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Sammanfattning 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur ett urval av stora ledare utövat sitt ledarskap och 
huruvida det finns vissa gemensamma egenskaper som påverkat framgången av deras gärning. 
Eventuella gemensamma egenskaper skall vara oberoende av tid och plats och därmed i någon mån 
vara tidlösa till sin karaktär. En tes, som skall försöka verifieras, är att det empiriskt kan påvisas att 
det finns attribut som sammanbinder framgångsrika personers ledarskap som inte är tidsbundet. 

Den grundläggande frågeställningen för denna uppsats är; Tidlöst ledarskap finns det? Och hur ser 
i sådant fall ett framgångsrikt ledarskap ut som är universellt till sin karaktär?  

Avgränsningen av denna uppsats är ett urval av åtta välkända och framgångsrika politiska, andliga 
och spirituella ledare i modern tid. Jag har valt att begränsa denna uppsats till att inte behandla 
någon aspekt av genusperspektivet. Målgruppen för denna uppsats är chefer, ledare eller personer 
verksamma inom organisationer, företag, kyrkor, skolor och myndigheter.  

I denna uppsats är mitt antagande att ledarskapet handlar om en process eller relation, för att 
påverka andra människor mot givna mål. En vanlig uppfattning inom forskningen är att ledarskapet 
måste sättas i sin kontext och beror av den kultur, struktur och yttre miljö som den utövas i. Min 
ansats i denna uppsats strider inte mot denna tes men min valda inriktning handlar företrädesvis om 
att identifiera de underliggande element av ledarskapet som förefaller vara mer tidlös till sin 
karaktär.  

Jag har använt metoden Grundad Teori. Precis som poliskommissarie Wallander visste jag 
inledningsvis inte vad jag letade efter, men allt eftersom jag applicerade principerna för Grundad 
Teori så föll bitarna på plats och ett mönster började uppenbara sig. Datainsamling skedde genom 
litteraturstudier, och då företrädesvis biografier om de utvalda ledarna som en grund för analysen.  

Min uppsats visar i sammandrag att bland de utvalda ledarna finns det sex faktorer som förenar 
dessa personer i deras ledarskap och som kan betraktas som tidlösa attribut. Utan en bärande ide 
som inspirerar kan ingen ledare nå framgång. Till denna kärnkategori skall tillfogas 
nödvändigheten att vara kommunikativ och ha en optimistisk grundsyn för att skapa engagemang 
och få människor att följa (Jag inför också humorn som en bidragande faktor till denna kategori). 
En genomgående egenskap hos dessa ledare är disciplin och uthållighet för att hålla fast vid 
inslagen färdriktning. De kan vidare karaktäriseras som ödmjuka och lärande och slutligen finns 
starka samband i deras etiska värdegrund eller vilja att göra gott. I min analys visar jag även hur 
bakomliggande faktorer under uppväxten har medverkat till den transformation som gjort dem till 
stora ledare. 

Personligen hoppas och tror jag att denna uppsats bidrar med något som för denna gren av 
forskningen kring ledarskap framåt, och att jag lyckats bidra med en pusselbit till lösandet av 
ledarskapets universella gåta. 

 

Nyckelord: Grundad Teori, ledarskap, vision, idé som inspirerar, kommunikation, optimism, 
disciplin och uthållighet, ödmjukhet och lärande, etisk värdegrund, makt. 
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1. Inledning 

Leadership is the capacity to translate vision into reality 
– Warren G. Bennis 

1.1 Bakgrund 
Överallt behövs goda och skickliga ledare inom organisationer, företag, skolor och myndigheter. 
Historien är full av stora ledare som har bidragit till att förändra världen. Listan kan göras lång 
med personer såsom Dalai Lama, Nelson Mandela, Dag Hammarskjöld, General Patton, Mahatma 
Gandhi, Martin Luther King, Franklin D Roosevelt, Lady Diana, Hillary Clinton eller Barack 
Obama. Och i betraktelsen av dessa inflytelserika män och kvinnor så reser sig frågan om det finns 
något som förenar dem, någon egenskap som utmärker tidlöst ledarskap.  

Handlar det om medfödda egenskaper, miljön som format dem eller om turen att omge sig med 
goda förebilder. Och om det nu finns någonting som förenar dem, är dessa egenskaper också något 
som kommer att utmärka framtidens ledarskap?  

Alla människor har direkt och indirekt kommit i kontakt med ledarskap. Ledarskap är ett av de 
mest omdiskuterade ämnena och oavsett tidsepok har världshistorien krönts av kvinnor och män 
som gjort positiva avtryck i det vi kallar världshistorien. Den här uppsatsen har ansatsen att finna 
ett eventuellt samband bland några av våra större ledare i modern tid. Studier av ett antal 
inflytelserika och i allmänhetens ögon framgångsrika ledare skall förhoppningsvis ge en bättre 
insikt kring huruvida det finns någon egenskap, karaktärsdrag eller yttre omständighet som förenar 
dessa stora ledare. 

Min studie tar sin utgångspunkt från Idealismen, som parat med ett empiriskt angreppssätt uttryckt 
genom Grundad Teori som vetenskaplig metod skall leda oss fram till ett resultat kring ett 
eventuellt samband för ett tidlöst ledarskap.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur några av historiens stora ledare utövat sitt 
ledarskap och huruvida det finns vissa kritiska egenskaper som dessa personer har haft gemensamt 
som påverkat framgången av deras gärning. Eventuella gemensamma egenskaper skall vara 
oberoende av tid och plats och därmed i någon mån vara tidlösa till sin karaktär. 

En tes, som skall försöka undersökas, är om det empiriskt kan påvisas att det finns något som 
sammanbinder framgångsrika personers ledarskap som inte är tidsbundet. Om ett samband kan 
visas så kommer ett delsyfte vara att kategorisera dessa egenskaper och diskutera om de kan läras 
in eller är medfödda. Uppsatsens avslutande resonemang syftar till att utröna huruvida dessa 
karaktärsdrag också kan ses som vägledande för det ledarskap som kommer att krävas av framtida 
ledare i en ny tidsepok.  

Den grundläggande frågeställningen för denna uppsats är; Tidlöst ledarskap finns det? Och hur ser 
i så fall ett framgångsrikt ledarskap ut som är universellt till sin karaktär och oberoende av tid eller 
kulturell kontext? 
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1.3 Avgränsning 
Avgränsningen av denna uppsats är ett begränsat urval av framgångsrika ledare i modern tid. 
Ledarskapet och deras gärningar skall vara väldokumenterade och personerna i fråga skall vara väl 
kända för en svensk och internationell publik. Uppsatsen syftar inte till att bevisa att dessa personer 
var stora ledare, detta är ett axiom, utan mer att belysa de faktorer som bidragit till deras ledarskap. 

Jag har valt att begränsa denna uppsats till att inte behandla någon aspekt ur genusperspektivet. 
Denna avgränsning har jag valt att göra utifrån det faktum att tiden är alltför begränsad för att 
anlägga ytterligare en dimension. Jag behandlar med andra ord inte vad som kännetecknar ett 
manligt respektive kvinnligt tidlöst ledarskap utan har enbart fokus på det tidlösa ledarskapet. 
Mycket lite av ledarskapsforskningen har tagit hänsyn till kön och könsskillnader utan istället varit 
baserad på manliga normer och definitioner. De kvinnor jag valt är därmed inte valda p.g.a. av sitt 
kön, utan i kraft av sin förmåga att influera sin omgivning. 

Målgruppen för denna uppsats är chefer, ledare eller personer intresserade av att utveckla sitt sätt 
att influera andra människor som idag är verksamma inom organisationer, företag, kyrkor, skolor 
och myndigheter.  

1.5 Begrepp och definitioner 
Ledarskap är något som ligger i tiden och ofta diskuteras från olika perspektiv. Olika definitioner 
på ledarskap uppenbarar sig i forskningslitteraturen och några exempel redovisas nedan.  

Ledarskap är något svårfångat. Dock kan effekten av både dåligt respektive gott ledarskap bli 
väldigt tydlig! Det låter sig inte enkelt kategoriseras enligt Hamrefors (Hamrefors 2009,s 30). Den 
historiska synen på ledarskap är ofta förknippad med status, makt och styre.  

Enligt Nationalencyklopedin betyder själva ordet ledarskap: ”Att ha bestämmande ställning” När 
det gäller att bedriva ledarskap framgår det vidare ”ofta äv. (om levande el. icke-levande företeelse) 
verka med ngn (abstrakt) kraft e.d. han ~de ett starkt inflytande över dem; ~ påtryckningar”(www.ne.se 
sökord ledarskap samt bedriva ledarskap)  

Ledarskap betraktas ofta som ett slags universalbotemedel, som kan användas för att få bukt med 
näsan alla sorters samhällsproblem. Det betraktas som en allmän utbredd sanning att ledarskap är 
något bra och något vi behöver mer av, åtminstone det rätta ledarskapet (Boman and Deal 2003, s 
221 ff.). Ledarskapet är också en informell process, som bygger på en osynlig kontakt som växer 
fram mellan ledaren och medarbetaren. Ledarskapet är därmed en relation inte en position. 
Legitimiteten kommer från de ledda och växer fram underifrån och behöver inte ha några formella 
befogenheter (Ahltorp 2003, s 23). 

Forskare gör skillnad på ledarskap och chefskap. Att vara chef innebär att ha en viss position i en 
organisation. Denna har erhållits genom att man tilldelats den uppifrån. Ledarskap inträffar inte 
automatiskt i och med att en person blir utnämnd till chef. Ledarskapet utvecklats i relationen till 
dem som chefen är satt att leda. Ledarskap är något som växer fram underifrån i relation till dem 
som ledaren är satt att leda (Ahltorp 2003, s 27). 
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Enligt Bolman & Deal så kommer en organisation där chefskapet är för dominerande och 
ledarskapet för svagt att förlora både kontroll och mening (Boman and Deal 2003, s 364 ff.). Syftet 
med chefsbefattningar är givetvis att chefen skall utöva ledarskap. Här handlar ledarskap om 
socialt inflytande. Ledare är den person som utövar mer inflytande än andra i ett socialt 
sammanhang. Att betrakta någon som ledare blir meningsfullt då inflytandet har en utsträckning i 
tiden och sker mot gemensamma mål. En chef som utövar ledarskap är en formell ledare. En 
formell ledare har mandat, både uppifrån och nerifrån. Informella ledare har enbart mandat från 
följarna, men kan aldrig arbeta mot gruppens ledarskap, för då förloras ledarskapet. Ju mer det 
formaliserade ledarskapet stöttas av informella ledare desto effektivare (Thylefors 2007, s 68). 

Vidare skriver Ahltorp i boken Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv, att ”Synen på ledarskap i 
dagens forskning mer betonar ledarskapet som ett samspel mellan chefen i den ledande rollen och 
en eller flera personer. Den socialpsykologiska synen på ledarskap ser ledandet mera som en 
aspekt på hur medarbetare fungerar tillsammans” (Ahltorp 2003, s 21). Vidare menar Lennerlöf 
1989 i boken att ledarskapet kan ses som en påverkansprocess, som syftar till att få andra 
människor att agera för att nå vissa mål (Ahltorp 2003, s 21).  

Ofta utgår vi från att ledarskap är ett speciellt beteende, som människor utövar i avsikt att påverka 
andras tänkande, inställning och uppförande. Handlar det om ledarskap i organisationer är avsikten 
att få andra att arbeta för att förverkliga vissa mål och få dem att trivas. Ledarskapet handlar mer 
och mer om att utöva inflytande över händelseförlopp och aktiviteter eller att se till att saker blir 
gjorda, genom andra människor (Hamrefors 2009, s 31ff).  

Vidare menar Thylefors i boken Ledarskap i Human Serviceorganisationer att ledare måste kunna 
jobba med dåtid, nutid och framtid samt kunna analysera resultat och utvärdera verksamheten. Det 
handlar om att ta tillvara på de möjligheter som dyker upp, se människorna i sin omgivning och 
kunna möta trender och formulera strategier för verksamheten. En väsentlig uppgift är att skapa 
förutsättningar för motivation, lojalitet och arbetsglädje. Forskningen pratar också om ett 
funktionellt ledarskap, dvs. att ledarskapet har gått från ett varande till ett görande. Fokus ligger på 
vad ledaren gör, inte vilka de är (Thylefors 2007, s 144). 

