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Abstract 

 
Titel:  Tillbaka till framtiden. Det karismatiska ledarskapets återkomst. 
 

Nivå:  C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare:  Ulrika Lundmark & Violeta Jonsson 

 

Handledare: Lars Ekstrand  

 

Datum:  2011 – 05 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att visa det karismatiska ledarskapets former samt diskutera 

förutsättningarna för dess återkomst. Vi kommer också att diskutera dess för- och nackdelar. 

Mer specifikt söks svar på frågorna: 

 Vilken är definitionen av framtidens karismatiska ledare? 

 Hur ser ledarskapsidealet ut och varför?  

 Finns det någon framtid för den karismatiske ledaren? 

 

Metod: Med hjälp av historiska exempel sökte vi efter det karismatiska ledarskapets särdrag. 

Undersökningen har genomförts genom läsning av olika skrifter om historisk och modern 

ledarskap. Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ studie eftersom basen i undersökningen 

består av redan skrivet material men det finns inslag av kvantitativ studie där våra egna 

erfarenheter av olika ledarskaps typer har huvudrollen.  

Denna undersökning grundar sig på en analysmodell, analys av det historiska och dagens 

karismatiska ledarskap. Utifrån dessa perspektiv har vi försökt få oss en uppfattning om vilken 

typ av ledarskap, framtidens samhälle kan acceptera. 

 

Resultat & slutsats: Vår slutsats är att, beroende på var i samhället vi befinner oss, kommer vi 

att träffa olika slags ledare men att det karismatiska ledarskapet (en del av den) kommer att 

flätas ihop med en demokratisk organisation och möjligheten att en ny ledarskapstil tar form är 

stort. Rsultatet av studien redovisas i sista kapitlet som är slutsatsen. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Av alla ledarskapstilar har vi begränsat denna studie till det 

karismatiska ledarskapet som vi tyckte var en fascinerande ämne.  



 

Det karismatiska ledarskapet är värt att studeras och dokumenteras mer detaljerat. Vi tror att 

en studie som går ut på att hitta de nyanser som eventuell kan förena den demokratiska 

ledarskapstilen med den karismatiska skulle vara intressant. 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit till en ökning av vår egen förståelse om hur det 

karismatiska ledarskapet fungerar och öppnar porten för en mängd uppsatsmöjligheter för 

kommande studenter.  

 

Nyckelord: Ledarskap, ledarskapsstilar, historiska ledare, karisma, karismatiska ledare 



 

Abstract 

 
Title:  Back to the future. The return of the charismatic leadership. 

 

Level:  Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author:  Ulrika Lundmark & Violeta Jonsson  

 

Supervisor:  Lars Ekstrand  

 

Date:  2011 – 05 

 

Aim: The purpose of this study is to show by means of historical examples how the 

charismatic leadership has acted on the world scene and discuss its possible return. 

More specifically we want answers to those questions: 

 How we want to define the charismatic leaders in the future? 

 What is the ideal leadership and why? 

 Is there a future for the charismatic leader? 

 

Method: Using historical examples, we look for the charismatic leadership characteristics. 

The survey was conducted through the reading of various writings on historical and 

contemporary leadership.  

The essay is based on a qualitative study because the base of the study consists of already 

written material but there is an element of quantitative study in which our own experience of 

different leadership types has the lead role. 

This study is based on an analysis model, analysis of the historical and present-day charismatic 

leadership. From these perspectives, we have tried to get an idea of what kind of leadership, the 

future society can accept. 

 

Result & Conclusions: Our conclusion is that depending on where in society we are, we will 

meet with various types of leaders but to the charismatic leadership (part of) will be 

intertwined with a democratic organization and the possibility that a new leadership style takes 

shape is big. 

The results of the study will be presented in our last chapter, conclusions. 

 



 

Suggestions for future research: Of all the leadership styles, we have restricted this study to 

the charismatic leadership that we thought was a fascinating topic.  

The charismatic leadership is worth being studied and documented in more detail. We believe 

that a study about to find the nuances that make possible to reconcile the democratic leadership 

style with the charismatic leadership would be interesting. 

 

Contribution of the thesis: The essay has contributed to an increase in our understanding of 

how the charismatic leadership works and opens the door for a variety of essay options for 

future students. 

 

Key words: Leadership, leadership styles, historical leaders, charisma, charismatic leaders 
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1. Inledning 

 

Tala du som ännu har läppar… 

ord kan öppna portar och bygga broar 

och kan störta tyranner 

om tillräckligt många av oss beväpnar sig med ord…
1
 

     (Helga Henschen) 

 

1.1 Problembakgrund  

Grundstenarna för dagens och framtidens ledarskap kan sägas komma från antiken, även om 

ledarskapet och olika ledarstilar utvecklats sedan dess. Många tankar och värderingar som vi 

kan läsa om i historiska texter är fortfarande moderna.  

Några exempel på detta är texter av de grekiska filosofer som Platon, Sokrates och 

Aristoteles.
2
 Aristoteles var dessutom lärare till bl.a. Alexander den Store. 

 

Olika ledarskapsstilar är som olika personliga karaktärsdrag: vissa av oss är mer auktoritära 

eller mer karismatiska än andra. Varje ledarskapstil handlar om på vilket sätt ledaren agerar i 

förhållande till sina anställda eller medlemmarna i en grupp. Vilken relation finns mellan 

ledaren och de som blir ledda? 

 

Enligt Weber finns det tre idealtypiska legitima auktoritetsrelationer: 

 

 Den traditionella som grundas på vördnaden för gamla regler och seder.  

 Den rationellt-legala som också kallas för rationell auktoritet. ”De som är föremål för 

auktoritetsutövning visar följsamhet därför att de tror på lagarnas och normernas 

legitimitet.”
3
 

 Den karismatiska intar en särställning i förhållande till de andra två 

auktoritetsrelationerna. Medan de andra handlar om livets dagliga rutiner, ”är den 

karismatiska auktoritetstypen en utomvardaglig typ.”
4
  

                                                 
1
 http://www.helgahenschen.com/sw_poems.htm 

2
 Andersson, 2009 

3
 Weber, 1983, s XXXII 

4
 Ibid, s XXXIII 
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I ett karismatiskt ledarskap vet ledaren hur han ska inspirera och stimulera sina följare framåt. 

I händelse av att ledaren försvinner finns stor risk att hela gruppen, organisationen, kollapsar.  

