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Sammanfattning 
Bakgrund: Ledarskap är ett omfattande begrepp med skiftande definitioner. Ledarskap kan ge 
föreställningen av inflytelserika, driftiga personer som påverkar både organisationen och dess 
medarbetare. För att dels fördjupa oss inom ledarskapsområdet och dels finna vad som kan ligga 
bakom en ledares unika förmåga att nå ut till sin omgivning valde vi att studera Jan Stenbeck. 
Många har en åsikt om honom och han beskrivs som en karismatisk, mäktig person med en stark 
vision. 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att genom de tre valda perspektiven karisma, vision och makt studera Jan 
Stenbeck som ledare samt därmed diskutera vad som gjorde honom inflytelserik. 
 
Genomförande: Uppsatsen bygger på tillgänglig teoribildning om ledarskap, karisma, vision och 
makt. Dessutom har empiriska studier genomförts med hjälp av litteratur- och artikelstudier om 
Jan Stenbeck. 
 
Resultat: Vi har kommit fram till att Jan Stenbecks ledarskap i grunden lär ha utgått från hans makt. 
Vi finner även att karismatiskt och visionärt ledarskap utgjorde viktiga delar i hans ledarskap. 
Dessa lär, enligt vår mening, ha varit underordnade maktens betydelse för hans förmåga att 
påverka. Vidare har vi funnit att Jan Stenbeck utövade åtminstone fyra olika ledarstilar och därmed 
kan han anses ha varit en effektiv ledare.  
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Abstract 
Background: There are many definitions of leadership. The term leadership can give the impression 
of influential, successful individuals who effect both the organization and the followers. To learn 
more about leadership and to find out why some leaders have unique capacity to influence people 
in our society we chose to study Jan Stenbeck. Many people have an opinion about him and he is 
described as a charismatic, powerful leader with a strong vision. 
 
Purpose: The purpose with this thesis is to study Jan Stenbeck from three different leadership 
perspecitives: charisma, vision and power and to analyze what made him influential as a leader. 
 
Procedure: This thesis is based on available theories concerning charismatic leadership, visionary 
leadership and leadership with power. We have made our empirical studies by reading biographies 
and articles concerning Jan Stenbeck. 
 
Result: We have reached the conclusion that power seemed to be the most important aspect of Jan 
Stenbeck’s leadership. Charismatic and visionary leadership were though essential parts as well.  
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”Jag minns honom som karismatisk och mycket vänlig. En genial 
person och en tuff affärsman som hela tiden låg tre drag före. Han 
var oerhört begåvad och allmänbildad.” 

Robert Aschberg, journalist
(Aftonbladet, 020820, a)

 
 

”Jag känner en hatkärlek till Stenbeck. Han hade en djävla känsla 
för vad som skulle komma. Jag gillade hans hårda satsningar. Han 
var en färgstark, fantastisk kille med nästan bara positiva kvaliteter. 
Men det fanns en bit jag inte gillade – hans människoförakt.” 

Björn Nordstrand, tidigare VD för TV4 
(Finans Vision, 020820, a) 

 
 

”Som uppstickare har han skakat om i de gamla sömniga 
monopolen på svensk mediamarknad. Samtidigt har han ibland stått 
för en företagskultur som känns väldigt främmande och minst sagt 
kontroversiell. Men han har varit en viktig mediaentreprenör.” 

Marita Ulvskog, kulturminister
(Finans Vision, 020820, a)
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11..  IInnlleeddnniinngg  
Kapitlet inleds med en beskrivning av företagsledaren Jan Stenbeck, ordförande i 
medieimperiet Kinnevik. Presentationen åtföljs av en problemdiskussion, där vi 
introducerar uppsatsens teoretiska inriktning. Här tydliggörs kopplingen mellan 
teorier som karisma, vision och makt i samband med ledarskapet. I problem-
formuleringen ställer vi sedan upp våra forskningsfrågor och beskriver vad det är 
hos Jan Stenbeck som vi avser att undersöka med utgångspunkt från vår 
problemdiskussion. Slutligen preciseras arbetets syfte och avgränsning, samt hur 
uppsatsens delar är disponerade. Detta för att läsaren lättare ska kunna navigera i 
arbetet. 

1.1. Bakgrund 
Ledarskap är ett område som väckt mångas intresse, även vårt. Det finns mycket 
skrivet om ledarskap, både i form av böcker och artiklar. Begreppet ledarskap ger 
intrycket av mäktiga, dynamiska individer som till exempel de personer som 
företräder stora företag. Det finns i vårt samhälle ett antal ledare som enligt vår 
åsikt är mer framgångsrika än andra när det gäller att förmedla sitt budskap. 
Genom att studera en sådan, som vi uppfattar det, speciell ledare är vår avsikt att 
öka förståelsen för vad som kan ligga bakom dennes unika förmåga att nå ut till sin 
omgivning. 
 
Vi har valt att fördjupa oss inom ledarskapsområdet genom att studera den nu 
avlidne Jan Stenbeck som var grundare och ordförande i bland annat Tele2, MTG, 
Metro International, Millicom International och Transcom Worldwide. Han 
förknippas dock allra främst med ordförandeskapet i Industriförvaltnings AB 
Kinnevik. (Dagens Nyheter (DN), 020820, a) Kinnevik är ett företag som Jan 
Stenbeck ärvde efter sin far Hugo Stenbeck (Göteborgs-Posten (GP), 020821, a). 
Jan Stenbeck, var känd för sitt sätt att driva företag och han var en svensk pionjär 
inom flera områden. Det förefaller som att många människor har satt likhetstecken 
mellan Jan Stenbeck och hans bolag. (Aftonbladet, 020820, b) De företag som han 
kontrollerade benämns omväxlande i artiklar och litteratur som Kinnevik, 
Kinnevik-gruppen, Our Group, Stenbeckssfären och Stenbecksbolagen (se 
bilaga 1). I detta arbete kommer fortsättningsvis benämningen Kinnevik alternativt 
Kinnevik-gruppen att användas. 
 
Jan Stenbeck avled i Paris den 19 augusti 2002 (Kinneviks hemsida, 021202). När 
börsen dagen efter, den 20 augusti 2002, öppnade dök aktierna i hans bolag kraftigt 
(Aftonbladet, 020820, c). Fallet blev mellan 10 och 20 procent efter beskedet om 
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huvudägaren Jan Stenbecks död (GP, 020825, b). Uttryckt i kronor ledde oron efter 
hans bortgång till att börsvärdet den 20 augusti 2002 föll med fyra miljarder kronor 
till 32 miljarder kronor (Aftonbladet, 020821, d). Förklaringen till fallet är enligt 
Borås Tidning (020821, a) att Jan Stenbecks bortgång väcker många frågor. Till 
följd av korsvist ägande i bolagen, tycks han ha varit den enda som hade den totala 
överblicken över bolagen i Kinnevik-gruppen (GP, 020825, b). Dessa är hårt 
finansiellt pressade efter det senaste årets kraftiga börsfall. Aktieanalytikern Peter 
Malmqvist förklarar börsraset med oroligheten för hur bolagen “utan den 
betydelsefulle och kontroversielle Jan Stenbeck ska reda ut stormen” (Borås 
Tidning, 020821, a). Det speglar hur mycket Jan Stenbeck personligen betydde för 
bolagen, och oron för att han ensam hade överblicken över deras snåriga 
ägarsamarbeten och inbördes relationer (GP, 020825, b). Aktieanalytikern Roger 
Jansson menar att ”Jan Stenbeck var en tydlig ledare. Hans död skapar ett 
maktvakuum, vilket i sin tur leder till osäkerhet och fallande kurser” (Svenska 
Dagbladet (SvD), 020821, a). 
 