Makt, auktoritet och inflytande används som synonymer ibland, men det finns nyansskillnader 
mellan dem. Auktoritet är rätten att påverka andra och enligt Weber 1947, i boken Ledarskap i 
Human Service Organisationer, är definitionen på auktoritet just ”legitimerad maktutövning”. 
Därmed är auktoritet en speciell form av maktutövning, där det ligger acceptans och legitimitet. 
Inflytande eller påverkan är ett vidsträckt perspektiv och makt kan ses som en delaspekt av det. 
Inflytande över människor kan vara medvetet eller omedvetet och ha avsedda eller oavsedda 
effekter (Thylefors 2007, s 81 ff.). Enligt Thylefors utgör makt ledarskapets grundbult. Det räcker 
inte bara med rätt stil, metodik och teknik. Makt är förmågan att få vad man vill (Thylefors 2007, s 
77). 
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Enligt boken ”Ledare och deras Strategier” av Warren Bennis och Burt Nanus är makt ”den 
grundenergi som behövs för att sätta igång och underhålla handlande eller förmågan att översätta 
avsikt till verklighet och upprätthållande av denna” (Bennis and Nanus 1985). De båda författarna 
menar att ”Visioner är ledarens varor och makten deras mynt”. Om vi fortsätter på temat makt i 
ledarskapet så anser French & Raven i boken Grupputveckling av Malten, 2001, att en ledare har 
fem olika typer av maktutövning att välja mellan:  

! Expertmakten, som baseras på den kunskap och de erfarenheter en ledare har. 
! Personlig makten, kan räknas som ”tillskriven makt”. Ledaren man vill efterlikna. 
! Legitima makten, som bygger på att ledaren har en speciell position. 
! Belöningsmakten, har den som kan ge positiv respons till andra människor. 
! Tvångsmakten, som man tillskriver bl.a. politiker och diktatorer (Malten 2001, s 199) 

Maltén framhåller Expertmakten och den Personliga makten då de är representativa för den bästa 
maktutövningen. Expertmakten, som är acceptabel om ledaren ställer upp för sina medarbetare utan 
att underkänna annan typ av erfarenhet och kunskap. Personliga makten, som sker i kraft av 
pondus och de personliga egenskaper, som omgivningen tillskriver vederbörande ledare (Malten 
2001, s 200). Både den personliga makten och expertmakten är kännetecknande för en 
synkronisering av såväl det uppgiftsorienterade som det personorienterade ledarskapet. 

Begreppet tidlöst ledarskap kommer att vara centralt i uppsatsen och med detta menas ett 
ledarskap som med framgång kan utövas oberoende av tidsepok, kultur eller social kontext. I 
denna uppsats, kommer maktbegreppet in som en aspekt av det tidlösa ledarskapet, och mitt 
antagande är att ledarskapet handlar om en process eller relation, för att påverka andra människor 
mot givna mål.  

En vanlig uppfattning inom forskningen är att ledarskapet måste sättas i sin kontext och beror av 
den kultur, struktur och yttre miljö som den utövas i. Min uppfattning i denna uppsats strider inte 
mot denna tes om ledarskapets anpassning men min valda inriktning handlar företrädesvis om att 
identifiera de underliggande byggstenar och grundläggande element av ledarskapet som förefaller 
vara tidlösa. 
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2. Metod 

En ledares främsta uppgift är att hålla hoppet vid liv 
– John W Gardner 

2.1 Metodval 
En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Metod är också 
detsamma som tillvägagångssättet, dvs. hur man går tillväga för att på bästa sätt uppnå syftet 
(Björklund and Paulsson 2003, s 44). I metodavsnittet ingår också att välja och motivera 
undersökningsmetoder (metodmedvetenhet). 

I denna uppsats kommer jag att välja litteraturstudie som en empirisk-holistisk metod 
(verkligheten studeras) i det kvalitativa paradigmet och använda metoden Grundad teori. 
Närbesläktade metoder är också fenomenografi, etnografi, kvalitativ deskriptiv metod samt kritisk 
forskning, där samhällsfenomen studeras utifrån en definierad bakgrund samt aktionsforskning, 
som även har inslag av kvantitativ metodik. 

2.1.1 Metod Grundad teori 
Metoden Grundad teori (GT) är en metod som ursprungligen utarbetades av två amerikanska 
forskare, Barney Glaser och Anselm Strauss i början av 60-talet. GT är ett tillvägagångssätt för att 
generera teorier och har under senare år blivit mycket populärt metodval bland samhällsforskare. 
(Denscombe 2009, s 125 ff.). 

Huvudtanken var att den producerade teorin skall grundas i insamlade data, inte någon 
förutbestämd teori. Grundad teori handlar om vad som händer i relationer mellan människor. Man 
påbörjar datainsamling direkt efter den första observationen är gjord och nästa datainsamling 
påverkas av denna första analys. Datainsamling och analys går därmed hand i hand. Syftet är att 
fånga komplexiteten i den verklighet som inte kan förstås eller förklaras i termer av kausala 
samband. Detta görs tydligt genom att urskilja mönster av samvarierande processer (Guvå and 
Hylander 2003, 5ff). 

Forskaren skall börja med ett öppet sinne och ger sig ut på en upptäcktsresa. Man ställer sig 
ständigt frågan: Vad är det huvudsakliga problemet, eller vad är deltagarnas huvudangelägenhet 
inom det studerade området och vad gör man för att lösa det? Syftet blir att generera nya teoretiska 
förklaringsmodeller. Utifrån dessa modeller går det att förstå och förklara sammansatta fenomen 
(Denscombe 2009, s 128 ff.). 

När man påbörjar en undersökning med Grundad Teori har forskaren identifierat en grupp 
människor, i detta fall några av historiens stora ledare och fokuserar på ledarskapet hos dessa 
utifrån tidigare forskning av undersökningsobjektet. En allmänt hållen och öppen frågeställning 
bör inleda den inledande datainsamlingen. Valet av frågeställning drivs av nyfikenhet och intresse 
hos forskaren. (Kathy 2006, s 10) 

Många beskriver Grundad Teori som en teorigenerering på empirisk grund, eftersom syftet är såväl 
att skapa nya idéer och den teori som genereras utifrån empiriska data. Arbetet med GT kan 
beskrivas som ett tredimensionellt modellbygge, där ritningar saknas och byggmaterialet hämtas 
från naturen (Guvå and Hylander 2003, s 15ff). 

 

9 
 



Uppsala Universitet   
Examensarbete 
Ledarskap 2 
Camilla Svanqvist 
 
 
Genomförande av studier byggda på principerna av Grundad Teori sker vanligen enligt de fyra 
faserna, Öppna fasen, Selektiva fasen, Teoretiska fasen, Avslutande fasen och sortering (Hartman 
2001, s 115). 

I den Öppna fasen genomförs de datainsamlingar man valt, i mitt fall litteraturstudier. Allt som 
kommer i forskarens väg då det studerade området undersöks, kan användas i analysen inom GT. 
Man kan urskilja mönster ur samverkande processer, vilken till en början kan vara otydliga och 
svårfångade (Guvå and Hylander 2003, s 6). Data kodas och ur detta uppstår indikatorer, som i sin 
tur kan leda till nya frågeställningar. Kategorier växer fram och det är gynnsamt att finna så många 
kategorier som möjligt. Teoretisk mättnad fås ”när ytterligare analys inte längre bidrar till 
upptäckten till någonting nytt beträffande kategori” (Strauss 1987) (Denscombe 2009, s 139).  

I nästa fas, den Selektiva fasen sker det en utgallring av indikatorer som blir till kategorier. Fortsatt 
analys leder till ett reducerat antal kategorier, som skapas för de egenskaper som återupprepar sig. 
Dessa hjälper till att bättre förstå och förklara sambanden kring det som utforskas. Forskaren 
arbetar med materialet och det sker urval hela tiden. Det som styr urvalet är att finna svar på de 
teoretiska frågor som uppstår. 

I den tredje fasen, den Teoretiska fasen söker man efter relationer mellan de kvarvarande 
kategorierna. Relationerna benämns av Glaser och Strauss, som teoretiska koder, vilket innebär att 
man exempelvis letar efter orsak-verkan samband, graderingar, motsatspar, ”allt eller intet” 
situationer, för att bara nämna några av de mängder teoretiska koder som finns. (Guvå and 
Hylander 2003, s 39-40) 

I den Avslutande fasen sker sortering av data från arbetets gång. Insamlade data läses flera gånger 
för att testa och verifiera relationer mellan kategorierna. Denna fas ger även upphov till ett 
teoretiskt ramverk där teorin kan genereras och förklaras på ett tydligt sätt (Hartman 2001, s 15).  

Enligt Denscombe, framkommer att ”enligt Grundad Teori framträder de begrepp som utgör 
grunden för teori/analys ur själva forskningsprocessen i sig och är inte som i fallet av kvantitativa 
data etablerade innan undersökningen påbörjats” (Denscombe 2009, s 138ff). Under 
forskningsprocessen sker också plötsliga tankesprång, då man som forskare gör nya upptäckter och 
drar nya slutsatser, vilket innebär att man även kommer att se sina data med nya ögon (Guvå and 
Hylander 2003, s 36ff). Jämför metoden med att man arbetar som poliskommissarie Wallander i 
Mankells deckare, som sitter på en stor mängd undersökningsmaterial, som han går igenom om 
och om igen utan att egentligen veta vad han söker efter. Det är först när han hittar vad han söker 
som han vet vad som fattades (Guvå and Hylander 2003, s 60). 

2.2 Verklighetssyn och kunskapssyn 
Utgångspunkten för denna uppsats är Idealism som vald verklighetssyn (ontologi) vilket innebär 
att vårt medvetande är reellt medan verkligheten reduceras till att bli en produkt av medvetandet, 
uppfattningar och förnimmelser.  

Denna filosofiska term idealism kan ha flera betydelser. Metafysik idealism är att tanken att det 
enda som existerar är ideella och/eller mentala företeelser. Epistemologisk idealism är tanken att vi 
inte kan ha verklig kunskap om något annat än det ideella eller det mentala. Vidare kan man säga 
att i en idealistisk historieuppfattning är det idéerna eller idealen som utgör historiens viktigaste 
drivkrafter (www.ne.se, uppslagsord idealism). 
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En tes som skall prövas i denna uppsats är att ett framgångsrikt ledarskap är funktionen av ett antal 
faktorer i ledarskapets utövande. Dessa faktorer beror ytterst på hur människans sinnen uppfattar 
och tolkar denna verklighet. Uppsatsen ansluter mer till den subjektiva idealismen som betonar det 
personliga subjektiva medvetandet framför en allmän och från människan oberoende påverkan på 
medvetandet.  

Vald kunskapssyn för uppsatsen (epistemologi) är Empirismen som säger att vår kunskap 
huvudsakligen grundas på erfarenheter, som förmedlas av våra sinnen. Empirismen tar sin 
utgångspunkt i tanken att endast det som bevisats erfarenhetsmässigt kan betraktas som 
tillförlitligt. Empirismens ståndpunkt är att vi är beroende av observationer för vår kunskap. Att 
sinnesintrycken förmedlar all vår kunskap är utgångspunkt för David Humes empirism. Det finns 
två perceptioner: intryck (impressions) och idéer (ideas), som allt vetande vilar på (Sohlberg 2008, 
s 65-66). Hume använder perceptioner, som samlingsnamn på medvetandets olika typer av 
innehåll. 

Valet av Empirism blir naturligt i en uppsats där en teori kring ledarskapets eventuella tidlösa 
framgångsfaktorer skall formas utifrån sinnliga intryck från verkligheten. Från perspektivet kring 
val av vetenskaplig metod beskrivs empirismen som att låta erfarenhetsmässiga fakta bestämma 
utformningen av teorin kring ett område vilket naturligen har påverkat mitt val av vetenskaplig 
metod. Grundad teori som är min valda vetenskapliga metod är de facto en form av empirism. 

Empirismen betonar erfarenheten som bas för vår kunskap. I motsats till rationalisterna förnekar 
empirismen dels att det är möjligt att a priori inse sanningen hos en naturlag, dels att det finns 
nödvändiga sanningar om verkligheten (www.ne.se, uppslagsord empirism). Grundad Teori 
används och försvaras utifrån många olika utgångspunkter när det gäller verklighetssynen och 
kunskapen om denna. Enligt Glaser så menar han att det är forskaren som äger teorin och har rätt 
att tolka sina data (Guvå and Hylander 2003, s 31).  

2.3 Trovärdighet, rimlighet och objektivitet 
Många författare hävdar att dessa aspekter måste beaktas i vetenskapliga sammanhang då man 
tittar på sin genomförda studie som forskare. Björklund och Paulsson definierar begreppen i boken 
Seminarieboken att skriva, presentera och opponera, såsom följer (2003, s 59): 

! Rimlighet och giltighet, (validitet) i vilken utsträckning man verkligen mäter det man vill 
mäta.  

! Trovärdighet och tillförlitlighet, (reliabilitet) dvs. i vilken utsträckning man får samma 
värde om man upprepar undersökningen.  

! Objektivitet, i vilken utsträckning värderingar påverkar studien. 

Jämförelsen är som att kasta pil dvs. hög reliabilitet fås om pilarna kommer samlat och hög 
validitet fås om man träffar mitten av tavlan. Man eftersträvar alltid att få så hög reliabilitet och 
validitet som möjligt (Björklund and Paulsson 2003, s 59).  

Det har lagts fram olika sätt att kontrollera forskningsresultat. I Grundad teori är denna validering 
ingen slutgiltig verifiering utan är inbyggd i hela forskningsprocessen med ständig kontroll av 
forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet (Kvale et al. 2009, s 268). 
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Kvalitetskontrollen av hela forskningsprocessen blir därmed något som pågår ständigt i syftet att 
skapa kvalitet. Inom Grundad teori blir perspektivmedvetenhet viktigt, dvs. att forskaren 
presenterar så noggrant som möjligt hur man gått tillväga, samt genom att presentera sin 
verklighetssyn respektive kunskapssyn. Forskaren måste därför medvetandegöra genom vilka 
vetenskapliga glasögon verkligheten betraktas, såväl för sig själv och för andra (Guvå and 
Hylander 2003, s 87-88).  