 

Ett exempel på detta är Slaget vid Poltava där Karl XII:s armé förlorade kriget. En anledning 

som ofta framhålls är att ledaren Karl XII var sårad och inte längre kunde leda armén. ”I en 

artikel om slaget vid Poltava i Karolinska förbundets årsbok 1958 förklarade Gustaf Petri att 

en av de viktigaste orsakerna till att svenskarna förlorade berodde på att Karl XII själv var 

sårad. Att kungen inte kunde leda sin armé personligen hade alltså enligt Petri en förödande 

effekt för slagets utgång. Utan kungen i täten för trupperna fungerade armén inte som vanligt 

och ledningen förlamades”.
5
 

 

Historien berättar för oss om hur det karismatiska ledarskapet har fängslat människor många år 

innan Romarrikets början och vi själva har uppmärksammat, via olika artiklar i tidningar och 

nyheter via TV, hur stora organisationer har uppnått framgång men också hur många har fått 

genomgå stora förändringar, både ekonomisk och organisatorisk, för att överleva ett karismatiskt 

ledarskap.  

Som exempel kan vi ta Refaat El-Sayed som är känd för s.k. Fermenta affären. För de som inte 

känner till den, kan vi beskriva vad Fermenta affären handlade om. I slutet av 1981 köpte El-

Sayed penicillintillverkaren Fermenta i Strängnäs från läkemedelskoncernen Astra. Fermenta 

expanderade snabbt och efter att ha köpt upp tre andra läkemedelsföretag kom dess aktievärde att 

stiga i rekordtakt. Mycket av Fermentas framgångar tillskrivs Refaat El-Sayed själv. El-Sayed 

tycks av många uppfattas som en karismatisk person.  

Vår uppfattning av Fermenta affären är att ett företag når sin högsta ekonomiska höjd p.g.a. 

ledarskapet och samma företag rasar då affärsvärlden sätter högre vikt på dokumenterade 

universitetspoäng än de ledar egenskaper El-Sayed hade.  

Refaat El-Sayed hade påstått att han var doktor i biokemi, vilket han inte var. Lögnen 

uppmärksammades i samband med att Björn Gillberg (svensk författare och miljödebattör) bad 

att få se bevis för att El-Sayed hade en doktorsexamen och en doktorshatt. Detta gjorde att 

                                                 
5
 Sjöström, webbartikel, Det karismatiska ledarskapet, 2006, http://kungkarl.se/index.htm  
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Fermentas aktie sjönk kraftigt och ”allmänheten undrade om det hela var ett luftslott”
6
. El-Sayed 

bad offentligt om ursäkt, men skadan var redan skedd och en stor affär mellan Volvo och 

Fermenta avblåstes. Det svenska näringslivet vände ryggen mot honom. 

Idag är han huvudägare i NGM-listade Hebi Health Care med verksamhet inom finkemi och 

läkemedelssubstanser. Huvuddelen av verksamheten finns i Egypten där bolaget har två fabriker. 

Han har lyckats vända Hebis konkurs (El-Sayed köpte företaget när den var belagt i konkurs) till 

en framgångsrik företag.
7
 

Ett av El-Sayeds svar till reporterns Nathalie Nasr:s fråga: ”Men svider någonsin det som har 

varit?” och som vi har fastnat för var: ”Alla minnena är kvar. Men den som inte har en historia 

har ingen framtid.”
8
 

 

1.2 Problemformulering  

Med tanke på den beskrivna bakgrunden har vi kommit fram till följande problemformulering: 

Finns det utrymme för ett karismatiskt ledarskap i det framtida samhället? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att diskutera det karismatiska ledarskapets former samt 

förutsättningarna för dess återkomst. Vi kommer också att diskutera dess för- och nackdelar. 

 

1.4 Avgränsning  

I varje organisation behövs ledare. Sättet att lösa uppgifter på är det som ger oss olika former av 

ledarskap.  

Vår avgränsning är i första hand mot den karismatiska ledarskapstilen. I andra hand är vår 

studie begränsad till ett få antal karismatiska ledare hämtade från det stora antalet som 

historien har bevittnat.  

 

1.5 Frågeställningen 

Enligt Eriksson & Finn Wiedersheim  i  Att utreda, forska och rapportera är utgångspunkten 

för en utredning alltid en fråga som söker sitt svar.”
9
 

                                                 
6
 http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article147746/Refaat-El-Sayed-miljardsatsar-i-Egypten.html 

7
 Ibid 

8
 Ibid 
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Frågorna kan vara frågor som bidrar med ny kunskap eller som bekräftar eller förkastar 

etablerat kunskap eller är det frågor som är intressanta för författarna”
10

.  

Vår studie baseras på frågor som vi finner intressanta för ledarskapsforskningen. 

Mer specifikt söks svar på frågorna: 

 Vilken är definitionen av framtidens karismatiska ledare? 

 Hur ser ledarskapsidealet ut och varför?  

 Finns det någon framtid för den karismatiske ledaren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
9
 Eriksson & Finn Wiedersheim, 2006, s 17 

10
 Eriksson & Finn Wiedersheim, 2006, s 17 
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avlutande 

diskussion 

Uppsatsen börjar med en inledning, ett kapitel som 

innehåller presentationer av problembakgrunden och 

vår problemformulering samt syftet med uppsatsen och 

avgränsningar. Slutligen presenteras de frågor vi vill ge 

svar på och uppsatsens disposition.  

Andra kapitlet innefattar uppsatsens metod där vi 

redogör för vår ämnesval, metod, vårt tillvägagångssätt 

och källor. Kapitlet avslutas med källkritik där vi 

redogör för källornas tillförlitlighet.   

 

I teorikapitlet presenteras olika ledarskapsteorier 

generellt, och vi fokuserar mot slutet på det 

karismatiska ledarskapet samt diskuterar de två sidorna 

av karisman, den positiva och den negativa sidan. 

I denna kapitlet diskuteras resultatet av presenterat 

fakta, vilket står som grund för vår slutsats. 

 

 

Sista kapitlet är slutsatsen där vi presenterar vår egen 

tolkning av framtidens ledarskap samt den idealiska 

karismatiska ledaren. 

 

 

Slutsats 

Teori 

Inledning 

Metod 
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2. Metod 
 

Innan jag vet vad jag ska undersöka, 

kan jag inte veta hur jag ska göra det
11

 
(Fog, 1979) 

 

Här redogör vi för vårt tillvägagångssätt, källornas tillförlitlighet och validitet. Kapitlet 

avslutas med källkritik.  

 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Det är problemformuleringen som väljer metod. Den dikterar vilken metod passar bäst och 

som kan hjälpa oss att få svar på våra frågeställningar. 

 

Det finns två typer av metoder vi kan skilja mellan: en kvantitativ och en kvalitativ metod.  

Enligt Holme och Solvang (1986) finns det en likhet mellan de båda, nämligen att de ”… är 

inriktade på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, 

grupper och institutioner handlar och påverkar varandra.”
12

 Holme och Solvang fortsätter att 

förklara att den grundläggande skillnaden mellan de två metoder är att: 

 Med kvantitativa metoder omvandlar vi informationen till siffror och mängder utifrån 

vilka vi gör senare statistiska analyser. 

 ”Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av information 

som står i förgrunden.” Information upptaget via en kvalitativ metod kan vi inte 

omvandla till siffror.
13

 

Det finns för- och nackdelar med båda metoderna. Fastän det finns uppsatser som med 

framgång blandar de båda metoderna låter vi problemformuleringen styra.  

