baseras på dess sociala roller (Nilsson, 1996) där ledare och följare är benämningar för vilken typ av 

social roll de förväntas ingå på arbetsplatsen. Ytterligare dimensioner som sedan adderas är kön och 

makt. Beteendet som väntas av en given roll är ofta förutbestämt (Nilsson, 1996) och påverkas av de 

attribut som kopplas till en ledande roll (Eagly & Karau, 2002). Om ett förväntat beteende inte möts 

kan oklarheter i de givna rollerna uppstå (Nilsson, 1996), vilket diskuterats vara närmare uppfattningen 

om kvinnliga ledare då könsrollen för kvinnor (Eagly & Steffen, 1984; Eagly, Wood & Diekman, 

2000; Mills, Culbertson, Huffman & Connell 2012) ligger längre ifrån den typiska uppfattningen om 

ledarrollen (Agars 2004; Eagly & Karau, 2002; Ridgeway, 2001). 

 

De observerade personerna var medvetna om att det fanns ett syfte med vår närvaro och förhöll sig 

förmodligen delvis till det givna syftet. För att minska observationseffekten (Alvehus, 2013) och 

bibehålla naturliga interaktioner på arbetsplatsen delgavs respondenterna inte det fulla syftet. Det syfte 

vi delgav respondenterna var att studien undersökte relationen mellan ledare och följare. Vårt beslut 

att inte delge det fulla syftet baseras på att det skulle påverka interaktionerna och minimera 

möjligheterna att observera naturliga situationer (Alvehus, 2013). Observationerna gjordes under 

heldagar på företaget där vi kunde delta i arbetet och under halvdagar på företagen där vi observerade 

som “flugan på väggen” (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Sammantaget observerades interaktioner i 

cirka 50 timmar under vecka 17 och 18. För respondenternas anonymitet ändrades några av citaten 

som citeras i analysen då de utgav information som kunde uppfattas inkräkta på deras anonymitet. 

2.6 Bearbetning av analys 

Efter insamling av empirin renskrev vi de anteckningar som gjort vid observationerna. För att lättare 

kunna hantera materialet sorterads vi de nedskrivna händelserna i olika kategorier (Ahrne & Svensson, 
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2015). Rutiner, roller, klädkoder och egna beslut är några exempel på kategorierna, vilka grundar sig 

i observationsschemat (bilaga 1). Vi utformade dem beroende på vilket område de var av relevans för 

i relation till studiens frågeställningar. Samtidigt kodade vi även namn på företag till nummer 

exempelvis företag 1, och avdelningarna till nummer följt av bokstav, exempelvis 1A. Ytterligare en 

kodning vi gjorde för att förtydliga ledarens kön vara att koda manliga ledare till ML och kvinnliga 

ledare till KL. Det för att lättare hantera och redovisa situationer i analysen utan att riskera 

respondenternas anonymitet. Vidare bearbetade vi materialet genom läsning, diskussion och analys i 

relation till den teoretiska referensramen för att på så sätt kunna förstå det empiriska materialet. 

Kopplingen mellan empirin och teorin möjliggjorde en tydligare bild av de sociala interaktionernas 

innebörd och kunde därmed användas mer effektivt i analysen.  

För att uppnå djup i analysen använde vi ett sållande förhållningssätt till empirianvändningen där bara 

det som ansågs av största vikt och relevans för studiens syfte, samt frågeställningar analyserades. 

Materialhanteringen underlättades av den inledande sorteringen som började redan under 

observationerna där vi kunde sortera vad som var användbart samt relevant i ett tidigt skede.  Utifrån 

grunderna om hantering av empiri (Ahrne & Svensson 2015) sorterade vi materialet som nämnt tidigt 

i processen för att få en tydlig överblick över de kvalitativa delarna. Det underlättade även vårt 

relationsskapande till materialet (Ahrne & Svensson 2015), samt synliggjorde en tydlig röd tråd i 

anteckningarna och de nedskrivna reflektionerna. Reduceringen av materialet (Ahrne & Svensson 

2015) gjorde vi genom läsning av de sorterade och kodade anteckningarna där de situationer och citat 

som upplevdes mesta relevanta för besvarandet av frågeställningarna valdes ut. Vilket exempelvis 

innefattade situationer där följarnas makt tydligt synliggjordes. Arbetssättet använde vi som en metod 

för att bemöta representationsproblemet (Ahrne & Svensson 2015) då allt material inte kan användas.  

Genom att skapa en självständighet i vår argumentation i relation till tidigare forskning och formade 

teorier kan auktoritetsproblemet bemötas. Genom studier av tidigare forskning och de slutsatser som 

redan dragits kring den valda problematiken förhöll vi oss till ambitionen att bidra med en del i ökad 

förståelse i det redan tillgängliga och studerade forskningsfältet (Ahrne & Svensson 2015).   

2.7 Svårigheter i observationer 

I de deltagande observationerna är det viktigt att forskaren hela tiden är medveten om sin närvaro och 

behåller sitt fokus på vad som ska undersökas (Berthelsen et al., 2017). Det finns också tidigare 

diskussioner kring hur forskare ska uppträda under observationen. Tidigare forskning går isär på så 

sätt att vissa forskare menar att det är viktigt att förhålla sig objektiv och behålla sin öppenhet kring 



Följarskapets makt 

Klädkoder och frukostraster som maktutövande i detaljhandelns vardag 

 

 14 

 

studien, medan andra påpekar att det är tidigare erfarenheter kan bidra till kontroll över forskningen 

(Alvesson & Sköldberg, 2017; Berthelsen et al., 2017; Justesen & Mik-Meyer, 2010). Således bygger 

den här studien genomgående på ett neutralt synsätt, genom att vi i största möjliga mån inte låter egna 

värderingar lysa igenom, vilket kan bidra till ökad kvalitet på resultat (Berthelsen et al., 2017). 

 

Ytterligare en svårighet kan vara det som kallas observationseffekt eller forskareffekt. Det innebär att 

situationen påverkas och man riskerar att gå miste om naturliga situationer om det finns vetskap om 

att en observatör är där (Ahrne & Svensson, 2015; Alvehus, 2013; Fangen, 2005). Det kan upplevas 

som rimligt att risken för konstlade interaktioner ökar ytterligare vid deltagande observationer då 

observatören inte bara smälter in i bakgrunden utan även tar del i sammanhanget. För att förhålla oss 

till den möjliga problematiken kring syftet och för att minska påverkan av observatörens närvaro på 

interaktionerna delgavs inte hela syftet med observationen, utan det syfte som delgavs respondenterna 

var att studien undersökte relationen mellan ledare och följare.  

 

Avslutningsvis upplevde vi även att det fanns svårigheter i de observationer där vi var utanför 

arbetslaget. Ett fullt deltagande i det dagliga arbetet underlättade för studien då interaktionerna följde 

sig mer naturligt och det synliggjordes situationer som annars kanske inte hade varit lika tydliga 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010). Likaså visade det sig att de anställda verkade bli mer nervösa när vi 

deltog som “fluga på väggen” (Justesen & Mik-Meyer, 2010) i jämförelse med då vi deltog i det 

dagliga arbetet. 

2.8 Etik och värderingar 

Informanterna utlovades full anonymitet och lovades att varken personuppgifter, företag eller 

beskrivningar skulle delges på ett sätt som gör att personen kan ges till känna. Den etiska hänsynen 

gör dock att det finns vissa begränsningar vad gäller redovisningen av den information informanterna 

delger (Widerberg, 2002). Utifrån fyra forskningsetiska principer (Bryman, 2011); informations-, 

nyttjande-, konfidentialitet- och samtyckeskravet har vi begränsat observationerna i avsikt att inte 

överskrida personliga integritetsgränser. Med hänsyn till informationskravet (Bryman, 2011) delgav 

vi respondenterna syftet med observationen i dess huvuddrag, men detaljer undanhölls medvetet för 

att inte äventyra de naturliga samspelen och sociala interaktionerna på arbetsplatsen. För att ta hänsyn 

till de etiska principerna kring nyttjande- och samtyckeskravet (Bryman, 2011) har respondenterna fått 

delgivande av syftet med informationen som samlas in, även om inte hela forskningssyftet 

offentliggjorts. Vi har även informerat och kontrollerat med varje deltagande respondent att dess 
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deltagande var frivilligt. Det gick inte att göra denna kontroll med respondenter från avdelningen där 

dold observation utfördes där vi istället vi utifrån de olika kraven behandlar deras uppgifter med största 

hänsyn och respekt. I enlighet med det sista etiska kriteriet förvarade vi även anteckningsmaterialet 

oåtkomligt för obehöriga och alla personuppgifter har hanterats med största diskretion under arbetets 

utveckling. Vårt beslut att inte delge respondenterna det fulla syftet kan ur ett etiskt perspektiv 

ifrågasättas då det delvis motsäger de forskningsetiska regler som finns (Ahrne & Svensson, 2015) 

men vi gjorde ändå valet för att minska risken för observationseffekt. I den här studien valde vi att 

genomföra en delvis dold observation, då en avdelning inte visste om att de observerades, med 

argumenten att miljön är relativt offentlig och att resultatet av studien inte går att koppla samman med 

några av de enskilda individer som deltagit (Ahrne & Svensson, 2015).  

2.9 Reliabilitet och validitet 

Forskningsfältet i det här arbetet grundar vi som sagt på en kvalitativ studie som bygger på tolkning 

och beskrivning av situationer i sitt sammanhang (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Det i sin tur gör 

studien svårare att återskapa då exempelvis anteckningarna på fältet kan skilja sig beroende på vem 

som genomför dem och på samma grunder att situationer tolkas på varierande sätt. Det kan härledas 

till att reliabiliteten i arbetet är förhållandevis låg (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Däremot med 

observationsschemat som grund i observationerna finns möjligheten att få kontroll över vad det är som 

undersöks och att rätt saker observeras. Vilket vidare gör det att validiteten i arbetet kan tolkas som 

hög då frågeställningen går att besvara (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Då observationerna delvis 

genomförts på företag som vi har personlig anknytning och erfarenhet till, eftersträvas ändå att 

analysen samt observationerna värderas utifrån ett opartiskt förhållningssätt. Däremot kan egna 

erfarenheter influera diskussion samt slutsats då genomgående värdeneutralitet är svårt att bevara i 

längden (May, 2001) vilket vi även upptäckt under arbetets gång. 
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3. Teoretisk referensram och begrepp 

I teoridelen redogörs det för centrala teorier och begrepp som är grundläggande för analysen. 

