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Essensen av sjuttio års ledarskapsforskning  
 

Louice Johannesson 
 

Uppsatsen undersöker med en systematisk litteraturöversikt centrala teman inom 
ledarskapsforskningen mellan åren 1940 och 2010. Finns det någon skillnad 
mellan äldre (1940-1999) och yngre ledarskapsforskning (2000-2010)? Vidare 
undersöks typ av artiklar, var de är skrivna och av vem. Uppsatsens analys består 
av 2815 artiklar som har ordet ”leadership” i titeln, fokus var innehållet i titlarna. 
Utifrån dem analyserades 3910 ord ur titlarna, resultatet blev nio centrala teman 
inom nämnd tidsperiod. Centrala teman som hittades var: (1) Individualist-
iskt/personligt, (2) toppstyrning/hierarkiskt, (3) utveckling/förbättring, (4) 
kommunikation, (5) socialt, (6) medarbetarskap, (7) värdeord, (8) emotioner och 
(9) situation/kontext. Toppstyrning/hierarkiskt är vanligare i den äldre 
forskningen än inom den yngre där medarbetarskap är vanligare. Huvudresultatet 
är att medarbetarskap är det vanligaste temat. USA är ledande inom 
ledarskapsforskningen, den kvantitativa metoden är dominerande, och manliga 
forskare bibehåller den hegemoniska ställningen.  

 
Keywords: leadership, central themes, systematic review, employeeship    

 
Inledning  

 
Vad har Steve Jobs, Thomas Watson (grundare av IBM) och Bill Gates gemensamt med ordet 
ledarskap, förutom att de har grundat sina egna företag, är män och kommer från USA? Om 
du skulle söka på ordet ”leadership” i databasen PsycINFO (utan några andra kriterier) 
kommer det upp cirka femtiotusen artiklar och böcker inom området – den äldsta daterad till 
år 1698 (sökt i april 2014). Detta visar en bild av att ledarskapet varit föremål för intresse 
under en längre tid? Men hur kommer det sig att ledarskapet bevarat sin popularitet som 
forskningsämne. Freud (1927) ansåg att människan behöver en ledare för att kunna känna sig 
betydelsefulla. Och samtidigt legitimerar en ledare deras existens i sin tur – ledaren ger dem 
alltså mening och identitet. Därför är ledarskapet ett fortsatt viktigt ämne att forska kring, för 
det ger mening och identitet till människan (Freud, 1927).  

Denna systematiska litteraturstudie med kvalitativ ansats är viktig då forskning visar på att 
det behövs mer ledarskapsforskning inom den kvalitativa inriktningen. Denna lucka, att det 
saknas kvalitativ forskning inom ämnet ledarskap, behöver fyllas. Och det med en 
evidensbaserad analys av gammal forskning, vilket kan ge nya mönster och sammanhang som 
i sin tur kan leda till nya problematiseringar som kan gynna det komplexa ämnet ledarskapet 
(Parry, Mumford, Bower, & Watts, 2013). Det är därför intressant att fördjupa sig inom ämnet 
och undersöka vad det är som är essensen inom ledarskapet, detta utifrån att undersöka 
tidigare ledarskapsforskning från 1940 till 2010. Tidsperioden börjar vid 1940 för att artiklar 
innan inte var av intresse för studien. Idag har komplexiteten i arbetslivet blivit högre och mer 
flexibel. Gränserna mellan vad som är arbetsliv och privatliv har suddats ut allt mer. Allt fler 
medarbetare och ledare kommer från olika bakgrunder och kulturer – världen har blivit mer 
globaliserad (Koopman, Den Hartog, Konrad & et al., 1999; Youssef & Luthans, 2012). Det 
finns ett allmänintresse i att se vad ledarskapsforskning har bidragit med gällande ledarskapet. 

Denna studie kommer alltså genom en systematisk översikt med kvalitativ ansats under-
söka åren från 1940 till 2010 inom ledarskapsforskningen. Och utifrån vetenskapliga artiklar 
som handlar om ledarskap kommer en analys utföras med fokus på titlarnas innehåll. Titlar 
ska bland annat inneha ordet ledarskap tillsammans med övriga inklusionskriterier. En analys 
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kommer att göras på vilka teman som är centrala inom ledarskapsforskningen och om det 
finns någon skillnad mellan äldre (1940-1999) och yngre (2000-2010) ledarskapsforskning. 
Studien kommer även att undersöka hur fördelningen hos författarna ser ut gällande kön och 
vilken metod de har använt samt var artiklarna kommer ifrån/är skrivna.  
 
Definition av ledarskap 
 
Alla har vi olika förförståelse till olika begrepp och ämnen för att vi kommer från olika 
bakgrunder och samhällskontexter. Exempelvis vet vi alla vad orden kärlek, demokrati och 
fred innebär, men orden kan och har oftast olika innebörder för olika individer. På liknande 
sätt är det med ordet ledarskap (Northouse, 2004). På en arbetsplats är det därför viktigt att 
uppmärksamma individers olika förförståelse för att komma åt vad de förväntar sig av 
ledarskapet och hur de definierar det. Kommunikation och dialog blir tydligare och till följd 
mer effektiv när anställda vet vad de kan förvänta sig av organisationens ledarskap (Wilhelm-
son & Döös, 2013). Ledarskap har alltid varit av intresse för forskare och fokus ligger oftast 
på att identifiera ledarskapet på olika sätt. Är ledarskapet en inneboende egenskap, ett 
beteende eller en informationsprocess och hur uppnås ett effektivt ledarskap? Hur det än är, så 
är ledarskapet ett tidlöst ämne (Kotter, 1990; Northouse, 2004; Lawer, 2005; Yukl, 2012). 
Redan på 1970-talet berörde Stogdill (1974) i det numera klassiska citatet: ”Att det nästan 
finns lika många definitioner på ledarskap som det finns människor som har försökt att 
definiera begreppet” (Yukl, 2012, s. 5).  