 

”Kvantitativ data och metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen som ger en 

helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang.”
14

  

 

                                                 
11 Holme och Solvang, 1997, s 75 
12 Ibid, s 76 
13 Ibid, s 76 
14 Ibid, s 79 
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”Kvalitativ angreppssätt har en mer flexibel planering och nära förhållande till 

informationskällan som borde ge goda möjligheter för att göra relevanta tolkningar.”
15

 

 

 Intensiv Extensiv 

Kvalitativ Giltighet  

Kvantitativ  Pålitlighet 

 
Tabell 2.1 Det metodiska dilemmat 

Holme och Solvang, 1997, s 83 

 

2.3 Tillvägagångssätt  

 

Kvalitativ metod kan ses som ett samlingsbegrepp för tillvägagångssätt som i större eller 

mindre utsträckning kombinerar följande fyra tekniker: 

 Direkt observation – som går ut på att observera ett beteende direkt, till skillnad från att 

exempelvis fråga efter det i enkäter. 

 Deltagande observation - som innebär att forskaren personligen lever i det kulturella och 

sociala sammanhang som studeras 

 Informant- och respondentintervjuer 

 Analys av källor
16

 

 

Som tidigare nämnts är det undersökningen och frågeställningen som avgör vilken metod som 

är lämplig.  

I vår uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Genom att studera historiska 

fakta kan vi analysera det karismatiska ledarskapet årtalen före och efter Kr, och vilka 

karakteristiska drag detta ledarskap hade. I uppsatsen har samma typ av analys gjorts även på 

moderna ledare, för att på så sätt hitta gemensamma karaktärsdrag. Hur framtiden inom det 

karismatiska ledarskapet kan komma att se ut har vi baserat på de två analyserna.   

De personer som analyseras har vi inte haft möjlighet att intervjua på grund av att de antingen 

var avlidna eller av geografisk omöjlighet. Av denna anledning har vi inte haft möjlighet att 

                                                 
15Holme och Solvang, 1997 s 83 
16

 Ibid, s 91 
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genomföra någon kvantitativ undersökning och inte heller kvalitativ undersökning i form av 

informant- och respondentintervjuer. 

Uppsatsen genomförs i form av litteraturstudie. De källor vi använder oss av är böcker, 

artiklar, andra uppsatser och Internet.  

Det finns endast en liten mängd litteratur av svenska författare som förklarar och analyserar 

det karismatiska ledarskapet. I denna uppsats används framför allt Den karismatiska chefen av 

Tomas Müllern och Annelie Elofsson. De flesta bidrag i ämnet kommer från utländska 

forskare som Max Weber och James Burns samt utländska tidskrifter som Leadership 

Quarterly.  

Vi använde oss av Google som sökmotor och det vi sökte på var nyckelord som karismatisk, 

auktoritär, karismatiska ledare.  

 

2.4 Källor 

 

Insamling av information kan göras på flera olika sätt beroende på situation. Vi presenterar det 

med hjälp av Holmes och Solvangs tabell.  

 

  Metod 

Situation 

Icke-verbala 

handlingar Verbala handlingar 

    Tal  Skrift 

Informellt 

sammanhang 

Deltagande 

observation 

Samtal, 

informanter 

Brev,artiklar, 

biografier 

       

Informellt och 

strukturerat 

sammanhang 

Observationer 

med fasta 

kategorier  

Textanalys med 

fasta kategorier 

       

Formellt och 

ostrukturerat 

sammanhang 

Systematisk 

observation 

Intervju med 

öppna 

svarsalternativ 

Enkät med öppna 

svarsalternativ 

       

Formellt och 

strukturerat 

sammanhang 

Kontrollerat 

experiment 

Intervju med fasta 

svarsalternativ 

Enkät med fasta 

svarsalternativ 

 
Tabell 2.2 Olika former för insamling av information  

Holme och Solvang, 1997, s 85 
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2.5 Källkritik 

 

En källkritisk granskning hjälper oss att undersöka våra källor och bedöma deras trovärdighet. 

En bra källa ska:  

 Vara oberoende av den uppgift den behandlar 

 Vara aktuell och så nära i tid som möjligt 

 Ha (minst) en upphovsman 

 Vara användbar alltså praktisk
17

 

 

”Den kunskap som vi har om det förflutna baserar sig på källor. I särklass viktigast för 

historikerna är de skriftliga källorna. Men det är en förhållandevis kort tid som människan har 

kunnat skriva. Ca 3000 år f.Kr. uppkom den första skriften. Det var vid behandlingen av 

medeltida material som utvecklingen av historia som vetenskap skedde. Detta material är inte 

särskilt omfattande, men det har varit svårtolkat, och tolkningarna har gått åt olika håll, så 

forskarens skarpsinnighet sattes här på prov”.
18

 

En kvarleva från en historisk process är oftast mer pålitlig än en berättande källa.  

I fråga om kritik av berättande källor finns framför allt närhets-, beroende- och 

tendenskriterierna.
19

 

 

Närhetskriteriet säger, att om en källa har kommit till strax efter en händelse, så är den sannolikt 

mer pålitlig än om källan har kommit till långt efter det att händelsen ägde rum. I vårt fall har de 

historiska berättelserna kommit långt efter händelserna de beskriver.  

Enligt närhetskriteriet borde möjligen dessa källor behandlas som otillförlitliga. Vi menar dock 

att källorna baserar sitt innehåll på andra historiska skriverier i ämnet som i sin tur baseras på 

ännu äldre källor. Följer man källans källa så kommer man i slutändan till tiden för själva 

handlingen som källan beskriver.  

Våra historiska källor präglas därför av beroendekriteriet som betyder att en källa är beroende av 

en annan källa o.s.v.   

”Tendenskriteriet innebär, att vi har att vara skeptiskt uppmärksamma, så fort det finns anledning 

att tro att en källa är präglad av en viss tendens. De som efter andra världskriget var anklagade 

                                                 
17

 http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1194 
18

 Ibid 
19

 Ibid 
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vid domstolen i Nürnberg för att ha varit krigsförbrytare kan förväntas ha gett en friserad bild av 

sin medverkan i nazisternas förbrytelser. De ville gärna framstå i en sådan dager att de skulle 

slippa dödsstraff. Hos memoarförfattare finns ofta tendensen att tala om både att man varit 

ganska betydelsefull och att man vägletts av goda och respektabla motiv”.
20

 

 

2.5.1 Reliabilitet och validitet 

Källans reliabilitet och validitet kan fastslås vid kvantitativa, induktiva undersökningar. 

”Induktion innebär att man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empiriska fakta. 

Induktion förutsätter alltså kvantifiering.”
21

 ”Reliabilitet betyder att mätningarna är korrekt 

gjorda och validitet betyder att man verkligen har undersökt det man ville och inget annat”.
22

 

Reliabilitet innebär att en annan forskare ska kunna göra om undersökningen och få fram 

samma resultat, medan validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle.   