Inom Grundad teori ställer man sig till några huvud frågor, som enligt Glaser, besvarar frågor om 
validitet och reliabilitet (Guvå and Hylander 2003, s 89 ff.): 

! Passar de begrepp man genererat med de data man samlat in? 
! Är teorin relevant för de studerade området? (relevans) 
! Fungerar teorin så att den kan identifiera och förklara huvudproblemet på ett enkelt sätt 

med kärnvariabeln som minsta gemensamma nämnare? (funktionalitet) 
! Är teorin flexibel så att den kan modifieras när nya data tillkommer och jämföras med 

tidigare data? (modifierbarhet.) 

En modell baserad på Grundad teori är ingen slutgiltig produkt utan ska ses som en möjlig 
teoretisk modell, vilken ska kunnas modifieras genom att utsättas för kritisk granskning. En 
grundad teori är heller inget slutgiltigt svar på en fråga utan endast ett arbetsredskap, som kan 
användas för ett fortsatt utforskande och därigenom utvecklas och förbättras (Guvå and Hylander 
2003, s 86 ff.). 

2.4 Genomförande 
Jag valde att samla in företrädesvis biografier om de utvalda ledarna för att ha som grund i mina 
litteraturstudier. Jag har läst och analyserat minst två böcker per ledare, där jag tagit hänsyn till 
vem som är författaren till boken och dennes relation till den beskrivna ledaren. I första hand har 
jag valt att läsa självbiografier, men som i fallet Diana hann hon aldrig skriva någon bok helt på 
egen hand (Morton 1997, s 22). 

Således har jag i största möjliga utsträckning valt böcker, som ledarna själv skrivit för att få en så 
sann bild av verkligheten som möjligt. De facto är det svårt att åtnjuta primärkällor kring dessa 
historiska personer och då har jag istället fått nyttja sekundärkällor, då det är en omöjlighet att 
intervjua dessa personer, antingen beroende på deras svårtillgänglighet eller det faktum att de har 
gått ur tiden.  

 

2.4.2 Urval av ledare 
Valet av ledare är av stor vikt vid en uppsats som denna där några av vår tids stora ledare och deras 
egenskaper skall analyseras. Jag har ägnat mycket tid åt att reflektera och resonera kring olika 
urvalskriterier och har haft en dialog med personer i min vänkrets från olika länder och etnisk 
bakgrund, kring deras syn på framgångsrika ledare.  

Det visar sig tydligt att ett antal namn på välbekanta ledare återkommer i många av dessa samtal. 
Flertalet av dessa personer har varit verksamma i modern tid och har gjort ett starkt avtryck på 
samhällsutvecklingen. De har inte sällan varit föremål för mytbildning och fått många anhängare 
långt efter sin död. Flera av de som jag valt är i livet medan några är bortgångna. En majoritet är 
män och det etniska ursprunget hos dessa personer varierar från öst till väst samt från syd till nord. 
Noterbart är att få eller inga företagsledare lyfts fram i dessa konversationer utan personerna är 
företrädesvis politiker, statsmän, kungligheter och religiösa ledare. 
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Nedan följer en kort genomgång av de åtta ledare som jag valt samt en resumé över deras 
viktigaste livsgärning. Uppräkningen av de åtta ledarna nedan är slumpmässig och följer inte något 
mönster. 

Dalai Lama är en av världens mest kända ledare, som tvingats leva i landsflykt sedan han var 
24 år. Han fick Nobels fredspris 1989 och 2007 fick han ta emot den högsta civilordern i USA 
för sitt arbete med mänskliga rättigheter. År 2005, i den Amerikanska tidskriften Times, 
hamnade han på en av de högsta platserna på listan över de hundra mest inflytelserika 
människorna i världen (Chhaya och Dalai Lama 2007, s 164) Min nyfikenhet på varför han just 
betyder så mycket för sina medmänniskor, ledde till valet av honom. Hur påverkar hans 
budskap om medkänsla och kärlek dagens ledare i världen? För en del amerikaner framstår 
Dalai Lama som en sokratisk gestalt, som sitter på torget och delar med sig av sin vishet, vars 
innebörd går upp för folket långt i efterhand (Chhaya och Dalai Lama 2007, s 165).  

Dalai Lamas inspiration och förebild i livet är och var Mahatma Gandhi. Dalai Lama betraktar 
sig själv som Gandhis efterföljare. Enligt Dalai Lama är inte Gandhi ett vanligt fenomen. Över 
300 miljoner människors öden var beroende av Gandhis ledarskap. Då Dalai Lama i sina 
böcker refererar till Mahatma Gandhi, är valet för mig enkelt att även välja Mahatma Gandhi, 
som är en av århundrades största folkkämpe för fred. 

Det Einstein betytt för naturvetenskapen har Gandhi betytt för det politiska ledarskapet. 
Gandhis motståndsfilosofi gentemot världsmakts förtryck förändrade synen på politiskt 
ledarskap, lika fundamentalt som Einsteins relativitetsteori (Chhaya and Dalai 2007, s 117 ff.). 
Varför var han så mäktig och vilka ledaregenskaper hade han? Att hitta svaret på dessa frågor 
inspirerade mig till att välja Mahatma Gandhi. Mahatma var en mager, skallig man som 
utmanade världens mäktigaste imperium och segrar. Över hela världen, blir hans namn 
Mahatma - stor ande (Zah O Yeah 2008, s 11) 

Nästa ledare jag har valt är Barack Obama, president för stormakten USA. Detta val var 
självklart mot bakgrund av det budskap om förändring han står för och som han fick folkets 
förtroende för (Obama 2009, s 294). Barack var också den enda svarta politikern i senaten då 
han år 1996 valdes in och blev därmed den femte afroamerikanen i USA:s historia att tillhöra 
denna församling. (Obama 2007, s 16) Hans öppningstal vid demokraternas partikonvent 2004 
väckte stor uppmärksamhet och gjorde honom till en nationell välkänd politiker . (Obama 2004, 
s 331). Hans tydliga budskap om hopp och förnyelse samt hans personliga egenskaper har 
gjort honom mycket populär och något oväntat erhöll han Nobels Fredspris år 2009 
(www.ne.se, uppslagsord Barack Obama)  

I valet 2008 kämpade Barack Obama mot den färgstarka kvinnan Hillary Rodham Clinton, 
som inspirerade mig att välja denna kvinnliga politiska förebild (Obama 2007,s 46). Hillary 
Clinton är en stark kvinna som är intresserad och engagerad i mänskliga rättigheter och gift 
med Amerikas förre president Bill Clinton. När Bill vann presidentvalet blev Hillary en ”First 
Lady”, som visade sig vara effektiv person med skarpt intellekt (Åsard and Clinton 2008, s 13). 
Hillary Clinton, var pappas flicka och fick en ”pappa vet bäst uppfostran” med en 
uppfostringsfilosofi att utbildning var grunden för allt (Bernstein and Clinton 2007, s 19 ff.). 
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En annan stark och inflytelserik kvinna som jag valt är Lady Diana, folkets prinsessa. Diana 
tillhörde den brittiske högadeln, arbetade före äktenskapet med undervisning. I samband med 
separationen med den brittiske tronföljaren Prins Charles år 1996 var hon inte längre aktiv i det 
engelska kungahuset, men åtnjöt i gengäld stort popularitet genom sitt intresse för sociala 
frågor och stort engagemang för de svaga och hemlösa barnen. Hon var bl.a. aktiv i Röda 
Korset i kampen mot landminor. Hon visade stort engagemang i kampen mot aidssjuka och 
narkotikaberoende. Hennes tragiska död resulterade i en stor sorg (www.ne.se uppslagsord 
Lady Diana). Varför var hon så omtyckt av folket och vad gjorde henne så stor? Det var dessa 
tankegångar parat med min nyfikenhet kring hennes mytomspunna person som gjorde att jag 
ville veta mer om henne ur ett ledarskapsperspektiv. 

Martin Luther King, amerikansk svart baptistpräst och medborgarrättsledare som fick 
Nobelfredspriset 1964 i Norge (www.ne.se, uppslagsord Martin Luther King). Efter nobelpriset 
kunde världens stora ledare svarta och vita samlas och förenas under en middag för ca 1500 
människor (King 2009, s 223 ff.). Martin Luther King är otvivelaktigt en av Amerikas största 
ledare och många minns hans berömda tal i Washington vid Lincoln Memorial år 1963 ”I have 
a Dream” där han uttryckte sin vision kring ett framtida samhälle präglat av broderskap och 
jämlikhet. Han lärde av Gandhi att älska sin fiende samt att lära sig ”to fight violence with 
peace” (Degnan-Veness 2003, s 14).  

Jag har också valt den svenske diplomaten Dag Hammarskjöld, som föddes 1905 och omkom 
i en tragisk flygolycka 1961. Dag Hammarskjöld blev FN:s generalsekreterare och växte upp i 
Uppsala, där fadern var landshövding. Hammarskjöld var som FN:s generalsekreterare mer 
aktiv, initiativrik och framsynt än någon annan tidigare varit på denna post. Han hade en 
förmåga att effektivisera den trögrörliga komplicerade FN-organisationen (Hammarskjöld 2005, 
s 22 ff.). Han tilldelades Nobels Fredspris 1961 postumt och framställs ibland som en mystiker 
som också hade en omvittnad mångsidighet i sin personlighet (Lindholm 2006, s 53). Vilka 
egenskaper hade han som gjorde honom till tolk för världens fredssträvanden och bidrog hans 
starkt religiösa tro och mysticism till hans framgångsrika ledarskap? (Hammarskjöld 2008, s 
114). 

Mitt åttonde val föll på Nelson Mandela, född 1918 och sydafrikansk statsman och president 
under åren 1994-99 som innan dess satt fängslad i 27 år. Han är en av vår tids största 
frihetskämpar som har betytt mycket för världen (Mandela 2009, s 103 ff.) Mandela är en stor 
optimist och visade prov på mycket ovanliga karaktärsdrag i fängelset som skulle få en stor 
betydelse för frihetskampen. Mandela blev en symbol för frihet för världen och 1993 tilldelades 
han Nobels fredspris tillsammans med F.W. de Klerk. Efter ANC:s första valseger utsågs 
Mandela till Sydafrikas första svarta president (Asmal et al. 2003, s 507) Mandela har även 
skrivit om ”The secrets of Leadership”, som även gett avtryck i denna uppsats om ledarskap. 
Nelson Mandela är idag 92 år och gav 1994 ut sina memoarer Long Walk to Freedom (Stengel 
and M His 2008, s 23-28). 
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2.4.3 Bortval av ledare 
Inledningsvis var tanken att även ha med Julius Cesar samt Franklin D Roosevelt då dessa namn 
har kommit upp i diskussioner om stora ledare. Men då den redan stora arbetsbördan skulle bli 
övermäktig har jag valt att begränsa mig och valde därför bort dessa på ett tidigt stadium. 

Jag valde även i ett senare skede bort General Patton, som var en framgångsrik amerikansk militär 
och en dynamisk ledare under andra världskriget. General Patton ledde de allierade styrkorna vid 
invasionen i Nordafrika 1942 (Patton 2008). Det finns mycket litteratur skrivet om honom, men jag 
exkluderade honom på grundval av att man måste vara bevandrad i det militära språket och 
familjär med militärtaktiska resonemang för att kunna göra analysen rättvisa.  

2.4.4 Undersökningens genomförande 
Den öppna fasen 
I den öppna fasen ska kodningen av insamlad data genomföras, vilket genererar ett antal olika 
indikatorer för ett framgångsrikt ledarskap. Data sorteras, beskrivs och analyseras. Resultatet blir 
en beskrivning av forskningsfältet (Guvå and Hylander 2003, s 13).  

I den öppna fasen läste jag alla böcker om en specifik ledare och gjorde understrykningar samt 
stödanteckningar som sedan blev till memos. Dessa memos kodades sedan och gav upphov till en 
mindmap för var och en av de åtta ledarna, se vidare Bilaga 1 och 2. 

Den selektiva fasen 
I den selektiva fasen genereras dynamiska koder (kategorier) utifrån de indikatorer som har 
identifierats i den öppna fasen. Fortsatt analys leder till ett reducerat antal kategorier, och dessa 
kategorier hjälper till att bättre förstå och förklara sambanden kring det som utforskas.  

I denna fas uppnås teoretisk mättnad, vilket innebär att marginalnytta av en ytterligare vald ledare 
är liten. I min uppsats valde jag att lägga till Nelson Mandela och Dag Hammarskjöld i ett senare 
skede vilket också resulterade i en teoretisk mättnad kring ämnet. När mättnad hade uppnåtts valde 
jag att konkludera gemensamma mönster inom ramen för kategorierna. Detta genererade en 
ledarskapsmatris, som finns redovisad i resultatdelen.  

Teoretiska och avslutande fasen 
I den teoretiska fasen fördjupar man sig i en kärnkategori, samtidigt som man tydliggör relationen 
mellan denna och övriga kategorier. Jämförelser mellan dessa görs med försök att hitta mönster, 
likheter och olikheter. Det är dessa samband mellan olika kategorier som Glaser kallar teoretiska 
koder och som hjälper till att generera en teori (Kathy 2006, s 63). 