Något som är relativt vedertaget idag är att definitionen av ledarskap inte längre handlar 
om en ensam ansvarig person som styr. Den bilden är inte fel men den är inte korrekt i 
förhållande till verkligheten (Souba, 2004). Den yngre forskningen definierar ledarskapet 
genom ord som, process, samverkan, acceptans, förståelse samt att målen skall uppfyllas 
(Backström, Granberg & Wilhelmson, 2008). Ledarskapet definieras idag som en komplex 
process som har flera olika dimensioner. Som kortfattat behandlas ovan vet alla vad orden 
kärlek, demokrati och fred innebär, men vad har orden egentligen för betydelse? (Northouse, 
2004). Det finns idag ingen allmän eller ”rätt” definition av vad ledarskap innebär men det 
finns nyckeldrag som alla definitioner innehåller. Att ledarskapet är en process av någon 
form, en ömsesidig transaktion, transformerande samarbete eller en anpassningsbar 
målsökande process (Nyberg, Bernin & Theorell, 2005). I övrigt har de olika definitionerna få 
gemensamma drag (Yukl, 2012). Det skall även sägas att ledarskap och chefskap är två helt 
olika saker, rent teoretisk brukar de delas upp för att påvisa olikheter och därigenom 
tydliggöra dem (Kotter, 1990; Yukl, 2012). Men i denna studie görs ingen distinktion av de 
två för att syftet inte är att tydliggöra dem. Denna uppsats vill använda sig av en bred 
definition av ledarskapet. Egidius (2008) psykologiska definition av vad ordet ledarskap 
innebär och utgör får bidra till studiens operationalisering:  

 
Rollen att bestämma över en grupps eller organisations verksamhet. I begreppet ledar-
skap ingår också att det finns en speciell social och upplevd relation mellan ledaren och 
gruppens eller organisationens medlemmar, ett förhållningssätt som ger uttryck för 
auktoritet, ansvar och målmedvetenhet (s. 158). 

Det är viktigt att förstå varför ledarskapet definieras på så många olika sätt. Det kan bero på 
att forskare definierar ledarskapet utefter vad som passar dem bäst och vad som är föremål för 
intresse när ledarskapet definieras (Yukl, 2012). Vidare är ledarskapet ett begrepp som är 
godtyckligt och högst subjektivt (Northouse, 2004; Lawer, 2005; Yukl, 2012).  
 
Ledarskapet ur ett historiskt perspektiv  
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Under de senaste 70 åren har det skett samhällsförändringar och med det följer implicit att 
samhällets värderingar också har ändrats med utvecklingen. Detta gör att ledarskapet har en 
dynamisk relation till samhället. För att få en djupare förståelse är det av vikt att känna till 
den historiska dialogen om hur synen på ledarskap har sett ut (Higgs, 2013). Redan 1916 
publicerade Henri Fayol sina tankar om hemligheten bakom ledarskapet. Fayol (1916) bröt 
ner ledarskapet till att handla om effektiv administration, där innehållet bestod av planering, 
organisering, order/kommandon, samordning och kontroll (Sonnenfeld, 1995). Forskningen 
kom sedan att ändras från den aktiva administrationen till att intressera sig för ledarbeteenden 
och försökte istället skapa nya teorier utifrån det. Ledarskapsforskningen, framför allt från 
USA, var fokuserad på att hitta stabila personlighetsegenskaper hos den goda och effektiva 
ledaren. Denna inriktning, att kartlägga personlighetsdragen, kom att dominera den äldre 
ledarskapsforskningen. Dock hittades få gemensamma drag som var relaterat till ledarskapet 
(Nyberg et al., 2005). Att se på ledarskap på detta sätt, som beskrivs ovan, att det är en ensam 
ledares beteende som utgör ledarskapet eller att det handlar om aktiv administration, är ett 
individualistiskt synsätt. Det vanliga är att tänka på ledarskapet som just något en ensam 
individ utför (Kotter, 1990). Alltså, en ledare och hans eller hennes medarbetare, samt så är 
relationen hierarkiskt ordnad genom ledarskapsprocessen. Den här typen av ledarskap och 
konceptualisering har därför vunnit mark och varit ett populärt synsätt under en längre tid 
(Kotter, 1990). Men på 1990-talet blev det modernt med införandet av platta organisationer 
och detta ledde till att ledarskapsstrukturen kom att förändras i grunden. Den hierarkiska 
modellen av ledarskapet tunnades ut och medarbetarna fick större ansvar genom personal och 
ekonomi (Tengblad, 2009). Vidare så hävdade Kotter redan på 1990-talet att ledarskapet är 
något mer – en kollektiv handling som alla utför tillsammans. Kotter (1990) var inriktad på att 
ledarskapet borde etableras som en konvention (praxis). Den grundar sig i att företagskul-
turerna borde vara mer inriktade på ledarskapet i sin helhet. En ledarskapsinriktad kultur 
skulle vara den optimala handlingen av ledarskapet, det blir ett mer kollektivistiskt sätt att 
leda och medarbetarna får större inflytande (Kotter, 1990). Vidare beskriver Yukl (2012) att 
forskare som betraktar ledarskapet, som bland annat Kotter gör, ser ledarskapet som en 
påverkansprocess. Ledarskap är en gemensam delad process där medarbetarna står i fokus. 
Utveckling av synen på ledarskapet och vad som utgör det har alltså gått från forskning om 
administration och stora ledare (vilka personlighetsdrag de innehar och/eller utvecklar) till att 
handla om teorier där beteendemässiga aspekter fått större fokus. Till att tillslut handla om 
effektivt ledarskap och att ledarskapet utgörs av sitt sammanhang och påverkas av sin 
situation – så kallade påverkansprocesser (Lawer, 2005).  