Jan Stenbecks död har fått stor uppmärksamhet. I SvD påstås det att allmänheten 
kan ha fått intryck av att han och hans bolag tillsammans haft en stor betydelse för 
Sverige. I artikeln hävdas dock att det inte riktigt är så. Det är istället Jan Stenbeck 
som person som fängslar. (SvD, 020822, b) Henrik Westman menar i Dagens 
Industris (DI) minnesextra att ”Jan Stenbeck var en av landets mest kända 
affärsmän, trots att han sällan gav intervjuer eller på annat sätt framträdde 
offentligt. Han var anonym och samtidigt ökänd.” (DI, 020821, a) I SvD bekräftas 
bilden av Jan Stenbeck som en anonym företagsledare. Han beskrivs som ”det 
svenska näringslivets Greta Garbo: rik, mäktig, mediaskygg och hemlighetsfull – 
gav aldrig intervjuer, lät sig inte fotograferas” (SvD, 020821, c). 
 
Vi har uppfattat att de flesta har en åsikt om Jan Stenbeck och att han inte verkade 
lämna någon oberörd. Han framställs ofta som en karismatisk och mäktig person 
med stora visioner. Han var även en person som vågade ta risker. Bilden som 
biografier och tidningsartiklar ger av personen Jan Stenbeck är dock ibland 
motsägelsefull. Han beskrivs som både charmig och odräglig. Han både 
fascinerade och skrämde sin omgivning på samma gång. Han var både tuff och 
mjuk. (DI, 020821, b) Susanna Popova, skribent och debattör, tidigare 
chefredaktör på Moderna Tider, beskriver Jan Stenbecks mjuka sida enligt 
följande; ”Jag uppfattade honom som en ganska mjuk person som hade ett brett 
register och en förmåga att uttrycka intuitiva känslor” (DI, 020821, c). Många 
personer vittnar också om hans humoristiska drag. I DI: s minnesbilaga finns 
artikeln ”En showman framför allt” där det beskrivs hur hela MTGs styrelse klädde 
sig i svarta solglasögon och Blues Brothers-kostymer i samband med 
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fotograferingen till årsredovisningen 1997. (DI, 020821, b) Enligt vår mening är 
bilden ett typiskt exempel på Jan Stenbecks humor.  
 
Enligt Hasse Olsson på DI, var Jan Stenbeck en kapitalist som såg till att ha roligt 
under tiden han tjänade pengar. Han beskriver vidare Jan Stenbeck som 
hänsynslös, vilket bland annat visade sig genom att han kunde strunta i andra 
aktieägare och att han kunde avskeda medarbetare utan att blinka. (DI, 020821, d) 
Sven Hagströmer, som suttit i Tele2: s styrelse sedan 1997, menar däremot att Jan 
Stenbeck var mycket känslig och lyhörd men att han ibland framställdes som en 
hänsynslös person. Hagströmer menar nämligen att ”en ledare som inte städar i 
sin organisation är antingen lat eller feg och det är två saker som Jan absolut inte 
var. Han var en riktig ägare” (DI, 020821, e).  
 
Ett begrepp som ofta nämns i beskrivningarna om Jan Stenbeck är att han var 
okonventionell. Hasse Olsson från DI är en av många personer som beskriver Jan 
Stenbeck just som okonventionell och även oförutsägbar. ”Hans förmåga att 
identifiera monopol och oligopol som intressanta entreprenörsområden har lett till 
att mycket ser annorlunda ut idag framför allt inom medier och telekom” (DI, 
020821, d). Den ansvarige utgivaren för tidningen Metro, Sakari Pitkänen säger 
om Jan Stenbeck ”Jag tycker att Jan Stenbeck var en mycket stor affärsman. Han 
genomförde sina visioner. Det var en stor bedrift.” (Aftonbladet, 020820, a) 
 
Enligt Aftonbladets journalist Lena Mellin, höll Jan Stenbeck sitt affärsimperium i 
ett järngrepp. Att folk fick sparken och flyttades utan någon sentimentalitet ger 
bilden av honom som en gammaldags och auktoritär ledare. (Aftonbladet, 
020820, e) Även om Jan Stenbecks ledarskap av vissa betraktas som 
gammalmodigt, framstår han ändå som att ha varit en nyskapande person ur en 
annan aspekt. Göran Persson uttalar sig i DN efter Jan Stenbecks bortgång att han 
”var en nydanare i svenskt näringsliv, en person som utifrån ett gammalt 
industriellt arv förmådde skapa något nytt” (DN, 020820, b). Han var enligt 
Andersson (2000) med och förändrade informationsteknologin med hjälp av ett 
gammalt familjeföretag i skogsbranschen. Andersson berättar vidare om 
förändringen av Kinnevik från skogsbolag till medieimperium. Verksamheterna 
kring mobiltelefoni och callcenters byggdes upp med hjälp av skog och stål. Jan 
Stenbeck befann sig mitt i den omfattande förändringen som samhället har 
genomgått sedan slutet av sjuttiotalet. 
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1.2. Problemdiskussion 
Vi upplever att ledaren har en mycket viktig roll i organisationen eftersom 
ledarskapet påverkar både dess inriktning och dess medarbetare. Begreppet 
ledarskap innebär mer än enbart en formell befogenhet. Ett sätt att finna vad 
begreppet innebär i en vidare mening är att studera de olika definitionerna av 
ledarskap som varierar mellan olika forskare. 
 
Ledarskap är, enligt Tannenbaum (ur Yukl, 1994), en form av påverkan som sker 
mellan individer, i en viss situation och som genom kommunikationsprocesser 
riktas mot uppnåendet av specifika mål. Kotter (ur Rollinson med flera, 1998), 
definierar ledarskap som en process där en vision skapas för organisationen och 
där ledaren har förmågan att se till att denna vision blir verklighet och att den 
upprätthålls. Ledarskapet kan, enligt Yukl (2002), påverkas av ledarens 
egenskaper, dennes beteenden och ledarstil, samt de situationer inom vilka 
ledarskapet utövas. Vissa ledarskapsteorier inriktar sig mer på någon av dessa 
kategorier än de andra. Nyare ledarskapsteorier tar dock ofta flera av dessa 
variabler i beaktande vid analysering av ledarskapet, exempel på detta är teorierna 
om karismatiskt ledarskap. De karismatiska ledarskapsteorierna framträder som en 
allt viktigare del av ledarskapet vilket, enligt Maccoby (2000), kan ha sin 
förklaring i att företagsvärlden upplever en enorm förändring som kräver ett 
karismatiskt och visionärt ledarskap.  
 
För att vara effektiv som ledare, är det enligt Yukl (2002) nödvändigt att ledaren 
har förmågan att påverka sina medarbetare att utföra arbetsuppgifter på bästa sätt. 
Ledarens påverkan bör också kunna leda till att medarbetarna ställer upp på 
ledarens förslag, samt hjälper till att implementera fattade beslut. Yukl menar 
också att för att förstå vad det är som gör ledare effektiva, krävs det en analys av 
de komplicerade maktrelationer och påverkansprocesser som förekommer inom 
organisationer.  
 
En ledares effektivitet kan enligt Goleman (2000) bestämmas med hjälp av en 
analys av de olika ledarstilarna som ledaren utövar. Goleman definierar sex 
specifika ledarstilar som alla har en gemensam nämnare. De grundar sig på 
ledarens emotionella intelligens. Enligt detta synsätt kan en ledare betraktas som 
effektiv om denne använder sig av minst fyra av ledarstilarna. 
 
Ledare håller idag en högre profil än vad de tidigare gjort. Maccoby (2000) menar 
att företag idag spelar en mycket större roll i våra liv än tidigare och att 
företagsledare allt oftare syns i rampljuset. Eftersom personfokuseringen på 
ledaren har ökat, finner vi det intressant att studera vad som kännetecknar en ledare 
för att denne framgångsrikt ska kunna leda sin organisation och påverka sin 
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omgivning. Det förefaller oss att när unika ledare i vårt samhälle beskrivs i media, 
används bland annat begrepp som karismatisk, okonventionell, självsäker, visionär, 
entreprenör, mäktig och risktagare. Vi upplever att dessa begrepp har en nära 
relation till varandra och till viss del flyter samman. När vi studerar ledarskaps-
litteratur utkristalliseras särskilt tre teoriinriktningar. Det är ledarskapsteorier kring 
karisma, vision och makt som sammanfattar ovannämnda begrepp och samtidigt 
behandlar en ledares förmåga att påverka sin omgivning. Vi har valt att utifrån 
dessa perspektiv studera Kinnevik-gruppens före detta ledare Jan Stenbeck. 

