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INLEDNING
Ledarskapsforskning har över tid och i ett internationellt perspektiv expan-
derat både i mängd och i variationer av hur ledarskapsfenomenet definieras 
(Dinh m.fl., 2014). Där tidigare forskning fokuserat på ledaren som individ 
(och man), verksam i en amerikansk organisatorisk kontext, har utvecklingen 
gått i en riktning där ledarskap snarare förstås i termer av relationer och sociala 
interaktioner där både ledare och följare spelar viktiga roller. Vidare har de 
senaste 25 åren inneburit att den internationella forskningen om ledarskap 
i allt större omfattning studerat denna sociala process som ett fenomen situ-
erat i olika kulturella och nationella sammanhang (Avolio, Walumbwa och 
Weber, 2009). Givet ett ökat fokus mot att undersöka ledarskap i ett situerat 
perspektiv kan frågan väckas om hur ledarskap förståtts och studerats i ett 
svenskt sammanhang. I denna fråga konstaterar Strannegård och Jönsson 
(2015) att ledarskapsforskning i Skandinavien har en svag ställning relativt den 
internationella forskningsfronten eftersom ledarskap främst studerats som ett 
underområde till organisationsläran. Författarna diskuterar att ett specifikt 
skandinaviskt perspektiv på ledarskap skulle kunna identifieras i termer av 
ett fokus på ledarskapets »här och nu« i vardagens praktik (Strannegård och 
Jönsson, 2015:14). Detta praktiknära perspektiv relaterar författarna till ett 
organisationsteoretiskt arv där bland annat Carlsons (1951) klassiska studie av 
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nio svenska verkställande direktörers vardagliga tidsanvändning i ledningsar-
bete inspirerat efterkommande forskning (Mintzberg, 2009; Tengblad, 2003). 
Även i forskningsöversikter om ledarskap diskuteras huruvida svenskt och 
skandinaviskt ledarskap utgör en särart. Det specifikt svenska eller skandi-
naviska ledarskapet beskrivs här med följande ord:

· tillit, självständighet, ökad jämlikhet och ett starkt fokus på förankrings-
processer (Döös och Waldenström, 2008)

· relationsfokus, konsensusorientering, pragmatism och underordnades 
delaktighet i beslutsfattande (Holmberg och Åkerblom, 2006)

· »participativ« orientering (Theorell, Nyberg, och Romanowska, 2013:788)
· egalitär, icke-formell, konfliktundvikande ledarstil som är sprungen ur en 

kulturell och historisk praxis av partssamverkan och informationssprid-
ning på arbetsmarknaden (Eggen Børve, 2010:33)

Liknande resonemang om kulturell särprägel kan identifieras även utanför 
ledarskapsdiskursen där exempelvis Inglehart och Welzels analyser av data 
från »world values survey« (WVS) visar på att Sverige har utmärkande drag 
bland länder vad gäller sekulära-rationella samt självuttryckande värderingar 
såsom delaktighet i beslutsfattande (se World Values Survey, u.å., samt Welzel, 
2013 för en vidareutveckling). Givet att den svenska arbetsmarknadens för-
hållanden tycks ha präglat ledarskapets förutsättningar och utövande konsta-
terar Backström, Granberg och Wilhelmson (2008) att svenska särdrag inom 
ledarskap också är ett prioriterat område för framtida vetenskapliga studier 
och en potentiell arena för teoretisk utveckling av ledarskap som fenomen.

Med denna bakgrund aktualiseras frågeställningar om hur svensk veten-
skaplig kunskapsproduktion om ledarskap framträder i ett nutidsperspektiv. 
Givet konstaterandena att ledarskapsforskningen är svag i Skandinavien och 
att den svenska arbetsmarknaden kan utgöra en potentiellt intressant kontext 
kan frågan ställas om specifika särdrag kan identifieras i svensk forskning om 
ledarskap. Kort och gott, hur ser det samtida svenska forskningslandskapet 
gällande ledarskap ut och vilka teman och frågeställningar kan identifieras 
som centrala?

Föreliggande litteraturöversikt syftar till att besvara dessa frågor genom en 
analys av 70 svenska doktorsavhandlingar om ledarskap, skrivna mellan 2003 
och 2014. Doktorsavhandlingar har en särprägel i kunskapsbildning inom de 
olika fält som akademin innefattar. Även om denna typ av arbeten varken 
kan förväntas innehålla de mest betydelsefulla forskningsresultaten eller vara 
representativa för ledarskapsforskning i allmänhet kan avhandlingar fungera 
som värdemätare för trender och paradigmatisk utveckling inom och mellan 
disciplinära akademiska traditioner (Das och Handfield, 1997; Dellgran och 
Höjer, 2011). Avhandlingar kan också spegla institutionalisering och forsk-
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ningspolitiska överväganden såsom institutionssatsningar, anslag och forskar-
gruppers inriktning (Eklund, 2000) samt praxis och lokalt rådande kulturer 
inom forskningsfält (Nicholson och Bennett, 2009). Avhandlingsanalyser 
kan också indikera bredare utvecklingslinjer inom akademisk kunskapspro-
duktion genom att avhandlingars utformning kan påvisa preferenser och 
sanktionering hos exempelvis handledare och etablerade forskare inom ett 
fält (Spear, 2007). Med en ambition av att kartlägga det svenska forsknings-
landskapet gällande ledarskap kan således en avhandlingsanalys på området 
användas för att besvara följande forskningsfrågor:

1. Vilka studerar ledarskap i Sverige? En analys av avhandlingar fungerar 
i relation till denna forskningsfråga som en indikator på om någon specifikt 
stark forskningsmiljö med forskarutbildning inriktat mot ledarskap kan 
identifieras.

2. Vad studeras? Denna forskningsfråga är inriktad på en analys av vilka 
frågor som har ställts gällande ledarskap, vilka syften som presenteras, 
och, i förlängningen, huruvida ett specifikt svenskt perspektiv på ledarskap 
framträder i avhandlingarna.

3. Hur studeras ledarskap? Forskningsfråga tre i denna studie undersöker 
metodologiska preferenser i avhandlingar om ledarskap genom att ana-
lysera metod- och teorival.

4. Vilka kunskapsbidrag kan identifieras? Frågan är inriktad på vilka kunskap-
sluckor som identifierats och vilka behov av kunskapsutveckling avhand-
lingar om ledarskap svarar mot. Frågan är också intressant ur perspektivet 
att doktorsavhandlingar reflekterar bakomliggande ämnestraditioner.

I det följande består artikeln av fyra huvudsakliga avsnitt: Först diskuteras 
och definieras begreppet ledarskap utifrån internationell forskning. I efterföl-
jande avsnitt utvecklas den metod som tillämpats i litteraturstudien avseende 
urvalskriterier, källor, analysstrategi och tillvägagångssätt vid tolkning och 
kategorisering av ingående texter. I artikelns tredje avsnitt presenteras resul-
tatet av litteraturstudien. I artikelns fjärde och avslutande del diskuteras den 
svenska utvecklingen av forskningsfältet i ljuset av internationell ledarskaps-
forskning. Artikeln avslutas med förslag på fortsatta studier och potentiella 
utvecklingsområden inom ämnesområdet ledarskap.