Det nya ledarskapet och ledarskapets framtid 

Higgs (2013) undersöker hur ledarskapet skall förstås när vi har gått in i ett nytt millenium, 
2000-talet. Det som lyfts fram är att emotionell intelligens blivit en allt viktigare del inom 
ledarskapet om det är ett framgångsrikt ledarskap som eftersträvas. Forskningen presenterar 
även empirisk data som tyder på att dessa två har en tydlig koppling till varandra, alltså att 
emotionell intelligens kan ge ett framgångsrikt ledarskap (Higgs, 2013). Tidigare forskning 
beskriver vidare att mer ledarskap kräver mer delat arbete. Både ledare och medarbetare 
måste idag lära sig att kommunicera och arbeta över gränserna. Detta tillsammans med att 
individer och grupper kommer inneha en annorlunda etik och moral gällande arbetet samt 
olika sätt att lösa problem på. Ledarskap skapas inom dessa sociala samspel, fram växer 
relationsutrymmen som skapar viktiga nätverk mellan individerna – det sociala kapitalet – och 
det i sin tur behövs för att effektivisera och aktivera ledarskapet (Souba, 2004). I inledningen 
tas det upp att gränsen mellan arbetslivet och privatlivet har blivit allt mer flexibel. Den 
tidigare forskningen har visat att distansarbetare ger positiva effekter som tidsbesparingar och 
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minskad stress. Men det för även med sig nackdelar som missade luncher, fikapauser och 
korridorprat. Dessa små pratstunder är viktiga bland annat för att skapa goda sociala 
relationer, som ledarskapet bygger på (Souba, 2004). Goda sociala relationer ger i sin tur även 
trygghet och tillit vilket är viktigt för ledarskapet (Kylin, 2007). Att leda på distans är 
exempelvis när organisationer är geografiskt åtskilda från varandra. Utvärderingen av ett 
sådant ledarskap blev att de medarbetare som vill ha vardagskontakt med chefen blev de stora 
förlorarna. Vidare beskriver forskningen att ledare på distans får svårt att prioritera i sitt 
ledarskap, vad är viktigast att lägga sin tid och sitt engagemang på? Även här dyker 
problematiken upp angående hur de sociala relationerna skall underhållas, när ledaren är på en 
central plats i en annan del av landet (Forsberg, 1997). Tidigare studier inom detta område av 
ledarskapet ger samstämmiga resultat. I framtiden kommer ledarskapet handla om att göra rätt 
val utifrån att fastställa lämpliga prioriteringar (Forsberg, 1997). Förmågan att kunna inspirera 
sina medarbetare kommer fortsätta vara aktuell och flexibiliteten inom ledarskapet (och inom 
organisationen) kommer fortsätta att vara en ännu mer ovärderlig färdighet att inneha 
(Bennett III, Harriman & Dunn, 1999). Att ledarskapet ser ut på detta sätt kommer vidare att 
bidra till att medarbetarna förväntas vara och/eller tvingas bli mer självständiga i sitt arbete 
(Tengblad, 2009). Ledarskapet tvingas även bli mer flexibelt dels på grund av de geografiskt 
åtskilda enheterna, dels på grund av att världen är mer global idag och att ledarskapet måste 
bli internationellt (bland annat för att klara konkurrensen). I och med det här blir ledarskapet 
mer komplext, ledaren skall hela tiden leda i nya situationer och i olika kulturer (Youssef & 
Luthans, 2012). Vidare fortsätter Tengblad (2009) i sin forskning att redogöra för ledar-
skapets komplexitet. Detta genom ständiga föränderliga situationer, olika kulturer och via att 
organisationer blir mer internationella – så måste ledarskapet innehålla medarbetarskap. 
Dessa två (medarbetarskap och ledarskap) måste integreras om företagen vill eftersträva ett 
effektivt ledarskap i dagens komplexa tillvaro. Ledarskapet måste alltså bli mer delat, 
medarbetare måste få ta en större roll inom ledarskapet (Pearce, 2007). 

Tidigare empirisk forskning om ledarskapsforskning samt ledarskapets essens  

Vad tycker forskarvärlden är ledarskapets kärna? Nedan redovisas den tidigare empiriska 
forskningen om ledarskapet och dess essens, samt så avslutas inledningen med studiens syfte 
och frågeställningar.  

Äldre forskning inom ledarskapet har tidigare delat in teorier utifrån antigen ledaren eller 
medarbetarens perspektiv. Fokus låg förr på att studera ledaren och dennes individuella 
egenskaper. Det har emellertid kommit att ske ett vetenskapligt skifte inom detta område och 
denna inriktning är numera balanserad. Yngre forskning inkluderar även medarbetarna och 
det i förhållande till ledarskapet och inte endast om medarbetarna som föremål för ledarens 
påverkan (Yukl, 2012).  

Länge har forskarvärlden försökt att få ut någon form av ”koncentrat” av det befintliga 
sociala fenomenet ledarskap. Likväl är den vanligaste synen inom forskningen om ledarskap 
att ”essensen går före existensen” (Lawer, 2005, s. 221). Ett exempel för att tydliggöra 
resonemanget är exempelvis: En designer har i sitt medvetande en kärna (en föreställning) av 
hur en produkt ska se ut innan den blir verklig – essensen förre existensen. Detta har varit 
(och är fortfarande) det klassiska sättet att forska kring ledarskapet. När forskningen utgår 
från det här perspektivet blir det bara en rundgång. När essensen är funnen ”återanvänds” den 
funna kärnan för att ge liv i den igen och det fortsätter i samma spår. Lawer (2005) hävdar att 
det inte går att göra så med det sociala fenomenet – ledarskap – eftersom ledarskapet kan 
inneha så många olika tolkningar. Forskningsresultat som har utgått från essensen förre 
existensen får kanske en bred och allmän bild men missar den unika relationen och de små 
individuella nyanserna som finns inom organisationerna. Försiktighet skall tas med vad vi 
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lägger in i begreppet och/eller processen ledarskap. Detta för att nya ledare inte skall 
identifiera sig med den breda allmänna bilden, utan istället se till sina egna erfarenheter och 
deras egen situation (Lawer, 2005). Den tidigare forskningen går alltså ut på att det inte finns 
någon kärna i ledarskapet. Utan att varje individ (ledare som medarbetare) skall ha rätten att 
fritt få kunna utöva frihet och utifrån den friheten kunna bygga upp relationer inom 
ledarskapet som passar omgivningen och dess omständigheter bäst (Lawer, 2005). Det här 
tolkande och subjektiva synsättet på ledarskapet skulle troligtvis passa forskarvärlden, när den 
inte kan enas om en gemensam definition av ledarskap.  

En annan fråga som blivit allt mer angelägen på senare år inom ledarskapsforskningen är 
frågan och debatten om det etiska maktutövandet (Yukl, 2012). Inom det etiska ledarskapet 
betonas ord som emotioner, förtroende och tillit som de viktigaste aspekterna. En del forskare 
anser att moralisk känslighet är ett väsentligt särdrag för ledarskapet, utan den egenskapen blir 
det inget bra ledarskap. Tidigare kvalitativ forskning kopplar även samman emotioner och 
etik, att dessa två har en nära relation till varandra. Vidare visar forskningen också att 
karismans ursprung hänger ihop med det etiska ledarskapet, att det kommer från ledarens 
emotioner. Ledarens passion har alltså en nära relation med emotionerna och är viktig inom 
ledarskapet (om nu organisationen eftersträvar ett gott ledarskap). Dock pågår det en 
kontroversiell debatt om etik och emotioner och huruvida det hör ihop med ledarskapet 
(främst det karismatiska). Denna problematik med avsaknad av emotioner kallas 
”Hitlerproblematiken” (Solomon, 2004). Debatten handlar om ledarskapets mörka sida. Kan 
ondskefulla och/eller skadliga ledare vara effektiva? Men emotionerna blir sällan fokus inom 
debatten, istället fokuseras det på ledarskapets affekter genom kvantifierbar data. Ledarskapet 
möter emotioner på ett kringgående sätt genom rationalitet och följa order. Fokus borde 
istället ligga på att genom erfarenheter, på ett direkt sätt, fånga upp emotionernas roll inom 
ledarskapet (Solomon, 2004).  