Glaser diskuterar olika typer av teoretiska koder. Exempel på en sådan kodfamilj är ”Orsak”, dvs. 
man studerar skeendet i termer vad som är den bakomliggande orsaken. I mitt fall: Vad är den 
bakomliggande orsaken till att dessa personer har förvärvat vissa specifika ledarskapsattribut? Det 
finns många andra kodfamiljer, som jag också applicerat i mina mindmaps, som ger svar på 
frågorna: varför, hur, var, när hur länge, hur ofta, med vem (Guvå and Hylander 2003, s 60). I den 
teoretiska fasen kommer resultatet på plats, förhoppningsvis med ny teorigenerering samt 
återkoppling till redan befintlig forskningsteorin. 
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I den avslutande fasen gäller det att integrera mönster och identifiera en kärnprocess som gör att 
det går att förstå och förklara de upptäcker som gjorts. Denna analys skall ytterst mynna ut i en 
teori som förhoppningsvis också bekräftas av befintlig forskning och i bästa fall för den framåt 
(Kathy 2006, s 155). I mitt fall redovisas detta resonemang i resultatanalysen. 

2.5 Källkritik 
I arbetet har jag tagit hänsyn till att alla biografier inte är skrivna av personerna själva, och därför 
kan ha färgats av författaren själv. För att få olika infallsvinklar har jag för varje utvald person läst 
minst två böcker och läst samtliga självbiografier, där dessa varit tillgängliga, för att få tillgång till 
ursprungskällan. Biografier och annan litteratur skriven av en utomstående författare har lästs med 
särskilt källkritiska ögon, och i de få fall där motstridig information har identifierats har alltid 
källmaterial från självbiografierna fått företräde.  

Nackdelen med en litteraturstudie blir att sekundära data fås och att det inte alltid framgår tydligt 
hur informationen samlats in och varför. För att kompensera för detta har jag därför löpande under 
arbetets gång ifrågasatt validiteten av tillhandahållen information. Dessutom har jag granskat de 
externa författarna till biografierna, vad de gjort och skrivit om tidigare samt huruvida de har 
publicerat eller skrivit andra böcker av vetenskaplig karaktär. Detta väger jag in i bedömningen 
kring källornas validitet. Av Referenslistan framgår den litteratur som jag läst och i Bilaga 3 
Litteraturanalys, sker en källkritisk granskning av författarna. 
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3. Forskning om Ledarskap 

Även om jag visste att jorden skulle gå under imorgon, skulle jag plantera ett träd idag 
– Martin Luther King 

3.1 Ledarskap som medfödd gåva 
Människan har i alla tider varit intresserad av berättelser om stora män och kvinnor. I antiken var 
filosoferna av uppfattningen att effektivt ledarskap grundar sig på karaktär, visionär förmåga, 
duglighet och dygd (såsom rättvisa, mod, vishet och måttfullhet). I mer modern tid och i tidig 
forskning kring ledarskap som inleddes på 1930-talet har man inriktat sig på att finna nedärvda 
personliga egenskaper, vilka predestinerade en person till ledande positioner. Ansatsen för 
forskningen blev därmed att identifiera trait-variabler (personlighetsvariabler) som genererade ett 
framgångsrikt ledarskap (exempelvis dominans, längd, verbal förmåga, intelligens etc.). Trots 
många empiriska studier har man inte hittat någon entydig uppsättning traits som tillförlitligt kan 
förutsäga effektivt ledarskap (Jago and Arthur 1982,Vol 28, No 3). 

Senare forskning modifierar detta förhållningssätt och framhåller att traits spelar in men är 
beroende också av kontext och situation. Jago utvecklar denna mer balanserade syn och menar att 
medarbetaren attribuerar ledaren med olika traits och att det är just uppfattningen bland 
medarbetarna att ledaren har dessa, som är relevant. Ledarskapsstil kan då mer definieras som 
mönster (Jago and Arthur 1982,Vol 28, No 3). Enligt Ahltorp, i boken Ledarskap ur ett 
ledningsstilsperspektiv, så skriver hon att Trait-psykologiska modeller baseras på en hierarkisk syn 
på personlighetens uppbyggnad. Längst ned stod handlingar och tankar som uppstår som ett svar 
på den situation som man befinner sig i. I mitten vanemässiga tankar och handlingar och högre upp 
personlighetsdrag som ytterst styrs av personligheten (Ahltorp 2003, s 186-187). Intressanta rön 
gällande negativa traits framkommer i senare forskning (Geier 1967) som anses hindra ett effektivt 
ledarskap. Dessa är uppfattningen att ledaren är oinformerad, icke deltagande eller extremt rigid 
(Geier and Trait 1967, s 17). 

3.2 En mer balanserad ledarskapssyn 
En central plats i ledarskapsforskningen är också dualiteten kring uppgiftrelaterat respektive 
relationsorienterat ledarskap. Två amerikanska socialpsykologer genomförde 1962 en serie 
undersökningar som syftade till att visa effekten av ett ledarskap, som antingen var starkt inriktat 
på produktionen eller personalens välbefinnande. Det visade sig att ett uppgiftsrelaterat ledarskap 
utan hänsyn till medarbetarnas intressen och behov leder till auktoritärt styre och missnöje. Ett 
renodlat relationsorienterat ledarskap leder till att man trivs, kanske för bra så att uppgiften 
kommer i skymundan. De ledare som fick bästa resultat är den ledaren som på samma gång är 
uppgiftsorienterad och personalinriktad, dvs. där medarbetarnas engagemang och arbetsglädje 
betyder lika mycket (Malten 2001, s 192 ff.). 

Under 60- och 70- talet genomfördes omfattande ledarskapsforskning i USA och Europa som ledde 
till ett utvecklande och förfinande av de två ledarskapsdimensionerna, relationsorienterat och 
uppgiftsorienterat ledarskap. Senare forskning adderar till en tredje ledarskapsdimension, 
nämligen förändringsorienterat ledarskap. Tidigare räckte det med att organisera, planera och 
kontrollera en stabil verksamhet och ta hänsyn till medarbetarnas resurser, behov och känslor. I 
och med införandet av den tredje dimensionen måste även ledare kunna stimulera och integrera 
förändringsprocesser (Wikström and Norman 1994, s 110).  
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Iden om det karismatiska ledarskapet uppstod på 1980-talet och tillhör det romantiska perspektivet 
på ledarskap, hjälteledaren. Termen karisma skall beteckna en exceptionell kvalitet hos en person 
för vars skull personen anses utrustad med övernaturliga, övermänskliga eller åtminstone speciellt 
ovanliga krafter eller egenskaper. Dessa ledare framträder med större sannolikhet då ett 
kristillstånd råder och missnöjet är stort. Karismatiskt ledarskap sker mer framgångsrikt och 
ledarens vision skarpt särskiljer sig från status quo men fortfarande anses som möjligt att uppnå 
inom gruppen. Detta ledarskap grundar sig på personlig auktoritet hos naturliga ledare där 
förtroendet för ledaren är av stor vikt (Thylefors 2007, s 90ff). Teorierna om ett karismatiskt 
ledarskap kan ses som en utvecklingsform av traits forskningen och begreppet myntades av den 
tyska sociologen Max Weber. Intresset för det karismatiska ledarskapet uppstod som ett svar på 
många amerikanska företags transformering för att bättre möta en mer globaliserad marknad och 
tuffare konkurrens (Yukl 1989, s 251-289.) 

Ur denna epok etablerades de två huvudsakliga strömningarna som delar upp ledarskapet i två 
dimensioner. Antingen som något är universellt och applicerbart oavsett sammanhang eller som 
något som är beroende av kontexten och måste anpassas utifrån detta. 

3.3 Den moderna ledarskapssynen 
En person som gjort avgörande insatser för ledarskapsforskningen i modern tid är Warren Bennis 
(Bennis 1984, s 14-19). Forskningen som Bennis genomförde baserade sig på ett urval av 90 
framgångsrika ledare i USA och ledde fram till att han kunde definiera vissa egenskaper, som han 
menar är bidragande till ett framgångsrikt ledarskap. Bennis, definierar fyra gemensamma attribut 
som delas av de ledare som han studerade under fem år av observationer (Bennis and Nanus 1985, 
s 35 ff.). 

Förmåga att skapa uppmärksamhet via mål och visioner. Dessa ledare drar till sig 
människor genom att de kommunicerar och har fokus på sitt åtagande på ett sätt, som attraherar 
människorna.  

Skapande av tydlighet och meningsfullhet. Ett exempel är att som ledare använda sig av en 
metafor eller en modell som gör visionen tydlig. Effektiva ledare kan kommunicera idéer 
genom olika organisations nivåer eller intressegrupper och opponenter.  

Skapandet av tillförlitlighet. Tillförlitlighet och trovärdighet är viktiga faktorer för alla 
organisationer. 

Självkännedom om styrkor och svagheter. En del ledare menar att de är av misstagen man lär 
sig på och som ger en bättre insikt kring styrkor och svagheter. Ett misstag är ett annat sätt att 
göra saker på och dessa ledare lär av vad som gått bra respektive dåligt för att gå vidare (Bennis 
and Nanus 1985, s 35 ff.). 

Ahltorp ansluter i samma anda och hävdar att ledaren kommer att ha tre huvuduppgifter på 2000-
talet. Den visionäre ledaren, som leder genom idéer. Visionerna, idéerna är de drivande och 
bärande för verksamheten. Ledaren ställer mål och visar vägen. Ledaren som Teambyggare, kräver 
att ledaren är en människokännare och att den har sinne för hur andra människor tänker och 
känner. Visioner översätts till delmål, som i sin tur blir individuella mål. Ahltorp framhåller att 
ledarskap handlar också om kommunikation. Kommunikation hjälper till med att kommunicera 
ideologi- vision, mål, verksamhetside och strategiska prioriteringar. Förmågan att leda andra är till 
stor del byggd på kommunikationsförmågan, som är influerad av den kontext man befinner sig i 
(Hamrefors 2009, sid 208). 
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Ledaren eller chefen, ska motivera olika slags människor på olika sätt. Motivation bygger på 
personkännedom. Att locka fram ”vi-känslan” och att ge litet extra, blir den stora uppgiften för 
ledaren (Ahltorp 1998, s161 ff.) . Ledaren som föredöme – Att företräda utåt blir den tredje 
huvuduppgiften. Ledaren måste kunna fungera som en symbol och inrikta sig på att vara synlig. 
Att vara och agera som förebild på gott och ont. Med andra ord blir ledaren här en trendsättare och 
visar vägen. Ahltorp tillskriver viktiga egenskaper för framtidens ledare; att ha civilkurage och 
kunna stå emot grupptryck. Egenskaperna som en chef bör ha är personlighet, moral och etik 
(Ahltorp 1998, s186 ff.). 

Simon Sinek understryker betydelsen av en tydlig vision och syfte i sin bok Start with why (2009). 
I en rad exempel visar han den positiva effekten av organisationer som lyckats beskriva varför de 
finns till och inte bara fokuserar på vad de gör och hur de utför sina uppgifter. Sinek menar att det 
som förenar stora ledare är förmågan att inspirera andra att göra något som inspirerar dem själva 
(Sinek 2009, 4ff). I boken införlivar han modellen ”The Golden Circle” som exemplifierar denna 
tes om att ett framgångsrikt modernt ledarskap alltid måste utgå från Why för att sedan bygga 
vidare på How och What.  

Enligt Sinek så köper människor inte främst ett budskap på basis av vad du har att erbjuda utan 
framförallt för att människor tror på dig och förstår varför du gör det. Historien har visat att vi är 
lockade till ledare som är bra på att kommunicera vad de tror och varför. Deras förmåga att 
inspirera och tydliggöra en vision som också ger uttryck åt ett djupare syfte och mening som får 
människor att agera. Och denna handling kan leda till frigörelse av nationer, diktatorer som störtas, 
krig som vinns eller en värld som förbättras. Se nedanstående figur av “The Golden Circle” 

 

Why

How

What

 

 

 

 

 

 

 

 

I boken From Good to Great ansluter författaren Jim Collins till samma tes och menar att den 
framgångsrike ledaren börjar med ett varför istället för ett vad. Dessa ledare förstår också att rikta 
fokus från sitt eget ego till förmån för att bygga och utveckla företag som kommer att leva vidare i 
generationer. Collins myntar begreppet Level 5 Leadership och definierar ett ledarskap som präglas 
av en mix av en personlig ödmjukhet och en professionell vilja. Jim Collins fann även i sin studie 
att de mest framgångsrika företagen hade utvecklat en organisationskultur präglad av disciplin. 
Dessutom, om du har de rätta människorna med dig så är det lättare att ändra riktning och du 
slipper motivera dem till att göra saker. Dessa rätta människor har en inre kraft och är motiverade 
av sig själva att prestera bäst och bli en del av något stort (Collins 2001, s 42) 
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Bushe skriver i boken Klart Ledarskap, 2007, att det som gör klara ledare effektiva är att de 
skapar en miljö med klara relationer. De leder genom att vara ett beskrivande själv. Klara ledare 
kan skapa klara relationer just för att de kan skapa klara tydliga gränser och denna egenskap kallas 
differentiering (Gervase 2007, s 70). Stora ledare kan konsten att vara tydliga med vad de förväntar 
sig, kan hålla sig till sina visioner och samtidigt lyssna på de, som skall förverkliga visionerna. De 
kan lyssna tills de förstår och blir inte känslomässigt kidnappade av andra. De välkomnar klara 
relationer (Gervase 2007, s 73).  