Internationell utblick: Ledarskap som fenomen och forskningsområde
Forskning om ledarskap har över tid kommit att bli mer komplex till sin 
karaktär i takt med att teoretiska ramverk såväl som metoder har förfinats 
och utökats (Avolio, Walumbwa och Weber, 2009; Bryman, 2004). Nort-
house (2013) tecknar en översikt av ledarskapsforskningens utveckling där 
författaren menar att tidig ledarskapsforskning till stor del handlade om att 
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identifiera vad som utmärkte ledare och särskilde dem från andra »icke-led-
are« med utgångspunkt i deras egenskaper (traits), som betraktades vara mer 
eller mindre medfödda. Denna syn på ledare kom snart att utmanas av teorier 
som fokuserade mer på ledares beteendestilar (styles) samt situationsvariabler 
(contingency approach) och senare färdigheter (skills). Att dessa kategorier av 
forskning är vanligt förekommande stärks också av översikter såsom Glynn 
och Raffaelli (2010) och Hiller m.fl. (2011). Ett exempel på ett nyare ramverk 
för ledarskap som utgår ifrån färdighetsperspektivet är Mumford m.fl. (2000) 
som definierar ledares kompetenser som grunden för effektivt ledarskap, men 
med erkännande av att dessa kompetenser är avhängiga både individuella 
faktorer och organisatorisk praktik. Detta är ett exempel på en teoretisk 
rörelse mot en holistisk syn på ledarskap där relationen mellan ledare och 
följare, kontext, organisatoriska nivåer och interaktioner alltmer uppmärk-
sammas. I takt med att allt fler faktorer vägs in i studier av ledarskap har fältet 
karakteriserats av pluralism och fragmentering (Glynn och Raffaelli, 2010). 
Strannegård och Jönsson (2015) beskriver exempelvis den internationella 
forskningsfronten som kalejdoskopisk där ett flertal perspektiv trängs. I ljuset 
av ett allt mer fragmenterat forskningsfält har de senaste 20 åren också präglats 
av motrörelser och konsolidering. Alvesson och Kärreman (2016) diskuterar 
hur forskning utifrån ett »ny-genre perspektiv«, där transformerande (eller 
transformativt) ledarskap varit centralt, vunnit i popularitet som ett enande 
och konsoliderande paradigm. Att transformerande ledarskap vunnit i popu-
laritet stöds även av Avolio, Walumbwa och Weber (2009) som konstaterar att 
ny-genre ledarskap generellt och transformerande ledarskap specifikt varit 
de mest frekvent studerade modellerna av ledarskap under de två decennier 
som föregick deras studie.

En arbetsdefinition av ledarskap
Med ett flerdelat fält där ledarskapsforskningen under de senaste tjugofem till 
trettio åren kommit att fokusera på ett antal innehållsliga och processinrik-
tade teman blir en central fråga om, och i så fall hur, ledarskap som fenomen 
kan definieras. Ett antal översikter på området har sökt någorlunda generella 
definitioner (exempelvis Northouse, 2013; Yukl, 2013) och en gemensam näm-
nare i dessa är att influens i någon riktning utgör en central del av ledarskap. 
Influens formuleras ofta som en påverkansprocess som formar relationen 
mellan ledare och följare så att dessa strävar mot kollektivt delade mål. Som 
van Knippenberg och van Kleef (2016) konstaterar finns inget ledarskap utan 
följare, och utan att parterna har en riktning kan influens svårligen utövas. 
De menar vidare att med influens som definierande begrepp för ledarskap 
blir ledarskapets effektivitet ett centralt område för forskning där frågor kan 
ställas om influensen mellan ledare och följare verkar i önskvärd normativ 
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riktning. Denna typ av studier där »outcomes« är centrala utgör också ett 
vanligt sätt att undersöka ledarskap (Hiller m.fl., 2011). Utöver att ledarskap 
ofta definieras som en påverkansprocess blir de aktörer som är inblandade 
centrala. Vanligen utgår forskning om ledarskap utifrån perspektivet att 
ledaren är en agent (exempelvis en chef) vilken utövar påverkan på följare 
(exempelvis ett team) som är situerat i en organisatorisk praktik (se Glynn 
och Raffaelli, 2010). Ett alternativt perspektiv till detta är att frikoppla led-
arskap från individen och istället definiera det som en kollektiv process som 
uppstår i situerade interaktioner, ofta genom språk och praxis (se Denis, 
Langley, och Sergi, 2012).

För syftet med föreliggande artikel utgår vi från en bred definition av led-
arskap där fenomenet i vid bemärkelse definieras som en påverkansrelation 
mellan ledare och följare vilka agerar gentemot gemensamma mål. Defini-
tionen utgör en minsta gemensam nämnare som möjliggör genomförandet 
av en paradigmatisk inkluderande analys av avhandlingar.

Hur har ledarskap studerats?
Utöver hur internationell forskning utvecklats konceptuellt kan frågan också 
ställas med vilka metoder ledarskap tidigare studerats. Den tidiga ledar-
skapsforskningen grundlades inom ramen för ett kvantitativt paradigm, och 
i internationell ledarskapsforskning dominerar kvantitativa forskningsdesig-
ner med tvärsnittsstudier även i nutid (Hunter, Bedell-Avers och Mumford, 
2007). Hiller m.fl. (2011) presenterade en 25-årig genomgång av 1 161 empi-
riska studier i högrankade tidskrifter och konstaterar att det vanligaste sättet 
att studera ledarskap är via enkätundersökningar (62,5 %) följt av databas-/
registerstudier (23,3 %) och experimentella manipulationsstudier (9 %). 
Intervjustudier stod i denna översikt för 3 % av studierna och observationer 
för 1,5 %. Liknande resultat kommer även Glynn och Raffaelli (2010) fram till 
i sin genomgång av 50 års ledarskapsforskning i ett urval högrankade tidskrif-
ter. I den studien klassificerades 82,4 % av förekommande ledarskapsforskning 
i organisationsteoretiska tidskrifter som kvantitativ och 12 % som kvalitativ. 
Gällande kvalitativ ledarskapsforskning genomförde Bryman (2004) en litte-
raturgenomgång vilken visade på några viktiga skillnader i kvantitativa och 
kvalitativa studiers inriktning. Kvantitativa studier har enligt denna genom-
gång en tendens att utgå från en input-output-modell som ofta fokuserar på 
ledarskapets effekter. Hiller m.fl. (2011) formulerar intresset för ledarskapets 
effekter i termer av om, när och hur ledarskap påverkar resultat (outcomes) 
av olika slag. I kontrast menar Bryman (2004) att kvalitativ ledarskapsforsk-
ning är mindre kumulativt inriktad än kvantitativa studier eftersom den 
många gånger syftar till att problematisera och kritiskt granska ledarskap 
som fenomen. Därmed blir det svårt att bygga upp kunskapen kumulativt 
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på det sätt som sker i kvantitativ forskning. Slutligen kan det konstateras att 
mixade metoder är ett ovanligt inslag i internationell ledarskapsforskning. 
Stentz, Plano Clark och Matkin (2012) genomförde en litteraturstudie där 1 
179 artiklar i en ledande ledarskapstidskrift analyserades med slutsatsen att 
mixade metoder var ytterst ovanligt förekommande. Endast 55 identifierades 
initialt, och av dessa uppfyllde 15 alla studiens uppställda inklusionskriterier. 
Att mixade metoder är ovanliga konstateras även av Bryman (2011) som dock 
menar att mixade metoder är en approach till ledarskapsstudier som är på 
frammarsch.

Ovanstående översikt av det internationella forskningsläget gällande led-
arskap gör att två övergripande slutsatser kan dras. Å ena sidan framträ-
der ledarskapsforskningen som präglad av en låg grad av konsensus kring 
teoribildning och koncept. Vår genomgång beskriver likt Strannegård och 
Jönsson (2015:29) den internationella forskningsfronten som mångfacet-
terad, fragmenterad och »kalejdoskopisk«. Å andra sidan och i kontrast till 
detta visar vår genomgång, liksom andra översikter (exempelvis Glynn och 
Raffaelli, 2010), att den internationella forskningen präglas av en hög grad av 
metodologisk likriktning eller samstämmighet där kvantitativa metoder och 
enkätundersökningar i forskningspraxis har ett starkt företräde över mixade 
metoder och kvalitativa metoder såsom exempelvis deltagande observation.