Forskningen visar att det finns skillnader mellan generationerna i vilka egenskaper och 
färdigheter de anser vara viktiga hos en ledare, samt att ledare beter sig annorlunda beroende 
på vilken generation de tillhör. Men denna skillnad är inte så stor som den målas upp i 
dagspress. Trots detta tycker forskarna ändå att vidare forskning inom området borde fortsätta 
för att förstå de faktiska konsekvenser som uppstår av dessa generationsskillnader (Sessa, 
Kabacoff, Deal & Brown, 2007; Lyons & Kuron, 2014). Skillnader mellan könen återfinns 
också i synen på ledarskap. Kvinnor kopplar ihop ord som personalutveckling och 
kommunikation med vad ledarskapet handlar om, medan män betonar rättvisa och ärlighet 
(Muchiri, Cooksey, Di Milia, Walumbwa, 2011). Det återfinns även kulturella skillnader i 
synen på ledarskapet, olika kulturella grupper har olika uppfattningar om ledarskap och vad 
det kan medföra (Youssef & Luthans, 2012). I The GLOBE projekt (internationell forskning 
om kulturella skillnader) diskuteras likheter och skillnader mellan kulturerna utifrån 21 länder 
i Europa. Slutsatsen från projektet är att norra Europa skiljer sig från de södra delarna av 
Europa. I södra Europa tyckte de tillfrågade i högre grad att ledarskapet var förknippat med 
bland annat: En enväldig stil, administrativ skicklighet och status (Koopman, et al., 1999). 
Mot ovan skrivna teoretiska referensram formar sig studiens syfte, vilket är att försöka 
identifiera centrala teman inom ledarskapsforskningen. Detta genom att analysera 
vetenskapliga artiklars titlar (som handlar om ledarskap) från hela världen inom tidsperioden 
1940 till 2010 och se vilka ord som förekommer mest frekvent tillsammans med ordet 
ledarskap.  
 
Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att framställa och beskriva ledarskapet inom tidsperioden (1940-2010) 
och genom det analysera och få en djupare förståelse av ledarskapets essens. Vilket 
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genomförs via en framställan av centrala teman. Studien kommer också att undersöka om 
synen på ledarskapet har ändrats över tid. Ytterligare undersöks artiklarnas karaktär (varifrån 
de kommer, kön på författarna, vilken metod som har använts) Frågeställningar är:  
 

• Vilka teman är centrala inom ledarskapsforskningen mellan åren 1940 och 2010? 
• Finns det någon skillnad mellan den äldre (1940-1999) och den yngre (2000-2010) 

ledarskapsforskningen, angående de teman som förekommer? 
• Hur stor andel av artiklarna är skrivna av män respektive kvinnor, var kommer 

artiklarna ifrån och vilken metod har använts i artiklarna?  
 

Metod 
 

Valet av metod utformas av en kvalitativ ansats med inslag från den systematiska 
genomgången och den konceptuella syntesen. Dessa kvalitativa inriktningar passar när 
studien ska utforska en komplex process och en djupgåendeförståelse behövs. Inriktningar 
definieras genom att de ger en övergripande syn och en systematisk bearbetning av ett stort 
material. Den systematiska ansatsen är användbar när det finns ett stort datamaterial, och 
bidrar med att ge en heltäckande bild. För att sedan kunna identifiera och besvara den eller de 
aktuella frågorna. Den konceptuella inriktningen fokuserar också på att ge en överblick, men 
denna inriktning vill dra ut den begreppsmässiga kunskapen ur materialet och ge en 
helhetssyn som kan ge klarhet till utvalda frågeställningar. Kvalitativ forskning utmärks bland 
annat av att forskningsprocessens design växer fram och forskaren är nyckel instrumentet 
(Petticrew & Roberts, 2006). Tillsammans med tidigare presenterad teoretisk referensram 
ämnar denna uppsats till att systematiskt utforska vilka centrala teman som finns inom 
ledarskapsforskningen under angiven tidsperiod.  
 
Material och inklusionskriterier  
 
Studiens material bygger på dokument i form av vetenskapliga artiklar inom ledarskaps-
forskningen. Valet av empiri kommer av studiens syfte – sjuttio år ska analyseras och 
forskningsartiklar är lättillgänglig data. Databasen PsycINFO, valdes av forskaren för att 
studiens syfte utgår från det psykologiska synsättet. Därför ansågs databasen PsycINFO vara 
tillräcklig för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Detta var en avgränsning men 
andra avgränsningar hade också varit möjliga. De kriterier som urvalet utgått från vid 
sökandet efter artiklar redovisas i Tabell 1. Inom en systematisk översikt är det av vikt att 
presentera sin inklusionskriterier vilket ger studien tillförlitlighet (Petticrew & Roberts, 
2006).  
 
Tabell 1 
Inklusionskriterier för att komma med i studien.  
       
Språk I titeln Publikations- 

form 
Peer 

reviewed 
Referenser 
tillgängliga 

Publikations- 
år 

Times 
Cited 

Engelska Leadership Alla tid-
skrifter 

Ja Ja 1940-2010 Från > 100 
till < 0 

Not. Times Cited är hur ofta artiklarna är citerade inom databasen som valts och peer reviewed innebär att 
artiklarna har blivit granskade av sakkunniga inom området.  
 
Studien strävade efter att endast ta med vetenskapliga artiklar som citerats över 100 gånger 
(se times cited i Tabell 2) detta för att få med de allra bästa och mest relevanta artiklarna till 
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analysen. Men då kravet inte kunde uppfyllas för de äldre artiklarna sänktes det, se Tabell 2. 
Detta för att få med artiklar från alla år som fanns med i syftet. Med denna utgallring återstod 
totalt 2815 vetenskapliga artiklar och utifrån dessa analyserades 3910 ord. Tre ord ströks 
(vackert, dödligt och trängsel) då de inte var relevanta för syftet.  
 
Tabell 2 
Artiklar som inkluderades i studien från respektive decennium och TC.  
Decennium Antal TC < 100 TC < 50 TC < 10 TC < 5 TC < 0 Urval 
1940-1950 10 0 0 4 3 3 10 
1950-1960 32 0 1 8 7 17 32 
1960-1970 17 0 1 7 3 6 17 
1970-1980 42 1 1 9 12 19 42 
1980-1990 44 5 4 21 8 5 44 
1990-2000 243 16 9 49 50 119 243 
2000-2010 2427 62 103 647 544 1071 2427 
Totalt         2815 
Not. TC = antalet gånger artikeln är citerad i databasen.  
 
Procedur  
 
De vetenskapliga artiklarna är alltså uppsatsens underlag, där fokus var titlarnas innehåll. 
Innan själva urvalet av artiklar bestämdes vilka inklusionskriterier materialet skulle bestå av. 
Sedan genomfördes första datasökningen i början av Mars 2014. Efter den genomfördes 
ytterligare fyra datasökningar, se Tabell 3. De utfördes manuellt på olika dagar efter utvalda 
kriterier. Därefter valdes studiens datamaterial (de vetenskapliga artiklarna) som föll under 
tidigare bestämda inklusionskriterier. Huvudfokus var att artiklarna skulle ha ordet 
”leadership” i titeln, tillsammans med de andra kriterierna för att få komma med. Alla artiklar 
som sedan uppfyllde kriterierna kom sedermera med i studien. Totalt analyserades 2815 
vetenskapliga artiklar.   
 