I sin bok Så skapas en ledare skriver Warren Bennis och Harvardprofessorn Abraham Zalesnik, 
som i en artikel hävdar att stora ledare finns av två slag: de födda ledarna och de pånyttfödda 
ledarna (Ahltorp 1998, s 49 ff.). De verkligt visionära ledarna är de som kategoriseras pånyttfödda 
och som har format sina egna värderingar till följd av uppväxtmiljö och livsomständigheter. 

I nedanstående tabell redovisas schematiskt skillnaden mellan de födda och de pånyttfödda 
ledarna. 

 

De födda ledarna De pånyttfödda 

Lugn och odramatisk uppväxt En barndom, där de ofta känt sig missförstådda 
eller isolerade 

Deras liv har utvecklats utan dramatiska 
uppbrott i en lugn och stabil takt. 

De har ofta fått bryta upp gamla familjemönster för 
att som vuxen skapa sig en ny tillvaro 

Övergången från barndomens 
osjälvständighet till ett vuxenliv har gått till 
på ett smidigt sätt. 

De har format sina egna värderingar när de gått in i 
vuxenlivet. De skapar sin egen miljö och sina egna 
livsomständigheter.  
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4. Resultat och Analys 

Ledaren är den våg som driver skeppet framåt 
– Leo Tolstoj 

4.1 Disposition av resultat och analys 
Resultatavsnittet inleds med slutsatserna av den öppna fasen där kodningen av data från memos 
och mindmaps, så kallade kodade indikatorer, sammanställs och genererar dynamiska begrepp 
(kategorier) för det valda forskningsområdet. I min uppsats redovisas initialt tolv dynamiska 
begrepp utifrån de kodade indikatorerna som bidrar till analysen. 

I den selektiva fasen redovisas resultatet av utgallringen av de dynamiska begreppen, eller 
kategorierna, som nedan reducerats till sex nya kategorier, varav en av dessa har prövats som 
kärnkategori. Bakomliggande analys och komparation av de dynamiska begreppen som leder fram 
till slutsatserna redovisas i denna fas.  

I den efterföljande teoretiska fasen testas valet av kärnkategorin och sambandet mellan denna och 
de supporterande kategorierna utvecklas. Återkoppling till tidigare forskning görs med syfte att 
hitta likheter, olikheter och mönster. I den avslutande fasen integreras detta så att det upptäckter 
som gjorts beskrivs och förklaras på ett tydligt sätt. 

 4.2 Resultat av den öppna fasen 
Kodningen av data från memos och mindmaps, så kallade kodade indikatorer, resulterar i tolv 
dynamiska begrepp (kategorier) för det valda forskningsområdet. Dessa dynamiska begrepp 
redovisas i tabellen nedan. I denna kodning har jag inte gjort någon åtskillnad mellan dynamiska 
begrepp som relaterar till personernas egenskaper och de som kan hänföras till deras miljö och 
yttre omständigheter. Bilaga 4 ger en fördjupning kring orsak och verkan för valda kategorier. 

Problematisk uppäxt

Förebild som vägleder

Transformeringen

Bärande ide

Kommunikation som når fram

Relationsbyggare

Sökandet efter självinsikt

Humor och självdistans

Optimism

Diciplinerad livsföring

Ödmjukhet

Tron som kraftkälla

Öppna fasen Selektiva fasen Teoretiska fasen

Problematisk uppäxt

Förebild som vägleder

Transformeringen

Bärande ide

Kommunikation som når fram

Relationsbyggare

Sökandet efter självinsikt

Humor och självdistans

Optimism

Diciplinerad livsföring

Ödmjukhet

Tron som kraftkälla

Öppna fasen Selektiva fasen Teoretiska fasen
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Problematisk uppväxt. Gemensamt för merparten av de studerade ledarna är deras utmanande 
uppväxtförhållanden. I flera fall dog en av föräldrarna i unga år så som för Nelson Mandela vars 
far dog när han var 9 år och Barack Obama som saknade en fadersgestalt under hela sin uppväxt. 
Skilsmässa eller separation från föräldrarna ledde hos andra till känslomässig problematik som för 
Prinsessan Diana och Dalai Lama. Kärlek och trygghet var i många fall en bristvara och ensamhet 
och utanförskap förekommande hos många. Dag Hammarskjöld vittnar om ensamhet, mobbing och 
självmordstankar och förhållandena för Lady Diana var likartade. Gandhi växte upp under enkla 
men stabila familjeförhållanden men ansågs svag och föga läraktig. Hillary Clinton försökte få 
uppmärksamhet av sin pappa, som inte kunde uttrycka kärlek. Hon fick ett annat slags kärlek, en 
kärlek som hon måste göra sig förtjänt av (Bernstein and Clinton 2007, s 21 ff.). 

Förebild som vägleder. I frånvaron av stabila och kärleksfulla familjeförhållanden skaffar sig 
många av dessa personer en förebild under sin uppväxt. En person som de har som ett positivt 
föredöme och som ger dem en sund värdegrund att stå på och någon att efterlikna. Ibland var 
denne en närvarande person i deras direkta omgivning som exempelvis Barack Obamas mormor, 
Dag Hammarskjölds mor, Prinsessan Dianas farmor eller Nelson Mandels morbror. I andra fall 
utgjordes denna förebild av historiska personer som gestaltade sig i det skrivna ordet så som 
exempelvis Mahatma Gandhis som hämtade inspiration från de klassiska filosoferna, Dalai Lama 
som ser Gandhi som sin förebild, Hillary beundrade Kennedy och Diana som också hyste stor 
beundran för Moder Theresa.  

Transformeringen. Många av dessa ledare var inte alltid fromma personer i sina unga år, utan 
snarare unga människor med ett stort känsloregister gränsande till en destruktiv läggning. 
Gemensamt för dem alla är att de i sina biografier beskriver en transformation som de genomgick i 
unga år som radikalt förändrade deras syn på sig själva och omvärlden. Inte sällan var det en 
enskild händelse som utgjorde grunden för detta uppvaknande eller pånyttfödelse. Dag 
Hammarskjöld beskriver sin vistelse i Kina som vändpunkten, Martin Luther King lyfter fram den 
uppmärksammade rättegången i Alabama 1960 och Gandhi refererar till en händelse där han blev 
avslängd från ett tåg. I andra fall skedde transformationen under en längre tid, som i Obamas fall i 
sitt sökande efter sin identitet i ungdomsåren, Lady Dianas lidande under sin uppväxt, Dalai Lamas 
erfarenheter av konflikten mellan Kina och Tibet och slutligen Nelson Mandela som kom ut efter 
27 års fångenskap med ny livsinsikt och mognad. 

Bärande ide. Gemensamt för dessa personer och sannolikt en bidragande orsak till att de har 
kommit att betraktas som framgångsrika ledare är att de har vetat vad de vill uppnå. De har alla 
förenats i en bärande och stor ide om varför och hur de vill uppnå en bättre värld. Deras vision 
eller symbolvärde har inspirerat och samlat människor för att uppnå ett gemensamt mål. Talande 
exempel är Martin Luther Kings dröm om ett Amerika utan rasåtskillnad, Gandhis strävan för 
frihet genom icke-vålds princip, Dalai Lamas budskap om lycka och tolerans mellan människor, 
Hammarskjölds fredssträvanden, Obamas budskap om förändring, Mandelas outtröttliga kamp mot 
apartheid och Lady Dianas ställningstagande för de svagaste i samhället. Ett undantag från denna 
kategori är förmodligen Hillary Clinton som ibland kritiserats för bristande tydlighet gällande 
hennes bärande ide.  
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Kommunikation som når fram. På förhand skulle man kunna tro att alla dessa ledare är goda 
retoriker och stora talare. Baserat på den litteratur som gåtts igenom så stämmer detta endast i 
hälften av fallen (Barack Obama, Martin Luther King, Hillary Clinton och Dag Hammarskjöld). 
Däremot är de alla goda kommunikatörer med en förmåga att nå ut med ett budskap men genom 
andra kanaler än det talade ordet. Gandhi som själv inte ansåg sig ha talets gåva kommunicerade 
effektivt genom sitt sätt att vara och agera. Lady Diana, även titulerad folkets prinsessa, visade på 
ett närmast osannolikt sätt hur ett budskap levererat med empati kan nå fram till alla 
samhällsklasser. Dalai Lama är en utomordentligt god lyssnare och har en enastående förmåga att 
använda metaforer. Det kanske bästa exemplet är Nelson Mandela som är en ganska usel talare, 
men som kommunicerar genom sitt kroppsspråk och sin personlighet. Det berättas att hans 
medfångar kunde inspireras och få kraft då de såg Mandela skrida över fängelsegården med 
värdighet och självaktning.  

Relationsbyggare. Ett annat sätt att beskriva denna egenskap är en hög social kompetens. Insikten 
om att ingenting kan uppnås i isolation utan måste göras tillsammans, och att investera i relationer 
för att överbrygga motsättningar är något som många uppehåller sig kring i sina biografier. Detta 
intresse för människor kunde dock ta sig olika uttryck, som exempelvis Gandhi som på ett 
framgångsrikt sätt förmådde att hantera både den österländska och västerländska kulturen. Både 
Martin Luther King och Lady Diana framhåller i sina böcker devisen om att sätta sig in i andra 
människors situation och inte döma på förhand (och båda två valde att ställa sig på de fattigas och 
värnlösas sida). Såväl Dalai Lama, Dag Hammarskjöld som Nelson Mandela såg på sig själva i 
rollen som brobyggare mellan människor.  

Sökandet efter självinsikt. I många fall har vi att göra med personer som långt upp i åren och 
ibland ända fram till sin död söker sanningen om sig själva. Nyfikenheten och en outtröttlig vilja 
att förstå mer om vem man är och sina drivkrafter har lett dem ut i detta sökande. Gandhi nämner 
vikten om att förstå sig själv, att känna sina svaga respektive starka sidor samt viljan att förbättra 
sig själv och lära nytt (Dalai and Muyzenberg 2009, s 77). 

Gemensamt för Gandhi, Martin Luther King och Dag Hammarskjöld var att de aldrig slutade att 
reflektera över vem de var och hur de gradvis kunde öka sin mognad och självinsikt för att bli 
bättre människor. Gandhi var heller aldrig sen att kritisera sig själv offentligt. Ibland har detta 
sökande också att göra med att dessa personer söker sitt ursprung i frånvaron av föräldrar som inte 
kunnat ge dem fullgoda svar (Barack Obama, Lady Diana). Lady Diana hade råkat ut för sorger 
och bekymmer i unga år och detta gjorde att hon lätt kunde sätta sig in i andras svårigheter. Hon 
inspirerade många kvinnor att söka sanningen om sig själva (Brown 2007, s 279). 

Humor och självdistans. Något förvånande var den betoning på humorn som flera av ledarna 
lyfter fram i sina böcker. För många har humorn och skrattet en viktig plats i deras liv och fungerar 
som en ventil för den påfrestning och många gånger starka kritik som dessa personer regelmässigt 
fått utstå. Enligt Dalai Lama ”håller skrattet själen ren” och Obama missar sällan ett tillfälle till ett 
gott skratt, inte sällan åt sig själv. Enligt biografin målas Hillary Clinton upp som en intelligent 
kvinna utrustad med energi, humor, stormighet och inre styrka. Lady Diana beskrivs ofta som 
smittande glad och Dag Hammarskjöld skriver i sin bok att han alltid haft ett sinnelag av humor 
som också framkommer i intervjuer.  
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Optimism. Denna kategori kan enklast beskrivas som en tro på människan och dess inneboende 
kraft. Även om det tidvis sett mörkt ut för dessa ledare då de suttit i fängelse eller utsatts för 
motgångar och bakslag så har de alltid haft förmågan att måla upp en ljusare bild av framtiden. 
Mahatma Gandhi var aldrig rädd för nya utmaningar, Dag Hammarskjöld visade ett stort mått av 
självtillit i svåra stunder och Obama har byggt sin politiska gärning på en i grunden positiv 
livsåskådning. För Gandhi var identifikation en viktig aspekt.” Om jag kan, så kan ni”. Lady 
Dianas framgång i det offentliga livet grundades på att hon hade en medfödd förmåga att 
entusiasmera andra människor (Brown 2007, s 283). Mandela var optimistisk och övergav aldrig 
sin inre tro att han kunde en vacker dag komma fri ut ur fängelset och även förändra världen. 

Disciplinerad livsföring. Dessa personer har en viktig sak gemensamt, de var alla ambitiösa, 
plikttrogna och ofta mycket uthålliga. Arbetsmoralen var hög och i många fall gränsande till en 
asketisk självdisciplin. Mot bakgrund av att de alla ville uträtta något så kanske denna disciplin 
inte främst skall betraktas som en uppoffring utan som en naturlig del för att uppnå sina mål. Lady 
Diana var plikttrogen och gjorde alltid det hon skulle göra för pliktens skull. Hillary Clinton är 
också väldigt uthållig, inte minst beträffande hennes privatliv och affärer som Bill Clinton försatt 
sig i. Det framkommer också extremer som exempelvis Gandhi som fastade och idkade en mycket 
sträng diet liksom Dalai Lamas disciplin kring hur man lever ett liv med hög etisk nivå. En annan 
extrem var Nelson Mandela som varje morgon under alla sina år i fängelset gick upp runt femtiden 
och genomförde sitt träningsprogram under enorm disciplin.  