1.3. Problemformulering 
Det finns många åsikter om Jan Stenbeck som ledare. Flera personer tycks ha satt 
likhetstecken mellan honom som person och de bolag som han kontrollerade. 
(Aftonbladet 020820, b) Med utgångspunkt från problemdiskussionen är avsikten 
att analysera Jan Stenbeck som ledare utifrån följande frågeställningar: 
 

•  Vad var det som gjorde att Jan Stenbeck uppfattades som inflytelserik över 
sina bolag och sin omgivning? 

•  Kan Jan Stenbeck betraktas som att ha varit en effektiv ledare? 

1.4. Syfte 
Syftet är att genom de tre valda perspektiven karisma, vision och makt studera Jan 
Stenbeck som ledare samt därmed diskutera vad som gjorde honom inflytelserik. 

1.5. Avgränsning 
Då ledarskap är ett stort område avgränsar vi oss i denna uppsats till att enbart 
diskutera en ledares sätt att vara utifrån de valda perspektiven karisma, vision och 
makt. 
 
Uppsatsen kommer inte att behandla ägarstrukturen inom Kinnevik-gruppens 
bolag, då vi bedömer strukturen och ägarförhållandena som oklara. Bolagens 
verksamhet kommer inte heller att behandlas, förutom då vi anser att informa-
tionen kan vara av intresse för att förtydliga bilden av Jan Stenbeck som person. 
 
Det är endast den bild som förmedlas genom tidningsartiklar och biografier av Jan 
Stenbeck som vi fokuserar på i vår uppsats. 
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1.6. Disposition 
Uppsatsens fortsatta disposition inleds med kapitel två som är ett metodavsnitt, där 
bland annat förhållningssätt samt tillvägagångssätt i uppsatsarbetet beskrivs. De 
fyra kapitlen som därpå följer, utgör uppsatsens teoretiska referensram. Kapitel tre 
inleds med en definition av begreppet ledarskap, samt en beskrivning av ur vilka 
perspektiv ledarskapet kan betraktas. Detta är tänkt som en introduktion till de 
övriga tre kapitlen i referensramen. Kapitel fyra beskriver karismatiskt ledarskap, 
kapitel fem visionärt ledarskap och kapitel sex behandlar ledarskap och makt. Vi 
övergår i kapitel sju till att redogöra för våra empiriska iakttagelser, som grundar 
sig på den bild som ges av Jan Stenbeck i biografier och tidningsartiklar. 
Uppsatsens åttonde kapitel presenterar därefter en analys av informationen i 
empirin baserad på referensramens teorier. I det nionde och avslutande kapitlet 
besvaras slutligen frågeställningarna i uppsatsens syfte och förslag till fortsatt 
forskning ges. En grafisk översikt av uppsatsens disposition visas i figur 1 nedan. 
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22..  MMeettoodd  
Syftet med detta kapitel är att öka läsarens förståelse för vårt tankesätt och vägen 
fram till våra slutsatser. Kapitlet är även ett viktigt redskap för oss själva genom 
att det hjälper oss att fortskrida i vårt arbete. Vi ser studien som en lärprocess, 
som består av datainsamling, teoristudier och analys. Allting sker i växelverkan. 
Inledningsvis redovisas de vetenskapliga teorier som vi anser stämmer överens 
med vår syn på vetenskapen, därefter presenteras tillvägagångssättet och slutligen 
diskuteras studiens trovärdighet. 

2.1. Vetenskaplig ansats 
Skilda vetenskapliga synsätt medför olika antaganden om det som vi vill försöka 
förstå. Detta gör att vi angriper problemen på olika sätt (Arbnor och Bjerke, 1994). 
Den vetenskapliga forskningen kan betraktas antingen utifrån ett positivistiskt eller 
ett hermeneutiskt synsätt. Att först beskriva de karaktäristiska dragen hos de olika 
synsätten och sedan redogöra för vår vetenskapliga syn anser vi är viktigt för att 
öka läsarens förståelse för vår studie. 
 
Positivismen har sitt ursprung inom naturvetenskapen. Enligt Alvesson och 
Sköldberg (1994) bör fakta enligt positivismen vara observerbara. Vetenskapliga 
teorier kan härledas från observationer och erfarenheter. Inom positivismen 
förklaras olika fenomen genom kausala samband och forskaren är en observatör.  
 
Ordet hermeneutik översätts vanligen med tolkningslära. Carlsson (1991) beskriver 
innebörden av hermeneutik som att forskaren inte bara konstaterar och registrerar 
ett beteende, såsom inom positivismen, utan att han även försöker förstå 
innebörden av individens beteende. Forskaren som strävar efter förståelse använder 
sig oftast av kvalitativa forskningsmetoder. Alvesson och Sköldberg (1994) skriver 
att huvudtemat för hermeneutiken är att meningen hos en del endast kan förstås om 
den sätts i samband med helheten. Helheten består således av delar och kan därför 
endast förstås ur dessa. Detta leder oss till den så kallade hermeneutiska cirkeln. 
Gilje och Grimen (1992) skriver att den hermeneutiska cirkeln pekar på sambanden 
mellan det vi ska tolka, förförståelsen och det sammanhang vari tolkningen sker. 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) har ett annat sätt att beskriva processen. De 
kallar tolkningsmetoden för den hermeneutiska spiralen, vilket vi anser är en bättre 
förklaring till vad som sker under vår arbetsprocess. Vår tolkning är att i en cirkel 
har processen en karaktär av rundgång, medan det i en spiral uppstår något nytt. Vi 
rör oss mellan del och helhet, referensram och empiri, för att få en successivt 
fördjupad förståelse för det vi undersöker. Vår bakgrund och erfarenhet utgör 
förförståelsen, vilken därmed påverkar hur vi tolkar det vi ser. Vi instämmer i den 
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hermeneutiska synen på samhället som en social konstruktion där det finns en 
ständig växelverkan mellan helhet och del, mellan teori och empiri och den 
ständigt ökade kunskapen hos forskaren. För att förstå helheten måste vi därför 
först uppnå förståelse för de olika delarna som ska undersökas. Som vi uppfattar 
det, är dessa delar teorier kring karisma, makt, vision, då de här begreppen är 
framträdande i den information som ges i biografier och artiklar om Jan Stenbeck 
som person. Eftersom vi utifrån biografi- och artikelförfattarnas uppfattningar om 
Jan Stenbeck, försöker uppnå förståelse för honom som ledare, ser vi tydligt att vår 
undersökning präglas av hermeneutiken.  
 
För att kunna genomföra en studie som förklarar verkligheten och för att ge arbetet 
vissa riktlinjer, måste en del antaganden göras i inledningsskedet. Arbnor och 
Bjerke (1994) skriver att forskaren inledningsvis måste fatta beslut om vilken/vilka 
ansatser som lämpar sig för studien och de egna värderingarna, samt försäkra sig 
om att den/de olika ansatserna passar ihop. Eftersom vi kommer att tolka andra 
människors uttryck och åsikter om Jan Stenbeck, anser vi att vår studie har en 
tolkande ansats. Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver tre olika förståelse-
ansatser nämligen induktion, deduktion och abduktion. Nedan kommer vi att föra 
en diskussion kring hur vår studie förhåller sig till dessa begrepp. 