Tabell 3 
Sökschema för insamlad data 
Databas PsycINFO Sökord Antal träffar Granskade Urval  Valda artiklar  

Datasök # 1 leadership 3709* 3709 84   times cited > 100  
Datasök # 2 leadership 3709* 3709 119   times cited > 50 
Datasök # 3 leadership 3709* 3709 745   times cited > 10 
Datasök # 4 leadership 3709* 3709 627   times cited > 5 
Datasök # 5 leadership 3709* 3709 1240   times cited > 0 
Totalt    2815  Not. * = antal träffar efter utvalda kriterier. 
 
Efter proceduren med urval av data påbörjades databearbetningen och utgallringen av ord som 
förekom i titlarna utöver ordet ”leadership”. En tabell med alla ord som återfanns (i titlarna) 
tillsammans med ordet ledarskap tog form. Orden delades samtidigt in under årtal, som sedan 
blev yngre (2000-2010) respektive äldre (1940-1999) ledarskapsforskning. En tabell av alla 
ord tog form i analysen, exempelvis förekom det engelska ordet satisfaction 29 gånger inom 
2000 till 2010. Orden i tabellen delades sedan in i olika teman. Exempelvis ord som dialog, 
feedback och vision hamnade under temat kommunikation. När jag delat in alla ord i teman 
blev det tre ord över (vackert, dödligt och trängsel). De olika temana översattes sedan till 
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svenska, men orden i temana fick under hela analysen vara på engelska. Orden i varje tema 
räknades ihop och sedan kunde förekomsten av dessa ord beräknas i varje tema. De teman 
som förekom mest identifierades och sedan gjordes även en jämförelse mellan yngre och 
äldre forskning. Varje tema räknades om till procent för att tydliggöra resultatet. Vidare 
undersöktes även artiklarnas demografiska karaktär vilket också skedde manuellt samtidigt 
som artiklarna valdes ut. Var artiklarna kommer ifrån presenteras utifrån land, område eller 
världsdel detta för att komprimera och tydliggöra resultatet för läsaren.  
 

Resultat 
 

Syftet var att undersöka vilka teman som är centrala inom ledarskapsforskningen mellan 1940 
och 2010, samt om det finns några skillnader mellan århundradena. Syftet var även att se var 
artiklarna kommer ifrån, vilket kön författarna hade och vilka metoder som använts. I nedan-
stående resultatdel presenteras de centrala temana utifrån ledarskapsforskningen mellan 1940 
och 2010. Vidare redovisas de skillnader som hittades mellan den äldre (1940-1999) och den 
yngre (2000-2010) forskningen. De olika temana presenteras var för sig, vad de innebär och 
hur temat förhåller sig till den yngre respektive äldre forskningen. Sist i resultatdelen 
redogörs även för datamaterialets demografiska karaktär.  
 
Centrala teman utifrån de vetenskapliga artiklarna från 1940 till 2010 
 
De centrala temana som hittades inom ledarskapsforskningen är individualistiskt/personligt, 
toppstyrning/hierarkiskt, utveckling/förbättring, kommunikation, socialt, medarbetarskap, 
värdeord, emotioner samt situation/kontext. Resultatet visar att de teman som är vanligast 
inom hela perioden är individualistiskt/personligt, utveckling/förbättring, socialt, medarbetar-
skap och värdeord. Dessa teman ligger över genomsnittet i studien som är på 11.11 %. Alltså 
förekom ord inom dessa teman mer frekvent inom forskningen. De teman som hamnade 
under genomsnittet är toppstyrning/hierarkiskt, kommunikation, emotioner och 
situation/kontext. Resultatet visar även en skillnad mellan århundradena. Teman som 
individualistiska/personligt, toppstyrning/hierarkiskt, socialt, emotioner och situation/kontext 
är vanligare inom den äldre forskningen. De teman som förekommer oftare inom den yngre 
forskningen är: Utveckling/förbättring, kommunikation, medarbetarfokus, och värdeord se 
Tabell 4.  
 
Tabell 4 
Centrala teman utifrån vetenskapliga artiklar om ledarskap uppdelat på 1900 och 2000-talet 

 Äldre 
artiklar 

  Yngre 
artiklar 

  Totalt   

 n %  n %  n %  
Individualistiskt/Personligt 78 13.20  419 12.62  497 12.71  
Toppstyrning/Hierarkiskt 101 17.09  261 7.86  362 9.26  
Utveckling/Förbättring 82 13.87  536 16.15  618 15.81  
Kommunikation 38 6.43  238 7.17  276 7.06  
Socialt 85 14.38  442 13.32  527 13.48  
Medarbetarskap 101 17.09  720 21.69  821 20.99  
Värdeord 68 11.51  537 16.18  605 15.47  
Emotioner 14 2.37  50 1.51  64 1.64  
Situation/Kontext 24 4.06  116 3.50  140 3.58  
Totalt N = 591 100  3319 100  3910 100  
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Not. Visar antal ord och antal ord i procent från äldre (1940-1999) och yngre (2000-2010) ledarskapsartiklar från 
respektive tema.  
 
Nedanför redovisas varje tema separat, vad de fick för resultat och skillnaden mellan 
århundradena. Ett urval av de ord som tillhör varje tema presenteras för att exemplifiera. 
Varje tema avslutas också med ett exempel på en titel från analysen som innehåller ord från 
respektive tema, men en och samma titel kan generar flera ord till olika teman. 

 
Individualistiskt/personligt. Under det här temat återfinns ord som, identitet, individuell, 

autonomi, självständighet men även ord som självmedvetenhet och självsäkerhet. Totalt 
ligger detta tema över genomsnittet för de 9 centrala temana. Ord som föll under temat 
anträffades också oftare inom den äldre forskningen än inom den yngre. En titel från analysen 
som innehåller individualistiskt/personligt: Assessing the burdens of leadership: Effects of 
formal leadership roles on individual performance over time (Day, Sin, Chen, 2004).  

Toppstyrning/hierarkiskt. Inom detta tema fanns det en tydlig skillnad mellan den yngre 
och den äldre forskningen, se Tabell 4. Det centrala temat toppstyrning/hierarkiskt ligger 
under det totala genomsnittet för studien. Exempel på ord som återfinns under detta tema är 
makt, auktoritär, struktur, dominans, hierarki, status och övervakning. Ett exempel på en titel 
som innehåller temat: Power and leadership in organizations: Relationships in transition 
(Hollander, Offermann, 1990).  