Ödmjukhet. Trots sin storhet har dessa ledare utan undantag lyckats bevara ett stort mått av 
ödmjukhet inför människor de möter men också inför livet. Ingen ser på sig själv som fulländade 
utan rannsakar kritiskt sig själv för att hitta sätt att förbättras genom att vara lyhörda och 
uppmärksamma. Men den största ödmjukheten visar de för livets mysterium och det okända, ofta 
med vissheten att de bara spelar en liten roll i tingens ordning. En nästan kuslig samstämmighet 
råder när det gäller det underliggande budskap som de förmedlar i en eller annan form. Budskapet 
är att kärlek är viktigast, känn empati med dina medmänniskor och utveckla förmågan att också 
älska dina fiender.  

Tron som kraftkälla. Den sista av de tolv kategorierna är att de alla, utan undantag hade en 
djupare tro med religiösa förtecken som gav dem vägledning, kraft och inspiration. Gandhi var 
djupt troende och hämtade sitt icke-vålds filosofi från natur mystikern Henry David Thoreau. Dag 
Hammarskjöld var eklektiker och fann vägledning genom bibeln, hos mystikerna i litteraturen och 
från kinesisk visdom. För såväl Martin Luther King som Barack Obama var och är den kristna tron 
en viktig del av deras liv. Hillary Clinton skriver att det som hållit henne upprätt genom hennes 
personliga svårigheter är hennes religiösa tro. Lady Diana anslöt inte bara till den kristna tron utan 
trodde också på andeväsen och träffade regelmässigt medium.  
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4.2 Resultat av den selektiva fasen 
I den selektiva fasen redovisas resultatet av utgallringen av de dynamiska begreppen, eller 
kategorierna, som nedan reducerats till sex nya kategorier, varav en av dessa har prövats som 
kärnkategori. Bakomliggande analys och komparation av de dynamiska begreppen som leder fram 
till slutsatserna redovisas i denna fas.  

För att göra det tydligt har jag nedan valt att redovisa de nya kategorierna som ett resultat av 
analys, gallring och urval och visar också vilka dynamiska begrepp från den öppna fasen som 
stödjer dessa sex kategorier.  
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Ide som inspirerar. Ju mer man läser och begrundar dessa ledares livsgärning desto tydligare blir 
det att en inspirerande ide har varit avgörande för framgången i deras ledarskap. Människor dras 
till inspirerande idéer som bidrar till att förändra saker till det bättre. Men dessa visioner uppstår 
inte av en slump, utan växer fram som ett resultat av den miljö de vuxit upp i, människor de omgett 
sig med och händelser som format dem. Med stöd av utsagorna i deras biografier, kan man hävda 
att de lidanden och svårigheter dessa personer har genomgått gör dem till goda representanter för 
en stor ide och kan samla människor kring samma gemensamma dröm. Deras bakgrund ger dem 
också en större insikt och förståelse för dessa människors verklighet vilket ger deras handlingar 
större trovärdighet. Gemensamma uppfattningar och tolkningar av vekligheten underlättar också ett 
gemensamt handlande. Signifikativt för dessa personer är också att de lägger mer betoning på 
varför i sitt budskap istället för hur och vad. Från empiriska data förefaller det också som deras 
starka tro har medverkat till att forma och inspirera deras bärande idéer. 

Kärnkategori: Ide som inspirerar 
Dynamiska begrepp: Bärande idé, Problematisk uppväxt, Transformeringen, Tron som kraftkälla.  

 

25 
 



Uppsala Universitet   
Examensarbete 
Ledarskap 2 
Camilla Svanqvist 
 
 
Kommunikation. Oavsett bärkraften av en ledares idéer, så kan de aldrig nå fram och få bärkraft 
utan att de kan kommuniceras effektivt. Bland de undersökta ledarna finns de som är lysande 
retoriker och använder metaforer och liknelser till att konkretisera och förenkla en komplicerad 
verklighet. Men denna studie har också visat att många av de studerade ledarna hade en långt ifrån 
fulländade verbala förmågor, men detta hindrar dem inte från att kommunicera effektivt. Genom 
ett utvecklat kroppsspråk, sitt sätt att vara eller genom ett koncentrerat och aktivt lyssnande kan få 
människor att inspireras och följa dem. Det talade ordet är med andra ord bara en begränsad del av 
deras kommunikation där det lika mycket handlar om vem man är och inte bara vad man säger. 
Många lyfter också fram humorn som ett effektivt sätt att avväpna och överbrygga motsättningar.  

Kategori: Kommunikation 
Dynamiska begrepp: Kommunikation som når fram, Humor och självdistans, Disciplinerad 
livsföring. 
 

Optimism. Det är ibland svårt att förstå hur många av dessa människor som genomgått så mycket 
lidande och motgångar kan ha en sådan grundläggande optimism som styr deras handlande. I deras 
idéarv finns genomgående tron att morgondagen kommer att bli ljusare och bättre, och i viss mån 
är det också detta som är motorn för deras ansträngningar. Paradoxalt nog har kanske dessa 
svårigheter som genomlevts bidragit till en vördnad och optimism inför livet som inte skulle ha 
funnits annars. Genomför vi en djupare analys ser vi att denna optimism för vissa har sin grund i 
den förebild som de identifierar sig med, för andra har det uppstått ur en stark tro som gett kraft 
och hopp. På ett mer praktiskt plan så har deras intresse för människor och byggande av relationer 
under årens lopp visat vad vi är kapabla till då vi förenar de goda krafterna mot ett gemensamt mål. 
Även här kan humoristiskt anslag sägas ha en påverkan för att distansera sig från problem och 
oförätter, och hjälpa till att vidmakthålla en optimistisk grundton. Och om vi studerar bilder av 
dessa ledare så ser vi dem nästan alltid leende eller nära till skratt.  

Kategori: Optimism 
Dynamiska begrepp: Optimism, Relationsbyggare, Problematisk uppväxt, Förebild som vägleder, 
Tron som kraftkälla, Humor och självdistans. 
 

Disciplin och uthållighet. De studerade ledarna var alla ambitiösa, men inte bara det utan även 
mycket disciplinerade i sitt leverne och visade prov på stor uthållighet. Uthålligheten och 
övertygelsen att hålla fast vid den bärande iden är påfallande även då kritikerstormen var stor. 
Detta konsekventa handlande gav dessa personer stor integritet och medverkade också till att stärka 
deras förtroende även om andra inte samtyckte med deras idéer. Men för att en person skall kunna 
få en stark integritet, måste den först ha en identitet och veta vem den är och vart den är på väg. 
Insamlat data styrker denna tes och vi ser genomgående exempel på hur dessa personer lade stor 
vikt vid att nå ökad självinsikt och förstå vem man var. Utan denna självinsikt som de gradvis kom 
till klarhet med så hade de förmodligen inte kunnat definiera sin livsuppgift och övertygelse så 
tydligt, och integriteten hade inte blivit lika uttalad. De förebilder som många av dessa personer 
hade skall inte underskattas i deras ansträngning att ständigt vilja utveckla sig själva och bli 
någonting bättre. 

Kategori: Disciplin och uthållighet 
Dynamiska begrepp: Disciplinerad livsföring, Sökandet efter självinsikt, Förebild som vägleder. 
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Etisk värdegrund. Såväl memos som mindmaps ger en entydig bild av personer som alla vill leva 
ett gott liv byggd på en sund värdegrund. Ibland kunde denna värdegrund hämtas i religionen, 
ibland hos mystiker, filosofer och hos dem närstående personer. Men oavsett källan för de denna 
värdegrund tycks budskapet vara liktydigt i termer av att kärlek till sina medmänniskor som det 
centrala budskapet. Ett flertal av dem tar tesen så långt som att man skall älska och samarbeta 
också med sina fiender. Jag menar också att detta kan ha förstärkts av en uppväxt där man fått 
uppleva just motsatsen till dessa etiska ideal och de konsekvenser detta fört med sig i sin 
omgivning. Även här spelar betydelsen av en sund förebild i deras närmiljö in, och många vittnar 
om en mor, mormor, morbror eller styvfar som en positiv kontrast till en miljö fri från etiska 
rättesnören.  

Kategori: Etisk värdegrund 
Dynamiska begrepp: Förebild som vägleder, Problematisk uppväxt, Transformeringen, Tron som 
kraftkälla.  
 

Ödmjukhet och lärande. Lika mycket som dessa personer betraktade den yttre världen så tittade 
de också inåt mot sig själva och sitt eget jag. De var medvetna om att de måste börja förbättra sig 
själva innan de kan förbättra världen utanför. Flera indikatorer stödjer att de ständigt var villiga att 
rannsaka sig själva och var väl medvetna om sina styrkor och svagheter. Denna visshet om sina 
styrkor och svagheter gjorde dem till bättre ledare, då de kunde kompensera för sina brister. Ett 
ständigt lärande på livets väg är lika självklart som vissheten om att de aldrig kommer att nå hela 
vägen fram. Ju mer de såg av världen och dess komplexitet desto mer vördnad och ödmjukhet 
kände de inför en verklighet som våra sinnen aldrig till fullo kan förstå. Och även om de hyllades 
för sina insatser och erhöll Nobels Fredspris så såg de på sin egen roll endast som en tjänare för en 
viktig sak som de var predestinerade att kämpa för. Detta vördnadsfulla förhållningsätt beskrivs 
utomordentligt väl och målande i många biografier. 

Kategori: Ödmjukhet och lärande 
Dynamiska begrepp: Ödmjukhet, Sökandet efter självinsikt, Tron som kraftkälla.  
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4.3 Resultat av den teoretiska och avslutande fasen 

I den efterföljande teoretiska fasen testas valet av kärnkategorin och sambandet mellan denna och 
de stödjande kategorierna utvecklas. Återkoppling till tidigare forskning görs med syfte att hitta 
likheter, olikheter och mönster. I den avslutande fasen integreras detta så att de upptäckter som 
gjorts beskrivs och förklaras på ett tydligt sätt. 
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4.3.1 Analys av vald kärnkategori 
Idé som inspirerar. Den kärnkategori som valdes i den selektiva fasen och som nu skall testas är 
en Ide som inspirerar, och motivet till detta är att ingen av de andra kategorierna förefaller vara så 
starkt förknippat till framgången av deras ledarskap som en bärande idé som människor är beredda 
att sluta upp bakom. En ledare som har alla tänkbara attribut men saknar idén som ger mening och 
inspiration är dömd att misslyckas. Den ledare som har förmågan att formulera en tydlig idé kring 
vad han eller hon vill åstadkomma och lyckas få människor att dela denna vision såsom om den var 
deras egen, den personen har empiriskt visat sig nå bättre framgång. Om vi går tillbaka till våra åtta 
ledare och analyserar data så kan vi konstatera att de alla (möjligen med undantag av Hillary 
Clinton) har haft en tydlig idé som inspirerat, och att denna har tagit sig olika uttryck i form av 
fred, frihet, förändring eller tolerans. Den franske författaren Victor Hugo har sagt att ”Ingen armè 
kan stoppa en idé vars tid har kommit”, något som dessa ledare tydligt exemplifierar. 

Sambandet mellan den valda kärnkategorin och de fem stödjande kategorierna analyseras nedan 
och understrykas bör att ingen värdering av den relativa vikten av dessa i relation till kärnkategorin 
har gjorts. Mitt antagande är att var och en av dem är nödvändiga för ett tidlöst ledarskap. 
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Kommunikation. En idé måste bäras fram av en effektiv kommunikation för att den skall beröra, 
inspirera och få andra människor att sluta upp och känna delaktighet. Denna kommunikativa 
förmåga kan ta sig många uttryck som vi beskrivit tidigare, och alla våra studerade ledare har i en 
eller annan form haft förmågan att kommunicera effektivt och ge svar på frågan varför. 

Optimism. I naturen kring en inspirerande idé ligger drömmen om ett slutmål som är bättre än 
idag. Ett optimistiskt förhållningssätt till människan och hennes förmåga som gör att vi vågar tro 
och verka för en bättre framtid. I alla de studerade ledarna finns ett stort mått av trotsig optimism 
kring vad som är möjligt att uppnå för att förverkliga idén med gemensamma krafter. 

Disciplin och uthållighet. Genomförandet av en idé/vision möter per definition motstånd därför 
att det utmanar det etablerade. Disciplinen att hålla fast vid sin idé och uthållighet att inte ge upp 
även om motståndet varit stort har med stor tydlighet förkroppsligats bland de studerade ledarna. 
Denna konsekvens gav också ledarna en stark integritet som förstärkte och gav trovärdighet åt 
deras idé. 