2.2. Induktion, deduktion och abduktion 
Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) utgår induktion från en stor mängd olika 
fall. De påstår vidare att det finns ett samband mellan dessa och att sambandet är 
generellt giltigt. Deduktiv ansats däremot utgår från en generell regel och påstår att 
regeln förklarar ett visst enskilt fall. Förståelseansatserna betraktas vanligtvis som 
uteslutande alternativ, men det är svårt att passa in all forskning i dessa 
förklaringar.  
 
Referensramen i vår studie kommer att byggas upp med utgångspunkt från 
existerande teorier om ledarskap, karisma, vision och makt. Vi kommer även att 
skapa oss en uppfattning om Jan Stenbeck genom biografier och ett stort antal 
artiklar. Därigenom utvecklar vi ny kunskap såsom i en hermeneutisk spiral. Enligt 
vår mening är det således svårt att kategorisera arbetet med begreppen induktion 
och deduktion. Alvesson och Sköldberg (1994) kallar en blandning av ovanstående 
begrepp för abduktion, vilket enligt vår uppfattning passar bättre för denna studie. 
 
Abduktion innebär att ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande 
mönster, som förklarar fallet i fråga. Ansatsen utgår ifrån empiriska data, men 
avfärdar inte vetenskapliga teorier. Alvesson och Sköldberg skriver vidare att 
abduktion har beröringspunkter med hermeneutiska tillvägagångssätt, vilket 
styrker vår uppfattning om att denna studie har en abduktiv ansats. De menar att 



 
 Metod 

 9

analysen av empirin kan kombineras med litteraturstudier och att teorin ses som en 
inspirationskälla som ger förståelse. Under processen växlas teori och empiri och 
omtolkas successivt. Vi kan dra en parallell till vårt arbetssätt att utgå från olika 
personers beskrivningar av Jan Stenbeck, som är hämtade både från biografier och 
från tidningsartiklar. Empirin kombinerar vi sedan med referensramens studier av 
ledarskapsteorier. Teorin ger oss både förståelse och idéer. I denna hermeneutiska 
spiral anser vi att vår förståelse har fördjupats. 

2.3. Författarnas förförståelse och syn på 
verkligheten 

Arbnor och Bjerke (1994) skriver att det finns olika metodsynsätt inom 
företagsekonomin. Det råder vidare olika uppfattningar om vad metod är och hur 
den ska användas. Metodsynsätten ser verkligheten på olika sätt och angriper 
således problem på skilda sätt. För att förstå det material som insamlas och 
bearbetas, är det av yttersta vikt att först ha reflekterat över hur ens synsätt 
påverkar de egna observationerna, förklaringarna och förståelsen. 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) bildar metoden vägledande principer för 
kunskapsprocessen. För att metoden ska vara effektiv måste den stämma överens 
med kunskaparens grundläggande principer men även med problemet. Metoden 
ska således vara konsekvent. 
 
Vår förförståelse har sin grund i den kunskap vi erhållit under våra studier vid 
Linköpings universitet samt en specifik kunskap i ämnet ledarskap som vi har 
skaffat oss genom litteraturstudier under uppsatsarbetet. Utöver detta har vi även 
en allmän kunskap som vi skaffat oss tidigare i våra liv. Vi ser även här att den 
hermeneutiska spiralen återfinns i vårt arbetssätt. Utifrån vår förförståelse har vi 
formulerat studiens problemställning och under arbetets gång har 
litteraturstudierna gett oss ny kunskap som i sin tur ökat vår förståelse. Således kan 
vi påstå att metodvalet har präglats av vår förförståelse. 
 
I denna studie kan, enligt vår mening, paralleller dras mellan vår syn på verklighet 
och aktörssynsättet. Arbnor och Bjerke (1994) skriver att aktörssynsättet ser 
verkligheten som en social konstruktion som är beroende av oss. Intresset riktas 
mot aktörers agerande i ett socialt sammanhang. Helheter och delar är flertydiga 
och omtolkas kontinuerligt. Verklighet beskrivs med utgångspunkt av hur aktörer 
upplever och tolkar verkligheten. Den kunskap som hämtas är individberoende och 
vi anser att det stämmer överens med vår syn på förförståelse som vi har beskrivit 
ovan. 
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2.4. Tillvägagångssätt 
Med utgångspunkt från beskrivningarna av Jan Stenbeck som finns i de biografier 
och de hundratals artiklar vi studerat, framträder bilden av en karismatisk person 
med stor makt och en stark vision. Omgivningens tilltro till hans vision och 
kreativa affärslösningar tycks ha varit stor och han framställs som mäktig och 
betydelsefull. 
 
För att fördjupa oss i frågorna som vi framställt i problemformuleringen, 
påbörjades magisteruppsatsen med studier av skrivet material om Jan Stenbeck. 
Efter att ha erhållit en bild av vad som var kännetecknande för honom, studerade vi 
befintliga teorier och modeller om ledarskap, karisma, vision och makt. Med hjälp 
av det studerade materialet, formade vi vår referensram som uppsatsens analys 
stödjer sig på. Det studerade materialet och litteraturen består av biografier, 
tidningsartiklar, ledarskapslitteratur och internetkällor.  
 
För att söka tidningsartiklar om Jan Stenbeck använde vi oss bland annat av 
Linköpings universitetsbiblioteks allmänna databas, varifrån vi länkade oss vidare 
till artikeldatabaserna Mediearkivet och PressText. Därutöver sökte vi fram artiklar 
genom tidningarnas egna hemsidor, men vi fick även beställa vissa artiklar i 
pappersupplaga via biblioteket. Totalt fick vi fram cirka 200 artiklar publicerade 
2002 som kunde vara intressanta för vår studie. Dessa artiklar gick vi noga igenom 
och sammanställde dem därefter i ett register. Vi valde bort artiklar som 
behandlade affärshändelser och vi bortsåg även från artiklar som beskrev tvisten 
om Jan Stenbecks arv. Efter denna gallring kom vi att använda 66 artiklar som vi 
fann relevanta eftersom de beskrev Jan Stenbeck som person och ledare. 
 
Data som har samlats in och dokumenterats av andra forskare kallar Wiedersheim-
Paul och Eriksson (1987) för sekundärdata. Det är både billigare och enklare att 
använda sig av den här typen av data än att själv samla in uppgifter som behövs för 
studien. En mycket stor del av sekundärdatamaterialet i uppsatsens empiridel 
utgörs av artiklar, som är hämtade från olika tidningar, både dags- och veckopress. 
Vi har huvudsakligen valt artiklar som är publicerade under en period från augusti 
till och med oktober 2002. Vi valde denna tidsperiod eftersom det finns mycket 
material om Jan Stenbeck dels i anslutning till hans bortgång och dels månaderna 
därefter. Det finns visserligen mycket skrivet om honom och särskilt om hans 
bolag redan tidigare, men dessa artiklar ger inte någon beskrivning om honom som 
person utan skildrar oftast enstaka affärshändelser. Däremot ger de artiklar som vi 
har valt att studera, enligt vår uppfattning, en bra bild av honom både som person 
och ledare. Genom dessa artiklar fick vi tillgång till många olika personers åsikter 
om Jan Stenbeck. Vi fick också en uppfattning om hur hans bortgång påverkade de 
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bolag han kontrollerade. Utöver studier av tidningsartiklar har vi skaffat oss en 
utvecklad bild av Jan Stenbeck genom att läsa två biografier från 1993 och 2000. I 
dessa, som sträcker sig över en längre tidsperiod, beskrivs inte bara hans bakgrund 
och livsverk utan de ger även en bild av hans personlighet.  

2.5. Studiens trovärdighet 
Vi kommer att avsluta metodkapitlet med en diskussion om studiens trovärdighet. 
Det är givetvis upp till läsaren att bedöma om studien kan anses vara trovärdig. 
Med följande diskussion ämnar vi dock övertyga läsaren om att vi medvetet har 
strävat efter tillförlitlig kunskap. 

