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Ledarskap i offentlig och kommunal 
verksamhet
– en kartläggning av forskning vid Linköpings universitet

I den här rapporten presenteras den forskning om ledarskap inom offentliga 
sektorn som bedrivs vid Linköpings universitet. 
Kartläggningen är indelad i fem olika teman: 
• Chefers arbete och förutsättningar
• Ledarskap och lärande
• Genus och jämställdhet
• Ledarskap och hälsa
• Förändring och förändringsarbete
Resultatet visar att flest studier handlar om ledarskap inom skola och äldre-
omsorg. Sammanställningen sträcker sig från 2009 och framåt.
Rapporten vänder sig inte minst till ledarskapsforskare som kan ha nytta av 
att känna till vilken annan forskning som finns inom området. Den vänder sig 
även till personer som på olika sätt arbetar med ledarskap inom offentlig sek-
tor. Sammanställningen ger också en snabb överblick över möjliga föreläsare 
i ämnet.

Om författaren
Daniel Lundqvist, filosofie doktor, är anställd vid Linköpings universitet och 
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Förord
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) arbetar med att stödja och 
bedriva kommunstrategiskt relevant forskning. Vi arbetar med att återföra 
nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa möten mellan kom-
munföreträdare och forskare. Vår målsättning är att utgöra ett nationellt kraft-
centrum för strategisk kommunforskning, och att samtidigt fungera som en 
vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete. 

En av de frågor vi arbetar med inom CKS är det kommunala ledarskapet. 
Vi leder nätverk för kommunstyrelseordförande och för kommunchefer. Till-
sammans med kommuncheferna har vi utvecklat ett ledarskapsprogram som 
vänder sig till högre kommunala chefer. Vi är också en av parterna i projektet 
Kompetensväxeln, som involverat hundratals kommunanställda i vår region, 
och som bland annat fokusera på lärande och ledarskap. Vi bedriver också 
forskning om det kommunala ledarskapet, och om kommunala ledningssys-
tem. 

Vår ambition är att CKS ska fungera som den naturliga samlingspunkten 
för de som är intresserade av kunskap om kommunalt ledarskap i vår region. 
Ett led i den ambitionen har varit att inventera ledarskapskompetensen på 
Linköpings universitet. Vi tror att det finns många forskare och lärare på LiU, 
som redan idag har en stor kunskap om ledarskap i kommuner. Genom att vi 
skapar oss en bättre bild av vilka dessa är, ökar möjligheterna till samarbete, 
och till en fördjupad kunskapsutveckling på området. I förlängningen gör det 
att vi får än bättre förutsättningar att utveckla kunskap som kan vara till gagn 
för alla de som möter det kommunala ledarskapets krav och utmaningar varje 
dag.

Josefina Syssner,
Föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier. 



6



7

Inledning
Intresset för ledarskap tycks aldrig ha varit större. Bara i Sverige finns flera po-
pulärvetenskapliga och intresseorienterade tidningar och tidskrifter med fokus 
på ledare och ledarskap. I forskningssammanhang tycks studier med ledarskap 
i fokus vara en stigande trend. En sökning i den internationella publikations-
databasen Scopus visar till exempel att år 2000 publicerades 2265 artiklar 
med sökordet ”leadership” i titel, sammanfattning eller nyckelord. År 2013 
publicerades det 7025 artiklar. 

Ledarskap är ett komplext begrepp, och forskning och utbildning om le-
darskap har företagits ur en rad olika perspektiv och inom olika ämnesdisci-
pliner. Förenklat kan man säga att ledarskapsforskningen under tidigt 1900-
tal framförallt fokuserade på egenskaper och förmågor hos ledaren. I mitten 
av 1900-talet skiftade ledarskapsforskning fokus till beteenden och stilar hos 
ledaren, framförallt handlade det om ledarens uppgifts-orientering, relations-
orientering och kombinationen dem emellan. Under sent 1960-tal och 1970-
tal började man utforska situationen vari ledarskapet utövades och hur ledar-
skapet behövde anpassas till denna situation. 

Under slutet av 1900-talet skiftade fokus ännu en gång till att handla mer 
om motiverande aspekter av ledarskapet, där tongivande teorier var och fort-
farande är karismatiskt ledarskap samt teorin om transformativt, transaktivt 
och laissez-faire ledarskap. Dessa motiverande ledarskapsteorier har under 
2000-talet diskuterats framförallt ur etiska perspektiv, och givit upphov bland 
annat till autentisk ledarskapsteori. Tjugohundratalets alltmer komplexa ar-
betsliv och teknologiska utveckling har också givit upphov till flera nya le-
darskapsteorier och/eller fokusområden, såsom e-ledarskap, gemensamt, kol-
lektivt, distribuerat ledarskap, betjänande (servant) ledarskap, tvärkulturellt 
ledarskap, osv. (Se exempelvis Yukl (2010) respektive Avolio, Walumbwa & 
Weber (2009) för vidare läsning).

Eftersom ledarskap har studerats utifrån så olika perspektiv är det svårt 
att finna någon gemensam och enhetlig definition av vad begreppet innebär. 
Några gemensamma drag är dock utmärkande. Ledarskap handlar om den 
process av inflytande en person (ledaren) har över andra människor (följar-
na) i riktning mot gemensamma och kollektiva mål. Yukl (2010) definierar 
ledarskap på följande vis: ledarskap är “the process of influencing others to 
understand and agree about what needs to be done and how to do it, and the 
process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared 
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objectives” (s. 26). Ledarskap handlar alltså om processen för att få följarna att 
arbeta mot gemensamma mål, och om att skapa förutsättningar så att dessa 
mål kan uppfyllas. 

En utmaning för forskningen om ledarskap rör kontexten, eller egentligen 
frånvaron av kontexten i ledarskapsforskning. Den generella ledarskapsforsk-
ningen har ofta kritiserats för att liten eller ingen hänsyn tas till den kontext 
vari ledarskapet utövas. Över tid har ledarskapsforskare blivit tydligare med 
att ange i vilket land och i vilka organisationer de studerat, och intresset för 
hur kontextuella faktorer medierar/modererar relationen mellan ledarskap 
och utfall har vuxit (se exempelvis Porter & McLaughlins (2006) review).  

Trots detta vet vi att chefers förutsättningar för att utöva sitt arbete kan 
variera mellan olika organisationer med till exempel olika typer av ägandeskap 
(Höckertin, 2007) vilket därmed troligtvis har betydelse för deras utövande 
av ledarskap. 

Det finns alltså anledning att fördjupa kunskapen om ledarskap i olika 
kontexter, till exempel offentliga och kommunala sådana. Den här rapporten 
är ett första steg i den riktningen, då den kartlägger aktuell kunskap (och ut-
bildning) om ledarskap i offentliga och kommunala verksamheter. 

Denna rapport är skriven på uppdrag av Centrum för kommunstrategiska 
studier (CKS) vid Linköpings universitet. CKS har ett uppdrag att bidra till 
kommunrelevant forskning, reflektion och lärande på en kommunstrategisk 
nivå. Ledarskap är ett fenomen som ägnas mycket intresse i kommunerna, 
liksom i övriga samhället. Detta avspeglas också i CKS verksamhet. Vid CKS 
bedrivs forskning om chefer och ledare, deras arbete och deras ledarskap. CKS 
erbjuder också, i samverkan med kommunchefer i Östergötland med omnejd, 
ett utvecklingsprogram för högre kommunala chefer.