Ödmjukhet och lärande. Den sanna naturen av ledarskap för dessa personer handlar mer om att 
tjäna än att härska. Att följa och leda underifrån som en representant för många människor mot ett 
givet mål är mer tilltalande än att ta på sig rollen som en agitator. De är medvetna om att de först 
måste börja förändra sig själva innan de kan uppnå sitt mål och förändra världen utanför. 

Etisk värdegrund. Den empiriska analysen av ledarskapet hos de valda personerna verifierar att 
ett etiskt förhållningssätt och en sund värdegrund gynnar uppfyllandet av deras idé. Det som 
uppfattas som gott och etiskt försvarbart har större möjlighet att vinna folks förtroende och 
inspiration än destruktiva idéer som inte har klangbotten hos folket.  
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5. Slutdiskussion 

Be the change you wish to see in the world 
– Mahatma Gandhi 

5.1 Metoddiskussion 
Det finns ingen metod som är bättre eller sämre än någon annan, däremot så finns metoder som är 
bättre eller sämre i en given situation (Björklund and Paulsson 2003, s 69-70). En styrka med 
empiristudier, i detta fall litteraturstudier, som jag valt, är tidsaspekten då man tar in mycket 
information på relativt kort tid. Litteraturstudier hjälper till att kartlägga existerande kunskap som 
behövs. Till en början i mitt arbete skedde generella ledarskapsdiskussioner med personer från min 
internationella vänkrets, och nästa steg i processen blev litteraturstudier med särskilt fokus på vissa 
aspekter som framkommit i dessa konversationer.  

Vid metodvalet grundad teori, är den första fasen ute på fältet (kan vara i form av intervjuer eller 
självreflektion kring ämnet). Den andra innebär att man som forskare söker litteratur om tidigare 
forskning. Eftersom jag redan börjat ställa intervjuer till mig själv och därefter skall göra en 
litteraturstudie av framgångsrika ledare i modern historia, så låg Grundad Teori som metodval 
närmast till hands. Jag avser att söka efter mönster och skeenden samt svara på frågan Vad händer 
här? 

Som forskare är det viktigt att under hela processen hålla sig till relevans, funktion och 
modifierbarhet, som metoden erbjuder för att följa den röda tråden. Om man missar detta kan hela 
idén falla med det man började med, d.v.s. att försöka hitta en för verkligheten användbar teori. 

5.1.1 Fördelar och Nackdelar med Grundad Teori 
GT metoden ger stor frihet i sin öppna ingångsförfarande, vilket kan vara en stor fördel då man 
börjar forska. Tillvägagångssättet är anpassningsbart och låter sig användas med en mängd olika 
datainsamlingsmetoder, i detta fall har jag valt texter i form av litteraturstudier. Förklaringar, 
begrepp och teorier utvecklas med ständig hänvisning till empiriska data och garanterar därför att 
grundad teori står i kontakt med den upplevda verkligheten (Denscombe 2009, s 144).  

Bilden av luftballongen ger en ledtråd om vad man gör när man lyfter empiriska data till teoretiska 
höjder och landar igen. Här handlar det om processer som man studerat, som inte lätt att identifiera 
och beskriva. Lyftballongen lyfter från marken liksom den process som lyfter data från empirin. 
Korgen utgör de teorietiska begrepp som kan lyfta materialet med hjälp av de teoretiska koderna 
som förbinder korgen med själva ballongen. Ju mer uppblåst ballongen är, desto mer stiger den och 
konsten är att landa igen. Med andra ord, det empiriska grundandet balanserar teoribyggandet för 
att minska risken för alltför vidlyftiga teorier (Guvå and Hylander 2003, s 107). Man bör beakta att 
man som forskare stöter på svårigheter genom att man beger sig ut på en upptäcktsresa och med 
öppet sinne utan några förutfattade betraktelsesätt (Denscombe 2009, s 128).  
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En nackdel med Grundad Teori och en plausibel förklaring till att den inte blivit mer använd som 
forskningsansats är att den uppfattas som tidskrävande och svår att tidsplanera. En annan orsak kan 
också vara att man inte vågar använda sig av en forskningsstrategi som är så strikt (Guvå and 
Hylander 2003, s 9). Man skall vara medveten om att i en del av litteraturen framställs GT med 
hela det teorigenererade perspektivet, medan andra avser strategin för forskningsprocessen (urval, 
bearbetning och analys). En del andra ser alltså GT som en metod för bearbetning eller analys för 
inhämtande av data, där många olika metoder kan användas för urval och insamling. Grundad 
Teori bygger på symboliska interaktionismens teori om att tillvaron konstrueras och förändras 
genom interaktion mellan människor. Därmed utgår forskningen från ett aktörsperspektiv (Guvå 
and Hylander 2003, s 11 ). 

5.2 Återkoppling till tidigare forskning 
I nedanstående så återkopplar och analyserar jag utfallet av min analys (Se 5.2.1) med den tidigare 
forskning som finns inom det aktuella forskningsområdet. För jämförbarhet och överskådlighet så 
sker analysen av var och en av de sex kategorierna som redovisas i figuren nedan.  
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Den valda kärnkategorin Idé som inspirerar, får genomgående ett brett stöd i annan 
ledarskapsforskning som på ett eller annat sätt betonar vikten av en tydlig vision för ett 
framgångsrikt ledarskap. Bennis skriver bland annat att visioner och mål griper tag i människor 
och skapar det nödvändiga fokus som behövs för att dra till sig uppmärksamhet och skapa 
attraktion. De visioner som stora ledare förmedlar ingjuter enligt Bennis ett självförtroende och 
kraft som förenar människor (Bennis and Nanus 1985, s 36 ff.). På samma spår är Simon Sinek 
som i sin bok (Sinek 2009, s 60 ff.) ansluter till denna tes och exemplifierar hur vår tids stora 
ledare har haft förmågan att samla människor genom att måla upp en vision som besvarar frågan 
varför och inte bara hur. Ingela Thylefors exemplifierar i sin bok (Thylefors 2007, s 91 ff.) det 
karismatiska ledarskapet som bärs upp av en stark idé. Det råder med andra ord stor 
samstämmighet mellan mina slutsatser kring idéernas bärkraft och tidigare forskning där 
brännpunkten mellan ledaren och de ledda är visionen.  
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Förmågan att vara Kommunikativ är en kategori för framgångsrikt ledarskap som får stort stöd i 
tidigare forskning. Simon Sinek skriver i sin bok att människor är lockade till ledare som är bra på 
att kommunicera vad de tror på (Sinek 2009, s 55). Bennis understryker att utan kommunikation 
kommer inget att ske, och meningsfullhet kan bara skapas genom effektiv kommunikation (Bennis 
& Warren 1985, s 46 ff.). Men Bennis breddar också detta förhållningssätt och vidgar definitionen 
av kommunikation till att också inbegripa kroppsspråket och sitt sätt att vara. Detta ansluter väl till 
mina slutsatser där de utvalda ledarna visar skiftande förmåga kring det talade ordet men 
kompenserar detta med ett utvecklat kroppsspråk eller stark personlighet. Birgitta Ahltorp skriver i 
sin bok (Ahltorp 2002, s 168) att ledarens mest grundläggande attribut är att få andra att lyssna, 
förstå och sympatisera med de bärande idéerna. 

Optimism är den nästa kategori som enligt min studie beskriver ett framgångsrikt ledarskap. Bill 
Clinton fick för några år sedan en fråga i paneldiskussion på World Economic Forum om vad som 
kännetecknar stora ledare. Hans omedelbara svar var optimism och menade att man inte kan 
inspirera andra om man inte har en optimistisk grundsyn. Intressant nog framkommer i litteraturen 
inte samma tydlighet kring optimismens roll i ledarskapet som jag själv försöker påvisa. Och 
humorn som ett medel för ledaren att gå vidare trots motgångar uppmärksammas knappast alls i 
forskningen. Det få undantag man kan finna i forskningen är Bennis som framhåller värdet för en 
ledare att känna glädje och ha roligt (Bennis & Warren 1985, s 79). Gervase Bushe lyfter i boken 
Klart ledarskap (Bushe 2007, s 197-200) fram aspekten av ha fokus på att utveckla det som går bra 
samt visa uppskattning och optimism och därmed uppmuntra de egenskaper ledaren vill se mer av. 

Kategorin Disciplin och uthållighet är som redovisats tidigare starkt korrelerat med de studerade 
ledarna. Bennis är inne på samma linje och menar att effektivt ledarskap är frukten av konsekvent 
agerande, och understryker vikten av att välja inriktning och sedan hålla fast vid den, oavsett det är 
rätt eller inte (Bennis & Warren 1985, s 39). Detta disciplinerade förhållningssätt angränsar också 
till förmågan att kontrollera sina tankar och sitt agerande och Bennis tar upp vikten av att ledare är 
mentalt tränade att inte ge utrymme till oro och destruktiva tankar. Bushe stödjer detta och myntar 
begreppet det medvetna självet . Att vara medveten om sig själv och sina upplevelser är en 
förutsättning för att framgångsrikt leda andra (Bushe 2007, s 121). Är det något som kommer att 
dröja sig kvar efter att ha läst igenom alla biografier så är det kanske det exempellösa självdisciplin 
som många av dessa ledare uppvisar i sitt tänkande och agerande i strävan mot ett högre mål.  

Ödmjukhet och lärande är ett attribut som de undersökta ledarna alla visar prov på. Birgitta 
Ahltorp menar att en gemensam egenskap för stora ledare är att de ägnar sig åt självreflektion som 
ett medel för att ständigt utvecklas som människor (Ahltorp 2003, s 168). Gurun inom 
managmentlitteraturen, Jim Collins myntar begreppet Level 5 Leadership för de mest 
framgångsrika företagsledarna i sin omfattande studie som ledde till boken ”From Good to Great” 
(Collins 2001, s 36). Detta ledarskap karaktäriseras av en stor personlig ödmjukhet parat med stark 
vilja att uträtta något. Även Bennis tangerar detta område och visar från sin undersökning att de 
bästa ledarna har förmågan att dra nytta av sina misstag och lära nytt (Bennis & Warren 1985, s 
73). Detta drag hos ledare är påfallande även i min studie där de studerande ledarna såg sig 
företrädesvis som en del av en helhet eller en kugge i ett större maskineri. 
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Avslutningsvis så framhåller jag att Etisk värdegrund är ett attribut som de undersökta ledarna alla 
visar prov på. Att finna stöd för detta i forskningen är inte helt enkelt då detta kan uttryckas på så 
många olika sätt. Visserligen är historien full av ledare som verkat för det goda, men också ledare 
med en andra etiska prioriteringar. Jim Collins ger stöd för min slutsats och visar i sin studie bland 
framgångsrika ledarna att en religiös tro hade en stark korellation med exceptionella resultat, men 
också undantag finns (Collins 2001, s 37). Lars Bern är inte lika explicit i sin bok ”Uthålligt 
ledarskap” (Bern 1993) utan talar istället om nödvändigheten av en grundläggande etik som hjälper 
ledare att anlägga ett mer långsiktigt perspektiv på de viktiga beslut som berör många människor. 

Den danske filosofen Sören Kierkegaard (1813-1855) är inget vanligt återkommande namn inom 
ledarskapsforskningen. Ändå anser jag att han bättre än många andra har lyckats fånga ledarskapets 
yttersta kärna och konkluderar ett antal attribut som måste finnas på plats för att framgångsrikt leda 
andra människor. 

 

"Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna honom där han är och 
börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att 
hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det 
han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mycket mer. Vill jag ändå 
visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli 
beundrad av den andre istället för att hjälpa honom."  

 

5.2.1 Fortsatt forskning på området 
I ett försök att rekommendera fortsatt forskning kring området tidlöst ledarskap så skulle jag gärna 
se att ett utökat antal ledare studerades för att verifiera tillförlitligheten i mina slutsatser. 
Inriktningen av dessa ledare skulle förslagsvis kunna utökas till att inte bara studera politiska, 
religiösa, andliga och spirituella ledare utan också även analysera ledarskapet bland företag samt 
inom idrottens värld. Dessutom tror jag att forskningen kring tidlöst ledarskap skulle berikas 
ytterligare om även genusperspektivet kunde adderas, något som är saknas i denna gren av 
forskningen. 

En annan dimension som också skulle vara värt att belysas ytterligare är de olika dimensionerna av 
makt i tidlöst ledarskap. En koppling som torde generera en hel del ytterligare aspekter av intresse. 
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5.3 Resultat diskussion och slutsats 
I sammandrag visar min analys av dessa politiska, andliga och spirituella ledare att det tycks finnas 
ett antal faktorer som förenar ett framgångsrikt ledarskap oberoende av tid eller kontext. Det 
framkommer med tydlighet att utan en bärande ide som inspirerar kan ingen ledare oberoende av 
karaktärsdrag nå framgång. Denna kärnkategori får anses vara ett axiom som utgör ledarskapets 
innersta kärna.  

Denna kärnkategori är nödvändig men dock inte tillräcklig för att nå framgång. Till detta skall 
tillfogas nödvändigheten att vara kommunikativ och ha en optimistisk grundsyn för att skapa 
engagemang och få ut sitt budskap på ett effektfullt sätt. En genomgående egenskap hos dessa 
ledare är disciplin och uthållighet för att hålla fast vid inslagen färdriktning. Som närmast en 
kontrast till denna beslutsamhet framstår också den stora ödmjukheten och vilja att ständigt lära 
som typiska karaktärsdrag för dessa personer. Avslutningsvis så finns starka samband mellan dessa 
personers inneboende vilja att leva ett gott liv och göra gott. Den etiska värdegrunden är med 
andra ord central i deras ledarskap och deras värdegrund går ofta att härleda till en stark tro.  