2.5.1. Värderingar och objektivitet 
En vetenskaplig studie ska eftersträva objektivitet. Enligt Arbnor och Bjerke 
(1994) består objektivitet av två olika nivåer, nämligen makro- och mikronivån. 
Den första innehåller de värderingar och normer som finns inom vetenskapsgrenen 
och den senare koncentrerar sig på forskaren. Arbnor och Bjerke tar vidare upp 
Gunnar Myrdals rekommendation om att forskningen ska lyfta upp värderingarna 
och få dem att bli medvetna, specifika och explicita samt öppet klarlägga hur de 
bestämmer den teoretiska forskningen. Vi delar Arbnor och Bjerkes syn på att 
människans tolkning av verkligheten grundar sig på hennes egna värderingar och 
upplevelser. Därför färgas även våra resultat av den subjektiva bilden av 
verkligheten som vi har skaffat oss, dels genom våra grundläggande inställningar 
och dels genom vår förförståelse. Att bedriva vetenskaplig forskning helt objektivt 
blir därmed omöjligt. Vi ser här en koppling till vårt hermeneutiska angreppssätt, 
som baseras på tolkningar. Som hermeneutiker närmar vi oss studieobjektet 
subjektivt färgade av vår egen förförståelse. 
 
Enligt Svenning (2000) behöver läsaren en, som han kallar den, måttstock eller 
linjal, dels för att bedöma rimligheten i resultaten och dels för att relatera till både 
sin egen uppfattning och forskarens behandling av materialet. I empirikapitlet 
sammanställer vi det som omgivningen sagt om personen Jan Stenbeck i artiklar 
och biografier. Vi är dock medvetna om att vårt val av artiklar styr läsaren. Dennes 
möjlighet att bilda sig en helt egen uppfattning om studien begränsas således. Vi 
har ändå försökt att förhålla oss kritiska till materialet. Detta kan vi, enligt vår 
mening, uppnå genom att samla många olika personers åsikter och med hjälp av 
dessa ståndpunkter bilda oss en uppfattning om Jan Stenbeck. Vi anser även att 
detta torde ge arbetet den trovärdighet som krävs av en vetenskaplig studie.  
 
Wiedersheim-Paul och Eriksson (1987) skriver att enligt den allmänna uppfatt-
ningen grundas samhällsvetenskapen på värderingar, men det är inte samhället i sig 
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som har värderingarna utan människorna. I en vetenskaplig rapport är 
utgångspunkten viss litteratur, en viss metod och empiriska studier. Allt detta har 
sin grund i vår utbildning, uppfostran och eventuella arbetslivserfarenheter. Våra 
personliga erfarenheter bildar referensramen som sedan påverkar vårt veten-
skapliga arbete. Wiedersheim-Paul och Eriksson skriver vidare att värderingarna 
påverkar förmågan att förstå vad som är relevant. Värderingarna påverkar även 
mål, handlingsalternativ och bedömningar av konsekvenser av handlingsalterna-
tiven. Eftersom vi är tre personer med olika bakgrund och erfarenhet, kommer 
arbetet vid olika tidpunkter att påverkas på olika sätt.  
 
Wiedersheim-Paul och Eriksson (1987) konstaterar att oavsett våra värderingar, 
bör en vetenskaplig studie sträva efter en slags ”begränsad objektivitet”. Detta kan 
vi nå genom relevans i val av variabler och samband, trolighet i slutsatser, 
neutralitet vid analys av undersökningsmaterial samt balans mellan olika 
perspektiv. Val av variabler och samband ska inte bara vara relevanta för oss som 
genomför studien utan även för andra människor. Trovärdighet i slutsatser innebär 
att resultaten ska vara rimliga och väl motiverade. Begreppet neutralitet innebär 
medvetenhet om att inte försöka dölja förhållanden som står i motsats till ens egen 
åsikt och heller inte betona förhållanden som sammanfaller med den egna 
uppfattningen. Balans mellan olika perspektiv innebär att medvetenheten om det 
egna perspektivet inte nödvändigtvis är det enda rätta. Forskaren bör vara 
medveten om att det finns flera perspektiv. 

2.5.2. Validitet och reabilitet 
Med hjälp av diskussionen om begreppen validitet och reabilitet vill forskaren 
övertyga läsaren om att studiens resultat är sanna. Wallén (1993) definierar 
validitet som att mäta enbart det som avses att mäta. Mätinstrumentet ska inte ge 
några systematiska fel. Reabilitet definieras som att olika mätningar av samma slag 
på samma objekt ger samma värden. Reabiliteten handlar således om 
mätinstrumentets pålitlighet. Mätinstrumentet ska inte ge slumpmässiga fel. För att 
en metod ska ha hög reabilitet, ska den vara oberoende av forskare och undersökta 
enheter. Arbnor och Bjerke (1994) menar att validitet inom aktörssynsättet till 
exempel kan handla om en kunskapsrapports trovärdighet och uppriktighet. Vårt 
mål har varit att förmedla en så trovärdig bild som möjligt, men till syvende och 
sist är det givetvis upp till läsaren att bedöma rapportens trovärdighet. Vi har 
försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt till materialet som vi har gått igenom 
under arbetets gång. Det bästa sättet att behålla ett kritiskt förhållningssätt har, 
enligt vår mening, varit att försöka få en så omfattande bild av Jan Stenbeck som 
möjligt. Genom att läsa ett stort antal artiklar och de biografier som finns om Jan 
Stenbeck, anser vi ha fått en relativt heltäckande bild av honom. Vi är medvetna 
om att artiklarna och även biografierna ger oss olika personers subjektiva bild av 
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Jan Stenbeck. Vi anser dock att när flera olika personer ger en likartad bild om 
honom, närmar vi oss den ”begränsade objektiviteten”. Vi har också försökt att öka 
trovärdigheten i våra slutsatser genom att stödja dem på studiens referensram. Att 
sträva efter medvetenhet och öppenhet har varit mycket viktigt för oss under 
arbetets gång. 

2.5.3. Metod- och källkritik 
Denna uppsats baseras enbart på sekundärdata i form av skrivet material. Vårt syfte 
med detta är att i så stor utsträckning som möjligt komma åt de personers åsikter 
om Jan Stenbeck som hade relativt nära kontakt med honom. Exempel på sådana 
personer är bland annat direktörer inom Kinnevik-gruppen. Med tanke på den 
snäva tidsramen för vårt arbete och dess allmänna karaktär ansåg vi det vara svårt 
att hinna med att kontakta och intervjua dessa personer. Detta är orsaken till vårt 
val av tillvägagångssätt i form av en sekundärdatastudie. 
 
Tillvägagångssättet kan eventuellt även kritiseras med avseende på valet av 
artiklar. Enligt DI ledde en sökning, gjord före den 21 augusti 2002, i 
tidningsdatabasen Affärsdatas arkiv till cirka 600 träffar där namnet Stenbeck 
förekommer under det senaste året (DI, 020821, a). Antalet artiklar, som vi anser, 
har relevans för uppsatsen, har vi därför medvetet begränsat. Vi valde att studera 
artiklar i anslutning till Jan Stenbecks bortgång. Detta gjorde vi huvudsakligen 
eftersom det fanns mycket material om honom som person i just dessa artiklar. 
Vårt syfte med artikelstudien var också att bilda oss en uppfattning om hurdan har 
var som ledare, samt hans betydelse för Kinnevik. Bilden kan dock ha präglats av 
att det ofta är journalisternas beskrivning av Jan Stenbeck som förmedlas. Vi är 
medvetna om att kvällstidningarnas sätt att framställa honom kan ha en 
sensationell karaktär. Eftersom studien avser en omskriven person anser vi 
emellertid att vi fått en nyanserad bild av honom. 
 