Inledningsvis presenteras följarskap som en bakgrund då de är den målgruppen som står som fokus i 

arbetet. Fortsättningsvis presenteras teorin om socialpsykologi som grund vilket leder vidare till social 

role theory och begreppen agentic och communal. Efter det redogörs det för betydelsen av könsroller 

som är en förlängning av socialpsykologin. Vidare utvecklas socialpsykologin med förgreningar i 

Interpersonal interaction theory, Social exchange theory och Role congruity theroy.  

3.1 Följarskap 

Dynamiken mellan två parter där den ena innehar en maktposition och den andra en ordnad roll är 

grunden till ledare-följare-dynamiken (Carsten, Uhl-Bien, West, Patera & McGregor, 2010; De 

Villiers, 2014; Gobble, 2017; Kelley, 1988; Meindl, 1995; Pearce & Conger, 2003). Studier om 

följarskap används ofta för att förstå ledarskap och dess processer bättre (Pearce & Conger 2003). 

Följarskap har analyserats utifrån hur det påverkar, underhåller och påverkar ledarskapet och formar 

ledarens förhållningssätt (Carsten et al., 2010). Följarskap har i forskningsresultat konstaterats 

konstruera ledarskapet och dess roll (Meindl, 1995), men för att förstå följarskap behöver studier som 

fokuserar på förståelse om följarskapet för följarskapets skull studeras. 

 

Without his armies, after all, Napoleon was just a man with grandiose ambitions. 

Everyone is a follower at some point, and being a good follower can require as much 

attention as being a good leader. (Gobble, 2017, s. 59) 

 

Citatet förklara tydligt värdet och betydelsen av följare, det blir därför intressant att förstå vad som 

driver följare i deras följarskap. Effektivt följarskap och de följare som upplevs mest verksamma är de 

som utför så kallat självledarskap (De Villiers, 2014). Likt det är management av sig själv i relation 

till engagemang och kompetens ett recept på hur och när gott följarskap upplevs mest effektivt (Kelley, 

1988). Mycket av det som framhålls som egenskaper för gott följarskap och effektivitet som följare är 

karaktärsdrag som traditionellt länkas samman med gott och effektivt ledarskap (Kelley, 1988). Det 

kan alltså tolkas som att effektivt ledarskap av sig själv som följare, kollektivt leder till effektivt och 

gott följarskap (Gobble, 2017). Förståelsen för att följarskap inte nödvändigtvis utgör en träningsrutin 

till ledarskap som slutgiltigt mål ger en bild av att följarskap inte är en påtvingad roll utan ett val där 

människor trivs i sin roll (Gobble, 2017; Kelley, 1988). Det kan utifrån det förstås att rollen som följare 

aktivt eftersöks och eftersträvas (Gobble, 2017). Rollen som ledare kan för många upplevas för 
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utpekad och central och många av de som bidrar mest till arbetet föredrar att inte vara den som står i 

framkant utan föredrar att finna trygghet i en delad gemenskap (Gobble, 2017). Förståelsen för hur 

många följare förhåller sig till sin roll och hur de finner trygghet i det kan lägga grund till att motivera 

dem samt att forma deras produktivitet i en riktning som stämmer överens med ledarens och företagets. 

 

Fortsättningsvis visar tidigare forskning också på att ledaren påverkas av de egenskaper som följarna 

besitter och att följarna med sitt stöd i ledaren bidrar till att skapa en god ledare (Monö, 2010). Följarna 

har i sin roll möjligheter att influera ledaren och dess förhållningssätt till sin roll och dess utövande 

(Oc & Bashshur, 2013). Följarnas möjlighet till påverkan kan följaktligen ses som en maktposition i 

förhållande till ledaren (Oc & Bashshur, 2013) vilket i sin tur skapar utrymme för följaren att använda 

sin makt och få genomslag. Det finns egenskaper som kan mäta om följare passar som bra eller mindre 

bra som följare och för den här analysen ligger fokus på två av dem; aktiv och självständig följare 

(Monö, 2010). Skillnaden på att vara en aktiv eller en passiv följare innebär att man som aktiv följare 

är företagsam och med målmedveten. Att vara aktiv kan både innebära aktiv fysiskt och aktiv psykiskt 

exempelvis genom kreativitet. Värdet i att vara en aktiv följare är stort då det bidrar till att vara en 

handlingskraftig grupp som tillsammans med ledaren når gemensamt uppsatta mål (Monö, 2010). En 

passiv följare uppnår inte lika hög grad av initiativtagande som en aktiv följare och väljer mer att bara 

följa med (Monö, 2010). Genom att vara en självständig följare bidrar man till följarskapet bland annat 

genom att ta egna beslut, vilket även är en del i följarnas maktutövande (Oc & Bashshur, 2013). En 

aktiv och självständig följare kan innebära makt eftersom följare har information “från golvet” som 

ledare inte har liknande perspektiv på. Det bidrar till att det finns möjlighet för följare att använda sig 

av så kallad rationell övertalning (Oc & Bashshur, 2013). Det gör att feedbacken går uppåt i 

organisationen genom att använda logiska argument och fakta vilket leder till att följarna kan öka sin 

makt och sitt sociala inflytande hos ledaren (Oc & Bashshur, 2013).  De här egenskaperna anser många 

företag vara en risk då det kan bidra till dåliga beslut och missförstånd. Därför ser de helst att följare 

endast löper med utan att ifrågasätta, då det är en trygghet för ledarna (Monö, 2010). Dock krävs det 

följare som innehar de egenskaperna av att vara självständiga, utmana och till och med ifrågasätta 

ledaren för att skapa en stark och motståndskraftig grupp (Monö, 2010). 

 

Relevansen av att förstå konceptet och grundförutsättningarna för följarskap ligger i intresse för 

studien då följarna utgör den primära gruppen för observationerna samt syfte och frågeställning. 

Förståelse för bakomliggande mekanismer som utgör följarskapets grunder är därmed nödvändiga för 

att kunna göra en rättvisande studie av följarskap och dess maktutövande. Relationen mellan följarna 



Följarskapets makt 

Klädkoder och frukostraster som maktutövande i detaljhandelns vardag 

 

 18 

 

och dess ledare utgörs av ett socialt samspel som bottnar i övriga valda teoriers grunder. För att kunna 

tolka det sociala samspelet rättvist i den specifika relationen mellan ledare och följare kan teorin om 

följarskap användas för att öka förståelsen. En ökad förståelse är gynnsamt både under insamlandet av 

empirin samt vid efterarbete och analys för att kunna dra rättvisande slutsatser.   

3.2 Socialpsykologi - en förklaring av människors handlingar och beteende 

Forskning inom socialpsykologi utgår från att förstå och förklara människors handlingar och beteende. 

Det kan också vara i försök att förändra människors beteende (Nilsson, 1996). Det var i början på 

1900-talet som socialpsykologi tog sin start och utvecklades sen under flera decennier i olika 

inriktningar. Under 1980- och 1990-talen ligger det stora intresset i attityders roll i ett kognitivt system 

som både individ och grupp utgör en del (Nilsson, 1996), vilket är relevant utifrån studier om följarskap 

som till stor del bygger på dels individuella men även grupprelationer. Utifrån socialpsykologins 

grundtankar finns flera perspektiv att dela in forskningen i för att på så sätt förstå sociala handlingar 

(Nilsson, 1996). I kommande analys ligger fokus på två olika perspektiv. Det kognitiva perspektivet 

som förklarar på människors tolkning av omvärlden genom tankar, känslor och åsikter (Nilsson, 1996). 

Det andra perspektivet är socialt samspel som fokuserar på kommunikation och relationer mellan 

individer (Nilsson, 1996). I socialt samspel ingår rollteori och människors samt gruppers handlanden 

baseras på olika roller som uppfyller ett flertal funktioner. Oftast har individen ett förväntat beteende 

i sin roll och möts inte förväntningarna kan det uppstå oklarheter i rollerna (Nilsson, 1996). 

3.2.1 Social Role Theory - socialt beteende kopplat till könsstereotyper  

Social rollteori (SRT) används som ett samlingsbegrepp för att förstå orsakerna till de skillnader och 

likheter i socialt beteende kopplat till manliga samt kvinnliga könsstereotyper. Teorin uppkom inom 

forskningen om huruvida manligt och kvinnligt beteende faktiskt skiljer sig från varandra (Eckes & 

Trautner, 2000). Enligt SRT bestäms könsstereotyperna, liksom andra sociala stereotyper, till viss del 

av samhället och återspeglar olika yrkes- och samhällstrender (Brady, Issacs, Reeves, Burroway & 

Reynolds, 2011; Eagly & Steffen, 1984). Det går exempelvis att dra paralleller till att kvinnor ofta 

arbetar inom omsorg och män inom byggbranschen. Det är könsstereotypa branscher för förutfattade 

antagande fortfarande lever kvar. Det i sin tur kan härledas till att könsroller uppkommer av de olika 

typerna av arbete som traditionellt utförs av varje kön (Brady et al. 2011). 
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3.2.2 Role Congruity Theory - relationer mellan könsroller och sociala roller 

Role Congruity Theory (RCT) har sin utgångspunkt i SRT men sträcker sig utöver den till att också 

granska likheten mellan könsroller och andra roller, då bland annat ledarrollen (Eagly & Karau, 2002). 

RCT fungerar som en fortsatt utveckling för att förstå hur kön kan vara anledningen till kvinnors 

minoritet i det övre skiktet av ledare och de fördomar som följer mot kvinnliga ledare (Agars 2004; 

Eagly & Karau, 2002; Ridgeway, 2001). 