METOD
Med det övergripande syftet att i litteraturstudien undersöka utveckling 
av det svenska forskningslandskapet gällande ledarskap formulerades sök-
strategin utifrån två huvudsakliga kriterier, nämligen källor, och tematisk 
inriktning. I ett första skede definieras de typer av källor som varit aktuella 
att inkludera i studien. Som inledningsvis konstaterats utgör det empiriska 
materialet svenska doktorsavhandlingar (publicerade vid svenska universitet) 
vilka bedömdes ha ett uttalat fokus på ledarskap. Att genomföra en avhand-
lingsanalys motiverades av att avhandlingar kan ses som »paradigmatiska 
reflektorer« vilka speglar både den enskilda doktorandens preferenser, men 
också traditioner och etablerade normer inom det ämnesfält avhandlingen är 
skriven (Dellgran och Höjer, 2011). I flertalet avhandlingsanalyser framförs 
att studier av avhandlingar ger inblick i syn på vetenskap, normer och forsk-
ningspraxis inom vetenskapliga fält (Gringeri, Barusch och Cambron, 2013; 
Eklund, 2000; Spear, 2007). Viktigt att notera är att avhandlingar inte bör ses 
som representativa för den totala kunskapsproduktionen inom ett forsknings-
fält. Avhandlingar är av naturliga skäl i tidiga skeden av akademisk karriär, 
och de kan således mer betraktas som forskning vilken motiverar inträde i den 
akademiska världen snarare än som ledande spjutspetsforskning. Å andra 
sidan bör avhandlingar inte förringas som källa till kunskap. Slavin (1995) 
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och Leithwood och Sun (2012) argumenterar exempelvis för att monografier 
i mindre utsträckning än publicerade artiklar är utsatta för publiceringsbias. 
Slavin (1995) menar vidare att forskningsdesign i avhandlingar kvalitativt kan 
överstiga forskningsdesign i artiklar publicerade i lågkvalitativa tidskrifter.

Slutligen utgör avhandlingar en substantiell proportion av den totala 
mängden studier som genomförs (Leithwood & Sun 2012), och en analys av 
avhandlingar kan användas framåtsyftande i den bemärkelsen att avhand-
lingsämnen kan ge en fingervisning om framtida fortsatt publicering inom 
valt fält. Avhandlingsämnet kan därmed ge insikter i hur ett forskningsom-
råde är i utveckling då det visar hur kommande generationer av forskare 
formulerar grundantaganden och inramar ämnesval (Gringeri, Barusch och 
Cambron, 2013).

I föreliggande studie används en analys av avhandlingar av två huvud-
sakliga skäl. Dels utgör avhandlingar ett tillgängligt sätt att kartlägga var 
forskning om ledarskap bedrivs i Sverige. Avhandlingar utgör här ett mått 
på hur etablerat fenomenet ledarskap är för olika forskningsgrupper och för 
olika ämnen och lärosäten. Dels analyseras avhandlingar utifrån en tanke 
om att metodval, inramning av ämnet och slutsatser i avhandlingar speglar 
praxis i de sammanhang där avhandlingen författats.

Utöver definierandet av källa baserades sökstrategin på en nominell defi-
nition av vad »svensk« ledarskapsforskning innefattar. I föreliggande artikel 
förstås detta begrepp som den ledarskapsforskning som organisatoriskt publ-
iceras vid svenska universitet och högskolor. Avhandlingar publicerade före 
år 2003 uteslöts i sökningarna. Detta motiverades av att ett tidsspann från 
2003–2014 dels ger en kritisk massa av avhandlingar att analysera, dels en bild 
av (relativt sett) ny ledarskapsforskning samt en fingervisning om utveckling 
av mängd och kontinuitet i avhandlingspublicering inom ledarskapsområdet. 
Att gå längre bakåt i tid hade gett en större förståelse för historisk utveckling av 
området, men en bedömning gjordes att forskningsfrågorna inte förutsatte ett 
längre tidsmässigt urval för granskningens genomförande. Som konstateras av 
Hallinger (2013) måste tidsmässiga urval för forskningsöversikter genomföras 
utifrån avvägningar av pragmatisk art och forskningsfrågornas karaktär.

Databassökningar med ovanstående avgränsningar genomfördes i den 
svenska forskningsdatabasen Swepub1 vilken administreras av LIBRIS Natio-
nella bibliotekssystem. Swepub indexerar vetenskapliga publikationer från 40 
svenska lärosäten och offentligt finansierade forskningsinstitutioner. Både 
monografier och sammanläggningsavhandlingar inkluderas i Swepub och 
förekommer således i denna översikt. Databassökningar genomfördes med 
sökorden ledarskap och leadership, och avhandlingar som i titel eller (av för-
fattaren angivna) nyckelord innefattade dessa begrepp sorterades i en första 
träfflista med registerposter innehållandes 96 avhandlingar.
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I nästa steg av sökstrategin definierades urvalet ytterligare via screening av 
registerposterna utifrån ett antal inkluderingskriterier. Detta steg i sökstrategin 
syftade till att möjliggöra exkludering av avhandlingar baserat på bland annat 
irrelevans eller dublettregistrering. Att applicera inkluderingskriterier på den 
inledande databassökningen var nödvändigt då ledarskap som begrepp är 
något av ett modeord som förekom som nyckelord även i avhandlingar där 
ledarskap endast berörs perifert. Doktorsavhandlingarnas abstract lästes och 
bedömdes utifrån följande inkluderingskriterier: 1) ledarskap omnämndes 
som centralt i avhandlingen i relation till abstractets introduktion/bakgrund; 
2) ledarskap omnämns i redogörelse av syfte/frågeställning/hypoteser; 3) led-
arskap utgör studieobjekt i beskrivning av undersökningsdesign; 4) ledarskap 
förekommer i sammanfattningen av resultaten; eller 5) ledarskap förekom-
mer i relation till konklusioner/implikationer av arbetet. En avgränsning av 
urvalet baserad på dessa kriterier innebar att registerlistan kunde reduceras 
med 26 avhandlingar vilket innebar att de avhandlingar som i slutskedet 
analyserades var 70 stycken.

Av de 70 avhandlingarna förekom ett internt bortfall på totalt sju stycken 
vilka inte fanns att tillgå i fulltext under skrivandet av artikeln. För dessa 
sju avhandlingar genomfördes analyserna endast med stöd av registerdata, 
abstract/spikblad samt, om möjligt, via granskning av ingående artiklar. Med 
stöd i en sådan begränsad analys kunde frågor gällande avhandlingarnas syfte, 
empiriska kontext och metoder många gånger besvaras. Gällande avhand-
lingsförfattarnas förslag på fortsatt forskning uppstod dock problem då dessa 
uppgifter inte alltid förekommer tydligt i abstract. I resultatpresentationens 
tabeller redovisas de avhandlingar som inte kunnat analyseras utifrån speci-
fika frågeställningar som internt bortfall.

Analys
Efter att en textkorpus passande för analys identifierats övergick arbetet 
med att genomföra närmare läsningar och analys. I detta skede genomfördes 
analysen utifrån forskningsfrågornas inriktning. Frågan om vilka som stude-
rar ledarskap undersöktes genom en kategorisering av avhandlingar utifrån 
ämne och utbildningssäte. Frågan om vad som studeras i avhandlingarna 
analyserades genom en induktiv kategorisering av syften, empirisk kontext 
för studien samt av författaren angivna huvudsakliga resultat. Gällande hur 
ledarskap studerats i avhandlingarna fokuserades de delar av avhandlingarna 
som anger metodologiska ramverk, teoriavsnitt samt analysramverk. Slutligen 
analyserades frågan om hur ledarskapsforskning motiveras i avhandlingarna 
dels utifrån författarnas explicita förslag på fortsatt forskning och problema-
tisering av nuvarande kunskapsläge, dels utifrån hur avhandlingsförfattarna 
argumenterade för hur den egna studien fyller eventuella kunskapsluckor 
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i tidigare forskning. Som påvisats av Alvesson och Sandberg (2011) är sådan 
så kallad »gap spotting« en vanligt förekommande strategi för att inrama 
egna forskningsbidrag och argumentera för hur den egna studien bidrar till 
ett valt kunskapsområde.