Det finns därmed ett intresse för CKS, för intresserade i kommuner och 
vid Linköpings universitet att få en överblick över forskning och utbildning 
om ledarskap inom offentlig, framförallt kommunal, verksamhet. Rapporten 
ska förstås som ett försök att skapa en mer samlad bild av vilken forskning 
(och utbildning) som bedrivs vid Linköpings universitet, avseende ledarskap i 
offentliga – främst kommunal – verksamhet.  En utgångspunkt för rapporten 
är att man kan uträtta mer genom forskningssamarbeten, men detta kräver att 
man känner till varandra. Idag är forskare utspridda över Linköpings univer-
sitet och de känner inte nödvändigtvis till varandra. Det finns alltså ett behov 
att få en översikt över ledarskapsforskare. 

Syfte med rapporten
Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga den aktuella forskning som 
bedrivs vid Linköpings universitet avseende ledarskap i offentlig, främst kom-
munal, verksamhet. Rapporten uppmärksammar också utbildning av relevans 
i detta sammanhang. 
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Tillvägagångssätt
Denna rapport kartlägger aktuell ledarskapsforskning, men uppmärksammar 
också ledarskap i grundutbildning, samt ledarskap i uppdragsutbildning vid 
Linköpings universitet. 

För att kartlägga den aktuella ledarskapsforskning som bedrivs vid Lin-
köpings universitet i offentlig, främst kommunal, verksamhet, har sökningar 
gjort i publikationsdatabasen DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet). DiVA 
valdes att användas då det är en databas var syfte är att lättillgängligt ge infor-
mation om publikationer inom respektive lärosäte. Ett möjligt problem med 
detta val av databas är att alla publikationer kanske inte läggs upp i DiVA 
och/eller att det kan finnas en viss fördröjning. Trots detta ansågs DiVA till-
räckligt, då andra databaser och sökvägar hade krävt alltför stor arbetsinsats i 
förhållande till rapportens tidsramar. 

De nyckelord som använts vid sökningar i DiVA har varit ”ledar*”, 
”chef*”,”leader*”, samt ”manager*”. Sökningarna genomfördes 2013-10-17. 
Därutöver har sökningar på nyckelorden ”kommun”, ”kommunal*”, samt 
”municipal*” gjorts 2013-11-04. Tabell 1 visar antalet träffar för respektive 
sökord i DiVA. Asterix användes inte vid ordet ”kommun” eftersom en sådan 
sökning också inbegriper ”kommunikation” vilket genererade över tusen träf-
far. 
Tabell 1. Antalet träffar i DiVA för respektive sökord
Sökord Antal träffar
Ledar* 20
Chef* 7
Leader* 37
Manager* 43
Kommun 31
Kommunal* 26
Municipal* 123
TOTALT 287

Då rapporten också uppmärksammar ledarskap i grundutbildning inom Lin-
köpings universitet, har programansvariga (eller motsvarande) för samtliga be-
fintliga utbildningsprogram kontaktats. Förfrågan gällde om det finns något 
kursmoment i programmet i fråga som handlar om ledarskap, samt om det 
finns en särskild inriktning mot just ledarskap i offentlig och/eller kommunal 



10

verksamhet. Därutöver har fristående kurser gåtts igenom. De fristående kur-
ser som tydligt behandlar ledarskap eller har ledarskap som övergripande tema 
har tagits med i denna rapport. 

Rapporten avsåg också att kartlägga den uppdragsutbildning som företas 
inom Linköpings universitet. För detta har prefekter vid samtliga institutio-
ner kontaktats, med en förfrågan om det bedrivs eller under de senaste åren 
bedrivits någon uppdragsutbildning med fokus på ledarskap, samt om denna 
utbildning varit fokuserad på ledarskap i offentlig och/eller kommunal verk-
samhet. Då få institutioner hunnit besvara denna förfrågan inom tidsramen 
för denna rapport, återges enbart de uppdragsutbildningar som uppgifter in-
kommit om.

Avgränsningar
Denna rapport har i huvudsak fyra avgränsningar rörande kartläggningen av 
ledarskapsforskning. En första avgränsning rör ”aktuell” ledarskapsforskning. 
De sökningar som genomförts har därför avgränsats till publikationer inom 
tidsspannet 2009 till 2014. En andra avgränsning rör ”publikationstyp”. De 
sökningar som genomförts har endast inbegripit alla typer av forskningsar-
beten, och uteslutit alla typer av studentarbeten. En tredje avgränsning rör 
”offentlig och/eller kommunal verksamhet”. De inkluderade publikationer-
na bygger alla på empiriskt material, helt eller delvis, från offentlig och/eller 
kommunal sektor, eller rör diskussioner och argument avseende ledarskap i 
offentlig eller kommunal verksamhet. Publikationer med empiriskt material 
enbart från andra typer av verksamheter, såsom privat sektor, eller diskus-
sioner rörande ledarskap i sådana andra verksamheter har därmed uteslutits. 
En fjärde avgränsning rör ”ledarskapsforskning”. De publikationer som tagits 
med handlar enbart om eller till stora delar om ledarskap. Studier som endast 
omnämner ledarskap har inte tagits med. Detta utgör naturligtvis en bedöm-
ningsfråga från min sida, men jag har försökt att se till publikationernas hu-
vudsakliga innehåll och argumentation.
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Resultat

Forskningspublikationer
Under detta avsnitt redovisas de forskningspublikationer som framkommit i 
sökningarna i DiVA. Publikationerna redovisas i 5 teman: Chefers arbete och 
förutsättningar, Ledarskap och lärande, Genus och jämställdhet, Ledarskap och 
hälsa, samt Förändring och förändringsarbete. Principen för tematiseringarna 
har utgått från det huvudsakliga ämnesinnehåll publikationen behandlar. 
Detta medför naturligtvis att vissa publikationer skulle kunna ingå i fler 
än ett tema. Avvägningar har då gjorts avseende författarnas mest centrala 
argumentation.  

Under respektive tema presenteras också de konferensbidrag och manus-
kript som ännu inte publicerats (preprint). De flesta av dessa dokument har 
jag inte haft möjlighet att läsa, men jag har ändå valt att ta med dem i rappor-
ten för att visa på pågående forskning. Deras relevans och skäl för tematisering 
har bedömts utifrån titel och (i förekommande fall) abstract/sammanfattning. 
I de fall jag tagit del av konferensbidraget har jag tagit med dessa i den tema-
tiska beskrivningen. 

Under respektive tema gör jag en kort sammanfattning av respektive pu-
blikation. Den referens som finns medtagen är sådan den anges i DiVA. Publi-
kationerna är ordnade efter bokstavsordning på försteförfattarens efternamn. 

Tema 1: Chefers arbete och förutsättningar
Publikationer inom detta tema fokuserar framförallt ledarnas eller chefernas 
arbete och arbetsmiljö som förutsättningar för ledarskapsutövande. 

Antonsson (2013) har i sin avhandling observerat och intervjuat chefer 
inom äldreomsorgen samt studerat dokument. Hon visar att det finns en stor 
diskrepans mellan vad chefer gör, förväntas göra och säger att de gör. Hon 
visar också att chefernas arbete är fragmentiserat, reaktivt och i huvudsak ad-
ministrativt, och ifrågasätter deras möjligheter till eftertänksamt ledarskap. 
Ledarskapet förflyttas eller delegeras istället ned till arbetsledare eller adminis-
trativa assistenter. 