 

Teorin förklaras genom att könsroller och ledarroller framkallar två typer av fördomar; (a) kvinnors 

potential för ledarskap är mindre än hos män, eftersom ledarskapsförmågan hos män är 

könsstereotypisk och (b) mindre fördelaktig utvärdering av det faktiska ledarskapet hos kvinnor än 

män, eftersom ledarskapsbeteendet upplevs som något som kvinnor inte ska eftersträva (Eagly & 

Karau, 2002). Den påvisade uppfattningen om sambandet mellan ledarskapsroller och den kvinnliga 

könsrollen ger ofta fördomar mot kvinnliga ledare som följd. Vilket i sin tur leda till att kvinnor har 

svårare att nå ledande roller (Ritter & Yoder, 2004). Ojämnheten uppstår oftast på grund av sociala 

uppfattningar då ledarrollen tolkas genom agentic attribut och att det då inte stämmer överens med den 

kvinnliga könsrollen som istället förväntas ha communal attribut (Eagly & Karau, 2002). 

 

Socialpsykologin och dess grunder anses relevant att bygga studien på då empirin insamlats och 

analyserats genom ett grundläggande fokus på sociala interaktioner där det sociala samspelet (Nilsson, 

1996) utgör fokus. Rollteorin (Nilsson, 1996) om förväntade beteende som i studien övergår och 

vidareutvecklas till könsroller används för att tolka och förstå bakomliggande orsaker till beteende och 

utbyten i relationer. Som en vidareutveckling och specificering av socialpsykologi följer SRT och RCT 

vilket ytterligare tydliggör bakomliggande orsaker till könsroller genom könsstereotyper av manligt 

och kvinnligt samt de förutsättningar de ger. Relevansen för studien grundar sig, likt socialpsykologin, 

i förförståelsen för samspelet i sociala interaktioner.  

3.2.3 Agentic & communal – synen på ledarskapsstil utifrån kön 

Inom SRT har tidigare forskning visat att två nyckelattribut av könsstereotypa egenskaper är uppdelade 

i två dimensioner; agentic och communal (Eagly & Karau, 2002; Eagly & Steffen, 1984). 

Egenskaperna som länkas till agentic syftar till att styra, självständighet och självutveckling. I motsats 

avser de egenskaper som kopplas till communal istället vara osjälviskhet, omtanke över andra och att 

utföra uppgifter tillsammans med andra människor (Eagly & Karau, 2002; Kusterer et al., 2013). 

Genom att parallellt sammankoppla dessa egenskaper till ledarrollen visar forskning på att manliga 

ledare och chefer förväntas vara mer agentic och de kvinnliga ledarna förväntas vara mer communal 
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(Kusterer et al., 2013). Förutom den forskning som påvisar att det kvinnliga könet tenderar vara mer 

communal har det även påvisats att de agentic egenskaperna framförallt är de som förespråkas för 

ledare i allmänhet (Rosette & Tost, 2010). Forskning visar även på att inom ledar- och följar-

dynamiken förespråkas dessa könsstereotypa egenskaperna och då oavsett kön. Ledare förväntas vara 

agentic och följare förväntas istället vara tillmötesgående och lyhörda, communal (Gerber, 1988). 

 

Begreppen agentic och communal (Eagly & Karau, 2002; Eagly & Steffen, 1984) används i studien 

för att belysa de grunder som utgås ifrån när skillnader mellan kön och ledarskap undersöks. 

Förhållandet mellan vad som stereotypiskt uppfattas som manligt eller kvinnligt ledarskap presenteras 

tydligt genom begreppen och utgör en grundläggande förståelse för vilka normer som råder.  

3.3 Könsroller – förväntningar som kommer av kön 

Könsroller uppkommer enligt SRT (Eagly & Steffen, 1984) som en spegling av stereotypa yrkes- och 

sociala trender som råder i samhället (Eagly & Steffen, 1984; Eagly, Wood & Diekman, 2000; Mills, 

Culbertson, Huffman & Connell 2012). Vidare kan könsroller ses som en del i det hierarkiska system 

på vilket samhället bygger. När ett psykologiskt system väl etablerats upprätthålls det av socialt 

samspel mellan människor (Jost & Banaji, 1994). Det kan förstås att könsroller ursprungligen 

härstammar från vilka yrken som män och kvinnor traditionellt utförde (García-Cueto, Rodriguez-

Diaz, Bringas-Molleda, López-Ceperob, Paíno-Quesadac & Rodríguez-Franco, 2014; Mills et al., 

2012). Sociala hierarkier, vars system lever vidare i sociala interaktioner, kan utifrån dess inaktuella 

yrkesroller lägga grund för problematik (Eagly & Steffen, 1984; Eagly et al., 2000; Jost & Banaji, 

1994; Mills et al., 2012). Utifrån det finns det ökad risk för negativ uppfattning i ett servicemöte om 

personens kön, och de attribut som kopplas till det av könsroller, inte stämmer överens med 

uppfattningen om arbetsrollens attribut (Kusterer et al., 2013; Lyness & Heilman, 2006). 

Föreställningen om vilka attribut som kopplas samman med en yrkesroll kan därmed härledas till de 

könsroller från vilket kön som traditionellt utförde den (Mills et al., 2012). Karaktäristiska 

ledarskapsattribut stämmer vanligtvis mer överens med den typiska manliga könsrollen då män 

traditionellt innehaft ledande positioner (Andersson, 1993; Feagin & Ducey, 2017). Därmed har 

könsroller agerat som ett glastak för kvinnor som eftersträvat ledande yrkesroller då attributen för deras 

könsroll inte upplevts överensstämma med vad som krävs för att leda (Eagly & Karau, 2002; Fernandes 

& Cabral-Cardoso, 2003; Gardiner & Tiggemann, 1999; Heilman, 2001; Koenig, Eagly, Mitchell, 

Ristikari, 2011; Paris & Decker, 2012; Schein, 1973, 1975, 2001, 2007; Schein & Mueller, 1992). 
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Vidare kan paralleller dras mellan kvinnors svårigheter att nå ledande positioner och konstruktionen 

av ledarrollen efter den manliga könsrollen. Den manliga könsrollen inkluderar attribut som dominans, 

kontroll, självsäkerhet och självständighet (Kusterer et al., 2013). Attribut som även inkluderas i vad 

som är karaktäristiskt för agentic ledarskap (Kusterer et al., 2013). De attribut och karaktärsdrag som 

kopplas till den kvinnliga könsrollen, och även communal ledarskap, är omtanke, sympati, hjälpsam 

och känslig (Kusterer et al., 2013).  Därav kan en manlig ledare ses som en länk mellan sin könsroll 

och typiska ledarskapsdrag utan att det uppstår friktioner (Kusterer et al., 2013). Medan en kvinnlig 

ledare kommer att motsätta sig antingen vad som anses passande för henne som kvinna eller vad som 

väntas av en ledare (Kusterer et al., 2013). Upplägget för vad som förväntas av kvinnor och vad som 

förväntas av ledare stämmer enligt könsrollerna inte överens. 

3.3.1 Görandet av kön  

Distinktionen mellan det fysiska könet och socialt konstruerade värderingar kan vara svår att göra 

(West & Zimmerman, 1987). Kön och de normer som knyts till det reproduceras i sociala interaktioner 

och möten (West & Zimmerman, 1987). Könsnormer och det faktiska uppförandet av att vara och göra 

det kvinnliga könet, eller det manliga, är inte direkt kopplat till de fysiska skillnaderna (West & 

Zimmerman, 1987) men många av de normer som etablerats kan tolkas komma från de fysiska 

kapaciteterna som ges av de fysiska könen. Att göra kön innebär att man lägger värderingar och 

skillnader på de fysiska könen och därmed skapar ramar för vad det innebär att vara man eller kvinna 

som inte är nödvändiga, biologiska eller naturliga (West & Zimmerman, 1987).  

 

Teoretisk grund och kunskap om könsroller och görandet av kön anses relevant för förståelsen av 

sociala samspel både under observationerna men även vid analys av det empiriska materialet då 

tolkningar av interaktionerna görs. För att kunna tolka utkomster, händelser och relationer mellan 

människor krävs en bas av teoretisk förförståelse om hur kön influerar de sociala sammanhangen samt 

hur det påverkar människors förhållningssätt till varandra och sig själva. Likväl byggs en grund för en 

förståelse för vad kön sätter för förväntningar på beteende och roller.    

3.4 Interpersonal interaction theory – kompatibla karaktärer  

Interpersonal interaction theory (IIT) utgår ifrån att effektivitet och upplevd utkomst av en interaktion 

mellan människor har störst chans att vara hög och lyckad om parterna har kompatibla karaktärer 

(Carson 1969; Grayham, Dust & Zieghert, 2017; Kiesler, 1983, 1996; Leary, 1957; Sadler, Ethier & 

Woody, 2011; Wiggins, 1982). Fortsättningsvis ökar chanserna för en lyckad och effektiv utkomst av 

en interaktion ytterligare om en part är dominant och den andra undergiven (Grayham et al., 2017; 
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Kiesler, 1983; Leary, 1957). Relationen mellan IIT och maktbalans i interaktioner kan rubbas om en 

eller båda parter inte möts i rollerna som tillhandahåller störst chans för effektivitet (Grayham et al., 

2017). När obalans i interaktionsrollerna inträffar mellan ledaren och dess följare skapas friktioner, 

relationen kan ta skada och konflikter kan uppstå (Jehn & Mannix, 2001). IIT baseras på en grund där 

rubbningar i relationer direkt kan härledas till inkompatibla karaktärer och mer specifikt till om det 

finns en obalans i den dominanta sidan av relationen (Kiesler, 1983). 