Vi är också införstådda med att det finns en risk för att de positiva kommentarerna 
om Jan Stenbeck dominerar över de negativa, då vi medvetet valt att studera 
artiklar som publicerats i samband med och efter hans bortgång. När någon avlidit 
är det i allmänhet svårt att kritisera personen i fråga. Det är därför naturligt att 
media kanske ger en övervägande positiv bild av honom. Detta är dock något som 
inte kan påverkas av oss, men vi måste ändå ha det i åtanke när vi analyserar 
informationen om Jan Stenbeck. Vi anser att nedanstående citat, hämtat från SvD, 
bekräftar våra reflektioner om denna risk; 
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”Om Jan Stenbeck har jag faktiskt inte hört så mycket gott. Bortsett då 
från hans trogna och uppenbarligen rikligt belönade medarbetare. Men 
efter hans död har snart sagt alla – ibland med viss möda, som Marita 
Ulvskog – plötsligt haft något hjärtevärmande att säga om Stenbeck. 
Från vänster till höger har Stenbeck prisats som den store entrepre-
nören, företagsledaren, imperiebyggaren, humanisten och nästan-
socialdemokraten, en hyvens grabb om än med något hårda nypor. 
Bevakningen av Jan Stenbecks död är ett skådespel för det mediala 
2000-talet…. Vila i frid, Jan Stenbeck. Kanske kommer någon att säga 
något vettigt om dig – någon som kände dig på ett annat sätt. Där inne.” 
(SvD, 020823, d) 

 

Även Gabriel Byström i GP har resonerat kring de positiva uttalandena om Jan 
Stenbeck efter hans bortgång; 
 

”Det är svårt att ha någon riktig förståelse för hyllningskörerna för en 
man som systematiskt försett landet med usel TV, som flyttat sina 
sändningar till London för att kringgå de svenska reklamreglerna och 
därigenom kunnat sända reklam direkt till barn, en företagsledare som 
förnedrat åtskilliga av sina anställda, en företagsledare vars respekt för 
facklig verksamhet varit ytterst marginell” (GP, 020831, c). 

 

Med andra ord styr våra val av artiklar och citat från biografierna innehållet i 
empirikapitlet, vilket läsaren bör vara medveten om. Empirin skulle därmed kunna 
tolkas på ett annat sätt av någon annan.  
 
Vi har funnit tre böcker om Jan Stenbeck. Två av dem är biografier; Boken om 
Stenbeck av Margaret von Platen och Stenbeck Ett reportage om det virtuella 
bruket av Per Andersson. Dessa har vi valt att fördjupa oss i. Den tredje, Medie-
mogulens affärer av Börge Nilsson, som utkom så sent som i slutet av augusti 
2002, beskriver historien om hur det gick till när Finanstidningen lades ner. Efter 
att ha läst den sistnämnda boken, bestämde vi emellertid att inte använda den som 
underlag i uppsatsskrivandet. Detta på grund av att boken, enligt vår uppfattning, 
inte direkt behandlar Jan Stenbeck som person i så stor utsträckning, utan närmare 
en enskild affär. Därmed ansåg vi att den inte hade relevans för vårt arbete. 
 
Det finns ett stort antal böcker om ledarskap att tillgå. Detta har lett till en 
omfattande litteraturstudie för att finna relevanta teorier för uppsatsens 
probleminriktning. Utifrån de begrepp vi kom att fokusera på; karisma, vision och 
makt, har vi emellertid valt ut ett antal, som vi anser, tillämpliga teorier. Vårt urval 
baseras på material som är framtaget av ett antal teoretiker. Dessa teoretiker finns 
omnämnda i flera ledarskapsböcker och vetenskapliga artiklar och framställs som 
ledande inom sina respektive områden. 
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33..  EEnn  lleeddaarrsskkaappssiinnttrroodduukkttiioonn  
I detta kapitel, som är det första av fyra kapitel i vår referensram, definieras 
inledningsvis begreppet ledarskap. Därefter förklaras hur ledarskapet kan 
betraktas ur olika perspektiv. Dessa två avsnitt kan ses som en introduktion till de 
kommande kapitlen. Slutligen ger vi en presentation av referensramens fortsatta 
innehåll och struktur, samt hur de tre återstående kapitlen, som behandlar 
ledarens karisma, vision och makt, kan relateras till varandra. 

3.1. Definition av ledarskap 
Det finns enligt Yukl (2002) en mängd olika definitioner av begreppet ledarskap. 
Ledarskap har bland annat definierats i termer av egenskaper, beteenden, 
inflytande, interaktionsmönster, rollfördelningar eller innehav av en viss position 
inom en organisation. En definition som Richards & Engle (ur Yukl 2002) bidragit 
med, är att ledarskap handlar om att uttala visioner, skapa värderingar, samt 
åstadkomma en miljö inom vilken saker och ting kan förverkligas. Denna 
definition överensstämmer med hur vi ser på begreppet ledarskap. 
 
Flera ledarskapsdefinitioner beskriver en process där avsiktlig påverkan utövas av 
en person gentemot andra personer i syfte att leda, strukturera och underlätta 
aktiviteter och relationer inom en organisation. Definitionerna skiljer sig emellertid 
åt i många avseenden, till exempel i form av vem det är som utövar påverkan 
gentemot andra, avsikten med denna påverkan, hur den sker, samt resultatet av 
påverkan. En del forskare har studerat vilka egenskaper som bestämmer valet av 
ledare, beteendet hos dessa ledare och effekterna av detta beteende på 
organisationens medlemmar. Ett annat sätt att se på ledarskap är i form av en 
påverkansprocess som sker naturligt inom organisationen och som sprids bland 
dess medlemmar. Påverkansprocessen är en psykologisk förklaring av den 
påverkan som exempelvis en ledare kan ha på en medarbetare. Förklaringen 
innefattar medarbetarens uppfattning i relation till ledarens handlande och det 
sammanhang i vilken påverkan sker. (Yukl, 2002) 
 
Enligt Yukl (2002) begränsas en del ledarskapsdefinitioner till en påverkan som 
bör resultera i att medarbetarna känner engagemang i sitt arbete. Innebörden av 
detta är att en person som utövar kontroll över belöningar och bestraffningar och 
använder dessa för att manipulera eller utöva tvång gentemot sina medarbetare, 
inte kan betraktas som en ledare. Yukl menar dock att det finns forskare som anser 
att denna definition är alltför snäv, eftersom den utesluter en del påverkans-
processer som är viktiga för att förstå varför en chef är effektiv eller ineffektiv i en 
given situation. Hur ledarskapet definieras bör, enligt Yukl, inte ge ett 
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förhandssvar om vad som gör en ledare effektiv. Även ledare som tvingar eller 
manipulerar sina medarbetare till att utföra något kan betraktas som effektiva. En 
ledare som innehar en hög position inom en organisation har, enligt Howell och 
Costley (2001), genom positionen en legitim makt att påverka medarbetarna. De 
anställda har ofta stor respekt för högt uppsatta ledare och uppfyller snabbt det 
arbete som ledaren uppdrar åt dem. Dessa ledare kontrollerar vanligtvis också 
belöningar och bestraffningar, vilket medarbetarna i högsta grad är medvetna om. 
Ledarens legitima makt kan betraktas som en viktig faktor som gör att även 
användandet av tvång, eller bestraffningar, kan leda till ett effektivt ledarskap. 
 
En aspekt som tillkommit med nyare ledarskapsteorier är den emotionella 
påverkan som en ledare kan ha på sina medarbetare. Enligt Conger och Kanungo 
(1998), är det ledarskapets emotionella påverkan som bidrar till goda prestationer 
inom en organisation. Dessa ledare har en förmåga att inspirera sina medarbetare 
att villigt offra sina egna intressen och istället arbeta för organisationens högre 
syfte. Teorierna kring karismatiskt ledarskap utgör exempel på denna forsknings-
inriktning. 