Ekholm (2012) har också observerat och intervjuat chefer inom äldre-
omsorgen (både privata och kommunala utförare), och beskriver i sin artikel 
de många och olika förväntningar och krav som finns på dem. Hon visar hur 
ledarskapet har betydelse för att hantera dessa förväntningar, då chefer som 
arbetar tillsammans med och involverar sina medarbetare i arbetet upplever 



12

sig mindre stressade av de krav och förväntningar som finns på dem, än de 
som inte gör detta. 

Gullberg (2011) har i sin licentiatavhandling intervjuat chefer i offentliga 
och kommunala organisationer, i syfte att förstå hur chefer informerar och 
blir informerade i sitt arbete. Hon visar på utmaningen av att som chef skaffa 
sig tillräcklig information över det egna ansvarsområdet och som underlag 
för beslutsfattande. Chefers informationssystem kan både ha karaktären av 
formella och informella system. Innehållet i informationen och typ av infor-
mationskanal formas av chefens uppfattning om sin roll och önskan av att 
vara en god chef.

Gunningberg, Brudin och Idwall (2010) har i sin artikel beskrivit en enkät 
som bland annat visar hur sjuksköteskechefers arbetsmiljö ser ut. De visar att 
möjligheterna för eftertanke och förbättringsarbete är otillräckliga och att det 
finns ett behov av mer utvecklingsorienterat ledarskap.  

Jonsson (2009) har i sin bok gjort tidsmässigt upprepade intervjuer med 
kommunchefer och funktioner i dennes närhet i 4 kommuner. Fokus har varit 
på uppdraget och innehållet i rollen som chef, den generella historiska utveck-
lingen av kommunchefsrollen, samt den tidsmässiga förändringen av rollen i 
de fyra kommunerna. I boken betonas hur rollen är flytande och kan formas 
utifrån den idémässiga konstruktionen (vad rollen bör vara), handlingsmäs-
siga gestaltningen (hur rollen utövas, inklusive ledarskap), samt den mänsk-
liga utformningen (vilken person som fyller rollen). Rollen som kommunchef 
skapas alltså i ett samspel mellan kontext och person. 

Lundqvist, Fogelberg Eriksson och Ekberg beskriver i sitt konferensbidrag 
(2011) och senare artikelmanuskript (2013) de intervjuer som genomförts 
med chefer i kommunal respektive privat organisation, i syfte att studera che-
fernas nätverk för socialt stöd. De visar bland annat att olika typer av socialt 
stöd hämtas dels från personer på den egna arbetsplatsen och dels från perso-
ner utanför arbetsplatsen eller organisationen. De senare används till exempel 
för att diskutera frågor om ledarskap och ledarskapsutövande. Få skillnader 
återfanns mellan chefer i kommunal respektive privat verksamhet. 

Wolmesjö (2012) beskriver i en populärvetenskaplig artikel hur flera för-
ändringar inom äldreomsorgen har medfört att rollen som första linjens chef 
och förutsättningarna för ledarskap har förändrats. Framförallt handlar det 
om att uppdraget gått från ett omsorgsperspektiv till ett administrativt per-
spektiv, och från en specifik ledningsroll till flera olika roller, med olika krav 
på ledarstil. Chefen får ofta ta eget ansvar för att skapa förutsättningar för sitt 
arbete, och efterfrågar ett mer utvecklat system för stöd och tydlighet. Hon 
betonar behovet av delat ledarskap eller samledarskap.
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Tema 2: Ledarskap och lärande
Publikationer inom detta tema handlar i huvudsak om betydelsen av ledar-
skap för lärande. Flertalet av publikationerna behandlar ledarskap i skolmiljö 
och dess betydelse för elevers lärande, men några studier har också inriktat sig 
mot ledarskap och lärande i arbetslivet. 

Ellström beskriver i sin rapport (2009), som senare omarbetats till artikel 
(2011), hur chefer inom äldreomsorgen arbetar med lärande och utveckling 
på arbetsplatsen. Genom intervjuer och observationer visar hon att cheferna 
kan ha olika inställning till lärande och utveckling på arbetsplatsen, men ock-
så olikheter i hur de praktiskt arbetar med dessa frågor. Hon visar att chefernas 
inställning till och uppfattning om sitt chefsuppdrag formar deras ledarskap 
och hur de praktiskt arbetar med lärande och utveckling på sina arbetsplatser. 

Hammar Chiriac och Forslund Frykedal (2011) har genomfört fokus-
gruppsintervjuer med lärare angående grupparbeten som arbetsform i skolan. 
De visar hur lärare agerar ledare i grupparbeten och vilka svårigheter eller pro-
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blem lärare kan stöta på. De visar också hur lärares tidigare erfarenheter och 
förståelse har betydelse för deras val att överhuvudtaget välja grupparbeten 
som arbetsform. Detta tydliggörs ytterligare i Forslund Frykedal och Hammar 
Chiriac (2012) då de utifrån samma empiri analyserar olika roller en lärare 
kan anta vid grupparbeten. 

Hammar Chiriac (2012) bygger vidare på och fördjupar diskussionen av 
de båda ovanstående artiklarna i sitt bokkapitel. Fokus ligger på grupparbeten 
och dess olika former och innehåll, samt hur lärares ledarskap har betydelse 
före, under och efter grupparbeten. 

Hammar Chiriac och Granström (2011) ger en populärvetenskaplig sam-
manfattning av några av de utmaningar lärare och deras ledarskap har att 
hantera vid grupparbeten i skolan. Betonade aspekter för lärarens ledarskap 
rör allt från de strukturella förutsättningarna, till närvaro och tillgänglighet, 
samt visat engagemang, intresse och vara vägledare. Granström och Hammar 
Chiriac (2012) bygger vidare på och fördjupar diskussionen av ovanstående 
artikel i ett bokkapitel. 

Hultman (2012) diskuterar i en populärvetenskaplig artikel svårigheten 
med att dra generella slutsatser om effektivt ledarskap i skolmiljö. Detta efter-
som ledarskap har olika innebörd i olika studier, och olika studier visar olika 
resultat. Samtidigt förordar han nya perspektiv på forskning i skolverksamhet 
som ger en djupare och mer komplex syn på ledarskap och den dynamiska 
process ledarskap innebär. 

Jungert (2012) har genom enkäter distribuerade till vårdgivare i en svensk 
kommun visat hur chefers stöd (stödjande ledarskap) är positivt kopplat till 
medarbetarnas arbetsmotivation.  

Samuelsson (2013) har observerat och intervjuat elever och lärare i två 
olika grupper av slöjdaktiviteter, en inom ramen för skolverksamhet och en 
fritidsverksamhet. Han belyser bland annat betydelsen av lärarens ledarskap 
för elevens engagemang och aktivitet. 

Referenser

Publicerad text
Ellström, Eva (2009). Att arbeta med utveckling i praktiken: En studie av 

ledarskap och lärandemiljöer inom hemtjänstverksamhet. Rapport. 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Ellström, Eva (2011). Managerial support for learning at work: A qualitative 
study of first-line managers in elder care. Artikel i tidskrift. HELIX 
Vinn Excellence Centre. 

Forslund Frykedal, Karin; Hammar Chiriac, Eva (2012). Group work 
management in the classroom. Artikel i tidskrift. Pedagogik och 
didaktik. 