 

Maktbalansen vilar på en variation i utrymme att utöva makt mellan ledare och följare. Där det ingår 

en acceptans av maktdistans i följarskapet och ett givet utrymme för ledaren att utöva sin makt 

(Grayham et al., 2017). Med det som utgångspunkt finns det inte utrymme för ifrågasättning vilket 

skapar en låst roll för följarna. Det i sin tur kan återspeglas som en negativ aspekt i IIT och den rådande 

maktbalansen i interaktionen. Distansen mellan den som innehar den givna makten och de som makten 

utövas över växer med en sådan inställning och om karaktärerna hos följarna inte är i balans med vad 

som krävs för ett effektivt IIT, kan det öka chanserna för friktioner att uppstå (Lian, Ferris & Brown, 

2012).  

 

Det ultimata utgångsläget för IIT och effektiva interaktioner sker då i möten där parterna själva känner 

att dess maktbehov uppfylls (Kiesler, 1983). Det går utifrån det även att konstatera att i interaktioner 

där nämnda maktbehov inte möts och en av parterna inte möter den undergivna rollen kan 

effektiviteten av mötet avta och viljan till framtida interaktioner minska (Kiesler, 1983, 1996), det går 

även att utläsa risker för osäkerhet i interaktioner om IIT rollerna inte fylls vilket även det kan bidra 

till att minska effektivitet (Grayham et al., 2017). Den sociala delen av interaktionen argumenteras 

vara den del som lägger grund för tillit i relationen (Uzzi, 1997) men den diskuteras även skapa 

möjligheter för problem. Relationella band och åtaganden kan då diskuteras kunna influera en part att 

fatta beslut den annars inte gjort för att ta hänsyn och blidka sina åtaganden i den sociala relationen. 

 

Förståelsen för grunderna om vad som utgör en effektiv interaktion är viktiga då det empiriska 

materialet utgörs av observationer av socialt samspel. Utövandet av makt i ledare-följare-dynamik och 

dess förhållande till ledarens kön observeras och tolkas genom att förstå de sociala interaktionerna, 

rollerna och relationerna. För att kunna dra slutsatser och analysera det empiriska materialet anses det 

nödvändigt att utgå ifrån en teoretisk ansats som delvis grundar sig i en förståelse för vad som lägger 

grund för ett lyckat relationellt utbyte.  
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3.5 Urval, relevans och sammankoppling av teorier 

En aspekt som varit grundläggande för de valda teorierna är deras direkta anknytning till följarskap 

som också kan kopplas till socialpsykologin. De valda teorierna samt begreppen är förgreningar av en 

ursprunglig uppfattning om sociala samspel och roller i interaktioner som sedan vävt in hur kön, makt 

och ledarskap kan både influeras av samt influera dessa sociala utbyten och balanser.  Teoriernas 

direkta anknytning till varandra genom gemensamt ursprung har gjort att de ger goda möjligheter att 

kunna vävas samman för att förse studien med en tydlig teoretisk grund.  Utgångspunkten för samtliga 

antagande är det sociala samspelet och de normer som råder för interaktionerna i det påverkas av 

parternas kön, maktbalansen samt dess förhållande till varandra.  
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4. Analys 

Analysen är uppdelad i tre delar utifrån de områden som berörs av frågeställningarna för att tydliggöra 

olika analytiska ställningstaganden. Del ett kommer således att beröra maktutövande under ledarens 

närvaro och frånvaro för att sedan övergå i del två som berör följarnas makt i vardagssituationer. Del 

tre kommer att beröra huruvida ledarens kön influerar maktutövandet hos följarna. I analysen kommer 

företagen benämnas som 1, 2 och 3, samt de olika avdelningarna på respektive företag som 1A, 1B, 

2C, 2D och 3E. 

4.1 Makt i ledarens närvaro och frånvaro 

I den första delen kommer analysen av det empiriska materialets utgångspunkt framförallt grundas i 

hur följarna tar beslut eller tilldelar sig makt då ledarna inte är där, men också hur skapandet av 

följarskap kan skilja sig beroende på om ledaren är närvarande eller frånvarande. Analysen bygger på 

en förståelse av det empiriska materialet som tolkats från delar av den teoretiska referensramen.  

 

Observationerna visar att det på alla de observerade företagen finns en tydlig rollfördelning och 

struktur. 

 

Följare ger praktikant uppgift. Blir tilldelad ansvar för returer, men när ledaren kommer 

tillbaka och ber praktikanten torka av hyllorna på utemarknaden istället prioriteras det 

och följaren tar själv över ansvaret för returer. (Fältanteckning företag 1, 2018). 

 

Fältanteckningen visar att det ofta finns en följare som tar på sig ledarrollen och delegerar ut arbete till 

andra följare och på så sätt tilldelar sig själv makt. Dock frångås rollen som ledare då den ordinarie 

ledaren återvänder. Något som kan kopplas till om det är aktiva eller passiva följare (Monö, 2010) som 

arbetar på avdelningen. En aktiv följare som är målmedveten och utför så kallat självledarskap (De 

Villiers, 2014) tolkas vara mer benägen att utse sig själv till ledare för att exempelvis skapa effektivitet 

på avdelningen, när ordinarie ledare inte är närvarande. 

4.1.1 Motiv bakom egna beslut vid ledarens frånvaro 

Under observation på avdelning 1A uppmärksammas det att en följare kommer in på lagret med 

produkter från butiken. Observatören ifrågasätter varför produkterna plockas in och följaren svarar: 

 

De är ju så jävla fula, ska man titta på dem hela dan blir man ju deprimerad. Det värsta är 

ju att man inte kan rea bort skiten för då kommer det ju bara in fler, jaja, jag får väl dras 
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med dom tills jag går i pension. Men idag orkar jag inte titta på dem mer i alla fall.  

(Följare avd. 1A, 2018). 

 

Citat tyder på att följaren på eget initiativ väljer att plocka in produkterna och då ingen ledare är i 

närheten förbises det att fråga denne om råd eller tillåtelse. Efter det fortsätter följaren att ta egna beslut 

och väljer nu att rea ut produkter som följaren själv inte upplever säljer tillräckligt bra. 

 

Efter det valde hon att rea ut aktuella plagg för att hon inte upplevde att de skulle sälja 

bra ändå. Jag frågar om sånt kontrolleras med ML “Nej varför skulle man göra det, jag 

kan ju det bättre än han så vad ska han säga?” (Fältanteckning företag 1, 2018). 

 

Fältanteckningen kan tyda på att följaren ser sig själv som bättre än ledaren och bekräftar att situationen 

skulle kunna vara ett exempel på hur makt kan ta sig i uttryck då ledaren inte är närvarande. En 

liknande situation uppstår på avdelning 2D då ledaren inte är närvarande:  

 

I övrigt känns det som att säljarna i butiken har rätt att ta egna beslut i processerna och 

ett tydligt exempel är då en följare inte hittar en produkt registrerad i lager. Följaren frågar 

då sig själv om hon får bestämma pris då och svarar sig själv i samma stund ”Ja va fan, 

det får bli ett bra pris på den”. (Fältanteckning företag 2, 2018). 

 

De här situationerna kan förklaras genom att dra paralleller till teorin om de olika egenskaper som 

följare besitter (Monö, 2010). Ovanstående exempel behöver inte betyda att följarna är aktiva och 

företagsamma i sitt följarskap, men däremot verkar de inneha egenskaper i form av beslutsfattande och 

egna initiativ (Monö, 2010). Situationerna uppfattas dock skilja sig uttrycksmässigt. På avdelning 1A 

verkar beslutet genomföras för egen vinning då följaren inte personligen inte orkar med produkterna. 

Skillnaden mot avdelning 2D är att följaren där på ett skämtsamt sänker priset på produkten. Dock gör 

sig den bakomliggande grunden för det egna initiativet inte synligt i observationen vilket inte visar på 

om följaren gör det för företagets bästa eller för att känna sin egen makt. 

4.1.2 Ledarstilens bidragande till följarrollen 

 

Vid ett tillfälle ska det byggas om på avdelning 2D. Följaren bygger om efter eget tycke, 

smak och antagligen erfarenhet. När ledaren kommer stämmer följaren dock av med 

honom så att det ser ok ut. Ledaren påpekar att man kanske ska göra på ett annat sätt 
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istället. Följare försvarar och tror på sin idé. Ledare tar in vad följaren säger och säger 

inget mer. (Fältanteckning företag 2, 2018). 

 

Under observationerna uppfattas det som att följarna på avdelning 2D ser upp till sin ledare och gärna 

interagerar med honom samt rådfrågar då han är i närheten, vilket syns i ovanstående fältanteckning. 

Ledaren var under observationen ute mycket i butiken och arbetade tillsammans med följarna. Följarna 

skämtade, skrattade och skojade lika mycket oavsett om ledaren var närvarande eller om han inte var 

där. På avdelning 2C skiljde sig ledarstilen något då ledaren inte var ute i butiken på samma sätt som 

ledaren på 2D och under observationen deltog han inte med arbetet i butiken. Det är något som kan ta 

sig uttryck i följarnas beteende och bekräftas då följarna uttrycker missnöje av ledarens frånvaro i 

butiksmiljö.  

 

Vid samtal med en följare påpekar denne däremot att även om det finns roller i butiken 

så är det inte alltid man ser den faktiska ledaren som ledare. Följarna tilldelar ledarrollen 

till den dom ser upp till. (Fältanteckning företag 2, 2018). 

 

Fältanteckningen kan tolkas som ett synsätt som kommer som en följd av en frånvarande ledare då 

följarna vill ha någon att vända sig till och se som ledare för att hitta trygghet i sin följarroll.  

Skillnaden avdelningarna emellan och också ledarstilen emellan kan bidra till skillnad i följarskapet. 

Ett gott och effektivt följarskap går ofta hand i hand med ett gott ledarskap (Kelley, 1988). Ledaren på 

avdelning 2C är inte närvarande i lika stor utsträckning vilket kan skapa en osäkerhet i rollerna på 

företaget och den upplevda förväntningar som följarna har på sin ledare. Vilket kan länkas samman 

med att följarna inte trivs i sin roll som följare (Gobble, 2017; Kelley, 1988). Det är motsatsen till 

avdelning 2D där följarna utför sina uppgifter och arbetar på ett effektivt sätt vare sig ledaren är 

närvarande eller inte. Vilket kan grunda sig i att ledarskapet på avdelningen har engagemang och 

kompetens vilket också är faktorer som bidrar till effektivt ledarskap (Kelley, 1988). 