En intressant och bakomliggande omständighet för de flesta av dessa personer är deras 
transformation i unga år, eller pånyttfödelse som tidigare forskning refererar till. Paradoxalt nog 
verkar det som om en problematiska och utmanande uppväxtår i kombination med en vuxen 
förebild som kommer in som substitut i frånvaron av en eller båda föräldrarna.  

I sammandrag är min slutsats att bland de ledare som jag studerat finns bevisligen ett antal 
gemensam tidlösa egenskaper som är nödvändiga för att framgångsrikt leda andra människor. Och 
dessa attribut är förmodligen lika sanna igår som de kommer att vara gångbara hos framtida ledare. 

5.4 Avslutande kommentar 
En uppsats kring ledarskap tenderar alltid att skapa debatt då de flesta personer har en uppfattning 
kring ledarskap och vad som gör det framgångsrikt. Detta ställer därmed stora krav på ett sunt 
vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med denna uppsats. Alla led i det vetenskapliga arbetet från 
definitioner, antaganden, avgränsningar och diskussion måste göras med stor pedagogisk skärpa.  

Denna forskning har gett mig väldigt mycket och öppnat upp ögonen för många stora ledare och 
deras sätt att leda. Det har varit en lärorik resa att få göra detta. Det har varit inspirerande och 
roligt, dock långa och många sena nätter med böcker och skrivande. Personligen så intresserar mig 
ämnet väldigt mycket, så det vore en ära att vid ett senare tillfälle få fortsätta att forska inom detta 
område. Jag önskar också nyttja dessa nyvunna kunskaper om ledarskap i min nuvarande eller 
framtida roll inom skolans värld. 

Precis som poliskommissarie Wallander kände jag inledningsvis att jag inte visste vad jag letade 
efter, men allt eftersom jag applicerade principerna för Grundad Teori så föll bitarna på plats och 
ett mönster började uppenbara sig. Metoden Grundad teori, har passat mig och min forskning, även 
om jag vid några tillfällen känt mig vilsen. Personligen hoppas och tror jag att jag bidragit med 
något som fört forskningen kring ledarskap en liten bit framåt, och är sugen att fortsätta min resa 
kring ledarskapets universella gåta. 
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Bilaga 1 Litteratur och Mind Maps 

 

 

 

 

 

Analyserade MindmapsGenomläst litteratur 
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Bilaga 2 Mind Map metodik 
 
 
How to do a Mind Map (www.mind-mapping.co.uk) 
 

1. Take a blank piece of paper, A4 or larger. Blank paper allows 360º of freedom to express the 
full range of your cortical skills, whereas pre-drawn lines restrict the natural flow of your 
thoughts.  

2. Use the paper in landscape orientation. Words and images have more space in the direction we 
write, so they don’t bump into margins as quickly.  

3. Start in the centre. Thoughts start in the centre of our mental world. The Mind Map page 
reflects this!  

4. Make a central image that represents the topic about which you are writing/thinking. A picture 
is worth a thousand words. It opens up associations, focuses the thoughts, is fun and results in 
better recall. 

5. The main themes around the central image are like the chapter headings of a book. Place on a 
line of the same length. The central lines are thick, curved and organic i.e. like your arm 
joining your body, or the branch of a tree to the trunk.  

6. Start to add a second level of thought. These words or images are linked to the main branch 
that triggered them. Your initial words and images stimulate associations. Attach whatever 
word or image is triggered. Connected lines create relationships and a structure. They also 
demonstrate the level of importance, as from a branch to a twig.  

7. Add a third or fourth level of data as thoughts come to you: Use images as much as you can, 
instead of, or in addition to the words. Allow your thoughts to come freely, meaning you ‘jump 
about’ the Mind Map as the links and associations occur to you.  

8. Have fun! 
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Praktiskt exempel för Mind Map 
 
Nedan redovisas ett exempel på en Mindmap som jag gjort för en av de åtta studerade ledarna. 
Inledningsvis läser jag litteraturen och gör understrykningar och anteckningar. Dessa kodningar 
sammanställer jag i Memos för var och en av de studerade ledarna, och utifrån detta material finns 
tillräcklig kodning för att strukturera data i en Mindmap. 
 
För att göra analysen av data enklare och mer logisk så fastställdes en gemensam struktur för en 
Mindmap så tillvida att jag hade ett antal huvudgrenar som hade samma kategorier exempelvis, 
barndom, händelser, budskap, egenskaper och trosuppfattning.  
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laga 3 Litteraturanalys 

Ledare Bokens titel Författare Relation till ledare Övrig kommentar 

Dalai Lama Ledarens väg – ledarskap, buddhism 
och lycka i en sammanlänkad värld 

Dalai Lama och Laurens 
Van Den Muyzenberg 

Syftet till att skriva boken är att Dali Lama själv 
bl.a. anser att religiösa ledare borde ta ett 
ansvar för hur den globala ekonomin fungerar. 

Boken är ett resultat på ett lagarbete bl.a. har Dalai 
Lamas yngste bror medverkat, samt Dala lamas 
privatsekreterare. 

Dalai Lama Dalai Lama- En auktoriserad biografi Mayank Chhaya Författaren har intervjuat ca 200 personer för 
boken. Han har även intervjuat den fjortonde 
Dalai Lama samt även Dalai Lams äldsta bror. 

Författarens samvete drivit honom till att skriva 
boken till stöd för Tibet och Tibetanerna. 

Mahatma Gandhi Mahatma! Eller konsten att vända 
världen upp och ner. 

Zac o Yeah Författaren är indisk medborgare sedan några år 
tillbaka. 

Augustprisnominerad. Boken speglar tankar, teorier, 
åsikter och debatter som existerar om Gandhi. 

Barack Obama Dreams from my father Barack Obama   

Barack Obama Barack Obama – med hans egna ord Barack Obama   

Barack Obama Barack Obama - Att våga hoppas Barack Obama   

Hillary Clinton Hillary Clinton. En kvinna med makt 

 

 

Carl Bernstein 

 

 

Carl Bernstein, erhöll Pulitzerpriset 1973 för sitt 
avslöjande om Watergate affären. 

 

Tillsammans med vittnesmål från över 200 av 
Hillarys Clintons nära vänner, medarbetare och 
motståndare har han skrivit denna bok. 
Primärkällorna utgörs av paret Clintons närmaste 
vänner samt medarbetare. 

Hillary Clinton Hillary Rodham Clinton. En politisk 
biografi 

Erik Åsard 

 

Statsvetaren Erik Åsard har följt Hillarys liv och 
karriär från barn och ungdomsåren. 

Erik Åsard är professor i nordamerikastudier med 
inriktning mot statskunskap. Han är en av landets 
främsta USA-kännare och har skrivit ett dussintal 
böcker om politik. 
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Lady Diana Diana Biografin 

 

 

Tina Brown 

 

 

Tina Brown är chefredaktör för Vanity Fair och 
the New Yorker och har intervjuat ca 250 
personer för bokens räkning. 

 

Hennes kunskap om Diana härstammar från Andrew 
Mortons bok, Diana. Her true Story. Likaså har 
Patrick Jephson varit, i hans memoarer Shadows of 
a Princess, memoarer från hans åtta år som Dianas 
hovstallmästare.  

Lady Diana Diana. Den sanna historien berättad 
med hennes egna ord. 

Andrew Morton Diana godkände texten och anteckningarna till 
boken innan den kom ut 1992. Brown har 
intervjuat Diana själv ett flertal gånger. Detta är 
det närmaste vi kan komma en självbiografi. 

Diana har med sina egna ord bidragit till denna 
biografi. Diana gjord själv flera ändringar i 
originalmanuskriptet. Många av Dianas närmaste 
vänner har intervjuats och på så vis bestyrkt det som 
stod i biografin. 

Martin Luther King The autobiography of Martin Luther 
King 

Martin Luther King Jr. 

 

Son till Martin Luther King 

 

Martin Luther King Jr, har använts sig av brev, 
kommentarer från Kings officiella dokument, tal och 
artiklar som beskriver Martin Luther Kings liv. 

Martin Luther King Martin Luther King Colleen Degnan-Veness Denna bok ingår i Penguins Readers, som 
publiceras i olika nivåer för läsare. 

 

Dag Hammarskjöld Att föra världens talan Dag Hammarskjöld   

Dag Hammarskjöld Vägmärken Dag Hammarskjöld   

Dag Hammarskjöld Huvudlinjer i Dag Hammarskjölds 
vägmärken 

Rolf H. Lindholm Författaren är jur.dr. i internationell rätt och f.d. 
minister i UD. 

Han började skriva på hundraårsdagen av Dag 
Hammarskjölds födelse om huvudlinjerna i 
”Vägmärken”. 

Nelson Mandela Nelson Mandela In his own words Nelson Mandela   

Nelson Mandela Long walk to freedom, Nelson Mandela   

Nelson Mandela The autobiography of Nelson Mandela  Kader Asmal, David 
Chidester samt Wilmot 
James 

Boken bygger på Mandelas tal mm. De har även fått tillstånd från Nelson Mandela 
Foundation att skriva denna bok. 
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Bilaga 4 Orsak och verkan för kategorier 
 

Sammanställning av orsak och verkan för kategorier 

Kategorier Orsaker Leder fram till 

Barndomen  Utmanande uppväxt. Frånvarande föräldrar och inte 
sällan skilsmässa, skuld etc. Ilska och bitterhet. 

Intressant nog också en vuxen förebild i deras närhet ex. 
farfar, morbror som har gett dem en sund värdenorm.  

Behov av att bevisa för sig själva om 
andra att han/hon duger någonting till. 
Behovet att bli älskad och att få 
bekräftelse. Gör dem väldigt ambitiösa 
och drivande. 

Lidandet gör att de bättre kan förstå 
andras lidande. 

Vändpunkter Ofta har dessa människor genomgått en transformation 
som omformat det som de tror på. Kan ibland vara en 
enskild händelse som starkt påverkat detta skeende 

Förser dem med ett nytt perspektiv på 
sitt uppdrag. 

Visionen 

 

De flesta har förmågan att samla människor kring ett 
gemensamt ide/vision som är större än dem själva. De 
har förmågan att formulera ett högre syfte och en djupare 
mening som appellerar till de många människorna. Svar 
på frågan varför? 

Ett stort ide som folk samlas kring och 
som skapar motivation och 
engagemang. 

Kommunikation Alla har haft en förmåga eller talang att kommunicera 
effektivt med sin omgivning. Antingen genom en lysande 
retorik eller bara genom sin personlighet. (ex Diana, Dali 
Lama) eller sitt sätt att vara (ex Hillary Clinton, Mahatma 
Gandhi) 

Att förvandla stor/komplexa/svåra samband till något 
begripligt. Tydlighet i budskapet och ser de stora dragen 
och förlorar sig inte i detaljer. Kan konsten övertyga sin 
omgivning (Ex Obama) 

Når fram med ett budskap som gör 
skillnad. Gör de svåra frågorna 
begripliga för alla. 

Relationer Duktiga på att bygga relationer i syfte att överbrygga 
motsättningar. Det man ger får man tillbaka. 

Leder inte genom att sätta sig över andra ”Översitteri 
existerar inte” De gör sig till tolk för de bredare massorna 
och folket. Makt, inte för sin egen skull utan ett medel för 
att uppnå ett högre mål. Inte sällan tycks dessa personer 
stå på de svagas sida och de förtrycktas sida. 

Goda relationer utgör grunden för 
effektiva resultat. Ses som folkets 
företrädare. 

Självkännedom Söker hitta en förståelse om sig själv, dvs. letar i det 
förflutna och söker sanningen och förståelsen om sig 
själv, t.ex. Diana, Obama. Om de känner sig själva så 
känner de också andra. 

Erhållandet av en större empatisk 
förmåga och därmed nyckeln till 
människors innersta behov. Lyhördhet. 

Humor Har utvecklat ett sinne för humor och kan ofta möta 
motgångar med humor och självdistans. För många 
betyder skrattet mycket. T.ex. enligt Dalai Lama håller 
skrattet själen ren. 

Kraft att möta nederlag, och uppnå 
självdistans. 
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Optimism Genom sin inneboende optimism förenas de i tron på att 
man kan förändra tingens ordning och att ingenting är 
omöjligt. ( t.ex. Martin Luther King). 

Modet och drivkraften att förändra 
tings ordning. 

Stark självkänsla Har utvecklats och mognat till trygga personer med en 
stark självkänsla och “tror på sin inneboende förmåga” 
(typiskt Mahatma Gandhi, Barack Obama). 

Trygghet som skänker omgivningen 
tillit och förtroende. 

Disciplin Många förenas i att de agerar mycket disciplinerat och på 
gränsen till asketiskt. 

Fokus på sitt uppdrag och mindre 
distraktioner. 

Ödmjukhet Ödmjukhet inför det okända och det ovissa, t.ex. Obama, 
Lady Diana. 

Skapar trovärdighet och integritet. 
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