Granström, Kjell; Hammar Chiriac, Eva (2012). Grupparbete – en 
försummad möjlighet. Kapitel i bok. Pedagogik och didaktik. 
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Hammar Chiriac, Eva (2012). Att leda grupparbete. Kapitel i bok. 
Psykologi.

Hammar Chiriac, Eva; Forslund Frykedal, Karin (2011). Management of 
group work as a classroom activity. Artikel i tidskrift. Avdelningen för 
klinisk och socialpsykologi.  

Hammar Chiriac, Eva; Granström, Kjell (2011). Grupparbete – en 
arbetsform med dåligt rykte. Artikel, recension. Psykologi. 

Hultman, Glenn (2012). Ledarskapsforskning – gamla sanningar och nya 
ambitioner: Noteringar om evidens- och praxisorienterat ledarskap. 
Artikel i tidskrift. Pedagogik och didaktik.

Jungert, Thomas (2012). The meaning of support from co-workers and 
managers in teams when working. Rapport. Psykologi. 

Samuelsson, Marcus (2009). Säga sin åsikt, vara någon och få 
uppmärksamhet: Utvärdering av verksamheten Unga leder 
unga i Linköpings kommun åren 2003-2009. Rapport. 
Utbildningsvetenskap.1

Samuelsson, Marcus (2013). Followership and leadership in different sorts of 
sloyd practices. Artikel i tidskrift. Pedagogik och didaktik. 

Konferensbidrag/preprint
Ellström, Eva (2011). The meaning of managerial support for learning at 

work: A study of first-line managers in elderly care. Konferensbidrag. 
Filosofiska fakulteten. 

Ellström, Eva; Ellström, Per-Erik (2011). Facilitating practice-based 
innovation processes through workplace learning. Konferensbidrag. 
HELIX Vinn Excellence Centre. 

Jidesjö, Anders (2010). Elevers perspektiv på N&T-undervisningen i år 2, 
4, och 9 ger tankar om progression och platsens betydelse för lärandet. 
Konferensbidrag. Tema vatten i natur och samhälle.

Jidesjö, Anders; Johansson, Ulrika (2012). Developing a relevant science 
education together with students and their teachers. Konferensbidrag. 
Tema vatten i natur och samhälle.

Jungert, Thomas; Vongas, John (2013). No work is motivating if the climate 
lacks warmth: The importance of autonomy supportive coworkers and 
managers in elderly care. Konferensbidrag. Psykologi. 

Samuelsson, Marcus (2010). YouTube exposed teachers: How can the 
phenomena as well as the reactions of the phenomena be understood? 
Konferensbidrag. Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

Samuelsson, Marcus (2012). Strategier för och utveckling av lärarstudenters 
ledaregenskaper. Konferensbidrag. Pedagogik och didaktik. 

Samuelsson, Marcus; Prutz, Camilla (2009). Shared leadership: A 
problematization about a realized idea in the pedagogical middle field. 
Konferensbidrag. Utbildningsvetenskap. 

1  Publikationen har ej varit tillgänglig inom tidsramen för denna rapport
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Tema 3: Genus och jämställdhet
Publikationen inom detta tema handlar om hur män och kvinnor uppfattar 
ledarskap. 

Fogelberg Eriksson (2009) beskriver utifrån ett intervjumaterial med 41 
chefer i tre olika organisationer (telekomföretag, verkstadsföretag, sjukvårds-
klinik) hur cheferna beskriver det goda ledarskapet och hur de ser på män och 
kvinnor som ledare. Hon visar hur det goda ledarskapet uttrycks som könlöst 
men att mäns och kvinnors ledarskap beskrivs som olika. Kvinnor beskrivs 
överlag som mer relationsorienterade och män överlag som mer uppgiftsori-
enterade. Denna bild framträder oavsett organisation.  

Referenser

Publicerad text
Fogelberg Eriksson, Anna (2009). ”Dom tänker lite mer på den mjuka 

biten än vad vi killar gör”. Ledares föreställningar om ledarskap och 
kön. Kapitel i bok. Avdelningen för pedagogik inom arbetsliv och 
utbildning. 

Peterson, Helen (2010). Akademiskt ledarskap i balans?: Kvinnor på ledande 
positioner vid svenska universitet och högskolor 1990-2010. Rapport. 
Tema teknik och social förändring.2 

Peterson, Helen (2012). Women academic managers in Swedish higher 
education: Real women, gender neutral or quota-bitches. Kapitel i bok. 
Tema teknik och social förändring.3 

Konferensbidrag/preprint
Antonsson, Hanna; Fogelberg Eriksson, Anna (2009). Gendering of public 

sector organizations – paradoxical processes of stability and change. 
Konferensbidrag. Filosofiska fakulteten. 

Olaison, Anna; Torres, Sandra; Forssell, Emilia (2012). Care managers 
understandings of gender and ethnic otherness in needs assessments 
with elderly migrant clients. Konferensbidrag. Socialt arbete. 

Tema 4: Ledarskap och hälsa
Publikationer inom detta tema handlar om ledarskapets betydelse för hälsa, 
men också hälsans betydelse för ledarskapet. 

Gustavsson et al. (2012) har i ett konferensbidrag beskrivit en enkätunder-
sökning gjord inom flera olika organisationer där man genom multilevel ana-
lys undersökt vilken betydelse organisatoriska villkor har för ledarskap, vilken 
betydelse organisatoriska villkor och ledarskap har för psykosociala arbetsvill-
kor, samt vilken betydelse organisatoriska villkor, ledarskap och psykosociala 

2  Publikationen har ej varit tillgänglig inom tidsramen för denna rapport
3  Publikationen har ej varit tillgänglig inom tidsramen för denna rapport
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arbetsvillkor har för medarbetares hälsa. 
Lundqvist (2013) har i sin avhandling gjort enkätundersökning inom flera 

olika organisationer samt intervjuer med chefer i kommunal och privat or-
ganisation. Han visar hur chefers psykosociala arbetsvillkor är relaterade till 
chefers hälsa och till deras ledarskapsutövning. Samtidigt som chefernas hälsa 
är en förutsättning för deras ledarskapsutövning, formar deras ledarskap deras 
psykosociala arbetsvillkor. Han diskuterar detta förhållande i termer av öm-
sesidiga spiraler. 

Lundqvist, Fogelberg Eriksson, Ekberg (2013) beskriver i sitt artikelma-
nuskript en enkätundersökning gjord inom flera olika organisationer där de 
undersökt vilken betydelse första-linjens chefers psykosociala arbetsvillkor har 
för utövat ledarskap (ledarskap skattat av underställda medarbetare). De vi-
sar att vissa arbetsvillkor kan främja medan andra kan hämma utövandet av 
ledarskap.  

Referenser

Publicerad text
Lundqvist, Daniel (2013). Psychosocial work conditions, health, and 

leadership of managers. Doktorsavhandling. Avdelningen för 
samhällsmedicin. 

Konferensbidrag/preprint
Gustavsson, Maria et al. (2011). Ledarskap och organisering för hälsa och 

produktion (LOHP). Konferensbidrag. HELIX Vinn Excellence 
Centre. 