4.2 Utövande av makt 

Som en vidare fortsättning på analysens första del ligger utgångspunkten här istället i följarnas 

övergripande makt i ledare-följare-dynamiken. På samma sätt har även här situationer från det 

empiriska materialet analyserats och sammankopplats med teorier. I fokus står teorin om IIT och 

maktbalans som anses uppstå då karaktärer är kompatibla med varandra och då ledare samt följare 

accepterar den rådande strukturen som finns i relationen (Carson 1969; Grayham, 2017; Dust & 

Zieghert, 2017; Kiesler, 1983, 1996; Leary, 1957; Sadler, Ethier & Woody, 2011; Wiggins, 1982). 
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4.2.1 Makt(o)balans i ledare-följare-dynamiken? 

Vid observation på avdelning 3E förklaras det tydligt att varje avdelning i butiken har eget ansvar och 

arbetar självständigt. Det bekräftas under observationerna då en följare påpekar: ”Om jag kan mer och 

har mer erfarenhet än chefen är det ju inte lönt att gå och fråga honom nått. Jag har jobbat här i 30 år, 

jag kan ju mina grejer”. Vidare verkar det vara uppskattat att alla följare får ta beslut då det bidrar till 

ett bra flyt i arbetet.  

 

Innan lämnades alla jävla bajsmackor till chefen, så kom han kanske tillbaka efter helgen 

och hade massa skit att ta tag i, man utgår ju ifrån sunt förnuft om man bestämmer nått 

som kanske är nån annans, men det är aldrig några problem. (Följare avd. 3E, 2018). 

 

Citatet beskriver hur rollfördelningen på företaget gör att situationer kan lösas på ett effektivare sätt 

än att behöva gå genom en ledare för att fatta beslut, vilket respondenten uttrycker genom benämningen 

”lämnades alla jävla bajsmackor till chefen”. Interaktionerna mellan ledare och följare blir mer 

effektiva (Kiesler, 1983) och skulle kunna härledas till teorin om IIT och maktbalans (Grayham et al., 

2017). Ledare och följare på företag 3 kan förstås ha kompatibla karaktärer (Carson 1969; Grayham, 

Dust & Zieghert, 2017; Kiesler, 1983, 1996; Leary, 1957; Sadler, Ethier & Woody, 2011; Wiggins, 

1982) och båda parterna verkar acceptera den maktbalans som finns i relationen mellan ledare och 

följare (Grayham et al., 2017; Kiesler, 1983) då det bidrar till effektivt arbete. Följaren förklarar vid 

samma tillfälle att det är acceptabelt att fatta beslut på andras ansvarsområden så länge det görs med 

sunt förnuft, samt att ingen då klagar över det. Vilket i sin tur är det ultimata utgångsläget för IIT och 

maktbalans då båda parterna känner att deras maktbehov uppfylls (Kiesler, 1983, 1996). 

 

Fortsättningsvis visade observationerna på samma företag att det fanns en uppdelning mellan ledare 

och följare.  

 

Följare bjuder inte in ledarna till samtal och trots att de är nära varandra blandar de inte 

sig. Vi uppfattar att de håller sig inom sina hierarkiska grupper då de socialiserar privat 

och skojar och pratar i butiken. Ledarna pratar i en grupp och följarna en annan, trots att 

de står nära varandra i butiken. (Fältanteckningar företag 3, 2018). 

  

Observationerna visar att följarna inte verkar riktigt bekväma i närheten av ledarna. Det kan tolkas 

som att företaget har låg grad av social interaktion mellan de hierarkiska stegen vilket kan leda till en 

minskad tillit (Uzzi, 1997) i ledar-följar-relationen. Känslan av situationen var dock att det här 
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beteende troligtvis var på följarnas villkor och att det var de som hade makten i det avseendet. Vilket 

gav sig i uttryck genom att följarna drog sig tillbaka när ledarna samlades i butiken. Situationen kan 

uppfattas som ett sätt för följarna att utöva makt genom att ta avstånd men kan även tolkas som ett 

uttryck för missnöje hos följarna för deras ledare. Följden av missnöjet kan i sin tur leda till minskad 

interaktion med ledarna (Kiesler, 1983, 1996). 

4.2.2 Frångående av rutiner och koder – utövande av makt? 

På alla de observerade företagen fanns det tydliga riktlinjer för vilka klädkoder som gällde på 

arbetsplatsen. Klädkoderna kan framförallt tolkas vara till för att kunderna ska känna igen vilka som 

arbetar i butiken. Observationerna visar dock även att ur ren säkerhetssynpunkt är det viktigt att 

förhålla sig till dem. På två företag var truckskor en del av kravet på klädkod och på båda företagen 

frångicks det kravet.  

 

Däremot är det obligatoriskt att ha truckskor, av säkerhetsskäl. En följare väljer att ha 

vanliga skor när ML inte är där. ”Skönt att slippa tjatet om skorna idag” säger hon. ”De 

är så obekväma ändå.” (Fältanteckning företag 2, 2018).  

 

Fältanteckningen kan tolkas som att följaren här utnyttjar sin makt i att ta ett beslut rådande ett krav 

som är ställt från företaget på avdelningen. Liknande situation fanns på avdelning 3E där flertalet 

följare valde att bära gymnastikskor eller andra skor som frångick kravet. Däremot kan det där bero på 

att nästintill inga ledare på företaget bar truckskor, vilket kan ha bidragit till tankar hos följarna om att 

det är accepterat att frångå klädkoden. Valet att frångå regler kring klädkoder kan tolkas som ett sätt 

för följarna att utöva sin makt samtidigt som det kan tolkas som ett utmanande av företagets auktoritet. 

 

Vid ett annat tillfälle beklagar en följare att det är lugnt i butiken, att tiden går sakta och 

att det inte finns något att göra. Ledare trycker gång på gång på en lista med saker som 

ska göras på avdelningen. Påpekar att han visat den fler gånger och visar återigen vart 

den sitter. Följarna säger att de vet att den finns. Skojar bort det. Ledaren förklarar för 

följarna att det är en tävling och den som utför saker på listan får poäng och att det finns 

ett fint pris. Följare vänder sig om och himlar med ögonen bakom ryggen. Går bort utan 

att påbörja listan. (Fältanteckning företag 2, 2018). 

 

Fältanteckningen visar på att makt hos följarna kan uttryckas även i underlåtenhet att genomföra 

tilldelade arbetsuppgifter. Avslutningsvis kan situationerna där följarnas makt tar sig i uttryck i 

klädkoder och inställning till arbetsuppgifter härledas till deras inflytande hos ledaren (Oc & Bashshur, 
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2013). Att inneha inflytande hos ledaren och kunna föra logiska diskussioner (Oc & Bashshur, 2013), 

kan bidra till att följarna får igenom önskemål “på golvet” och deras makt ökar. Vägran att bära 

truckskor kan ses som en mindre detalj men kan även tolkas som en del i att utöva makt. Vad gäller 

situationen om arbetsuppgifterna kan istället en diskussion med ledaren bidra till ökad makt hos 

följaren och mer inflytande hos ledaren (Oc & Bashshur, 2013). 

4.3 Ledarens kön och dess påverkan 

Denna del kommer att beröra hur följarnas maktutövande tar sig uttryck samt ändras i förhållande till 

ledarens kön. Eventuella skillnader mellan hur följarnas makt utövas beroende på ledarens kön 

kommer att belysas genom att knyta ihop det empiriska materialet med de valda teorierna. 

Inledningsvis kommer två specifika händelser att användas för att belysa skillnader och likheter som 

kan härledas till ledarens kön och hur det påverkar följarnas utrymme för maktutövande. Efter det 

kommer utrymmet för maktutövande analyseras via det empiriska materialet kring frukostrasten och 

de förutsättningar som könsroller och ledarstereotyper ger följarna.  

Under de deltagande observationerna på företag 1 där det fanns en avdelning med en manlig chef (A) 

och en med en kvinnlig chef (B), gjordes intresseväckande observationer. Under loppet av en timme 

inträffade likartade situationer på de båda avdelningarna som hanteras och löstes på olika sätt. Både 

följarna och ledarna hade olika förhållningssätt till hur problematikens skulle bemötas och det 

analyseras vidare hur det kan kopplas eller härledas till ledarens kön och de förväntningar som ligger 

på hur män och kvinnor leder på olika sätt. 

4.3.1 Följarnas utrymme för maktutövande vid manligt ledarskap 

På avdelning 1A kom där in en stor leverans med produkter som var väntade. Vid uppackning visade 

det sig att alla produkter inte var med utan där saknades många artiklar vilket var ett problem då de 

medföljande instruktionerna för hur det skulle hängas i butiken var baserade på den specifika mängden 

artiklar och produkter. Ytterligare problem uppstod när personal påpekade att mycket av de varor som 

nu hängde där de nya varorna skulle vara inte var sålda. De hade alltså fått in för lite varor och hade 

för mycket av det gamla kvar. Den kvinnliga följaren som har ansvaret för den typen av produkter tar 

hjälp av en yngre kollega, som egentligen har andra uppgifter att göra, för att lösa situationen. Chefen 

konsulteras inte utan hon tar själv kommando och löser situationen efter eget tycke. 

Jag har gjort det här i 28 år, jag vet ju bäst vad som funkar så jag hänger som jag vill. 

Vem skulle kunna säga vad som säljer bättre än jag menar jag, jag menar jag kan kunderna 

här mer än någon annan. De får göra sitt och då lägger ju inte jag mig i det. Alla kan något 
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mer om nått och då ska man väl få göra det ifred. Orkar inte med människor som ska 

lägga sig i andras grejer hela tiden. Och det är väl bra med för han (ledare 1A) bryr sig 

liksom inte om sånna smågrejer utan låter en greja så blir det bra. (Följare avd. 1A, 2018). 