RESULTAT
Vid en analys av publiceringsmönstret av svenska avhandlingar om ledarskap 
2003–2014 framkommer att fördelningen av avhandlingar utifrån lärosäte 
visar en spridning i ledarskapsavhandlingar på 16 lärosäten varav ca 76 % 
(n = 53) av de totalt publicerade avhandlingarna är koncentrerade till 7 univer-
sitet (Umeå Universitet, Lunds Universitet, Stockholms Universitet, Kungliga 
Tekniska högskolan, Karolinska Institutet, Göteborgs Universitet och Linkö-
pings Universitet). I ett svenskt perspektiv framträder dessa universitet som 
större producenter av doktorsavhandlingar på temat ledarskap då övriga 24 % 
(n = 17) av avhandlingarna är fördelade på nio universitet, med enstaka eller ett 
fåtal avhandlingar producerade under den aktuella tidsperioden (se figur 1).

Figur 1 Doktorsavhandlingar om ledarskap, per lärosäte och ämne.

I relation till figur 1 kan det nämnas att en frekvensberäkning av den totala 
produktionen av avhandlingar under de valda åren måste sättas i relation till 
den relativt magra totalsumman av 70 avhandlingar. I ovanstående fördelning 
färgas resultatet av större forskningsprojekt med ledarskap som fokusområde. 
Ett exempel på detta kan nämnas vid Umeå Universitet, där Centrum för 
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skolledarutveckling mellan 2003–2009 bedrivit projektet »Structure, culture, 
leadership – prerequisites for successful schools« där fyra doktorander ingått 
och inom ramen för projektet doktorerat (se Ahlström, 2009; Björkman, 
2008; Törnsén, 2009; Ärlestig, 2008). Denna observation är intressant då 
den sätter fingret på vilken roll större forskningsanslag har för hur ämnesval 
i avhandlingar formuleras. Forskningsfinansiering kan här förstås som en 
ramförutsättning som ger materiella möjligheter för studier av vissa fråge-
ställningar och fenomen.

Figur 1 indikerar även avhandlingarnas ämnestillhörighet. Internationellt 
har ledarskapsforskning i stor utsträckning genomförts inom ämnesfälten psy-
kologi alternativt management och public administration (Avolio, Walumbwa 
och Weber, 2009). En kategorisering av avhandlingarna i ämnesområde2 ger 
en bild som innehåller både likheter och skillnader i relation till det inter-
nationella forskningsfältet. En skattning av ämnestillhörighet gör gällande 
att svenska avhandlingar om ledarskap främst producerats vid pedagogiska/
utbildningsvetenskapliga institutioner; vid medicinska/hälsovetenskapliga 
institutioner samt vid psykologiinstitutioner (se även tabell 1).

Tabell 1 Ämneskategorisering avhandlingar om ledarskap. År och antal.

I likhet med det internationella forskningsfältet tycks beteendevetenskapliga 
ämnen som psykologi vara nära förknippade med ledarskapsforskning, men en 
tydlig avvikelse är att pedagogikkopplingen tycks vara starkare i det svenska 
perspektivet. Pedagogisk forskning om ledarskap har i mångt och mycket 

Ämne 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt

Ped./
Utb.vet. 1 3 1 2 3 3 1 1 1 2 18

Med./
hälsovet. 1 1 2 1 3 2 2 1 13

Psyko-
logi 1 1 1 2 3 2 1 11

Tekn./
industri 1 1 1 1 1 2 2 1 10

Handel/
FEK 2 1 1 1 2 7

Sociologi 1 1 1 2 1 6

Statsvet. 1 1 1 3

Design 1 1

Soc.
antrop. 1 1

Total 4 2 7 5 7 6 10 6 6 7 7 3 70
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handlat om begrepp såsom skolledarutveckling, skolledarskap samt peda-
gogiskt ledarskap (exempelvis Biamba, 2012; Ludvigsson, 2009 och Ärlestig, 
2008), men avhandlingarna i denna grupp har också en yrkes- och arbets-
livspedagogisk inriktning (exempelvis Wallo, 2008). På liknande sätt är den 
hälsovetenskapliga kopplingen något oväntad där svenska avhandlingar bland 
annat fokuserat läkares ledarskap, ledarskap i vårdkedjan samt hälsoeffekter 
av ledarskap (exempelvis Fransson Sellgren, 2007; Johansson, 2010). Det kan 
också konstateras att kategorin »Teknik/Industri« är relativt stark som säte 
för avhandlingar inriktade mot ledarskap. Dessa representeras i bilden ovan 
främst av institutioner vid tekniska universitet med ingenjörsvetenskaplig 
inriktning och ett fokus på ledning och styrning i industriella sammanhang. 
Utöver en ämnesvis uppdelning ger tabell 1 även en indikation på hur antalet 
producerade doktorsavhandlingar fördelar sig mellan de undersökta åren. 
Produktionen är någorlunda jämnt fördelad både utifrån ämne och totalt 
sett med en antydan om gradvis ökning i output.

Avslutningsvis belyser figur 1 också hur avhandlingarnas ämnestillhörighet 
fördelar sig utifrån lärosäte, exempelvis pedagogik och psykologi finns som 
ämnen koncentrerade till enskilda universitet (i fallet Pedagogik i Umeå, och 
i fallet Psykologi i Lund) men är även representerade över ett flertal univer-
sitet. Företagsekonomi och avhandlingar skrivna vid handelshögskolor är 
trots ett relativt begränsat antal spridda över fler lärosäten. Vidare är ämnen 
såsom medicin, hälsovetenskap, teknik och industri främst förekommande vid 
lärosäten med dessa inriktningar, såsom Karolinska Institutet och Kungliga 
Tekniska Högskolan.

Vad studeras i svenska avhandlingar om ledarskap?
En närmare analys av avhandlingarnas inriktning och kontext kan förklara 
hur publiceringsmönstret utifrån ämne och universitet har formats. Det kan 
inledningsvis konstateras att avhandlingarna i stor utsträckning relaterar stu-
diet av ledarskap till specifika empiriska sammanhang snarare än att studera 
ledarskap som en generisk process. I många av avhandlingarna ligger fokus 
på att förstå ledarskap relativt andra sociala fenomen eller organisatoriska 
sammanhang. Exempelvis är skolan som kontext vanligt förekommande 
med avhandlingar om skolledarskap och rektorers ledarskap. Detta kan för-
klaras av en stark representation från pedagoger som avhandlingsförfattare. 
En tendens i dessa studier är att definiera ledarskap utifrån position. Det vill 
säga, skolledarskap eller akademiskt ledarskap beskrivs som specifikt vilket 
föranleder studier på egna meriter.

Tendensen att studera ledarskap utifrån position kan också skönjas 
i avhandlingar som fokuserar på roller som tar avstamp i begrepp som projekt-
ledare, chefer alternativt politiskt ledarskap (Daléus, 2012; Eriksson, 2004). 
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Ett antal avhandlingar, främst koncentrerade till Karolinska Institutet (se 
figur 1), är också gjorda med inriktning på ledarskap i sjukvårdkontext där 
studierna bland annat fokuserat sjuksköterskors ledarskap, vårdchefers och 
läkares ledarskap. Sammantaget innehåller materialet en klar tyngdpunkt 
på studier av ledarskap inom välfärdssektorn och offentlig verksamhet, då 
ca 40 avhandlingar renodlat kan kategoriseras inom denna kontext och mot-
svarande klassifikation i privat sektor endast renderar 11 avhandlingar (se 
tabell 2).