Lundqvist, Daniel; Fogelberg Eriksson, Anna; Ekberg, Kerstin (2013). First-
line managers’ work conditions as antecedents of transformational 
leadership. Manuskript. Arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Pros, Caroline; Kjellberg, Anette (2009). Arbetsterapeuters handledning 
av vård- och omsorgspersonal inom den kommunala äldreomsorgen. 
Konferensbidrag. Hälsouniversitetet. 

Tema 5: Förändring och förändringsarbete
Publikationer inom detta tema handlar om ledarskapets betydelse vid föränd-
ringar och förändringsarbeten. 

Ellström, Fogelberg Eriksson och Kock (2009) beskriver i sitt bokkapitel 
hur organisationer, både offentliga och privata, förändras, t.ex. mot en mer 
process och team-orienterad verksamhet. Detta medför att ledarens roll för-
ändras och ställer nya typer av krav. Grunden för auktoritet och legitimitet 
förändras, liksom dess drivkrafter och konsekvenser. Ledarskap som bygger 
på förtroende och innebär helhetssyn, delegering av arbete och idéstyrning 
erfordras för att få medarbetare och team mer delaktiga och självgående. 
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Poksinska, Swartling och Drotz (2012) har genom intervjuer, observatio-
ner, deltagande i möten, och dokumentstudier i tillverkande industri, kom-
munal äldreomsorg, vårdcentral och sjukhus undersökt hur ledarskapet ser 
ut i verksamheter som arbetar efter produktionsprincipen lean. De visar hur 
ledarskapet i lean-verksamhet liknar transformativt ledarskap. Initialt, vid im-
plementering av lean, finns ett stort behov av att ledaren motiverar medar-
betarna. Detta minskar dock successivt under förändringsarbetet då lean blir 
alltmer implementerat. Istället skiftar fokus till att stödja och coacha medar-
betarna och skapa förutsättningar för dem att växa, samt arbeta med självsty-
rande team.  

Referenser

Publicerad text
Andersson, Ann-Christine (2013). Managers’ views and experiences of a 

large-scale county council improvement program: limitations and 
opportunities. Artikel i tidskrift. Kvalitetsteknik.4 

Ellström, Per-Erik; Fogelberg Eriksson, Anna; Kock, Henrik (2009). 
Ledarskap i ”nya” organisationsformer. Kapitel i bok. HELIX Vinn 
Excellence Centre. 

Poksinska, Bozena; Swartling, Dag; Drotz, Erik (2012). The daily work of 
lean leaders – lessons from manufacturing and healthcare. Artikel i 
tidskrift. Kvalitetsteknik. 

Konferensbidrag/preprint
Fenton, Paul David et al. (2012). Sustainable energy and climate 

strategies: Lessons from planning processes in five municipalities. 
Konferensbidrag. Industriell miljöteknik. 

Nordström (Avby), Gunilla (2012). Understandings of evidence-based 
practice among politicians, managers and executive staff in social 
welfare agencies. Konferensbidrag. HELIX Vinn Excellence Centre. 

Poksinska, Bozena; Swartling, Dag; Drotz, Erik. (2012). The daily round of 
lean leaders – a go to gemba study. Konferensbidrag. Kvalitetsteknik. 

Ledarskap i grundutbildning
Den ledarskapsutbildning som bedrivs i grundutbildningen vid Linköpings 
universitet redovisas nedan i två sammanfattande tabell. Den första tabellen 
innehåller information om ledarskap i utbildning vid Linköpings universitets 
samtliga program, både grundläggande och avancerad nivå (Tabell 2). Den 
andra tabellen innehåller information om ledarskap i fristående kurser vid 
Linköpings universitet (Tabell 3). 

Tabellen för ledarskap i utbildningsprogrammen (Tabell 2) innehåller den 
information jag erhållit från programansvariga på respektive program. Tabel-
4  Publikationen har ej varit tillgänglig inom tidsramen för denna rapport
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len är ordnad efter fakultet och programmets namn. I flera utbildningar har 
man ledarskap som övergripande/genomgripande tema, utan att för den delen 
ha det som ett eget poänggivande kursmoment. Därför finns inget kursnamn 
att ange eller någon enskild kursansvarig. 
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Tabell 2. Ledarskapsutbildning i respektive utbildningsprogram vid Linköpings universitet.
Program Programansvarig 

(eller motsvarande)
Utbildning i 
ledarskap

Delkurs (hp) Inriktning Kursansvarig

Filosofi ska fakulteten
-grundnivå

Affärsjuridiska programmen Johannes Lerm Nej
Civilekonom Henrik Nehler Ja Moment i kurser (t.ex. organisa-

tion, 7 hp) samt hela kurser (t.ex. 
Ledarskap och HRM, 8 hp)

Ledar-
skap-
steori, 
inslag av 
offentligt 
ledarskap

Marie 
Bengtsson 
(Ledarskap 
och HRM)

Civilekonom, internationell Henrik Nehler Ja Moment i kurser (t.ex. Organisa-
tion och ledning, 7 hp) samt hela 
kurser

Ledar-
skap-
steori, 
inslag av 
offentligt 
ledarskap

Kognitionsvetenskap Mattias Arvola Ja Projek-
tledning

Kultur, samhälle, mediagestalt-
ning

Ingemar Grandin Ja Projek-
tledning

Kulturvetenskap Gary Svensson Nej
Miljövetare Johan Hedén Ja Projektledning, organisationste-

ori och arbetsmiljö (7,5 hp)
Le-
darskap-
steori, 
projek-
tledning

Personal- och arbetsvetenskap Dan Rönnqvist Ja HRM: Organisering och ledning 
i organisationer (15hp)

Ledar-
skapsteori

Andreas 
Wallo

Politices kandidat Peter Andersson Nej, men 
på gång till 
ht2014

Psykologprogrammet Gunvor Larsson 
Abbad

Nej

Samhälls och Kulturanalys Mathias Martinsson Ja Projektkompetens och utvärder-
ing (12hp)

Projek-
tledning

Susanne Ur-
ban

Arbetsliv och organisation i teori 
och praktik (5 hp)

Ledar-
skapsteori

Viktor Vest-
erberg

Slöjd, hantverk och formgivning Mats Sjöberg Nej
Socionom Marie Gustavsson Ja Organisering och ledning av 

socialt arbete (7,5 hp)
Inslag av 
offentligt 
ledarskap

Nya former för ledarskap i so-
cialt arbete (15 hp)

Inslag av 
offentligt 
ledarskap

Statistik och dataanalys Karl Wahlin Nej
Systemvetare Hugo Quisbert Ja It-projekt-fördjupning (15 hp) Projek-

tledning
Tommy Wed-
lund

Human resource management 
(7,5hp)

Ledar-
skapsteori

Elisabeth 
Borg

Turism Lars Kvarnström Ja Turismprojekt (30 hp) Projek-
tledning

Dietmar 
Mölk
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Program Programansvarig 
(eller motsvarande)

Utbildning i 
ledarskap

Delkurs (hp) Inriktning Kursansvarig

Filosofi ska fakulteten 
– avancerad nivå

Applied ethics Göran Collste Ja Business ethics (7,5 hp) Ledar-
skapste-
ori, men 
med disk-
ussioner 
som berör 
ledarskap 
i offentlig 
verksam-
het

Johanna Ro-
mare

Aspirantutbildningen Ulrika Axelsson Nej
Business administration – Strat-
egy and management in interna-
tional organisations

Marie Bengtsson

Gender studies – intersectionality 
and change

Wera Grahn Ja Moment i kurser

Human resource management 
and development

Eva Ellström Ja Ledning, ledarskap och HRM 
(7,5 hp)