Följaren axlar rollen som ledare för projektet där hon rekryterar en yngre kollega samt löser situationen 

efter eget huvud utan att kontrollera med ledaren. Förhållningssättet kan ses som en praktisk version 

av effektivt följarskap som nästan följer mallen för ledarskap. 

Mycket av det som framhålls som egenskaper för gott följarskap och effektivitet som 

följare är karaktärsdrag som traditionellt länkas samman med gott och effektivt ledarskap. 

(Kelley, 1988). 

Det kan analyseras huruvida rollen som effektiv följare stärks av att ges så pass stort handlingsutrymme 

att följaren känner sig bekväm med att utöva makt och hantera problematik själv. Ledare 1As fokus på 

slutresultat kan liknas vid ett uppgiftsorienterat ledarskap (Eagly & Karau, 2002; Kusterer et al., 2013). 

I rollen som manlig ledare tolkas ofta in attribut som kopplas till agentic förhållningssätt (Eagly & 

Karau, 2002; Eagly & Steffen, 1984). Där ledaren förväntas vara mer uppgiftsorienterad och 

uppmuntra ett självständigt arbete hos sina följare (Eagly & Karau, 2002; Kusterer et al., 2013). Vilket 

kan ge utrymme för den typ av självständiga beslut och egna lösningar på problem som diskuterats 

ovan. Med ett uppgiftsorienterat förhållningssätt ligger inte tyngdpunkten på att kontrollera varje steg 

utan fokus hamnar snarare på ett prestationsresultat, vilket i detta fall blir om produkterna säljer. 

Förhållningssättet som analyserat ovan kan upplevas lämna stort utrymme för följarna att utöva sin 

makt och fatta egna beslut i sin arbetsvardag.  

4.3.2 Följarnas utrymme för maktutövande vid kvinnligt ledarskap 

Nedan lyfts ett exempel fram för hur en likartad situation hanteras på en avdelning där det finns en 

kvinnlig ledare, exemplet målar upp en bild från vilken skillnader kan utläsas i jämförelse med 

föregående situation. 

 

På avdelning 1B levererades det två pallar av en produkt. En följare tar emot leveransen 

och kontrollerar följesedeln, följaren upptäcker då att leveransen är dubbelt så stor mot 

vad de hade förväntat sig och tillkallar en kollega som står några meter bort. De 

bestämmer sig omgående för att kontakta ledaren 1B för att rådfråga om hur de bäst ska 

hantera situationen. KL kommer direkt till lagerutrymmet och blir informerad om läget. 

Det första hon vill veta är var felet ligger. Vems ansvar är det att ordern och leveransen 

inte stämmer överens. Efter att ha kontrollerat att felet ligger i systemet och inte på en 

specifik individ och försäkrat alla närvarande om att det inte är några problem om det 
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skulle bli fel ibland för misstag sker, går hon igenom en lösning med följarna för att sedan 

själv ta på sig ansvaret för att lösa situationen. Hon tar ut varorna i butik där hon och de 

båda följarna sedan tillsammans bygger om, under hennes ledning. Där hon visar och 

tipsar följarna om hur de kan göra för att hantera så stora mängder. Ledaren blir sedan 

kallad till möte med en leverantör och får lämna arbetet till de båda följarna. De packar 

upp resterande varor och följer ledarens plan trots att de stöter på problem med några av 

hennes idéer.  

 

”Vi kan ju inte lägga dem i tre rader då kommer det ju ösa ner pasta över första kunden 

som försöker ta en. Tror ändå hon tyckt det blivit snyggare plus att, du vet bra av oss att 

se det o göra det kanske, eller?”  

 

En av följarna påpekar en del av problematiken med ledarens plan och ser möjliga 

utkomster ifall de skulle ändra planen utan att kontrollera med ledaren först. 

 

”Men nu ville hon ju ha tre rader så lika bra att göra det, annars får vi bara ändra om igen 

sen. Det är ändå snart dags för frukost så då kan vi ju kolla med henne om vi kan ändra 

men bästa är att låta det va som hon ville nu i alla fall så kan vi ta med henne och ändra 

sen om det blir så.”  

(Fältanteckningar företag 1, 2018). 

I slutet av fältanteckningen vidhåller en av följarna ledarens plan men ser ändå den möjliga 

problematiken och föreslår en lösning som grundas i att kontrollera eventuella ändringar med ledarens 

först innan beslut eller ändringar görs. För att sedan genomföra de möjliga ändringarna gemensamt. 

Viljan att utföra uppgifter gemensamt samt under direkt ledning av ledaren, vilket uppvisas i hög grad 

i fältanteckningen ovan, visar stora likheter med de attribut som ofta lyfts fram i tidigare forskning 

kring den kvinnliga ledarrollen (Eagly & Karau, 2002). Den kvinnliga ledaren väntas ofta leda enligt 

communal attribut (Eagly & Karau, 2002) där fokus ligger på att göra saker tillsammans och ledaren 

har en aktiv roll i arbetet. Kvinnors förväntade ledarskap kan även kan även knytas an till 

känslomässigt engagemang (Kusterer et al., 2013), vilket tolkas uppstå i situationen där ledaren trycker 

på vikten av att det inte är någons fel ifall man råkat göra fel vid en beställning. Det visar en omtanke 

för följarna och en förståelse för deras eventuella stress och skuldrelaterade känslor. Vidare kopplas 

även vad som sägs i citatet, där följaren tror att ledaren hade uppskattat deras engagemang i 

uppackningen, till de nämnda kvinnliga attributen för ledarskap då det kan tolkas som uppmuntran och 

stöttning (Eagly & Karau, 2002, Kusterer et al., 2013). Rollen som axlas av den kvinnliga ledaren där 
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hon leder genom deltagande, med visad hänsyn till sina följares känslor och lärande, lämnar mindre 

utrymme för den typ av direkt maktutövande som utövades på avdelning 1A. Däremot kan det ses som 

att följarna på avdelning 1B istället kan utöva makt genom påverkan på ledaren (Oc & Bashshur, 

2013). Följarnas närkontakt med ledaren i arbetsvardagen kan skapa möjligheter för följarna att 

influera henne, hennes beslut och uppfattningar kring händelser eller problematik i butiken. Följarna 

har då möjlighet att påverka ledarens ledarskapsbeteende och roll genom sitt följarskap (Oc & 

Bashshur, 2013). En reflektion som kan göras i anknytning till resonemanget är om följare, som i sitt 

arbete, ständigt leds och inte utför så kallat självledarskap (De Villiers, 2014) kan anses vara effektiva? 

Reflektionen görs i förhållande till den teoretiska grunden för effektivt följarskap som diskuterats 

liknas med vad som enkelt kan ses som att vara en ledare i sitt följarskap (De Villiers, 2014; Gobble, 

2017; Kelley, 1988). Slutligen kan det diskuteras om rollen som följare där maktutövande inte sker 

genom eget handlande, utan genom möjlighet till influerande av högre maktpositioner kan ge större 

påverkan i längden än upplägget som diskuterades kring avdelning 1A, där makt utövas av varje följare 

på dess eget handlande?   

4.3.3 Ledarens kön och dess påverkan på frukostraster   

Med utgångspunkt i ledarskapet och de roller som kön förmedlar på de olika förhållningssätten kan 

följarskapet och dess utrymme för egna beslut, rolltagande och i förlängning maktutövande analyseras. 

Att anpassa sina uppfattningar och förväntningar av ledarrollen efter ledarens kön kan liknas med vad 

som kallas att göra kön (West & Zimmerman, 1987) och utefter det drar slutsatser om hur ledarna bör 

agera. De attribut som projiceras på det manliga ledarskapet, vilket liknas med agentic ledarskap 

(Eagly & Karau, 2002, Kusterer et al., 2013), kan tolkas lämna större utrymme för följarna att utöva 

makt i sin roll i den utsträckning att resultatet är den slutgiltiga begränsningen. På avdelning 1A 

berättar en följare att de själva väljer när de till att ta ut sina raster, antingen går man när man är hungrig 

eller, det vanligaste, att man går på rast när man gjort klart eller avslutat ett arbetsmoment. 

Har man 1,15 rast på en dag väljer man själv när man tar ut den och i vilka stötar. Ja 

menar vad har nån annan att göra med et, om jag vill ha 15 min, sen en timme eller dela 

allt i små kvartar över dagen bestämmer bara jag. Och han (ledare 1A) bryr sig inte om 

det så länge jag inte tar ut mindre eller mer, speciellt inte mer (skratt). Klart han vill att 

vi går så ingen blir själv och på ungefär rätt tider men han säger aldrig nått.  

(Följare avd. 1A, 2018) 

Det kan tolkas som att utrymmet att själv bestämma över raster kan vara en följd av det agentic (Eagly 

& Karau, 2002, Kusterer et al., 2013) och könsrolls- (García-Cueto et al., 2014; Mills et al., 2012) 
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påverkade manliga ledarskapet, där fokus främst ligger på uppgifter eller projekt. Så länge det blir 

gjort så att resultatet når det önskade nivåerna ges följarna utrymme att utöva makt över sin egen 

tidsanvändning, arbetsbörda och i förlängning vardag. Utrymmet att individuellt kunna ta beslut som 

styr sin arbetsvardag kan även analyseras skapa större möjligheter för följarna att vara självständiga 

(Monö, 2010). Vilket ur ett organisatoriskt perspektiv kan uppfattas vara delvis riskabelt men som 

även kan bidra till mer aktiva och engagerade följare (Monö, 2010). Synen på följare som en trygg och 

stabil tillgång då de endast är medlöpare (Monö, 2010) upplevs inte efterföljas på avdelning 1A, där 

verkar ledaren snarare se aktiva och självständiga följare som en tillgång som underlättar hans 

arbetsbörda. 

På liknande sätt kan den kvinnliga ledarens förhållningssätt till gemensamma raster där man på 

avdelningen, 1B, gemensamt tar rast på fasta tider oavsett arbetsbörda, antal kunder i butik eller andra 

föränderliga faktorer ses som ett sätt att leda genom gemenskap.  