Tabell 2 Avhandlingarnas empiriska kontext

Kategori Frekvens

Utbildningskontext 18

Skola 14

Akademi 4

Sjukvård 12

Mixar (Flertal kontexter/flerfallstudier) 9

Privat sektor 11

Industriföretag 3

IT 2

Annat (medicinföretag, ospecificerat) 6

Förvaltning/Politik 8

Kommunförvaltning 4

Myndigheter 1

Politiskt ledarskap 3

Militär kontext 2

Konceptuell (ex. studerar ledarutvecklingskoncept) 2

Övrigt (ex. idrott, högrisk-org., lokalsamhälle, ej angivet) 5

Internt bortfall 3

Totalt 70

Alternativa sätt att definiera ledarskap utifrån kontext, där formell position 
inte nödvändigtvis står i centrum i avhandlingarna, utgörs av de avhandlingar 
som studerar ledarskap som en delmängd av andra angränsande fenomen och 
kunskapsobjekt. Exempel som kan tas här är hur ledarskap studerats i relation 
till coaching, medarbetarskap eller ledarutveckling (Bertlett, 2011; Nilsson, 
2008; Skytt, 2007). I dessa avhandlingar förstås ledarskapet som en dimen-
sion eller process som tillsammans med andra begrepp utgör avhandlingens 
innehåll och inriktning. Till denna kategori kan också de avhandlingar som 
har mer uttalade kritiskt-emancipatoriska och/eller genusteoretiska ingångar 
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hänföras, då ett vanligt sätt att definiera området i dessa avhandlingar är 
genom att beskriva ledarskap i termer av konstruktioner vilka struktureras 
utifrån faktorer som kön och/eller etnicitet (exempelvis Brüde Sundin, 2007; 
Keisu, 2009). Baserat på analysen av kontext kan det konstateras att ett van-
ligt antagande i avhandlingarna är att ledarskap bör förstås som ett situerat 
fenomen vilket formas av den kontext i vilket det framträder. Vidare tycks 
avhandlingsförfattarnas institutionella akademiska förankring starkt påverka 
på vilket sätt avhandlingarna kontextualiseras (exempelvis att pedagoger 
studerar rektorer och därmed lyfter skolmiljön som kontext) och slutligen 
att offentlig sektor tycks ha stort företräde framför privat sektor i studier av 
ledarskap.

För att få mer inblick i hur ledarskap studerats gjordes en analys av avhand-
lingarnas syften genom induktiv kategorisering. Vanligast är att avhand-
lingarna fokuserar på att skapa förståelse för Ledarskapet i sig. Det vill säga, 
syftena är inriktade på att bygga kunskap och generera teori om ledarskapets 
praktik eller hur ledarskapet konstitueras i olika kulturella och samhälleliga 
sammanhang. Därefter är syften som betonar påverkan, eller sammanhang, 
mellan ledarskap och andra fenomen vanligt förekommande. Framförallt 
studeras Ledares påverkan på medarbetare/följare, eller ledarskapets påverkan 
på lärande, kommunikation, kreativitet, arbetsklimat och arbetstillfredsstäl-
lelse (se bl.a. Bäckström, 2009; Levay, 2003). Utöver hur ledarskap påverkar 
andra fenomen var också ett antal syften inriktade mot att studera hur Hur 
ledare påverkas av andra faktorer. Exempel på denna kategori är hur ledarskap 
påverkas av krav, arbetsvillkor, organisationsstruktur/-kultur, dialog eller 
könsdiskurser (Lundqvist, 2013; Nilsson, 2011; Skytt, 2007).

Förutom dessa större kategorier av syften identifierades i analysen även ett 
antal mindre grupper av förekommande syften. Exempel är avhandlingar med 
syften som utifrån kritisk teori handlar om att dekonstruera eller analysera 
Ledarskapsstereotyper, -normer och -ideal eller normativa avhandlingssyf-
ten som fokuserar på att uttala sig om det Framgångsrika och/eller effektiva 
ledarskapet. Ytterligare exempel är avhandlingar med fokus på Ledarstilar, 
samt avhandlingar som har Ledarskap som en av flera huvudfokus i syftet. 
Avhandlingarna fördelar sig enligt följande:
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Tabell 3 Fokus i forskningsfrågor

Kategori Frekvens

Ledarskapet i sig 21

Ledarens påverkan på… 12

Hur ledare påverkas av… 7

Ledarskapsstereotyper, -normer och –ideal 5

Framgångsrikt, effektivt ledarskap 4

Ledarstilsfokus 4

Ledarskap som en av flera huvudfokus i syftet 5

Otydlig formulering kring ledarskap 4

Övriga syften 5

Internt bortfall 3

Totalt 70

Hur ledarskap har studerats
Frågan om hur ledarskap studerats i svenska avhandlingar innefattar några 
relaterade områden: för det första blir det av vikt att analysera hur ledar-
skap teoretiskt inramas i avhandlingarna samt vilken begreppsapparat som 
använts eftersom dessa faktorer står i nära förbindelse med tillämpningen 
av forskningsdesign och undersökningsmetoder. Det vill säga, utifrån hur 
författaren ringar in fenomenet som ska studeras och de begrepp med vilka 
fenomenet studeras bör metod och forskningsdesign följa. Analysen visade 
att en vanligt förekommande utgångspunkt i avhandlingarna är att ledarskap 
beskrivs som en relation. Ibland beskrivs ledarskap som en relation mellan 
ledare och följare, vissa av avhandlingarna lägger även till situationen (ledare, 
följare i en kulturell, historisk, organisatorisk kontext) och ytterligare ett 
perspektiv är att komplettera med att ledarskap är en målorienterad relation 
(ledarskap uppstår i relationen mellan ledare och följare som strävar mot mål). 
Utöver fokus på relationer definieras ledarskap i ett mindre antal avhandlingar 
utifrån ledares beteenden (exempelvis Bertlett, 2013), där typologier över 
ledarstilar huvudsakligen används som ramverk och slutligen också utifrån 
poststrukturellt inspirerade perspektiv där ledarskap i huvudsak beskrivs som 
diskursivt konstruerade subjektspositioner (Haake, 2004; se även Fogelberg 
Eriksson, 2005; Franzén, 2006).

Totalt tar 23 av 70 avhandlingar uttalat avstamp i metateoretiska och veten-
skapsteoretiska resonemang som grund för de empiriska undersökningarna 
och refererar således till teorianvändning i termer av paradigmatisk tillhörig-
het. Detta ska inte tolkas som att övriga avhandlingar saknar metateoretiska 
utgångspunkter, utan är snarare ett uttryck för hur avhandlingsförfattarna 
valt att rama in avhandlingsarbetet. I de avhandlingar som uttalat fokuserar 
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på vetenskapsteori är det vanligast förekommande att avhandlingen i generella 
termer relateras mot ett socialkonstruktionistiskt paradigm (16 st.). Övriga 
mer specifika, men mindre vanliga perspektiv utgörs av fenomenologi och 
fenomenografi (3 st.); hermeneutik (2 st.); poststrukturalism (2 st.) samt 
kritisk realism (1 st.).