Vi kan ha en hög källpålitlighet men det bevisar inte att validiteten är också högt. Källan kan 

vara pålitlig, men den är inte rätt för det uppsatta målet, och har därför ingen validitet för 

arbetet.  

Hög reliabilitet ger inte hög validitet. Validiteten åt andra sidan kräver att källan ska vara 

pålitlig. Även om vi använder rätt källa för vår uppsats, så är validitetsgraden låg om källan 

inte är tillförlitlig.  

Vi kan illustrera källornas reliabilitet och validitet inom kvantitativ respektive kvalitative 

ansats i form av en tabell. 

Kvantitativ metod Kvalitativ metod 

Reliabilitet Validitet Reliabilitet Validitet 

Metoden för datainsamlingen har en redan 

accepterat reliabilitet och validitet för det 

syfte man vill uppnå 

Man arbetar kontinuerligt med källornas 

validitet och reliabilitet under hela 

projektet. 

Begreppen validitet och reliabilitet tillhör 

framför allt till datainsamlingen där rätt 

sorts data är insamlade på ett tillförlitligt 

sätt.  

Begreppen validitet och reliabilitet berör 

både datainsamling så som den 

efterföljande analysen av insamlade data. 

                                 
Tabell 2.3 - Egen bearbetad tabell 

 

                                                 
20

 http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1194 
21

Thurén, 1993, s 19 
22

 Ibid, s 22 
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2.5.2 Källornas tillförlitlighet  

Det kan vara svårt att avgöra exaktheten i vår studie då den baseras på en kvalitativ metod.  

Två forskare kan komma fram till olika resultat när de tolkar materialet beroende på egna 

erfarenheter.
23

 De olika författare vi har studerat har i vissa fall haft olika tolkningar.  

Vi försökte även att tolka materialet utifrån våra egna erfarenheter. Som stöd för vårt 

resonemang vill vi citera Bengt Liljegren: ”På det hela taget kan man konstatera att de antika 

källornas tillförlitlighet varierar, vilket föranledde positivistiska historiker kring förra 

sekelskiftet att döma ut stora delar av dem. Modern forskning har dock delvis återupprättat de 

antika historieskrivarnas anseende som källor till Alexanders historia. Fast det är klart, skall 

man vara benhårt källkritisk är det som framkommer av så kallade kvarlevor – mynt, 

krukskärvor och liknande – det enda som vi med hundraprocentig säkerhet kan fastslå.”
24

  

 

Som författare till våra litterära källor har vi bl.a. Adrian Goldsworthy, som är en välkänd 

brittisk militärhistoriker. 

 

De Internetsidor som handlar om vissa historiska personer ansåg vi vara tillräckligt trovärdiga. 

Sidan om Karl XII är skriven av forskare vid Stockholms universitet.  

Mannen bakom analyserna i artikel hämtad från http://www.chef.se är historikern, läraren och 

författaren Bengt Liljegren. Han har bland annat skrivit böcker om Hitler, Alexander den store 

och Karl XII. 

Informationen om Jack Welch är tagen från hans egen hemsida och då tillförlitligheten inte 

kan vara bättre. 

Författarna Sverker Oredsson och Lars Andersson är de namn som står bakom informationen 

hämtad på http://www.studentlitteratur.se . Sverker Oredsson är professor i historia.  

Sverker Oredsson har skrivit en rad böcker om bland annat svensk järnvägspolitik, Gustav Adolf 

och trettioåriga kriget. Lars Andersson är en svensk författare och översättare. 

 

 

 

 

                                                 
23

 Svensson & Starrin, 1996 
24

 Bengt Liljegren, artikel publicerad i Populär Historia 3/2004 
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3. Teori  

 

"Leadership is one of the most observed 

And least understood phenomena on earth". 
                               (James McGregor Burns, 1978) 

3.1 Ledarskap 

Ledarskap kan definieras på många skilda sätt. Enligt en definition ses ledarskap som ”… en 

process där en individ har så pass stort inflytande att han eller hon har möjlighet att påverka 

skeenden och andra personer inom sin grupp eller organisation. Detta inflytande grundar sig 

på förmågan att övertyga sin omgivning och att få andra att identifiera sig med ens person, 

gruppen, organisationer eller med den uppgift som ska utföras.”
25

 Det betyder att en person får 

inflytande över andra. Det viktigaste är hur detta inflytande utövas. 

 

En klassisk studie av detta är gjord av John Kotter i USA under 1970 talet. Studien ville ge 

svar på frågan om vilka som var ”de specifika chefsbeteende som bidrog till effektivt 

ledarskap”. I studien skiljdes mellan två former av inflytande, ”där man som chef antingen kan 

påverka människors beteende direkt eller indirekt.”
26

  

Det som skiljer Kotters studie från tidigare studier är att han fokuserar mer på 

inflytandeprocessen. ”Han försökte se varför visa chefer har letare den andra att få saker 

gjorda. Två nyckelord i Kotters modell är nätverk och agenda.
”27

 

 

Under 1900-talets senare årtionde fick situationsanpassat ledarskap ett nytt ansikte då Ken 

Blanchard och Paul Hersey introducerade det som har kommit att kallas ”Det 

situationsanpassade ledarskapet”. Situationsanpassat ledarskap är en typ av ledarstil och 

modell som går ut på att olika situationer passar ihop med olika ledarstilar. Detta betyder att 

ledare måste vara så pass flexibla så att de anpassar sin ledarstil till de olika situationer som 

organisationen befinner sig i.  

Thomas Müllern förklarar att ”skillnaden mellan Kotter och Hersey & Blanchard är att 

intresset flyttas från beteendepåverkan till ett mer kognitivt perspektiv.”
28

 Att anlägga ett 

                                                 
25

 Müllern, 2006, s 17   
26

 Ibid, s 77 
27

 Ibid, s 77 
28

 Ibid, s 79 
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kognitivt perspektiv betyder att man studerar hur människor verkligen tänker, i motsats till hur 

de känner.  

 

Det tredje författarparet som har analyserat inflyttandeprocessen är Bennis & Nanus som 

adopterar Kotters syn på agendabyggande. Bennis & Nanus fokuserar på, visionen som, enligt 

de, är mer aktivt redskap – ”den kommuniceras till medarbetarna, och den syftar till att skapa 

ett gemensamt sätt att se på saker och ting.”
29

 

 

Tomas Müllern har sammanfattad de nyckelord som fångar kärnan i de tre olika perspektiven i 

en tabell som vi visas här nedan. 