Ledar-
skapsteori

Anna Fogel-
berg Eriksson

International and european rela-
tions

Per Jansson

It and management Karin Axelsson Ja Projekt- och IT-projektledning Projek-
tled-
ning, ej 
specifi kt 
offentligt 
ledarskap

Kognitionsvetenskap Arne Jönsson Nej
Konstnärlig gestaltning  Konstantin Econ-

omou
Kultur och mediagestaltning Konstantin Econ-

omou
Nationalekonomi Göran Hägg Nej
Psykoterapi Lars Back Nej
Samhälle- och välfärdsstudier Mathias Martins-

son
Ja Förändrings- och utvecklingsar-

bete inom välfärdssektorn (15hp)

Projektledning och utvärdering 
(15hp)

Projek-
tledning

Robert Jons-
son

Science for sustainable develop-
ment

Teresia Svensson 

Statistics and datamining Oleg Sysoev Nej
Statsvetenskap Bo Persson  Ja Valbar kurs: Offentlig ledning 

och styrning (15 hp), obligator-
isk kurs från ht2014 (7,5 hp)
Valbar kurs: Offentlig politik och 
förvaltning (15 hp)
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Program Programansvarig 
(eller motsvarande)

Utbildning i 
ledarskap

Delkurs (hp) Inriktning Kursansvarig

Hälsouniversitetet
-grund och avancerad 
nivå

Arbetsterapeutprogrammet Kristin Ågren Al-
fredsson  

Ja T3: Två kurser med lärandemål 
att förstå ledarskap i framtida 
profession

Yrkes- och 
verksam-
hetsspeci-
fi kt 
ledarskap 
(kommun-
alt och 
offentligt)

Robert Jons-
son 
(Åtvidabergs 
kommun)

T6: Professionell utveckling 
och ledarskap inom arbetsterapi 
(4,5 hp)

Yrkes- och 
verksam-
hetsspeci-
fi kt 
ledarskap 
(kommun-
alt och 
offentligt)

Gunilla Leid-
berg

Biomedicinska analytikerpro-
grammet

Per Whiss  Nej

Logopedprogrammet Inger Lundeborg 
Hammarström  

Nej

Läkarprogrammet Annette Theodors-
son 

Ja Kursmoment i T9 Läkare 
som ledare

Margareta 
Kristensson

Medicinsk biologi (grund och 
avancerad nivå)

Maria Jenmalm

Masterprogrammet i arbetsterapi/
folkhälsovetenskap/logopedi/
medicinsk pedagogik/omvård-
nadsvetenskap/sjukgymnastik

Elaine Sjögren  Ja Organisera och leda för hälsa 
i arbetsliv och välfärdssystem 
(7,5 hp)

Ledar-
skapsteori

Christian 
Ståhl

Programintegrationen Johanna Dahlberg Nej
Psykoterapeutprogrammet Marie Wadsby Nej
Sjukgymnastprogrammet Karin Valeskog Ja Förekommer som lärandemål 

i fl ertalet kurser, dock ej som 
avgränsade kursmoment pga 
integrering av ämnen

Ledar-
skapsteori 
och yrk-
esspecifi kt 
ledarskap 

Sjuksköterskeprogrammet Margareta 
Bachrach-Lind-
ström (grundnivå)

Annakarin Johans-
son (avancerad 
nivå)

Ja, moment  
på avancerad 
nivå

Yrk-
esspecifi kt 
ledarskap 
(avancerad 
nivå)
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Program Programansvarig 
(eller motsvarande)

Utbildning i 
ledarskap

Delkurs (hp) Inriktning Kursansvarig

Tekniska högskolan

Programnämnden för data- och 
mediateknik (DM): Datateknik 
(civilingenjör); Datavetenskap; 
Informationsteknologi

Tea Nygren Utbild-
ningsledare

Inger Erlander 
Klein Nämndord-
förande

Valbar kurs 
i ledarskap 

Ledarskap (6 hp) Ledar-
skapste-
ori

Jörgen Jung

Datateknik (högskoleingenjör) Ja Ledarskap och Organisation 
(6hp)

Ledar-
skapste-
ori

Ingela Sölvell

Grafi sk design och kommunika-
tion; Innovativ programmering; 
Mediateknik; Mjukvaruteknik
Programnämnden för elek-
troteknik, fysik och matematik 
(EF): Fysik och nanovetenskap; 
Matematik; Medicinsk teknik; 
Teknisk fysik och elektroteknik; 
Teknisk fysik och elektroteknik 
(internationell)

Ingela Wiklund 
Utbildningsledare

Torun Berlind Ut-
bildningsledare

Svante Gunnarsson 
Nämndordförande

Valbar kurs 
i ledarskap 

Ledarskap (6 hp) Ledar-
skapste-
ori

Jörgen Jung

Elektronik (högskoleingenjör) Ja Ledarskap och Organisation 
(6hp)

Ledar-
skapste-
ori

Ingela Sölvell

Elektronikdesign
Programnämnden för industri-
ell ekonomi och logistik (IL): 
Industriell ekonomi; Industriell 
ekonomi (internationell); Kom-
munikation, transport och sam-
hälle

Karin Karltorp 
Utbildningsledare

Mathias Hennings-
son Nämndord-
förande

Ja Ledar-
skap-
steori, 
projektle-
darskap
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Program Programansvarig 
(eller motsvarande)

Utbildning i 
ledarskap

Delkurs (hp) Inriktning Kursansvarig

Flygtrafi k och logistik; Samhäl-
lets logistik

Ja Ledarskap och Organisation 
(6hp)

Ledar-
skapste-
ori

Ingela Sölvell

Programnämnden för kemi, 
biologi och bioteknik (KB): Bi-
ologi, Kemi – molekylär design; 
Kemisk analysteknik; Kemisk 
biologi; 

Annalena Kindgren 
Utbildningsledare

Helena Herbertsson

Nämndordförande

Ja Projektle-
darskap

Kemisk biologi; Teknisk biologi Valbar kurs 
i ledarskap 

Ledarskap (6 hp) Ledar-
skapste-
ori

Jörgen Jung

Programnämnden för 
maskinteknik och design (MD): 
Design och produktutveckling; 
Energi, miljö, management; 
Maskinteknik (civilingenjör); 
Maskinteknik (högskoleingen-
jör); 

Lennart Hågeryd 
Utbildningsledare

Matts Karlsson  
Nämndordförande

Valbar kurs 
i ledarskap 

Ledarskap (6 hp) Ledar-
skapste-
ori

Jörgen Jung

Byggnadsteknik Ja Ledarskap och Organisation 
(6hp)

Ledar-
skapste-
ori

Ingela Sölvell

Möbeldesign; Möbelkonserver-
ing; Möbelsnickeri; Möbeltapet-
sering
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Program Programansvarig 
(eller motsvarande)

Utbildning i 
ledarskap

Delkurs (hp) Inriktning Kursansvarig

Utbildningsvetenskap

Program på fakulteten för utbild-
ningsvetenskap

Anna Johansson 
Harrie, 

Samordnande pro-
gramansvarig utbi-
ldningsledare

Ja Moment i fl era kurser. Studenter 
antagna efter 2011: T.ex. Utbild-
ningsvetenskaplig kärna (UK), 
kurs 5. 