Vid 9.15 behöver vi komma i kontakt med någon från avdelning 1B och försöker ringa 

men sedan kommer en följare på att de är ju 9.15, då är de alltid på frukost. Följare berättar 

att de alltid går samtidigt hela avdelningen och lämnar den tom i 30 min så alla andra får 

täcka upp för dem.  

 

“De går alltid samtidigt, alla, asså man vet ju att det inte är lönt att försöka hitta nån från 

(avdelning 1B) när de har sina rasttider. Men det är väl kul för dom antar jag, de har ju 

kul tillsammans verkar det som iallafall.”  

 

(Fältanteckningar företag 2, 2018). 

 

Fältanteckningen som visar på ett ledarskap där gemenskap är centralt stämmer åter stämmer överens 

med de attribut och könsstereotypa antaganden som existerar för kvinnligt och communal ledarskap 

(Eagly & Karau, 2002, Kusterer et al., 2013). Det kan även tolkas som en ansträngning för att behålla 

följarna som en passiv och medlöpande skara (Monö, 2010). Vid etablerade och efterföljda rutiner kan 

det upplevas som att det finns mindre behov av självständigt tänkande och ifrågasättande hos följarna. 

Det kan i sin tur tolkas som ett sätt att behålla följarnas roll som en tillgång och trygghet för ledaren, 

då det minskar risken för dåliga beslut eller missförstånd om det inte finns utrymme för eget 

maktutövande i form av beslutsfattande (Monö, 2010). Vilket angreppssätt som i slutändan ger bäst 

förutsättningar för både resultat och följarnas effektivitet är oklart. Det olika typerna av ledarskap 

lämnar olika utrymme för följarnas maktutövande och vilket som är mest gynnsamt i längden kan 

vidare undersökas.  
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5. Slutsats  

I slutsatserna knyts säcken ihop genom besvarande av de inledningsvis ställda frågeställningarna. 

Dispositionen följer ordningsföljden för frågeställningarna för att förtydliga de dragna slutsatsernas 

relevans för varje område. 

5.1 Hur ändras följarnas utövande av makt vid ledarens närvaro? 

Då ledaren är närvarande backar följarna och i det tysta accepterar de att ledaren går in och utövar sin 

roll (Grayham et al., 2017). Vid enstaka tillfällen ifrågasatte eller var följarna motstridiga till ledaren 

och dess arbetsuppgifter, men det var sammantaget inte det allmänt rådande beteendet. Däremot syntes 

maktutövandet mer tydligt då ledaren inte var på plats. Rutiner och roller frångicks och fler egna beslut 

fattades. I stort upplevdes stämningen som mer lättsam och följarna frångick sina positioner på 

avdelningen. De tenderade att samlas i små grupper där samtal som innefattar privata ämnen var fler 

än arbetsrelaterade. Slutsatsen är att då ledaren är närvarande avtar det maktutövande hos följarna som 

tar sig i uttryck i sammanhang då ledaren är frånvarande.  

5.2 Hur utövar följarna sin makt i ledare-följare-dynamiken? 

Följarnas utövande av makt grundas i hur ledaren utövar sitt ledarskap (Kelley, 1988) och av hur 

följarnas egenskaper bidrar till följarskapet (Monö, 2010), vilket i sin tur påverkar självledarskapet 

och maktutövandet hos följarna (De Villiers, 2014; Oc & Bashshur, 2013). Det gör att aktiva följare 

(Monö, 2010), som tar egna beslut och är vana vid att ifrågasätta, på ett företag inte behöver utöva 

någon makt eftersom karaktärerna hos ledare och följare är kompatibla och rollerna i maktbalansen är 

accepterade (Carson 1969; Grayham et al., 2017; Kiesler, 1983, 1996; Leary, 1957; Sadler, Ethier & 

Woody, 2011; Wiggins, 1982). Däremot kan en aktiv följare på ett annat företag agera helt motsatt. 

Om ledaren där istället ger utrymme till följarna, genom att vara medvetet eller omedvetet frånvarande, 

ökar makten hos följarna. Vilket kan förklaras med att interaktionen i ledare-följare-dynamiken 

minskar och utrymmet för eget beslutsfattande på så sätt ökar. Sammanfattningsvis påvisar den här 

undersökningen att följarna utövar sin makt i ledare-följare-dynamiken genom att ta egna beslut vad 

gäller arbetsuppgifter, frångå dagliga rutiner och klädkoder, samt att på egna villkor välja i vilken grad 

de ska interagera med ledarna.  
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5.3 Hur ändras följarnas maktutövande av ledarens kön? 

Om förutsättningarna för ledarskap enligt agentic och communal ledarskapsteorier (Eagly & Karau, 

2002; Eagly & Steffen, 1984; Kusterer et al., 2013) och de attribut som kommer med givna könsroller 

(Eagly & Steffen, 1984; Eagly, Wood & Diekman, 2000; Mills, Culbertson, Huffman & Connell 2012) 

och görandet av kön (West & Zimmerman, 1987) efterlevs av ledaren på en arbetsplats sätter de ramar 

för följarnas roll. Utifrån ledarens förhållningssätt till ovan nämnda rollattribut skapas olika riktlinjer 

och strukturer för hur följarna kan utöva sin makt och genom vem den slutgiltiga påverkan kommer 

fram (Oc & Bashshur, 2013). 

De kvinnliga ledarnas ledarskap i den analyserade empirin påvisade ett ledarskap som kan liknas med 

communal ledarskap (Eagly & Karau, 2002; Eagly & Steffen, 1984; Kusterer et al., 2013). 

Ledarskapsstilen gav följarna under det kvinnliga ledarskapet mindre utrymme för utövande av direkt 

makt och maktutövande där följarna själva hade full kontroll över det slutgiltiga resultatet. Istället 

utövas makt genom inflytande och påverkan av ledaren i hennes beslut och åsikter. 

 

De manliga ledarna som studerades förhöll sig däremot till roller som beskrivs av de agentic 

förhållningssätt till ledarskapsrollen (Eagly & Karau, 2002; Eagly & Steffen, 1984; Kusterer et al., 

2013). Utifrån de givna ramarna under manligt ledarskap gavs följarna större utrymme att utöva direkt 

makt i det hänseende att deras maktutövande främst påverkade deras eget dagliga arbete. 

 

Hur förhållandet och ramarna som sätts av könsnormer och förutfattade föreställningar om manligt 

och kvinnligt ledarskap påverkar följarna i deras maktutövande formar även deras effektivitet i 

följarskapet. Ur ett kortsiktigt perspektiv kan maktutövandet av de följare som leds av män och deras 

direkta makt upplevas effektivt medans det i ett långsiktigt perspektiv kan ses som att de följare som 

leds av kvinnor har större effektivitet i sitt maktutövande, då de influerar ledaren och därmed når högre 

upp i hierarkin. 

 

Avslutningsvis kan det utifrån slutsatserna om hur manliga och kvinnliga ledare skapar olika utrymme 

och möjligheter för följarnas maktutövande, även dras slutsatser kring att det uppvisas faktiska 

skillnader i följarnas maktutövande kopplat till ledarens kön. 
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6. Diskussion  

I den här delen kommer det föras en diskussion utifrån de reflektioner som uppkommit från 

bearbetningen av analysen och empirin i relation till den inledande problemformuleringen. 

Diskussionen kommer ta avstamp i de dragna slutsatserna som kopplas till frågeställningarna med 

målsättning att bemöta syftet som presenterades inledningsvis i arbetet på ett mer generellt plan. 

6.1 Makt hos följarna 

Med utgångspunkt i problembakgrunden där det inledningsvis diskuterades kring forskningens fokus 

på ledarskapet och följarnas del i att influera ledaren i dess roll kan resultaten för detta arbete ses som 

en pusselbit att lägga till i forskningsfältet.  Analysen lyfte fram olika agerande hos följarna som kunde 

härledas till ledarens närvaro samt frånvaro. Det yttrade sig i tre kategorier: (1) Avdelningar där ledaren 

var frånvarande större delen av dagen och det inte fanns lika stor möjlighet för följarna att interagera 

med ledaren vid beslutsfattande. Observationerna visade där att de uttalade rollerna på de olika 

avdelningar förändras framförallt då ledaren är frånvarande. (2) Vidare fanns det också avdelningar 

där ledaren var närvarande och arbetade tillsammans med följarna. Där togs inte beslut av enbart 

följarna i lika stor utsträckning, utan de diskuterade med ledaren och kom fram till ett gemensamt 

beslut. (3) Till sist fanns det också den typ av avdelning där ledaren var närvarande hos följarna, men 

där ledare och följare accepterat att var och en sköter sig själv och tar eget ansvar. Det som är 

gemensamt för alla avdelningar är att följarna har olika egenskaper och är olika benägna att ta initiativ 

och fatta beslut (Monö, 2010). Den diskussion som kan föras kring de olika typer av följare som 

observerats är hur det kan te sig på andra arbetsplatser samt hur det kan ha olika verkan beroende på 

hur ledaren bemöter de olika förhållningssätten. Det finns tydliga paralleller till aktiva och 

företagsamma följare men också till passiva och mindre beslutsfattande följare (Monö, 2010). Det 

lägger grund för skillnader att uppstå mellan avdelningar trots att de är på samma företag. På de 

avdelningar där ledaren ofta är frånvarande och inte arbetar lika mycket tillsammans med följarna kan 

det finnas större chanser att följarna i högre grad fattar beslut på eget initiativ. Den högre graden av 

eget beslutsfattande kan kopplas till ledares frånvaro och minska möjlighet till interaktion vilket kan 

vara intressant att ha i åtanke vid liknande undersökningar. På avdelningar där ledare är närvarande 

och i större grad interagerar med följare kan det tänkas vara mer gynnsamt att undersöka relationer 

kopplat till IIT och idéerna om att människor med liknande egenskaper och karaktärer är kompatibla 

med varandra (Carson 1969; Grayham, Dust & Zieghert, 2017; Kiesler, 1983, 1996; Leary, 1957; 

Sadler, Ethier & Woody, 2011; Wiggins, 1982). Den ömsesidigt accepterade maktbalansen (Grayham 

et al., 2017) kan efter gjord analys och dragna slutsatser upplevas synas mer på avdelningar eller 
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arbetsplatser där ledare och följare väljer att inte interagera med varandra utan arbetar självständigt 

inom sitt ansvarsområde. Slutsatsen kan gynnsamt bidra till eventuell vidare forskning där det finns 

intresse för maktbalanser då det ger ett bidrag till grunden vid urval. Diskussioner som vidare 

uppkommer kring maktbalanser är om ledarna har valt relationen och får följarna att tro att följarna 

själva valt den eller, om det faktiskt är följarna som satt rollerna och använder dem för att utöva sin 

makt när ledarna inte är närvarande?  