 

 

 
1 Hersey & 

Blanchard 
2 Kotter 

3 Bennis & 

Nanus 

Önskat resultat Lydnad Lydnad Acceptans/medhåll 

Typ av relation Utbyte Utbyte Utbyte/skapande 

Fokus Beteende Beteende Mening 

Maktrelation Enkelriktad Enkelriktad 

I viss utsträckning 

ömsesidig 

Färdigheter 

Uppgift och 

relation Nätverkande Retorik 

Nyckelord 

Ledarstil 

Situation 

Nätverk 

Agenda 

Vision 

Förtroende 

 
Tabell 3.1 Grunddimensioner för att analysera inflytande

30
 

 

3.2 Karismatiska ledarskapsteorier 

Det finns många ledarskapsteorier där den karismatiska stilen analyseras. Karismatiska 

ledarskapets fader anses vara Max Weber eftersom han enligt Tomas Müllern ”… skapade 

termen karismatiskt ledarskap kring vilken han byggde upp en elitistisk teori om människan 

och om auktoritet.”
31

 

Ordet elitistisk syftar på en person som tycker att samhället borde ledas av en utvald grupp 

människor.  

                                                 
29

 Müllern, 2006, s 80 
30

 Ibid, s 86 
31

 Ibid s19 
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De människor som ska leda lyfter sig över den ”vanliga” människan. Thomas Müllern tolkade 

Webers syn på karisman som: ”… en kvalitet hos en person för vars skull personen anses 

utrustad med övernaturliga, övermänskliga eller åtminstone speciellt ovanliga krafter eller 

egenskaper”
32

. Weber tycks alltså mena att samhället borde ledas av karismatiska ledare.  

 

Efter Weber har forskningen av karisman utvecklats och nya teorier har uppkommit.  

I Tomas Müllerns bok Den karismatiska chefen beskrivs ett antal ledarskaps teorier som: 

Path-goal och a self-concept based theory. 

 

Path-goal-teorin var den mest utvecklade teorin som presenterades i början av 1970-talet. 

Teorin gick ut på att motivera medarbetarna till en högre prestation genom att koppla visst 

resultat till en viss belöning.
33

  

 

Shamir med flera lanserade 1993, a self-concept based theory som grundades på varje persons 

självbild. Teorin går ut på hur en medarbetares syn på sitt eget arbete kan förändras genom att 

höja arbetets viktighetsgrad.
34

  

 

 3.3 Den karismatiske ledaren 

 

Inom ledarskapsdiskursen har man sett karisma som ett relationsfenomen, vilket betyder att 

det är medarbetarnas syn på ledarens beteende som avgör det karismatiska ledarskapet.    

I syftet att söka en definition av det karismatiska ledarskapet har vi tagit hjälp av Tomas 

Müllern som citerar Schager, 2004.  

 

Schager förklarar vad en karismatisk person är så här: ”Karismatiska individer är mycket 

kommunikativa och pedagogiskt drivna med särskilda talanger för att tala i pregnanta liknelser 

och bilder. Ett möte med en karismatisk person blir oftast en mycket intensiv upplevelse. 

Efteråt kan man känna sig oerhört stimulerad, rentav intellektuellt berusad, exalterad och 

hänryckt. Detta beror på att karismatiska människor med sin utstrålning förmår ’marinera’ sin 

omgivning med betydande intellektuella energimängder. Av detta kan man tro att karismatiska 

människor alltid är livliga och har ett överdådigt personligt utspel. Så är det nödvändigtvis 

                                                 
32

 Müllern, 2006, s 19 
33

 Ibid, s 100 
34

 Ibid, s 102 
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inte. Karismatiska personer kan också vara mycket stillsamma, avmätta, reserverade och 

återhållsamma. Schager drar slutsatsen att: Det gemensamma, oavsett personlig intensitet, är 

att de alltid har en överlägsen intellektuell och idémässig virilitet.”
35

 

 

Karisma betyder utstrålning och ordet associeras ofta till något positivt. Karisma är dock inte 

alltid av godo, eftersom karisma kan påverka människors tankar och känslor. Många av de 

karismatiska ledarna visste inte själva hur de förhäxade sin omgivning. 

3.3.1 Den mörka sidan av karisman 

Att vara en karismatisk ledare innebär att vara en passionerad ledare. I många fall är detta ett 

positivt karaktärsdrag, men om ledaren utövar sitt karismatiska ledarskap och leder gruppen 

mot otydliga mål då talar vi om den negativa, mörka sidan.  

 

Karismans mörka sida medför att människor riskerar att infantiliseras och bli beroende av sin 

ledare i sådan grad att de inte kan fatta egna beslut utan ledarens inblandning. Ledaren får i sin 

tur människor att känna att de saknar värde och att de inte klarar sig på egen hand. Denna typ 

av ledare kan få sina följare att handla på ett sätt som de aldrig skulle ha gjort annars.  

 

Den mörka karisman finns inte sällan hos sektledare där människor kan ha lämnat sina 

familjer eller begått massjälvmord för att ledaren bett dem.  

 

Ett exempel på den mörka karisman är den tragedi som inträffade i Knutby där en ung 

barnflicka begick ett mord troligen för att den karismatiske pastorn i sekten bad henne. Han 

tycks ha utövat en form av hjärntvätt på sina sektmedlemmar.  

”Knutbypastorn dömdes för att via sms. ha uppmanat Sara Svensson, barnflickan kallad, att ta 

livet av hans hustru och grannen, som var gift med hans älskarinna. Svensson dömdes till 

rättspsykiatrisk vård för mord och mordförsök.”
36

 

 

                                                 
35

 Müllern, 2006, s 19 
36

 Stockholm TT, Ingen ny utredning om Knutbymordet, Publicerad: 19 december 2007 
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3.3.2 Den ljusa sidan av karisman 

Ordet karisma har ett teologiskt ursprung och ansågs vara Guds gåva eller kraft till människan. 

En karismatisk person ansågs vara en person som fick sina krafter av den Helige Ande på 

samma sätt som andra hade fått förmågan att profetera eller göra underverk.  

 

En av Webers mest citerade uttryck är förklaringen till den karismatiska egenskapens 

härkomst. Meningen ”Gift of divine” associerades med en person som ansågs vara av 

gudomligt ursprung och lika som Gud, en ledare.
37

 Kyrkan har inte alltid kopplats ihop med 

goda gärningar men Gud har ofta setts som en positiv, kärleksfull ledare som människor under 

alla tider har följt.  

 

Ett exempel på en positiv, framgångsrik karismatisk ledare är Jack Welch, tidigare 

koncernchef för General Electric. Han är ett exempel på hur en chef kan påverka 

medarbetarnas självbild i en positiv anda. Han hade själv erfarenhet av hur viktigt den 

självbilden är för en person och hur man ska omvandla orsakerna till ett dålig självförtroende 

mot något positivt. Det har han lärt sig i sina unga dagar från sin egen mor som gjorde något 

positivt av Jacks stamningsproblem. Hon sa till honom att ”… du stammar för att du är så 

smart, ingens tunga kan hinna med en hjärna som din.”
38

  

Denna förklaring gjorde att Jacks självförtroende stärktes och hans stamning minskade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37
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38

 Ibid, s 104 
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4. Avslutande diskussion 

 

Giving people self-confidence is by far the most important thing that I can do.  