Yrk-
esspeci-
fi kt ledar-
skap

Studenter antagna före 2011: 
T.ex. Pedagogiskt arbete, läraren 
och lärarens arbete (7,5 hp;).

Yrk-
esspeci-
fi kt ledar-
skap
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Tabellen för ledarskap i fristående kurser (Tabell 3) innehåller information 
om kurs, poäng, kursansvarig (eller motsvarande), samt om kursen ingår som 
en delkurs i en större kurs och vem som är kursansvarig för den. Kurserna är 
ordnade efter bokstavsordning. 

Tabell 3. Fristående kurser med ledarskap som tema.
Kurs Poäng Kursansvarig Ingår i kurs Övergripande 

kursansvarig
Att leda lärprocesser 15 hp Ann-Sofi e Bergeling
Förbättringskunskap: Att initiera, leda 
och handleda förbättringsprocesser

7,5 hp Agneta Lantz

Förändrings- och utvecklingsarbete 
inom välfärdssektorn

15 hp Robert Jonsson

Ledarskap för lärande och utveckling 7,5 hp Anna Fogelberg Eriksson Pedagogik 2 
(30 hp)

Erica Byström

Ledarskap – jag och gruppen 7,5 hp Helena Alsegård
Ledarskap – konsten att leda 15 hp Helena Alsegård
Ledarskap – samtal och refl ektion  7,5 hp Helena Alsegård
Ledarskap, upplevelseproduktion och 
utomhuspedagogik med inriktning 
mot natur- och kulturvägledning 

30 hp Anders Johansson

Nya former för ledarskap i socialt 
arbete

15 hp Anita Johansson

Offentlig ledning och styrning 15 hp Elin Wihlborg
Organisation och ledning 7,5 hp Louise Svensson Ledning och 

strategiskt 
personalar-
bete 1 (30 hp)

Ulrik Lögdlund

Organisationsutveckling och förän-
dringsarbete 

7,5 hp John Boman Ledning och 
strategiskt 
personalar-
bete 2 (30 hp) 

Ulrik Lögdlund

Organisera och leda för hälsa i arbet-
sliv och välfärdssystem 

7,5 hp Gun Johansson

Projektledning och utvärdering 15 hp Robert Jonsson
Utbildningsledarskap 15 hp Ingrid Westlund
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Uppdragsutbildningar
De uppdragsutbildningar som hunnit inkomma på förfrågan till Linköpings 
universitets samtliga institutioner inom tidsramen för rapporten är följande: 
Vid CKS beskrivs en uppdragsutbildning med lektor Sabrina Thelander som 
ansvarig. Det rör ett ledarprogram för högre kommunala chefer. Vid institu-
tionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) beskrivs en uppdragsutbildning 
som heter Lärande utvärdering, på uppdrag av Östsam och projektet Kompe-
tensväxeln för kommunala chefer i Östergötland (vt-ht 2013), med Susanne 
Urban som ansvarig. Elisabeth Cedersund och Maria Wolmesjö har också 
varit involverade i uppdragsutbildningen Nationella Ledarskapsutbildningen 
för äldreomsorgens chefer (HT2013) som Högskolan i Borås ansvarar för. Vid 
institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) beskrivs en uppdrags-
utbildning om bland annat ledarskap för undersköterskor i Motala kommun 
(VT2014), med Erica Byström som ansvarig. Vid institutionen för medicinsk 
teknik (IMT) och institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) har inga 
uppdragsutbildningar i ledarskap ägt rum.
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Avslutande reflektioner

Något om forskningen
Som beskrevs inledningsvis är ledarskap ett komplext begrepp och många teo-
rier har lagts fram över de senaste hundra åren. Hur beskrivs och studeras 
ledarskap i den forskning som återfinns i denna kartläggning? Vilka teorier 
om ledarskap använder man? Vilka verksamheter har man främst studerat? 

Forskning om ledarskap har ofta beskyllts för att i huvudsak använda 
kvantitativa metoder och kritiker har under lång tid beskrivit behovet av mer 
kvalitativ forskning om ledarskap (t.ex. Bryman, Stephens & Cambo, 1996). 
Mot bakgrund av detta är det intressant att majoriteten av forskningspublika-
tionerna som återfinns i den här kartläggningen har använt just en kvalitativ 
ansats, företrädelsevis intervjuer. Forskare tycks ha svarat upp mot behovet av 
en mer kvalitativt orienterad ledarskapsforskning. Samtidigt är det viktigt att 
inte en kvantitativ metodansats avskrivs och hamnar i skymundan, då jag tror 
att de kompletterar varandra. Det kvantitativa perspektivet står för det gene-
rella och förklarande, medan det kvalitativa perspektivet står för fördjupning 
och förståelse. Tillsammans kompletterar de varandra framförallt då kvalita-
tiva analyser ligger till grund för en kvantitativ ansats, eller då den fördjupar 
fynd från en kvantitativ ansats.  

De flesta publikationer bygger på intervjuer, företrädelsevis med chefer, 
som analyserats induktivt. Detta kan vara en anledning till varför forsknings-
resultaten som framkommit i publikationerna sällan bygger på befintliga le-
darskapsteorier. I några studier jämförs resultaten med en eller flera ledar-
skapsteorier, men i flera studier sätts resultaten inte i relation till befintlig 
teori. Detta kan tyda på att befintliga ledarskapsteorier inte är tillräckliga för 
att fånga hela det empiriska fenomen som studien avser. Därmed indikeras 
också möjligheten för att potentiellt utveckla befintliga teorier och teoretiska 
begrepp. Jag tror det kan vara fördelaktigt för forskare och för Linköpings 
universitet om studier inte bara inriktade sig på att utforska kontexter och 
samband, utan också utvecklar de begrepp och verktyg vi använder när vi 
utforskar. 

I huvudsak är det två verksamheter som kartläggningens publikationer 
studerat. Det är skolans och lärares ledarskap, och det är ledarskap inom äld-
reomsorgen. Flera studier har också material från flera olika organisationer 
och verksamheter där offentliga och/eller kommunala organisationer utgör 
en av flera delar. Förmodligen finns det flera skäl till forskningens fokus på 
skola och äldreomsorg. Båda dessa verksamheter har under de senaste åren 
varit utsatt för mycket medial uppmärksamhet, där mycket fokus varit på 
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cheferna och ledarskapets roll att hantera och utveckla dessa verksamheter. 
Inom båda dessa verksamheter har dessutom konkurrensen ökat. Kommunala 
och privata aktörer konkurrerar med varandra om gemensamma kunder. Ur 
forskningshänseende, och i kombination med den forskningsinriktning som 
finns representerad vid Linköpings universitet, tycks därmed dessa verksam-
heter vara intressanta för studier om ledarskap. 

I denna kartläggning framstår det tydligt att vissa temaområden har stude-
rats mer än andra. Temaområdena ledarskap och hälsa, genus och jämlikhet, 
samt förändring och förändringsarbeten inrymmer endast ett fåtal studier. 
Det finns en lång forskningstradition av att studera hälsa i arbetslivet, men det 
är först under senare tid som ledarskapets betydelse för hälsa börjat studeras. 
Tidigare betraktades möjligtvis chefen och ledaren som skapare av arbetsvill-
kor, men det är först under 2000-talet som ledarskap har satts i direkt relation 
till hälsa och hälsorelaterade utfall (t.ex. Nyberg, 2007). Detta kan vara en för-
klaring till varför det är så få studier inom temaområdet ledarskap och hälsa.