I kontrast till ovanstående diskuterar 27 av 70 avhandlingar teori på en 
»mellannivå« (inspirerat av, men inte att likställa med, begreppet »theory 
of the middle range«, Merton, 1968). I denna kategori är tendensen att utgå 
ifrån empiriskt prövbara teoretiska ramverk som uttalar sig om ledarskap 
(exempelvis från perspektiv såsom »transformellt«; »leader member exchange 
theory«; »teori X&Y«); om lärande (ex »erfarenhetsbaserat lärande«) eller 
med avstamp i originalförfattare (till exempel kan ledarskap undersökas 
relativt Schumpeters teori om entreprenörskap, se Nordlund, 2005). Dessa 
sätt att relatera det egna arbetet gentemot teoretiska utgångspunkter kan 
också återfinnas på vad som kan kallas en konceptnivå, där ingen uttalad 
teori är utgångspunkt, utan där andra begrepp och begreppskonstellationer 
är centrala. Detta rör avhandlingar som studerar ledarskap utifrån exempel-
vis begreppsparet kontexter och aktörer (Nilsson, 2005) eller där ledarskap 
studeras utifrån struktur och kultur (Björkman, 2008).

Metodramverk
I ett flertal metodinriktade översikter av ledarskapsforskning har det konsta-
terats att ledarskapsforskning internationellt sett haft en övervägande kvan-
titativ orientering både historiskt och i nutid där tvärsnittsstudier är vanligt 
förekommande. En översikt av de metodramverk som använts i svenska dok-
torsavhandlingarna visar i kontrast till detta på en övervägande del huvudsak-
ligen kvalitativa studier (41 st.) i jämförelse med huvudsakligen kvantitativt 
orienterade avhandlingar (6 st.) eller mixade metoder (20 st.). Tabell 4 ger en 
översiktsbild av de använda metodvalen.

En möjlig förklaring till det mönster som framträder är den betoning på 
kontext som förekommer i avhandlingarnas syften där ledarskap formuleras 
som en situerad relation. I ljuset av att det specifika sammanhangets bety-
delse för ledarskap ofta är förekommande i avhandlingarna kan det tänkas 
att kvalitativa metoder väljs då kvalitativ forskning ofta är ideografisk till sin 
natur, med fokus på att bygga förståelse och tolkning av det sammanhang som 
närmare studerats. Andra förklaringar till metodval kan sökas i de ämnes-
traditioner avhandlingarna är skrivna i. Exempelvis utgörs de kvantitativt 
orienterade avhandlingarna i materialet av avhandlingar skrivna inom häl-
sovetenskapligt område och psykologi. Bryman (2004; 2011) kommenterar 
den internationella psykologiska ledarskapsforskningen som huvudsakligen 
kvantitativt orienterad och samma mönster framträder i svenska avhandlingar 
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inom psykologi. Inom kvalitativt orienterade avhandlingar framträder å andra 
sidan pedagogik, som också utgör största ämne i översikten. En möjlig fält-
övergripande förklaring till detta kan vara att svensk pedagogisk forskning 
sedan 70-talet genomgått en övergripande rörelse vad gäller metodval från 
användandet av psykometrisk forskningsdesign mot ett ökat användande av 
kvalitativa forskningsupplägg (Englund, 2006). Även om materialet är för litet 
för att dra några definitiva slutsatser från finns ämnesmässiga kopplingar till 
författarnas metodval.

Tabell 4 Metodramverk i avhandlingarna

Kategori Frekvens

I huvudsak kvantitativa metoder 6

Enkät 6

Mix mellan kvantitativa och kvalitativa 20

I huvudsak kvalitativa metoder 41

Intervjuer och observationer 15

Endast intervjuer 10

Endast observationer 5

Intervjuer och dokumentstudier 5

Intervjuer, observation och dokumentstudier 3

Fallstudie 2

Endast dokumentstudier 1

Internt bortfall 3

Totalt 70

Avslutningsvis är användandet av mixade metoder är relativt vanligt före-
kommande i det analyserade materialet (20 st.). I forskningsöversikter som 
behandlar mixade metoder i internationell ledarskapsforskning (Stentz, Plano 
Clark och Matkin, 2012; Bryman, 2011) argumenteras för att detta angrepps-
sätt är väl anpassat för studier av ledarskap som i allt högre utsträckning 
betraktas som ett komplext, mångfacetterat och »multilevel«-fenomen som 
påkallar forskningsdesigner med olika inriktning, men att detta angrepps-
sätt är ovanligt. Att mixade metoder förekommer i högre utsträckning än 
vad som initialt förväntades kan troligen härledas till avhandlingens format 
och tidshorisont, där både sammanläggningsavhandlingar och monografier 
vanligen innehåller separata delstudier och där en metodologisk variation 
och progression inom ett doktorandprojekt med flertalet empiriska under-
sökningar kan göras och där delstudier kan kombineras.
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Kunskapsbidrag i avhandlingarna
Vad kommer då de svenska avhandlingarna fram till för typ av resultat? 
Vår analys har resulterat i sex kategorier av resultat. Först har vi de Beskri-
vande resultaten. Dessa återfinns i huvudsak i kvalitativa studier eller mindre 
case-studier. Resultatet skrivs fram som en beskrivning av »vad som händer« 
i caset eller hur ledarskap utövas i detta sammanhang. Resultatet kan generali-
seras främst genom igenkänning av liknande förutsättningar men detta kräver 
också en djupare förståelse av och insikt i det område avhandlingen studerar.

En andra kategori är vad vi valt att kalla »Do’s and Don’ts« som ledare. 
Här handlar det framförallt om resultat som pekar ut aktiviteter, handlingar, 
beteenden eller förhållningssätt hos ledare som visat sig vara fördelaktiga eller 
ofördelaktiga i olika sammanhang. En annan kategori handlar om Ledarska-
pets natur. Här återfinns resultat som på olika sätt beskriver vad ledarskap är. 
Vidare finns resultat kring Ledarskapets förutsättningar. Dessa resultat pekar 
på viktiga förutsättningar för ledarskapets utövande. Exempel inkluderar 
kontexten, organisationen, medarbetarna och hur dessa påverkar möjlighe-
terna att utöva ledarskap och hur ledarskapet utövas.

De sista två kategorierna handlar om Ledarskapets betydelse för andra 
faktorer, det vill säga om resultat som pekar på om ledarskapet kan påverka 
andra faktorer såsom psykologiskt klimat, personalomsättning, etc., och Teo-
riutveckling, det vill säga resultat som huvudsakligen skrivs fram som en teo-
riutveckling av existerande ledarskapsteorier eller att nya teorier har skapats.

Tabell 5 Olika typer av resultat

Kategori Frekvens

Beskrivande case 23

»Dos and don’ts« som ledare 16

Ledarskapets natur 10

Ledarskapets förutsättningar 9

Ledarskapets betydelse för andra faktorer 5

Teoriutveckling ledarskap 4

Internt Bortfall 3

Totalt 70

Som visas i tabell 5 (avhandlingarnas resultat) är en stor del av avhandlingarna 
beskrivningar av enskilda case. För att lärdomar från dessa studier ska kunna 
ge något bidrag till ett större sammanhang än den studerade organisationen bör 
rimligtvis casebeskrivningarna sättas i relation till forskningsfältet. Brymans 
(2004) forskningsöversikt över internationell kvalitativ ledarskapsforskning 
visade på att ledarskapsstudier generellt är dåliga på att relatera egna empiriska 
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resultat till tidigare forskning. Bryman drar slutsatsen att kvalitativa studier 
skulle kunna ge tydligare och bättre bidrag till kunskapsuppbyggnaden kring 
ledarskap genom att i högre grad förankras mot kunskapsläget. Vi har därför 
också analyserat hur de i vår studie ingående avhandlingarna lyckats med att 
rama in den egna studien i ett forskningsfält. I inledningen av avhandlingarna 
presenteras ibland en analys av problemområdet utifrån vilken kunskapslucka 
avhandlingens studie ämnar fylla. I de studerade avhandlingarna beskrivs 
detta med olika tydlighet. En del avhandlingar ägnar inget utrymme åt att 
motivera valet av studie utifrån varför den är viktig eller vad den ska bidra 
med i ett större sammanhang eller i ett samhällsperspektiv (23 st.), en del gör 
detta men endast ytligt eller indirekt (27 st.) och andra gör det på omfattande, 
tydliga och välmotiverade sätt (18 st., internt bortfall, 2 st.). Alltså görs det 
endast i 26 % av avhandlingarna ett avstamp i ett tydligt resonemang om 
kunskapsluckor och specifika kunskapsbidrag till forskningsfältet.