Because then they will act.  
                                           (Jack Welch) 

 

Ledarskap är en av världens äldsta lärdomar som har utvecklats tillsammans med homo 

sapiens evolution. Grottmänniskan utövade sitt primitiva ledarskap genom att gruppen följde 

ledaren antingen av rädsla för den starkaste mannen eller av tacksamhet för den som försåg 

dem med livets förnödenheter.  

 

Om vi återgår till vårt uppsatsämne, den karismatiska ledaren, vill vi analysera på vilket sätt 

de personer vi nämner i bilagan Retrospektiv i historien utövade sitt ledarskap och vilka 

olikheter/likheter finns mellan dessa, trots att alla tillhör/tillhörde den karismatiska 

ledarkretsen. Detta för att kunna undersöka om vissa ledarkarakteristiska drag har överförts 

från antiken till den moderna tiden eller om det finns ledarskapdrag som har förlorats på väg in 

i 2000-talet.  

 

Modiga människor väcker ofta vår beundran. Ett exempel på en sådan person är kung Karl XII 

och hans idol Alexander den Store. Deras ledarskap baserades på en vilja och en beslutsamhet 

att leva och kriga sida vid sida med sina soldater, för att på detta sätt kunna visa sin egen 

dödlighet.  

Deras eget risktagande i krig gjorde att deras trupper presterade till maximum. Historikern 

Bengt Liljegren skriver att det karismatiska ledarskapet var en avgörande faktor för Alexander 

den Store. "Han betraktade sig själv som oövervinnelig och lyckades också övertyga sina 

trupper om det."
39

 ”Han var en av världens bästa taktiker och ledare. Alexanders främsta 

egenskap som ledare var att han fick sina underlydande att utföra nästintill vad som helst för 

honom ”.
40

 

Nu kan vi fråga oss vilka karakteristiska drag Karl XII:s och Alexander den Stores 

ledarskapsstil har. Vår uppfattning om Alexander den Store är att han var en person som 

kunde gå över lik för att dölja sina egna misstag. För de intresserade vill vi hänvisa till 

                                                 
39

 http://www.kungkarl.se/ledarskap.htm 
40

 Sjöström, 2006, http://kungkarl.se/index.htm 
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litteratur som beskriver förlusten som Alexander den Store upplevde i sitt fälttåg ett stycke 

norr om kusten mot Persiska viken och om hur han för att skjuta ifrån sig skulden, lät göra 

stora utrensningar. Han avrättade många av officerarna inom sin armé och omkring hälften av 

soldaterna.  

Oskar Sjöström hänvisar till Alexander Magnus Dahlbergs memoarer, där det berättas om 

olika episoder i Karl XII:s agerande mot sina soldater och på krigsfältet. Enligt vår uppfattning 

visade Karl XII en mjukare, mer mänskligare sida än Alexander den Store och hans soldater 

följde honom av respekt, kärlek och beundran. Alexander den Store tycks snarare ha varit en 

god militär ledare, men en kall person. 

Den slutsats vi drar från litteraturen om båda dessa män är att de var framgångsrika fältherrar, 

uppskattade av sina soldater, vissa gånger för grymma och att de var modiga. 

 

Julius Caesar var en av de skickligaste härförarna genom tiderna. Han var en karismatisk 

ledare, charmör och slipad politiker.
41

 Utöver det att Caesar var en utomordentligt intelligent 

person med hög utbildning, är han också ihågkommen för att han var en handlingens man. 

Han stack ut i många avseende ”… från hans skicklighet som talare och skribent, lagstiftare 

och politiker, till hans duglighet som soldat och general. Han hade en personlig utstrålning 

som ofta övertygade massorna i Rom, soldaterna i fält och de många kvinnorna han 

förförde.”
42

  

Det som gjorde Caesar till en bra ledare var inte hans godhet. Han var inte god om vi tänker på 

de över en miljon fiender som blev dödade under hans fälttåg. Det var i stället hans förmåga 

att erkänna sina egna misstag och förmågan att dra lärdom av dem, som gjorde honom till en 

bra ledare. På det sättet skiljer han sig från Alexander den Store. 

Historien skildrar Caesar som en rättvis ledare, en visionär och enligt vår uppfattning var han 

karismatisk.  

Caesar ansåg sig vara både utseendemässigt och intellektuellt överlägsen alla de andra 

senatorerna. Vid sin död den 15 mars 44 f.kr, hade han testamenterat alla sina ägodelar till 

Romarna. Varje romare fick en del av hans förmögenhet. Är det ett tecken på givmildhet? 

Eller ville han visa senaten något annat?  

                                                 
41

 Goldsworthy, 2009 
42

 Ibid 
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Ledarskapsteorier har visat att i turbulenta tider har de kraftfulla och visionära ledarna mest 

framgång hos sina följare. Hitler var en sådan ledare som kunde konsten att måla en lockande 

bild av hur Tyskland skulle se ut om bara den vita rasen skulle segra. Hitlers typ av ledarskap 

fungerar bäst i tider av förändring.  

”Få personer har präglat den moderna världen på ett så brutalt sätt. Som krigsherre och ideolog 

lämnade Adolf Hitler ett arv efter sig som än idag, över sextio år senare, påverkar vår samtid. 

Hitler var en skicklig politiker och agitator, han hade förmågan att fånga och vinna människor 

och att samla dem kring sig.”
43

 

 

I vår moderna tid, har de ledare vi tog upp som exempel på modern karisma, en förmåga att 

påverka sin omgivning positivt genom att interagera med oss alla på alla plan. 

”Olof Palme var både älskad och hatad. Han entusiasmerade sina anhängare och han utmanade 

motståndarna från ungmoderaterna till den amerikanske presidenten Richard Nixon.”
44

  

Olof Palme var en ledare som engagerade sig i både frågor om opinionsbildning och 

medlarfrågor. Palme var en skicklig retoriker. Ingen annan svensk politiker under 1900-talet 

har identifierats med sitt språk och sin talande röst så som Palme har gjort.  

 

”Ett av Gudrun Schymans mest utmärkande drag som politiker är att hon är väldigt personlig 

och självutlämnande i sin ledarstil. Hon har offentligt talat om sin tragiska barndom, sin 

alkoholism och sina män.”
45

  

 

En av Schymans största tillgångar som partiledare var hennes förmåga att locka till sig nya 

väljargrupper. Under hennes tid som partiledare mer än fördubblades vänsterpartiets 

riksdagsrepresentation.  

Schyman är en karismatisk och färgstark person som har en förmåga att väcka känslor. De 

flesta har en åsikt om henne och hon lämnar ingen oberörd. Hon har genom åren medverkat i 

Let´s Dance och en reklamfilm för Ica, vilket en del har tyckt varit oseriöst för en politiker. 