3.2. Hur ledarskapet kan betraktas 
Enligt Yukl (2002), har de flesta ledarskapsteorier som utvecklats under de senaste 
decennierna främst fokuserat på karaktärer hos ledaren, såsom dennes egenskaper, 
beteende eller makt. En del teorier betraktar således ledarskapet utifrån speciella 
egenskaper hos ledaren, såsom dennes personlighet, temperament, behov, 
kompetens och värderingar. Exempel på teoretiker som fokuserar på egenskaperna 
hos en ledare är bland annat Stogdill och McClelland. Egenskaperna kan vara 
antingen medfödda eller inlärda. Andra teoretiker, som till exempel Lewin, samt 
Blake och Mouton, fokuserar mer på ledarens beteende. Conger och Kanungo 
(1998) poängterar dock att forskning kring enbart egenskaper och beteenden inte 
tar hänsyn till en viktig ledarskapsroll, nämligen förmågan att formulera framtida 
mål för organisationen, samt hur dessa mål kan uppnås genom ledarens påverkan 
på organisationens medarbetare. 
 
Ledarskapet kan även påverkas av situationsspecifika faktorer. Ett exempel på en 
sådan faktor kan vara karaktären hos den externa omgivningen. Teorier som har ett 
situationsanpassat perspektiv på ledarskapet försöker bland annat identifiera 
aspekter hos situationen som kan påverka relationen mellan ledarens attribut i form 
av egenskaper, kompetenser, beteende och ledarskapets effektivitet. Olika attribut 
antas vara effektiva i olika situationer. Teoretiker som fokuserar särskilt på 
situationens betydelse för ledarskapet är bland annat Fiedler och House. Det finns 
även synsätt som undersöker påverkansprocesser mellan ledaren och dennes 
medarbetare. Detta forskningsområde försöker bland annat förklara ledarskapets 
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effektivitet i form av mängden och typen av makt som en ledare har och hur denna 
makt utövas. (Yukl, 2002) Tanken är att finna underliggande psykologiska 
mekanismer som förklarar sambandet mellan ledarens beteende och medarbetarnas 
engagemang att uppnå organisatoriska mål. De olika psykologiska mekanismerna 
studeras bland annat utifrån olika maktbaser. (Conger & Kanungo, 1998)  
 
På senare år händer det, enligt Yukl (2002), ofta att forskare inkluderar mer än en 
typ av ledarskapsvariabler i sina teorier. Det är dock ovanligt att finna alla 
variabler i en teori, såsom egenskaper, beteende, påverkansprocesser och 
situationsfaktorer. Ett exempel på detta är dock teorierna kring karismatiskt 
ledarskap, vilka försöker förklara varför medarbetare till vissa ledare är villiga att 
anstränga sig till det yttersta och göra personliga uppoffringar för att uppnå 
organisationens mål. 

3.3. Beteenden och ledarstilar 
En ledares beteende visar sig genom den ledarstil som denne utövar. Goleman 
(2000) presenterar i sin artikel i Harvard Business Review att det finns sex stycken 
specifika ledarskapsstilar. Var och en av dessa stilar grundar sig på olika 
komponenter av emotionell intelligens. De sex ledarskapsstilarna är följande: 
ledarskap genom tvång1, som kräver omedelbar anpassning, auktoritärt ledarskap2, 
som i sin tur mobiliserar medarbetare mot en vision, ledarskap genom förening3 
skapar emotionella band och harmoni, demokratiskt ledarskap4 bygger upp 
konsensus genom deltagande, ledarskap som farthållare5 förväntar sig 
förträfflighet och självstyrning och ledarskap genom handledning6 rustar 
medarbetare inför framtiden. Flera studier visar att ju fler ledarstilar en ledare 
använder sig av, desto bättre resultat uppnås. Ledare som använder fyra eller fler 
ledarstilar har de bästa affärsprestationerna och den bästa atmosfären i 
organisationen, vilket gör att ledaren kan betraktas som effektiv. De effektivaste 
ledarna byter dessutom flexibelt ledarstil vid behov. 
 
Alla sex ledarskapsstilar har en mätbar effekt på företagets atmosfär, som i sin tur 
påverkar det ekonomiska resultatet. Ledare som använder stilar som har en positiv 
inverkan på atmosfären, har avsevärt bättre resultat än de som inte gör det. Därmed 
inte sagt att organisationens atmosfär är den enda faktorn. De ekonomiska 

                                                 
1 Det engelska begreppet är ”Coercive style” 
2 Det engelska begreppet är ”Authoritative style” 
3 Det engelska begreppet är ” Affiliative style” 
4 Det engelska begreppet är ”Democratic style” 
5 Det engelska begreppet är ”Pacesetting style” 
6 Det engelska begreppet är ”Coaching style” 
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förhållandena och konkurrensdynamiken är också viktiga element. (Goleman, 
2000) 
 
Vi har valt att beskriva dessa sex ledarstilar närmare i de kapitel där vi anser att de 
hör hemma i den fortsatta referensramen. Denna uppdelning av ledarstilarna i 
kapitlen om karisma, vision och makt är således den vi själva anser mest lämplig. 

3.4. Referensramens fortsatta struktur 
Referensramen är tänkt att ge läsaren en teoretisk bakgrund till uppsatsens 
problem, som är att undersöka vad som gör att en ledare har förmågan att påverka 
sin omgivning. Med omgivningen avser vi dels medarbetarna inom den egna 
organisationen, men även en större omgivning, som kan sträcka sig långt utanför 
organisationens gränser. Det är utifrån denna tanke som vi finner det intressant att 
närmare studera innebörden av en ledares karisma, vision och makt. En karismatisk 
ledare beskrivs nämligen ha en förmåga att starkt kunna påverka andra människors 
känslor, värderingar, attityder och beteenden (Howell & Costley, 2001). Teorierna 
om karismatiska ledare presenteras i kapitel fyra.  
 
Karisman utgör en av tre inriktningar inom något som benämns transformativt 
ledarskap. Karisma inkluderar både ledarens beteende och medarbetarnas 
reaktioner, såsom tillit, respekt och beundran. När vi studerar det transformativa 
ledarskapet beskrivs karismatiskt ledarskap, som den mest exemplariska 
ledarskapsformen som en transformativ ledare kan anta (jfr Conger & Kanungo, 
1998). De övriga inriktningarna inom det transformativa ledarskapet utgörs av 
visionärt ledarskap respektive ledarskap med omsorg om medarbetarna, vilket 
innebär ledarens förmåga att stötta och motivera dessa individer (Howell & 
Costley, 2001). Vi kommer att fokusera särskilt på det karismatiska ledarskapet i 
den fortsatta referensramen, eftersom vi föreställer oss att det är där vi kan finna 
förklaringen till ledarens förmåga att påverka. 
 
Det visionära ledarskapet, vilket presenteras i kapitel fem, är också något som vi 
har valt att speciellt behandla i vår referensram. För den karismatiske ledaren, som 
sägs ha ett framtidsinriktat perspektiv, utgör nämligen visionen och ett visionärt 
tänkande en viktig aspekt (jfr Howell & Costley, 2001). Slutligen kan vi konstatera 
att en påverkan på omgivningen också kan grunda sig i ledarens makt (jfr Howell 
& Costley, 2001). Makten behandlas närmare i referensramens sjätte och sista 
kapitel. 
 