Ett annat sätt att bidra till forskningsfältet är att ge förslag på vidare forsk-
ning. Vilka insikter från det egna arbetet är användbara för att studera feno-
menet vidare? I tabell 6 visas andelen avhandlingar som ger sådana förslag.

Tabell 6 Förslag på vidare forskning utifrån avhandlingens resultat

Kategori Frekvens

Ger förslag på vidare forskning 33

Ger förslag inom annat närliggande empiriskt område 19

Ger förslag inom samma empiriska område men med 
andra metoder

9

Ger förslag inom både annat empiriskt område och 
andra metoder

5

Ger inte förslag på vidare forskning 30

Internt bortfall 7

Totalt 70

Vår analys visar att Brymans (2004) kritik, där det fastslås att kvalitativa 
ledarskapsstudier brister avseende inplaceringen av egna resultat i ett forsk-
ningssammanhang, också gäller svenska avhandlingar om ledarskap. Däremot 
indikerar inte vår studie att denna brist är relaterad till någon distinktion 
mellan kvalitativ och/eller kvantitativ forskning3. Vi konstaterar istället att 
svenska avhandlingar om ledarskap generellt skulle kunna bli mycket bättre 
på att placera in den egna studien i relation till forskningsfältet och tydliggöra 
sitt kunskapsbidrag.
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DISKUSSION
Med syftet att kartlägga det samtida svenska forskningslandskapet gällande 
ledarskap så som det framträder i avhandlingsprojekt kan vi konstatera att 
Strannegård och Jönssons (2015) beskrivning av forskning gällande ledar-
skap som mångfacetterat i stor utsträckning även är applicerbar på svenska 
avhandlingar om ledarskap. Analysen visar på att ledarskap är ett område 
som det forskas aktivt kring inom ett flertal ämnen och vid ett flertal svenska 
lärosäten, men att det i avhandlingarna inte framkommer någon nationell 
diskurs kring ledarskap präglad av kumulativ kunskapsproduktion eller kom-
munikation med sidoordnade forskningsmiljöer i Sverige och i Norden. I det 
följande diskuteras en potentiell förklaring till detta förhållande.

Ledarskap som ett kontextuellt fenomen
En tolkning som stöds i det empiriska materialet är att ledarskap inte tycks 
utgöra ett primärt forskningsfält i ett flertal av avhandlingarna, utan snarare 
utgör en delmängd av ett antal olika, ofta empiriskt definierade, forskningsfält. 
Ledarskap tenderar att ha en instrumentell roll i många av avhandlingarna, 
då man genom studier av ledarskap söker att bygga kunskap om exempelvis 
rektorers arbetspraktik, läkares samarbete i team, politiskt beslutsfattande 
eller dylikt. Med en sådan ingång blir avhandlingsarbetenas kunskapsbidrag 
inte i första hand en fråga om att bidra till kunskapsutveckling inom fältet 
ledarskapsforskning, utan snarare en fråga om att bidra till kunskap om 
empiriska kontexter eller andra fenomen genom analyser av ledarskap. Vid 
närmare granskning av de kontexter i vilka ledarskap studeras syns även 
hur ramfaktorer utanför forskningen inverkar på hur ledarskap studerats. 
Exempelvis är ett resultat att författarnas ämnesmässiga förankring eller forsk-
ningsfinansiering i stor utsträckning styr de kontexter som studeras; vård-
kontexten är exempelvis representerad vid lärosäten med denna inriktning. 
Ett tydligt mönster gällande kontext är även att forskning om det offentliga 
är överrepresenterat relativt privat näringsliv. Möjliga förklaringar till ett 
sådant förhållande borde kunna spåras i ramfaktorer såsom rådsfinansiering 
och forskningspolitisk inverkan via strategiska satsningar i offentlig sektor. 
Rimligtvis spelar forskningsfinansiärerna en indirekt medierande roll för hur 
forskningen om ett fenomen som ledarskap formas i avhandlingsprojekt. Ett 
exempel på detta kan tas i det faktum att större anslag föranleder ett flertal 
avhandlingar med likartade inramningar av fenomenet ledarskap.

Utöver att ramfaktorer kan utgöra hinder för sidoordnad kommunika-
tion mellan forskningsmiljöer konstaterar vi med bas i analysen även att 
många av de analyserade avhandlingarna, trots robusta empiriska studier, 
inte uttryckligen tydliggör kunskapsbidragen utanför den närmast studerade 
empiriska kontexten och att det således är svårt att bygga vidare på resul-
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taten. Förklaringarna till denna tendens kan delvis återfinnas i att många 
avhandlingar initialt definierar ledarskap som situerat och kontextuellt vilket 
också är en vanligt förekommande ståndpunkt i den internationella diskur-
sen om ledarskap (exempelvis diskussion i Avolio, Walumbwa och Weber, 
2009; Northouse, 2013). Avhandlingarna utgörs till övervägande del även av 
case-studier och kvalitativa ideografiska forskningsstudier. Detta utgör en 
intressant kontrast till den internationella diskursen kring ledarskapsstudier 
där kvantitativa studier utgjort den absoluta majoriteten både historiskt och 
i nutidsperspektiv (se Bryman, 2011; Hiller m.fl., 2011; Stentz, Plano Clark 
och Matkin, 2012). Måhända kan frekvent förekomst av kontextuella teo-
retisk utgångspunkter i studiet av ledarskap tillsammans med ideografiska 
forskningsupplägg i avhandlingarna föranleda en ovana (alternativt ovilja) att 
diskutera i termer av generaliserbarhet eller överförbarhet. Denna fråga har 
över tid varit omgiven av en livlig diskussion och ett flertal sätt att tydliggöra 
implikationerna av ideografisk forskning utanför det omedelbart studerade 
sammanhanget har presenterats (exempelvis Larsson, 2009). En konsekvens 
av att överraskande många avhandlingar inte placerar in de egna resultaten 
i forskningsfältet (eller endast gör detta i begränsad omfattning) samt inte 
berör förslag på fortsatt forskning om ledarskap gör att den »nya« kunskap 
som producerats i ett 70-tal avhandlingar under ett tidsspann av 12 år i stor 
utsträckning är svår att identifiera och tillgodogöra sig.

Synliggörs ett svenskt perspektiv på ledarskap i avhandlingarna?
Som nämndes i inledningen av denna artikel har tidigare studier indikerat att 
ledarskapets praktik i de skandinaviska länderna har något av en särprägel 
genom att karakteriseras av ideal såsom konsensusorientering, relationsfokus, 
deltagande, demokrati och icke-formella relationer. Dessa ideal har i sin tur 
relaterats till en kultur på arbetsmarknaden präglad av platta organisationer, 
relativt begränsad lönespridning (såväl som begränsade förmåner) och en dia-
log mellan arbetsmarknadens parter (Eggen Børve, 2010; Schramm-Nielsen, 
Lawrence och Sivesind, 2004). Med detta som en utgångspunkt kan frågan 
ställas om huruvida den genomförda analysen visar på en svensk eller skan-
dinavisk särart.