Hon väckte också starka reaktioner när hon eldade upp 100 000 kronor för att påvisa 

orättvisorna mellan mäns och kvinnors löner. 

                                                 
43

 Nationalencyklopedin, band 9 
44
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 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3421&artikel=2704844 



20 (30) 
 

Att visa sig framför sina väljare som hon är, med alla sina goda och dåliga sidor, med sitt 

olämpliga agerande har gjort att hon vunnit allmänhetens förtroende gång på gång. Varför? 

Svaret skulle kunna vara att de flesta av oss vill ha ledare som visar rakt ut hur deras sanna jag 

är. Ärlighet skapar trohet, men om Schyman inte skulle ha agerat på det sätt som vi beskrev 

förut, då är frågan om hon skulle ha berört sina anhängare på samma sätt.  

En klok person har påpekat för oss att Schymans agerande kanske kan tolkas som ett försök 

från hennes sida att medvetet få sympatier, ungefär som att vårda sitt personliga varumärke. 

 

När Carl-Henric Svanberg tillträdde tjänsten som VD på Ericsson, visade han de anställda hur 

mycket han trodde på företaget genom att köpa en stor aktiepost till ett högre värde än den 

kurs som då gällde. Genom att visa att han var beredd att uppoffra sig för företaget fick han 

även sina medarbetare att vilja kämpa och känna tilltro till honom som ledare. Denna typ av 

agerande som ledare är typisk för det moderna karismatiska ledarskapet. Carl-Henric Svanberg 

menar själv att det är väldigt viktigt för honom som ledare att vinna människorna i företaget 

och få dem engagerade. 

– ”När man väl har lärt sig att leda utan befattningsmakt, genom att motivera människor, då 

känns det fattigt för mig att behöva beordra folk att göra på ett visst sätt, säger Svanberg. Det 

ska komma naturligt genom att man motiverar människor.”
46

  

Idag är Svanberg styrelseordförande för BP och inte så populär längre efter den omfattande 

oljeläckan i Mexikanska golfen då BP:s rigg Deepwater Horizon exploderade. Det som följde var 

ett av historiens största oljeutsläpp och elva människor förlorade sina liv, tiotusentals fåglar dog, 

massor av människor längst den amerikanska sydkusten förlorade sina inkomster.  

USA:s President Barack Obama beställde en rapport om olyckan, i vilken 

undersökningskommissionen bakom rapporten konstaterar att det som bidrog till olyckan var 

”Dåligt ledarskap”
47

. 

”Enligt rapporten var BP:s "grundläggande misstag" att man misslyckades med att se till att 

nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtogs när oljekällan skulle cementgjutas.”
48

 

 

                                                 
46

 Artikeln Carl-Henrik Svanberg, Aktiespararna 
47
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Jack Welch hade starka värderingar i sitt ledarskap. Han tyckte att det viktigaste var att ge 

direkt feedback till sina medarbetare eftersom utan den kan de inte utvecklas och få kännedom 

om hur deras arbete/prestation värderas i relation till företagets målsättning. Baserat på vår 

egen erfarenhet kan vi bara konstatera att hans värderingar stämmer in på vad var och en av 

oss eftersträvar i sin roll på arbetsplatsen … ett erkännande. 

 

Enligt Tomas Müllerns analys av Jack Welch karriär, var Welch en populär ledare som visste 

att tillit och uppskattning var en viktig nyckel i hans ledarskapstil. De anställda vill bli 

uppmärksammade av ledaren för sina insatser och enligt Welch måste var och en ges 

möjligheter till framgång men däremot ges underpresterare ingen nåd. Han menar att det är 

bättre för både företag och medarbetaren i frågan att anställningen upphör och vägarna skiljs.  
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5. Slutsats 

 

Nog finns det mål och mening med vår färd, 

men det är vägen dit som är mödan värd 
                                                                    (Karin Boye) 

 

Är gåvan att få andra människor med sig detsamma som ett positivt ledarskap, eller har den 

negativa effekter? Hur kommer denna typ av ledarskap att se ut eller stå sig i framtiden? Olika 

situationer genererar olika ledarskapsstilar. Premissen som stod som grund i valet av ledare i 

den primitiva delen av mänskligheten, fungerar inte riktigt i vårt moderna samhälle. 

 

Det karismatiska ledarskapet passar inte för alla tillfällen. När exempelvis ett företag 

genomgår en kris eller en stor förändring passar den karismatiska ledaren in som bäst. Han 

eller hon kan med sitt inspirerande sätt få med sig personalen på de nödvändiga förändringar 

som behöver genomföras. Det karismatiska ledarskapet passar inte in i företag eller vid 

tillfällen som kräver en stabil miljö. 

Vi hittar en del karismatiska ledare i andra delar av samhället som kyrka, skolan m.m. där 

människor kan bli så imponerade av ledarens karisma att de helt enkelt glömmer att vara 

kritiska och ifrågasättande trots att det skulle behövas. 

 

Man skulle kunna likna det karismatiska ledarskapet med en förälskelse där man endast ser en 

persons positiva sidor och bortser från alla negativa. Men likt en förälskelse kan inte denna 

trollbindelse pågå för alltid. Någon gång vaknar man upp och inser att personen man tyckt var 

perfekt, faktiskt har sina fel och brister. Därför föreställer vi oss att det karismatiska 

ledarskapet sällan är ett långvarigt framgångsrikt ledarskap. Som exempel på en sådan liknelse 

är berättelsen om Traudl Junge som var Hitlers sekreterare från 1942 fram tills hans död i 

bunkern 1945.  

 

”1947 skrev hon ned sina upplevelser från tiden i den nazistiska maktapparatens närhet. I detta 

unika självbiografiska dokument framställs Hitler som en lågmäld och sympatisk människa. 

En bild som radikalt skiljer sig från den gängse bilden av den psykiskt instabile diktatorn.
49

 

Boken blev resultatet av de skuldkänslor hon drabbades av efter krigets slut. Hon själv förstod 
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hur naiv hon hade varit. Traudl Junge var medveten om sina misstag och erkände sin flathet 

genom att som det verkar ganska öppenhjärtigt skildra vad som hände. Exempelvis skildras 

inte de nazistiska förgrundsgestalterna som några odjur utan snarare som de vänner till henne 

som de var under perioden.”
50

 

 

Svaga personer som påverkas lätt av andra kommer alltid att finnas. Därför antar vi att det 

negativa karismatiska ledarskapet kommer att finnas kvar i framtiden i form av sekter och 

liknande. Vilsna människor som det är lätt att styra över kommer att finnas även i framtiden 

och därmed också det negativa karismatiska ledarskapet. Vår hypotes är att det inte kommer 

att vara så vanligt inom företag med dessa ledare, men den hypotesen kan diskuteras. 