Utveckling/förbättring. Ord som tillhör hit är, förändringsorienterad, framgång, ent-
reprenörskap, förverkligande, utveckling, innovation och kreativitet. Utveckling/förbättring 
ligger över genomsnittet på de centrala teman som förekom inom ledarskapsforskningen. Här 
kan en skillnad mellan den yngre och den äldre forskningen urskiljas, temat 
utveckling/förbättring har blivit vanligare inom ledarskapsforskningen på 2000-talet. Ett 
exempel på en titel som innehåller temat: Leadership and innovation in the public sector 
(Borins, 2002).  

Kommunikation. I detta tema ingår ord som dialog, retorik, integration, förståelse, vision, 
feedback, konflikter och mentorskap. Temat hamnade under genomsnittet i jämförelse med de 
andra. En skillnad finns även mellan århundradena, kommunikation är mer vanligt inom den 
yngre forskningen än inom den äldre. Temat kommunikation har alltså ökat i hur ofta ord som 
tillhör temat kommunikation förekommer inom ledarskapsforskningen. Exempel på en titel: 
Effects of upward feedback on leadership behavior toward subordinates (Dierendonck Van, 
Haynes, Borill, Stride, 2007).  

Socialt. Samarbete, team, relationer, socialt ansvarstagande, sociala nätverk, sociala färdig-
heter och social makt är exempel på ord som tillhör temat. Och temat socialt hamnade över 
genomsnittet. Det sociala temat var också mer vanligt förekommande inom den äldre 
forskningen än inom den yngre forskningen. Exempel på titel: The ties that lead: A social 
network approach to leadership (Balkundi, Kilduff, 2006).  

Medarbetarskap. Temat syftar på medarbetarfokus och när ledarskapet fördelas ut på 
medarbetarna. Exempel på ord är: Tillfredställelse, motivation, delat (ledarskap), egen makt, 
självövervakning och självstyrning. Det finns en skillnad då detta tema har blivit vanligare på 
2000-talet, i hur ofta ord som tillhöra temat medarbetarskap förekommer i ledarskapsforsk-
ningen. Temat medarbetarskap ligger över genomsnittet. Exempel på titel: Motivation to lead, 
motivation to follow: The role of the self-regulatory focus in leadership processes (Kark, 
Dijik Van, 2007). 

Värdeord. Värdeord skall beskriva hela företaget, skapa gemensamma mål och hjälpa oss 
hur vi skall agera i olika situationer. För att få ner värdeorden på jorden kan man sätta "jag" 
framför. Exempelvis ”Det jag utför är av kvalité”. Hit hör ord som: Kunskap, professionalitet, 
kvalité, tillit, etik, empati, och moral. Temat värdeord ligger över genomsnittet för studien. 
Temat värdeord är också vanligare på 2000-talet än inom den äldre ledarskapsforskningen. 



 

	  

10 

Exempel på en titel: Emotional intelligence, moral reasoning and transformational leadership 
(Sivanathan, Fekken, 2002).   

Emotioner. Temat hamnade längst ner över de centrala temana. Endast n = 64 ord handlade 
om emotioner utav de N = 3910 ord som ingick i analysen. Temat var vanligare mellan 1940 
och 1999 än inom den yngre forskningen. Exempel på ord som tillhör emotioner är, känslor, 
negativ, positiv, destruktiv, emotionella färdigheter, ilska, avundsjuka och känslighet. 
Exempel på en titel är: Emotions and leadership: The role of emotional intelligence (George, 
2002).    

Situation/Kontext. Inom detta tema återfinns ord som mångsidighet, komplexitet, stabilitet, 
variation, långsiktighet, situation och kontext. Ord som syftar till sammanhangsord och ett 
anpassat ledarskap. Temat är mer vanligt förekommande i den äldre ledarskapsforskningen än 
inom den yngre. Utifrån de andra centrala temana så hamnade situation/kontext under 
genomsnittet. Exempel på en titel: Leader complexity and leadership style (Mitchell, 1970).   
 
Den demografiska karaktären på artiklarna  
 
Syftet bestod av att även undersöka artiklarnas demografi – var artiklarna kommer ifrån, kön 
på författarna och metodval, se Tabell 5. Resultat visar att det har blivit mer jämställt inom 
den yngre forskningen men störst andel av forskarna är fortfarande män. Den vanligaste 
metoden är den kvantitativa. Det har dock kommit att ske en förändring och kvalitativ 
forskning är vanligare inom den yngre ledarskapsforskningen. Vidare så har USA en fortsatt 
ledande ställning inom ledarskapsforskningen, även fast fler länder också har fått chansen att 
komma in på ledarskapsforskningens arena.  
 
Tabell 5 
Demografin över datamaterialet av de vetenskapliga artiklarna som inkluderas i analysen 
uträknat i procent  
  1940-1999 

Äldre 
forskning 

   2000-2010  
Yngre 

forskning 

  Totalt 
 

Metoder          
Kvalitativ  0 %    14.7 %   11.1 % 
Kvantitativ  87.8 %    63.1 %   69.2 % 
Litteraturstudie  4.9 %    9.9 %   8.7 % 
Blandat  7.3 %    12.3 %   11 % 
Kön hos forskarna          
Män  78.1 %    31.9 %   43 % 
Kvinnor  8.5 %    23 %   19.5 % 
Blandat  13.4 %    45.1 %   37.5 % 
Land/Område/ 
Världsdelar 

         

USA  90.9 %    56.8 %   64.5 % 
Europa  1.3 %    11.2 %   8.8 % 
Mellanöstern  0 %    1.5 %   1.2 % 
Kanada  3.9 %    8.3 %   7.3 % 
Brittiska Öarna  0 %    9.8 %   7.6 % 
Sydamerika  1.3 %    0.7 %   0.9 % 
Asien  0 %    4.2 %   3.2 % 
Australien/ Nya 
Zeeland 

 2.6 %    6.4 %   5.6 % 
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Blandat  0 %    1.1 %   0.9 % 
Not. Var artiklarna kommer ifrån är uppdelat på land, område eller världsdel, detta för att resultatet ska bli lättare 
att avläsa. Med ”Blandat” avses att artiklarna är skrivna av exempelvis både män och kvinnor.  
  

Diskussion 
 

Huvudfynden i analysen är att medarbetarskap är det vanligaste temat i ledarskapsartiklar 
mellan 1940 och 2010 och temat emotioner var minst frekvent inom samma period. Temat 
toppstyrning/hierarki var vanligare inom den äldre forskningen än temana värdeord och 
utveckling/förbättring är vanligare på 2000-talet. Studien fann också att över 50 procent av 
forskningen var från USA och att kvantitativ forskning har den ledande ställningen inom hela 
tidsperioden. Jämställdheten bland forskarna har ökat på 2000-talet, men männen har trots det 
kvar den dominerande ställningen. Studiens syfte och frågeställningar har därmed besvarats 
utifrån en kvalitativ ansats genom en systematisk litteraturöversikt där 2815 artiklars titlar har 
analyserats och deras demografiska karaktär har undersökts.    
 