 

Vad gäller följarnas maktutövande generellt kan den ta sig uttryck på flera sätt. Bland annat kan 

motsättandet av klädkoder tolkas som ett sätt för följarna att utöva makt, inte bara över sin närmaste 

ledare utan även mot företaget som organisation. Det blir en utgångspunkt att ha med sig i sin förståelse 

inför hantering av följare och makt. Makt behöver ses ur micro-synpunkt där det stora egentliga 

maktutövandet ligger i vardagsaktioner och inte bara bör ses och tolkas efter vem som skriker högst. 

Vidare kan följarnas maktutövande även analyseras som ett sätt eller en möjlighet att utmana ledaren 

istället för att resonera och argumentera logiskt (Oc & Bashshur, 2013). Vilket i sin tur vidgar fältet 

för hur man kan analysera makt och följare-relationen. Exempelvis kan fältanteckningen kring 

användandet av truckskor i analysen (s.28) tydligt visa på hur följare utövar makt över sin egen 

arbetssituation. Det kan ifrågasättas om hon tagit samma beslut om hon varit fullständigt informerad 

om behovet av truckskor? Av resonemanget kan även vikten av fullständig information läggas till som 

en påverkande faktor när det studeras hur makt utövas, vilket inte bara behöver begränsas till följare 

utan även kan vara aktuellt vid ledares maktutövande. I arbetet kan följarnas egna beslutsfattande göra 

att det antingen leder till en tillsägelse om att rätta sig efter rådande klädkod eller så startas en 

diskussion om vad som kan förändras. Skulle det leda till en tillsägelse om att rätta följarnas agerande 

så har ledarnas makt gjort sig synlig. Men om det däremot startar en diskussion, har följarna då passivt 

utövat makt mot ledarna?  

 

Vidare kan det diskuteras om delar av det gemensamma följarskapet som används kan ha formats som 

ett medel för att försöka behålla följarnas passivitet (Monö, 2010), då det kan tolkas minska risken för 

självständighet i beslut och tankegångar. Kan styrning i rutiner, raster och kläder alla ses som ett sätt 

att försöka bibehålla en monoton arbetsgång där det inte ska finnas risk för friktioner och där 

problematik, konflikter och missförstånd ska minska? Kan följarskap anses vara effektivt om det bara 

sker genom styrning av ledaren utan egna initiativ, tidigare har ju effektivt följarskap liknats med 

självledarskap?  “Effektivt följarskap och de följare som upplevs mest verksamma är de som utför så 

kallat självledarskap” (De Villiers, 2014).  Ledaren som beslutsfattare kan vid första anblick ses som 
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ett medel för minskade missförstånd men kan det även vara en risk där ledaren blir en flaskhals som 

stoppar effektivitet i det vardagliga arbetet? Reflektioner och frågeställningar som kommer ur de 

dragna slutsatserna kan vidare placeras i en större kontext där det blir aktuellt för både vidare forskning 

men även för vilket perspektiv man väljer att se på relationen mellan ledare, följare och makt.  

6.2 Kön och makt 

I analysen av den insamlade empirin, där de faktiska praktikerna av ledare-följare-dynamik tolkades 

med hjälp av de förutvalda teorierna, kunde det utläsas ett mönster som sedan fastställs i slutsatserna. 

Det visade på att de attribut som kan länkas till agentic ledarskap faktiskt ofta stämmer överens med 

hur män generellt leder samt att communal ledarskapsattribut visade sig stämma överens med kvinnligt 

ledarskap, vilket också är något som bekräftats i tidigare forskning. Efter att det antagandet stärkts kan 

det vidare generellt bidra till diskussionen om hur det manliga ledarskapet, efter de agentic attributen, 

lämnar större utrymme för följare att utöva makt över sitt eget arbete. De manliga ledarna upplevs ha 

ett större fokus på resultat, vilket tydligt lyfts fram i det uppgiftsorienterade förhållningssättet, agentic 

ledarskap (Eagly & Karau, 2002; Eagly & Steffen, 1984; Kusterer et al., 2013). Det som vidare kan 

diskuteras är räckvidden av följarnas maktutövande och om det finns begränsningar för den då manliga 

ledare uppvisar en viss distans mellan sig och följarna i större utsträckning än kvinnliga ledare 

uppvisar. Utrymmet att själva forma sin arbetsvardag där maktutövandet endast begränsas av 

slutresultatet kan upplevas tillfredsställande på kort sikt men kan diskuteras lämna utrymme för 

frustration i längden då det, vilket styrks av tolkningen av fältanteckningen (s.30) i analysen, inte 

upplevs troligt att deras påverkan kan nå högre än deras eget steg i den hierarkiska trappan.  

 

På de arbetsplatser och avdelningar som har kvinnliga ledare uppfattas en atmosfär av gemenskap 

mellan ledaren och hennes följare. Det upplevds utifrån de dragna slutsatserna, som att de kvinnliga 

ledarna använde sig av gemenskap för att styra sina följare i deras arbete. Det kan därmed användas 

som en breddning i förståelsen för det kvinnliga ledarskapet och de attribut samt roll-egenskaper som 

härleds till communal ledarskap (Eagly & Karau, 2002; Eagly & Steffen, 1984; Kusterer et al., 2013). 

Utifrån det kan det sedan bli lämpligt att vidare diskutera följarnas roll i ett communal ledarskap där 

deras roll till större del styrs av gruppdynamiken, samt hur det formar strukturer för deras 

maktutövande. Följarnas utrymme för att kunna påverka sitt eget arbete eller anta en ledande roll i 

förhållande till andra följare är inte lika stort som hos de följare som leds av män. Däremot kan det 

tolkas som att de följare som leds av kvinnor har en större trygghet i sin roll och kan hämta bekräftelse 

direkt ifrån både gemenskapen med andra följare, men även i direkt kontakt med ledaren.  Det upplevs 
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finnas mindre utrymme för maktutövande över den egna arbetssituationen men istället finnas större 

möjligheter att utöva makt genom inflytande på ledaren (Oc & Bashshur, 2013) under kvinnligt 

ledarskap. Reflektionen kan antagas ge sken åt en del i följarnas maktutövande kopplat till kön som 

formuleras i syftet. Följarna som leds genom gemenskap där ledaren befinner sig nära följarna och 

arbetar med dem kan upplevas ha större möjligheter att påverka ledaren i hennes beslut och upplevelser 

(Oc & Bashshur, 2013). Påverkan kan kortsiktigt upplevas liten då maktutövandet inte direkt får utfall 

som påverkar eller ändrar problematik i arbetsvardagen, men i längden kanske skapa större 

förändringar på arbetsplatsen och även högre upp i den hierarkiska trappan. Det kan jämföras med 

följare som leds av män där deras påverkan sker mer direkt och på deras eget steg i hierarkin medan 

de följare som leds av kvinnors påverkan sker långsammare men har möjligheter att nå högre upp i 

hierarkin och influera fler.  

6.3 Framtida forskning 

Under både insamling av empiri samt under bearbetningen då den sattes i relation till det teoretiska 

materialet ytterligare luckor i forskningsfältet som upplevdes relevant att vidare utforska. De delar 

lyftes ytterligare fram i diskussionen och sammanfattas i framtida forskning.  Under delen för följarnas 

maktutövande kan det vara intressant att ställa det i relation till följarnas ålder och arbetad tid på 

avdelningen eller företaget då det under observationerna upplevdes vara en faktor som hade stor 

påverkan. Det kan även vara intresseväckande att vidare utforska följarnas kön och hur det påverkar 

maktutövandet på ledaren. I relation till det kan det även vara gynnsamt att undersöka om följarens 

kön har någon påverkan på det utrymme ledaren ger för följarens eget maktutövande. Fortsättningsvis 

kan det även bli intressant att undersöka kopplingen till maktbalansen och hur den skiftar mellan 

följarna. 
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Bilaga 1 

Observationsschema 

  

• VILKA UTGÖR MÅLGRUPPEN? 

- Kvinnor/män/unga/gamla? 

 

 

• RUTINER/ROLLER 

- Vilken rollfördelning finns? 

- Ändras den vid ledares 

närvaro/frånvaro? 

 

 

• RASTER 

- Hur läggs raster upp? 

- Hur förhåller sig följarna till den? 

 

 

• BESLUTSFATTANDE 

- Vid problem, finns utrymme att 

frångå processer? 

- Möjlighet att fatta egna beslut? 

- Påverka befintliga processer? 

 

 

• KLÄDKODER 

- Finns det någon klädkod? 

- Hur förhåller sig följarna till den? 

- Hur införlivas den? 

 

 

• LEDARE I BUTIK  

- Ändras agerande när chefen 

kommer in i rummet? 

- Ändras följares kroppshållning? 

- Ändras jargong? 

- Ändras sysselsättning? 

- Ändras sysselsättningshastighet 

- Ändras samtal mellan följare? 

 

- Ändras uttryckta åsikter? 

- Ändras personliga åsikter? 

 

- Utövas makt av ledare? 

- Utövas makt av följare mot ledare? 

- Utövas makt följare mot följare? 

- Ändras maktutövning mellan följare 

när ledare är i butik? 

 

 

• ÖVRIGT 

- Avvikande agerande 

- Kontroller 

 

 



  