Vad gäller fåtalet publikationer under temat genus och jämlikhet är en del-
vis förklaring de avgränsningar som denna rapport har. I sökningarna kom ett 
par publikationer upp med empiriskt material från privat verksamhet, rörande 
kön och ledarskap eller maskulinitet och ledarskap. 

Att antalet publikationer under temat förändring och förändringsarbeten 
är så litet är mer förvånande då ledarskap länge ansetts vara en viktig del i för-
ändringsarbeten. Organisationer förändras mer eller mindre ständigt, inklusi-
ve offentliga och kommunala organisationer, och det borde finnas ett intresse 
för dessa frågor. Anledningen till det fåtalet studier som den här kartlägg-
ningen funnit kan bara spekuleras i. Det kan ha att göra med att ämnet redan 
studerats i publikationer som inte inkluderas i den här kartläggningen (dvs. är 
publicerade före 2009). Det kan också vara så att ledarskap vid förändringar 
och förändringsarbeten är något som främst studerats i privata verksamheter, 
vilka därmed inte inkluderas i den här kartläggningen. 

Något om utbildningen
Överlag tycks ledarskap anses som ett betydelsefullt moment i utbildningar vid 
Linköpings universitet. De flesta utbildningsprogram innehar något moment 
av ledarskap, enbart 13 utbildningar har inte undervisning om ledarskap. Av 
523 fristående kurser är 15 kurser inriktade mot ledarskap. I kartläggningen 
av ledarskap i utbildningsprogrammen vid Linköpings universitet är det tyd-
ligt att dessa generellt har en allmän hållning, dvs. handlar om ledarskapsteo-
rier utan en direkt eller uttalad inriktning mot någon särskild sektor. Ett fåtal 
kurser kopplar dock sin utbildning i ledarskap direkt till offentlig och/eller 
kommunal sektor. Två tänkbara anledningar till att utbildningen handlar mer 
om allmänt ledarskap kan vara att: 1) Kurserna bedrivs med studenter vars 
yrkesinriktning inte tydligt härrör från eller kommer att utövas i någon spe-
cifik sektor. De program där en yrkesinriktning kommer att utövas inom en 
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specifik sektor är också de som tydligast kopplar ledarskap och yrkesutövande 
(exempelvis program på hälsouniversitetet). 2) En andra omständighet kan ha 
att göra med att ledarskap som process troligtvis ser likadan ut oavsett i vilken 
sektor den utövas i. Detta påtalades också av några av programansvariga un-
der kartläggningen. Undervisning i ledarskap som process (ledarskapsteorier) 
anses därmed tillräcklig. Vad som istället särskiljer sektorerna åt är kontextens 
betydelse för utövandet av ledarskap, dvs. att ledare i olika sektorer kan ha 
olika förutsättningar att utöva ledarskap, men detta är en annan (analytiskt 
högre) fråga och berör inte direkt ledare-följare-relationen (ledarskap som 
process). 

Sammanfattning och fortsatt forskning
Denna rapport har haft ambitionen att kartlägga och belysa aktuell forskning 
om ledarskap inom offentlig, främst kommunal, verksamhet vid Linköpings 
universitet. Utgångspunkten har varit att en sammanställning som denna kan 
bidra till att skapa överblick. Detta torde vara av godo för forskare som delar 
forskningsintresse, utan att kanske för den skull ha kunskap om varandra. En 
förhoppning är därmed att forskare, befintliga och framtida, med intresse för 
ledarskap i offentlig och kommunal verksamhet ska kunna identifiera och 
komma i kontakt med varandra. Möjligheten till överblick torde också vara 
av godo för kommunala företrädare som är intresserade av forskning, lärande 
och kunskapsutveckling, och som vill skapa sig en bild av vilken forskning och 
utbildning som finns vid Linköpings universitet.  

Överlag visar kartläggningen att forskning vid Linköpings universitet om 
ledarskap i offentliga och kommunala verksamheter främst bygger på kvalita-
tiva metodansatser med empiriskt material ofta från skola och äldreomsorg. 
Fokus har framförallt varit chefens förutsättningar och arbete liksom ledar-
skap och lärande. Mot bakgrund av dessa observationer tycks det finnas en 
underrepresentation av kvantitativ forskning som komplement till de kvali-
tativa studierna. Det tycks också finns en underrepresentation av forskning 
som särskilt belyser ledarskap i relation till hälsa, genus och jämlikhet samt 
förändring och förändringsarbeten. 

Mot bakgrund av denna kartläggning skulle det vara intressant med forsk-
ning som jämför olika offentliga/kommunala kontexter och då med ett speci-
fikt fokus på likheter och olikheter i förutsättningar för ledarskap samt ledar-
skapsutövning. I de flesta fall där flera olika verksamheter eller organisationer 
finns med i det empiriska materialet fokuseras sällan likheter och olikheter 
mellan olika kontexter, utan betraktas istället som ett sätt att få bred variation 
i materialet. Framtida forskning med en komparativ ansats skulle till exem-
pel kunna jämföra likheter och olikheter i ledarskap och dess förutsättningar 
inom olika förvaltningar, eller hos små och stora kommuner.

Denna rapport är alltså en kartläggning av aktuell forskning och utbild-
ning avseende ledarskap i syfte att skapa översikt över området. I framtiden 
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skulle en rapport kunna ha fokus på inventering av forskningsresultat i syfte 
att identifiera ny teoribildning eller utveckla befintlig teori. Med inspiration 
från Hultmans (2012) diskussion ovan behövs mer forskning som inte bara 
hittar nya typer av ledarskap utan också forskning som sammanfattar befint-
liga resultat och visar på det unika bidraget. 

En iakttagelse gällande de redovisade forskningspublikationerna är den 
institutionsmässiga eller avdelningsmässiga spridning som finns bland fors-
karna. Det vill säga, ledarskapsforskning tycks inte vara koncentrerade till 
någon särskild institution, avdelning eller center, utan återfinns över hela uni-
versitetet. Det är ju naturligtvis svårt att uttala sig om hur samarbeten ser ut 
mellan olika forskare på basis av dessa publikationer, men jag tror ändå att det 
finns ett behov av sådant samarbete. Dels för att skapa starka forskargrupper, 
men också för att bidra till varierad forskning utifrån olika perspektiv och 
discipliner. Denna rapport är förhoppningsvis ett första steg mot ett sådant 
utökat samarbete.
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Ledarskap i offentlig och kommunal 
verksamhet
– en kartläggning av forskning vid Linköpings universitet

I den här rapporten presenteras den forskning om ledarskap inom offentliga 
sektorn som bedrivs vid Linköpings universitet. 
Kartläggningen är indelad i fem olika teman: 
• Chefers arbete och förutsättningar
• Ledarskap och lärande
• Genus och jämställdhet
• Ledarskap och hälsa
• Förändring och förändringsarbete
Resultatet visar att flest studier handlar om ledarskap inom skola och äldre-
omsorg. Sammanställningen sträcker sig från 2009 och framåt.
Rapporten vänder sig inte minst till ledarskapsforskare som kan ha nytta av 
att känna till vilken annan forskning som finns inom området. Den vänder sig 
även till personer som på olika sätt arbetar med ledarskap inom offentlig sek-
tor. Sammanställningen ger också en snabb överblick över möjliga föreläsare 
i ämnet.
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