Resultatdiskussion och slutsatser  
 
Studien visar att individualistiskt/personligt, toppstyrning/hierarkiskt, utveckling/förbättring, 
kommunikation, socialt, medarbetarskap, värdeord, emotioner samt situation/kontext är 
centrala teman inom ledarskapsforskningen (1940-2010). Studien har även bidragit med upp-
täckten att medarbetarskap är det mest förekommande temat inom hela tidsperioden. Inom 
den äldre ledarskapsforskningen var temat toppstyrning/hierarkiskt lika frekvent som temat 
medarbetarskap. Vilket skiljer sig från den yngre forskningen då medarbetarskap ensamt är 
mest frekvent. Medarbetarskap har även ökade mest inom ledarskapsforskningen. Tvärtom är 
det för temat toppstyrning/hierarkiskt som har blivit mindre vanligt på 2000-talet.  

Att temat medarbetarskap har ökat inom ledarskapsforskningen är i linje med Tengblad 
(2009) som lyfter fram att begreppet medarbetarskap blivit mer accepterat på 2000-talet, in-
nan upplevdes begreppet abstrakt. Att det blivit mer accepterat kan hänga ihop med att le-
darskapsperspektivet har blivit ett mer balanserat område. Fokus på 2000-talet är numera både 
medarbetarna och ledarskapet. Medarbetarna har gått från föremål för ledarskapet till ett 
inkluderande i ledarskapet (Yukl, 2012). Medarbetarskapet har alltså blivit och är en viktigare 
faktor inom ledarskapet på 2000-talet, om organisationer vill nå framgång (Bertlett, Johans-
son, Arvidsson, 2012). Det ökade intresset för medarbetarskap kan även hänga ihop med att 
temat toppstyrning/hierarkiskt har minskat på 2000-talet. Troligtvis eftersom den hierarkiska 
ledarskapsstrukturen tappade mark under 90-talet, vilket i sin tur ledde till att medarbetarna 
tilldelades mer ansvar och utrymme (Tengblad, 2009). Toppstyrning/hierarkiskt förekom mest 
frekvent fram till 1999 och tidigare forskning bekräftar även detta att toppstyrning och 
hierarkier inom ledarskapet var vanligare förr (Sonnenfeld, 1995; Tengblad, 2009). Sedan 
2000-talet har ledarskapet gått mot ett mer delat och kollektivt ledarskap (Kotter, 1990). En 
trend som fortsätter och håller i sig (Pearce, 2007). Vilket även denna studie visar på, 
eftersom temat medarbetarskap blivit vanligare på 2000-talet och teman som individualist-
isk/personligt och toppstyrning/hierarkiskt har minskat.  

Temat socialt var vanligare inom den äldre forskningen. Vilket var något av ett oväntat 
resultat eftersom forskningen visar att ledarskapet skapas genom och bygger på det sociala 
samspelet (Souba, 2004). Och att socialkompetens blir allt viktigare inom ledarskapet (Bass, 
2001; Jensen & Person, 2008). Resultatet kan bero på att sociala relationerna är svåra att 
underhålla och komma åt idag när ledarskapet blir allt mer flexibelt och skall utföras 
geografiskt långt bort (Forsberg, 1997).  
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Emotioner var de centrala tema som var minst frekvent, vilket var oväntat, eftersom 
emotioner är en viktig del av ledarskapet om ledaren vill ha ett framgångsrikt ledarskap 
(Higgs, 2003). Det här resultatet kan bero på att emotioner inom ledarskapet oftast studeras 
utifrån kvantifierbar data, via ett indirekt sätt (Salomon, 2004). När mer än hälften av allt 
datamaterial är kvantitativ, kan detta vara en möjlig förklaring till varför temat fick det låga 
resultatet. Forskningen särskiljer på karismatiskt och emotionellt ledarskap, och fokus blir 
oftast mer inriktat på det karismatiska än det emotionella ledarskapet. Ett mer effektivt sätt 
skulle kunna vara att genom emotionen tillit få ett mycket bättre verktyg för diskussionen om 
ledarskapet (Salomon, 2004). I analysen diskuterades en eventuell sammanslagning av de två 
temana värdeord och emotioner. Detta utifrån vad tidigare forskning kommit fram till: Att 
emotioner har en intim relation med etik och moral. Sammanslagningen av temana gjordes 
dock inte för att forskningen inom detta område är oenig – har emotioner överhuvudtaget att 
göra med ledarskapet (Daus & Ashkanasy, 2005). Möjligen måste vi tänka om angående det 
sociala fenomenet karismatiskt ledarskap (som alltså innefattar emotionellt och etiskt 
ledarskap). De traditionella forskningssätten räcker inte till och eventuellt är ledarskapet ett 
område där vi måste gå utanför våra ramar (Lindholm, 1990).  

Ledarskapet utgörs av sitt sammanhang (Lawer, 2005), men utifrån denna studies resultat 
var temat situation/kontext mer frekvent inom perioden 1940 till 1999 än inom 2000-talet. 
Enligt denna studie så utgörs alltså inte ledarskapet av situation/kontext lika mycket inom den 
yngre forskning än som temat värdeord. De påverkansprocesser som ledarskapet utgörs av har 
eventuellt blivit mindre vanliga eftersom det har skett ett skifte inom forskningen – till 
medarbetarfokus. Dock skulle Lawer (2005) subjektiva synsätt passa inom ledarskaps-
forskningen eftersom den har svårt att enas om en gemensam definition. Han anser att var och 
en, utifrån situation och egna erfarenheter skall få bestämma vad som utgör ledarskap (Lawer, 
2005). Detta perspektiv kan vara av vikt när ledarskapet ska definieras. Angående artiklarnas 
demografiska karaktär så var USA dominerande och den kvantitativa forskningen bibehåller 
den hegemoniska ställningen inom ledarskapsforskningen, vilket även andra studier visar på 
(Parry et al., 2013). Att andra länder än USA kommit in på ledarskapsforskningen arena på 
2000-talet beror troligtvis på globaliseringen (Youssef & Luthans, 2012). Det är även viktigt 
att känna till att det finns stora skillnader på synen på ledarskap bara inom Europa trots att 
globalisering fört oss närmare (Koopman, et al., 1999). Det faktum att nästintill hälften av 
materialet från denna studie är från USA kan därav ses som en viktig fråga att problematisera. 
Datamaterialets demografi är även relevant, dels för att veta om studien är generaliserbar och 
tillförlitlig och dels för att undersöka hur datamaterialet ser ut eftersom det ingår i analysens 
kvalitésäkring (Petticrew & Roberts, 2006) men även i mitt syfte. Slutsatsen av studiens 
resultat är alltså att essensen av ledarskapet är medarbetarskap.  