Här kan det inledningsvis konstateras att den övervägande majoriteten 
av de analyserade avhandlingarna har en svensk kontext som utgångspunkt. 
Undantag kan identifieras dels i studier som tar sikte på andra länder (exem-
pelvis Alm, 2006), dels i avhandlingar med multinationellt fokus där data 
samlats från ett flertal länder (exempelvis Nyberg, 2009). Gällande de avhand-
lingar som beskriver svensk kontext är vår övergripande slutsats att kontext-
beskrivningar är förekommande, men att en specifikt nationell kontext endast 
beskrivs i undantagsfall och tenderar att underbetonas i resultat och slutsatser. 
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Vi identifierar med andra ord en diskrepans mellan beskrivningarna av svensk 
ledarskapspraktik (som något specifikt) och svensk empirisk forskning om 
ledarskap utifrån det faktum att avhandlingarna betraktat som helhet ten-
derar att nedtona det specifika i en nationell och/eller skandinavisk kontext. 
En förklaring till detta kan kanske identifieras i det faktum att artiklar i de 
ingående avhandlingarna inte i någon större utsträckning är komparativa, 
eller problematiserande, gällande denna punkt. Givet Backström, Granberg 
och Wilhelmsons (2008) slutsats att den nordiska kontexten kan utgöra en 
potentiell kontext för teoretisk utveckling på ledarskapsområdet indikerar 
analysen av avhandlingar att detta hittills inte låtit sig göras i någon större 
utsträckning.

Avslutande kommentarer
Svensk forskning om ledarskap, så som det framträder i avhandlingsarbeten, 
uppvisar både likheter och skillnader med den internationella forsknings-
fronten inom ledarskapsstudier.

En låg grad av konsensus föreligger teoretiskt där avhandlingarna ramar 
in ämnet ledarskap på ett flertal sätt och där ledarskap relateras till ett antal 
andra begrepp. Vi konstaterar att ledarskap i stor utsträckning spelar en 
instrumentell roll i många av de analyserade avhandlingarna. Det tidigare 
konstaterandet att ledarskap som begrepp vunnit popularitet och tenderar 
att ha rollen av ett »buzzword« avspeglas till viss del även i vår avhandlings-
analys. Vidare kan en förklaring till pluralismen i teoretiska ramverk också 
förklaras av att forskning bedrivs i olika forskningsmiljöer med begränsad 
kommunikation sinsemellan.

Svenska avhandlingar om ledarskap avviker vidare tydligt från den inter-
nationella forskningsfronten vad gäller metodval och forskningsdesigner. Där 
internationell forskning tenderat att vara kvantitativ utgörs svenska avhand-
lingar i störst utsträckning av kvalitativa undersökningar och med en relativt 
hög grad av mixade forskningsdesigner.

Analysen av avhandlingarna ger också vid handen att det finns en dis-
krepans mellan hur ledarskapets praktik beskrivs i Sverige och hur svenska 
avhandlingar kontextualiserat ledarskap. Medan en tydlig nationell diskurs 
gällande ledarskapets praktik beskrivs i termer av deltagande beslutsfattande, 
platta organisationer och demokrati saknas i stort denna inramning i avhand-
lingar på området.

Avslutningsvis kan det konstateras att fortsatta studier är nödvändiga för 
att bättre kartlägga svensk och nordisk ledarskapsforskning. Föreliggande stu-
die ger inblickar i forskningspraxis och lokala kulturer vid svenska lärosäten 
men ett antal frågor kvarstår och motiverar fortsatta studier. Exempelvis vore 
det intressant att relatera avhandlingar till »reguljär« forskning om ledarskap 



24

Oscar Rantatalo, Ulrika Haake, Ola Lindberg, Gun Sparrhoff og Thomas Bäck

3

2016

och publiceringsmönster i tidskrifter. Denna analys innefattar också enbart 
svensk forskning vilket väcker frågor om likheter och skillnader i jämförelse 
med övriga nordiska länder.

NOTER
1  www.swepub.kb.se
2  Denna kategorisering utifrån ämne är övergripande genomförd utifrån en skattning av 

institutionernas inriktning. Sociologi inkluderar rättssociologi. Klassificeringen syftar 
även mot renodling av interdisciplinära institutioner. Exempelvis har institutionen 
för »beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för didaktik och forskning om pe-
dagogiskt arbete« vid Linköpings universitet i den övergripande kategorin pedagogik/
utbildningsvetenskap. I vissa fall organiserar institutioner flertal etablerade ämnen. Ett 
exempel är Linnéuniversitetet och institutionen för »vårdvetenskap och socialt arbete« 
samt institutionen för »yrkeskunnande och teknologi« vid KTH. I dessa fall gjordes en 
övergripande uppskattning av ämnestillhörighet utifrån information angiven i avhand-
ling.

3  De kvantitativt inriktade avhandlingarna är för få för att dra några långtgående slutsat-
ser utifrån i denna fråga.
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SAMMANFATTNING
Ledarskap har i ett internationellt perspektiv studerats över tid men hittills 
vet vi ganska lite hur det svenska forskningslandskapet ser ut. Svensk ledar-
skapsforskning har anekdotiskt konstaterats vara svag samtidigt som Sverige, 
med en arbetsmarknad präglad av samförstånd och korta beslutsvägar, utgör 
en intressant kontext för ledarskapsstudier. En delaspekt av forskning om led-
arskap är hur fenomenet studerats i avhandlingar. Givet dessa konstateranden 
syftar följande forskningsöversikt till analysera doktorsavhandlingar om led-
arskap skrivna 2003–2014. Specifikt besvaras fyra frågor: 1) Vilka ämnen och 
institutioner studerar ledarskap? 2) Vad studeras i avhandlingar om ledarskap? 
3) Hur har ledarskap studerats? 4) Vilka kunskapsbidrag kan identifieras i de 
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analyserade avhandlingarna? Totalt analyserades 70 avhandlingar i studien 
och valet att analysera avhandlingar motiveras av att doktorsavhandlingar kan 
spegla lokal praxis och trender i kunskapsbildning inom akademin. Resul-
tatet visar på att ledarskap som forskningsfält är fragmenterat mellan olika 
ämnen och forskningsbedrivande institutioner, att kvalitativa metoder var 
vanligare än kvantitativa samt att förvånansvärt lite av forskningen relaterar 
till, eller tar avstamp ifrån, andra svenska eller skandinaviska forskargruppers 
arbeten. I artikeln diskuteras avslutningsvis hur bristande kommunikation 
mellan forskningsmiljöer kan hänga ihop med att ledarskap i många av de 
studerade avhandlingarna studerats instrumentellt som en delmängd av andra 
ämnesområden.

ABSTRACT
Internationally, leadership has been an often studied phenomenon, but we 
know fairly little about how leadership has been studied in Swedish research. 
The Swedish labor market could provide an interesting context for leadership 
research but if this is mirrored in research is currently an open question. Given 
these observations, this review article aims to analyze how leadership has been 
researched in Swedish doctoral dissertations, written 2003–2014. Doctoral 
dissertations are analyzed as indicators of local research praxis and as markers 
of current tendencies in scientific knowledge production. Four research ques-
tions are answered: 1) Within which subjects have dissertations on leadership 
been produced? 2) Which contexts are studied? 3) How has leadership been 
studied methodologically? 4) What are the main knowledge contributions of 
the analyzed dissertations? The article reviews 70 doctoral dissertations and 
the results show that leadership as a research field in Sweden is fragmented and 
that qualitative methods are more common than quantitative. Further, few 
studies related to previous research conducted by other Scandinavian research 
groups. The article concludes with a discussion how a lack of communication 
between different research environments is problematic and how leadership 
has a tendency to be studied as a subset of other subjects.
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