 

5.1 Framtidens ledarskap – de karismatiska idealen  

Det finns de som hävdar att ledarskap är en konst, the art of management men om vi antar att 

ledarskapet är en vetenskaplig kunskap som ändras från generation till generation, då kan vi 

hamna i den vetenskapliga paradoxen som säger att: ”Om vetenskapen ständigt går framåt, 

innebär det att vi aldrig kan veta något säkert. Om gårdagens sanningar är dagens osanningar, 

kan dagens sanningar lika väl vara osanningar imorgon.”
51

 

Enligt Thomas Müller har dagens moderna ledare en vision och talar gärna om moral och 

vilka värderingar företaget står för. Det handlar om ett ledarskap med demokratiska 

förtecken.
52

  

Kanske kommer ni att undra hur vi har ändrat riktning från karismatisk till demokratiskt 

ledarskap, men vem är som säger att i ett företag inte finns plats för båda typer av ledarskap? 

Det som vi tänker på är att en karismatisk ledare som har de rätta visioner för företaget och 

som definition är ledare som kan konsten att inspirera och entusiasmera sin personal, är 

mycket energiska och har lätt att inspirera andra framåt, kan samtidigt vara demokratiska 

ledare. Genom definition en demokratisk ledare är en ledare som tar de slutgiltiga besluten 

men som också bjuder in sina medarbetare att bidra till beslutsprocessen. Genom att engagera 

medarbetarna ökar de trivsel och deras kompetens.
53
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Tittar vi på de två definitionerna med lite fantasi, kan vi se att de påminner en hel del om 

varandra och att det inte är omöjligt att fläta ihop dem till en ny men samtidig gammal 

ledarskapstil.   

Då ungdomar i dag dras till företag som stämmer överens med deras egna värderingar är det 

oerhört viktigt att en ledare tydligt visar var han eller hon står med sitt ledarskap.  

Trots att ett utmärkande drag hos den karismatiska ledaren är att inte vara demokratisk, anser 

vi att den karismatiske ledaren behöver komplettera sin ledarskapstil med demokratiska drag 

om denna ledarskapstil ska överleva. Om detta blir möjligt då kommer vi att få en ledare som 

är omtyckt av sina medarbetare, som påverkar sina medarbetare positivt, som ökar 

medarbetarnas beslutpåverkan och som har förmågan att ta fram sunda visioner för företaget. 

En sådan ledare kan forma en ung organisation till att utveckla starka värderingar och moral.   
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7. Bilaga 

7.1 Retrospektiv i historien 

 

Exempel på både historiska och moderna karismatiska ledare finns det gott om. Vi vill visa 

några bilder och presentera kortfattad fakta av de ledare vi valt att presentera och som utgör 

subjekten i vår analys.   

 

Alexander den Store, eller Alexander III, föddes 356 före 

Kristus i Pella och dog 323 före Kristus i Babylon.  

Han var kung av Makedonien från år 336 f. Kr. och ses som en 

av världshistoriens absolut främsta fältherrar. Han erövrade 

bland annat Persien och Egypten. Han grundade ett flertal städer 

under sina krigståg, Alexandria i Egypten är den mest 

välkända.
54

 

 

  

Gaius Julius Caesar såg dagens ljus den 13 juli år 100 f. Kr. 

i en familj som var en av de rikaste i Rom. Redan som tonårig drömde 

Caesar att ägna sitt liv åt politiken så som hans far gjort.  

För att nå sin dröm utbildade sig Caesar i både latin och retorik.  

Caesar mördades 15 mars år 44 f. Kr. 

 

 

  

Karl XII levde mellan 1682 och 1718 och var Sveriges kung 

från 1697. Han var mycket intresserad av vetenskap och av andra 

kulturer. ”Han är den ende monark vi haft som författat en 

filosofisk skrift. Det var han som föreslog och införde den första 

allmänna självdeklarationen och han ville införa högertrafik, två 

hundra år innan den reformen kom.”
55
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Adolf Hitler föddes den 20 april 1889 i Braunau am Inn i Österrike. 

Han dog den 30 april 1945 genom självmord. 

Det finns inte mycket skrivet om hur Hitler var som privatperson men 

det finns en del information om Hitlers barndom.  

Livet hade sina överraskningar även för Hitler. Han drömde sig bort 

från verkligheten mer och mer och så småningom blev han utfattig och 

bostadslös. Det var i det här stadiet av sitt liv som Hitler kom i kontakt 

med politiken och antisemitiska och nationalistiska rörelser.
56

 

 

 

Olof Palme är kanske en av Sveriges största och mest 

omdiskuterade statsminister föddes 30 januari 1927 i Stockholm 

och dog, mördad den 28 februari 1986. Palme valdes in i 

riksdagen 1958. Han var konsultativ statsråd 1965–1967, 

kommunikationsminister 1965–1967 och utbildningsminister 

1967–1969. År 1969 efterträdde han Tage Erlander som 

partiordförande och statsminister. Palme var en stor 

internationalist som kämpade mot kärnvapen, för fred och för 

utvecklingsbistånd. Den 28 februari 1986 mördades Palme på 

Sveavägen i Stockholm.
57

 

 

Gudrun Schyman föddes den 9 juni 1948 i Täby i Stockholms län. 

Hon är utbildad socionom och var riksdagsledamot 1988–2006 och 

partiledare för vänsterpartiet 1993–2003. År 2004 lämnade 

Schyman vänsterpartiet för att 2005 bilda nätverket Feministiskt 

initiativ där hon tills nyligen var en av talespersonerna.
58
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John Francis "Jack" Welch, Jr. föddes den 19 november 

1935. Jack Welch är en av världens mest berömda och 

respekterade företagsledare. Han gjorde karriär vid GE (General 

Electric) och blev till slut koncernchef. (1981–2001). Efter att 

han gått i pension skrev han boken: ”Jack: Straight from the 

gut”, vilken väckte stor uppmärksamhet samt boken ”Winning”. 

Den sistnämnda har han skrivit tillsammans med sin fru Suzy 

Welch.
59

 

 

 

Carl-Henric Svanberg föddes 29 maj 1952. Han är en av Sveriges 

karismatiska företagsledare. Svanberg var fram till den 31 december 

2009 verkställande direktör och koncernchef för Ericsson, och 

tillträdde därefter som styrelseordförande för det brittiska 

oljebolaget BP (British Petroleum). Tidigare var han VD för Assa 

Abloy. Vidare är han hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet 

och Linköpings universitet.
60

 

 

 

 

 

Refaat El-Sayed ”EL-SAYED ÄR REDO FÖR 

VÄRLDEN Han låg en miljard back. Men skulderna är 

betalade och nu råder det Refaat-feber på börsen. Hans 

företag Hebi har gått upp 93,5 procent på 20 dagar. 

”Personlig rikedom bryr jag mig inte om, det är känslan 

av att lyckas bygga upp nåt som jag är ute efter”, säger 

Refaat El-Sayed till Aftonbladets Peter Wennman”
61
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