 
Metodologiska reflektioner 
 
Systematiska översikter är komplexa, tidskrävande och hänsyn ska tas till validitet och 
reliabilitet. De riktlinjerna som ska ses över för att säkerställa god kvalité är: Presentera 
studiens inklusion- och exklusionskriterier. Att forskaren reflekterar över om all relevant data 
har gåtts igenom och att hänsyn samt försiktighet tas till de studier som faktiskt kommer med 
(Petticrew & Roberts, 2006). Dessa presenteras i metodavsnittet, där återfinns även 
inklusionskriterier för studiens datamaterial. Utifrån Tabell 1 ser läsaren vilka artiklar som 
inte fick komma med. Gällande vad som är, all relevant data, beror på hur forskaren 
definierar det. Eftersom studiens syfte utgick ifrån ett psykologisk synsätt ansågs databasen 
PsycINFO vara tillräcklig för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Den sista 
kvalitetssäkringen handlar om att det bland annat är fördelaktigt för kvalitén att endast välja ut 
artiklar som är peer reviewed, ett krav som både mina referenser och datamaterialet uppfyller. 
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Datamaterialet har även artiklar som är citerade många gånger i andra vetenskapliga artiklar 
inom databasen, vilket bidrar till kvalitén. Ytterligare en styrka är datamaterialets omfattning. 
Den ger en bred översikt och en helhetsbild, minskar snedvridningen och detta genom att 
sammanfoga flera olika vetenskapliga artiklar i analysen, vilket även var syftet.  

Metodologiska utmaningarna inom forskningen är alltid den egna förförståelsen och 
objektiviteten. Omedvetna och subjektiva aspekter kan ha påverkat rensningen av ord som 
kanske hade varit av betydelse för analysen. Den egna förförståelsen om vad som är kärnan i 
ledarskapet kan förmodligen ha påverkat objektiviteten. Likväl kan detta inte ha påverkat 
resultatet eftersom materialet är så omfattande. En annan eventuell utmaning är att bara en 
databas undersöktes, detta är också en fördel, allt beror på studiens syfte. Att bara en databas 
ses över beror emellertid på den begränsade tiden och att min uppsats tog avstamp ur det 
psykologiska synsättet. Med denna metoddiskussion som bakgrund och med de krav som 
ställs för att uppnå validitet och reliabilitet inom den kvalitativa ansatsen så har studien mätt 
det den avsåg att mäta, och att sättet som det utfördes på är tillförlitligt (Creswell, 2013). 
Vidare har de krav som finns inom ramen för en systematisk översikt försökts följas och den 
metodologiska kvalitén som krävs för att benämna att studien har kvalité har försökts uppnås 
(Petticrew & Roberts, 2006).    
 
Vidare forskning  
 
Det finns en brist på kvalitativa studier inom ledarskapsforskningen, både utifrån denna 
studies resultat och enligt tidigare forskning (Parry et al., 2013). Det här gör min studie mer 
betydelsefull, eftersom det behövs mer kvalitativ forskning, vilket min studie har tillfört. 
Vidare forskning skulle även kunna utgå från en intervjuguide utifrån denna studie. Intervjua 
medarbetare och chefer från olika generationer. En idé kan vara att undersöka om det finns 
könsskillnader, vad olika åldrar inkluderar i ledarskapet men också i relation till deras kön 
samt vad detta får för konsekvenser. Vidare forskning skulle även kunna vara framtiden. 
Kommer ledarskapet bli en kollektiv handling (på grund av de snabba beslutsprocesserna)? 
Och kommer individuellt ledarskap försvinna? Ett annat ämne är debatten om emotionerna. 
Den handlar om hur forskningen idag ”missar” viktiga aspekter av temat emotioner. Detta för 
att forskningen mestadels är kvantitativ och med kvantitativ data kan den direkta frågan 
rörande hur emotion påverkar ledarskapet inte redogöras för på samma sätt. Vidare så är det 
svårt att med traditionella metoder och synsätt utforska ett socialt fenomen som ledarskapet 
och nya metoder behövs (Lawer, 2005; Lindholm, 1990).  
 
Egna reflektioner   
 
Tillbaka till inledningen och ledarna Steve Jobs, Bill Gates och Johan Watson – grundarna av 
tre internationella framgångsrika företag. En reflektion av vad de har gemensamt inom sitt 
ledarskap, förutom att de är män och är från USA. Även om dessa ledare har förstått vikten av 
att uppnå ekonomisk vinst och teknisk innovation måste det även satsas på det mjuka ämnet 
medarbetarskap. Vill man ha det ena – vinst och innovation – får man lov att investera i det 
andra – medarbetarna. It-företaget Google är ett annat bra exempel på ett företag som har 
integrerat ledarskapet i organisationskulturen. Därmed har de fått en ledarskapsinriktad kultur 
vilket ger medarbetarna merinflytande. Vilket Kotter (1990) anser är den optimala handlingen 
av ledarskapet. En ledare behöver sina medarbetare och medarbetare behöver ledarskapet. Det 
är också en gemensam nämnare som framgångsrika ledare har haft med sig – de har 
inkluderat deras medarbetare i sitt ledarskap. Och utifrån denna studie, där temat medarbetar-
skap blev det centrala tema som var vanligast inom ledarskapsforskningen under perioden 



 

	  

14 

1940 till 2010 anser jag liksom Kotter (1990) att ledarskapet är en kollektiv handling – inte 
något en ensam individ utför.  
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The essence of seventy years of leadership research  

 
Louice Johannesson 

 
In this systematic literature review, the fundamental themes in leadership research 
between the years 1940 and 2010 were examined, and if there is any difference 
between older (1940-1999) and younger leadership research (2000-2010). And 
what kind of articles where they and written by whom? The analysis consists of 
2815 articles; focus was the content of the titles. Based on them the analysis was 
3910 words, as resulted in nine fundamental themes from the mentioned period of 
time. The themes were: (1) Individualistic/personal, (2) top-down/hierarchical, (3) 
development/ enhancement, (4) communication, (5) social, (6) employeeship, (7) 
values, (8) emotions, and (9) situation/context. Top-down/ hierarchical is more 
frequent in the older research than in the younger where employeeship is more 
common. The main result is that employeeship is the most common theme. The 
U.S. was behind most of the articles and the quantitative method is dominating the 
research arena, and the male researchers retain the hegemonic position in 
leadership research.  
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