De delar som vi beskrivit här ovan, och som utgör de återstående kapitlen i 
referensramen, återfinns inuti den stora ovalen i mitten av figur 2 nedan. Runt 
denna oval, som visar de tre centrala begreppen i vår referensram, kretsar ledarens 
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egenskaper, beteende och situationsfaktorer. Det vi vill visa med figuren är att 
egenskaper som ledaren har, kan påverka hur karisman, visionen och makten visar 
sig i ledarskapet. Situationsfaktorer kan både påverka och påverkas av karisma, 
vision och makt hos ledaren. Karisman, visionen och makten formar sedan det 
beteende som ledaren använder för att påverka sin omgivning. (jfr Howell & 
Costley, 2001)  
 
En karismatisk ledares effekt på omgivningen kan således bero på ledarens 
egenskaper, beteende och situationsmässiga faktorer (Howell & Costley, 2001). 
Dessa tre faktorer återkommer vi till i vart och ett av kapitlen om karisma, vision 
och makt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2; Referensramens struktur 
 
Ledarens effektivitet kan beskrivas på en mängd olika sätt och skulle kunna utgöra 
ett helt eget kapitel. Vi har dock valt att i referensramen behandla effektiviteten i 
anslutning till respektive kapitel. Vår uppfattning är att samtliga tre teoririktningar 
syftar till att ge en bild av ett effektivt ledarskap. 
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44..  KKaarriissmmaattiisskktt  lleeddaarrsskkaapp  
Detta kapitel inleds med en definition av karisma och karismatiskt ledarskap. 
Därefter presenteras vad som karaktäriserar det karismatiska ledarskapet och hur 
det kan yttra sig. I anslutning till detta behandlas begreppet metaledarskap som 
innebär att ledaren påverkar omgivningen utan att använda sig av sin befogenhet 
eller makt. I slutet av kapitlet beskriver vi narcissistiskt ledarskap, som kan 
betraktas som en negativ sida av det karismatiska ledarskapet.  

4.1. Definition av karisma 
Teorierna om karismatiskt ledarskap uppstod i slutet av 1970-talet. Större delen av 
de teorier som finns inom området och den empiriska forskningen har handlat om 
ledarbeteende, vilket kan förklaras av att flertalet forskare inom detta område har 
en beteendeorienterad bakgrund. (Conger, 1999) 
 
De teorier som finns idag med karismatisk inriktning beskriver, enligt Yukl (2002), 
hur ledare påverkar sina medarbetare att göra personliga uppoffringar och sätta 
organisationens mål och behov framför sina egna. Inspiration till teorierna har 
hämtats från sociologen Max Webers idéer om karisma. Begreppet karisma är ett 
grekiskt ord som enligt Weber (1947) kan översättas med gudagåva. En person 
med karisma antas ha en förmåga att utföra mirakel eller förutsäga framtida 
händelser. Vi ansluter oss till den definition som Svenska Akademiens ordlista 
(1998) ger. Begreppet förklaras där med personlig utstrålning eller kraft. Weber 
(1947) använder begreppet karisma för att beteckna en exceptionell kvalitet hos en 
person för vars skull personen anses utrustad med övernaturliga, övermänskliga 
eller åtminstone speciellt ovanliga krafter eller egenskaper. Dessa är sådana att de 
inte är tillgängliga för vanliga människor utan personen betraktas som ett ideal och 
därmed som ledare. Det enda som är av vikt, är hur individen i själva verket 
betraktas av dem som är underställda den karismatiska auktoriteten, det vill säga av 
sina anhängare. Inom en organisation är det således accepterandet hos de 
medarbetare som är föremål för auktoritetsutövning, som är avgörande för 
karismans giltighet. Detta accepterande är frivilligt och uppkommer genom 
förtroende för ledaren. Psykologiskt sett är detta accepterande en fråga om 
fullständig personlig hängivelse, som främst uppträder vid krissituationer. Vid en 
krissituation inom organisationen, erbjuder ledaren en vision som ska lösa 
problemen. Medarbetarna lockas av visionen och följer ledaren.  
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4.2. Definition av karismatiskt ledarskap 
Conger och Kanungos (1998) teorier om karismatiskt ledarskap behandlar karisma 
som ett attribut hos ledaren skapat av dennes medarbetare. Medarbetarnas 
uppfattning om ledarens karismatiska kvalitéer bestäms främst av ledarens 
beteende och egenskaper, men även av situationsspecifika faktorer. Sashkin (ur 
Conger & Kanungo, 1998) ger exempel på ett antal beteenden som kännetecknar 
den karismatiske ledaren; dessa är (1) visionärt handlingssätt, (2) förmågan att 
skapa uppmärksamhet kring viktiga frågor genom okonventionella och kreativa 
handlingar, (3) förmågan att visa sig trovärdig, (4) förmågan att visa respekt för sig 
själv och andra, samt (5) förmågan att kunna ta personliga risker. Ju fler av dessa 
beteenden som stämmer överens med en ledares agerande, desto troligare är det att 
ledaren kan betraktas som karismatisk. 
 
Boyatzis (ur Yukl, 2002) visar på en del egenskaper som kännetecknar ett effektivt 
ledarskap. Dessa är bland annat en motivation att uppnå mål, en strävan efter att nå 
makt, samt en vilja att påverka andra. De här egenskaperna anser vi passa in på 
beskrivningen av den karismatiske ledaren. (jfr Yukl, 2002) Effektiva ledare har ett 
stort självförtroende, de initierar handlande inom organisationen och hittar 
möjligheter att övervinna eventuella hinder. De har ofta en god verbal 
presentationsförmåga och berättar gärna historier om tidigare framgångar. I detta 
ingår förmågan att använda symbolik, samt både verbal- och ickeverbal kommuni-
kation för att presentationen ska uppfattas som övertygande. Detta skapar en vi-
känsla hos organisationsmedlemmarna och ökar sannolikheten för ett gott och 
effektivt samarbete mot organisationens mål. (Howell & Costley, 2001) 
 
Karisma förekommer hos de ledare som har en vision för sin organisation som 
innebär ett avsteg från organisationens position i dagsläget. Karismatiska ledare 
använder sig, enligt Conger och Kanungo (1998), ofta av okonventionella metoder 
för att uppnå sina visioner och för att imponera på sina medarbetare. 
Självförtroende är också en viktig egenskap för en karismatisk ledare. Om ledaren 
visar osäkerhet eller tveksamhet kan en framgång lätt tolkas som ren tur i stället för 
som ett resultat av ledarens skicklighet. Eftersom nya strategier, till följd av nya 
visioner, kan innebära risker, är det viktigt att ledaren har förmågan och kunskapen 
att värdera omvärldsförutsättningar och implementeringsmöjligheter för sin vision. 
En känsla för timing kan också vara betydelsefull. (Yukl, 2002) 
 
Av Golemans (2000) sex ledarstilar presenteras fyra i detta kapitel om karismatiskt 
ledarskap. Den första av dessa fyra är den demokratiske ledaren, som bygger upp 
konsensus hos medarbetarna genom att låta medarbetare delta i beslutsfattandet. 
Vissa ledare använder demokratiskt ledarskap för att skjuta upp svåra beslut. Detta 
med en förhoppning om att en grundlig diskussion leder till större insikt i frågan. 
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Exempel på nackdelar är dock utdragna möten där idéer manglas länge och möten 
som resulterar i nya möten. Medarbetare kan också känna sig förvirrade på grund 
av ledarens osäkerhet. Det är vidare lätt att konflikter uppstår. I företag där ledaren 
har en stark vision, fungerar demokratiskt ledarskap bra eftersom medarbetarna 
ofta genererar färska idéer för att verkställa visionen. 
 
Yukl (2002), gör en summering av vad de flesta ledarskapsteorier anser vara 
effektiva ledaregenskaper. Här nämns bland annat självförtroende som en av de 
viktigaste egenskaperna. För det karismatiska ledarskapet är, som tidigare 
nämndes, självförtroende en förutsättning. Utan denna egenskap är det inte troligt 
att ledaren försöker påverka sin omgivning. Ledare med stort självförtroende 
ställer i regel högre krav på sina medarbetare, vars arbetsvilja kan ökas, då de 
påverkas av ledarens optimism och ansträngningar. Självförtroendet kan emellertid 
även innebära risker. Ledaren kan bli överdrivet optimistisk att lyckas med riskabla 
projekt och visa ovilja att acceptera ett misslyckande. Ledaren kan också vara 
arrogant, autokratisk och intolerant.  
 
Goleman (2000) beskriver att med ledarstilen som benämns ledarskap som 
farthållare, sätter ledaren mycket höga prestationskrav på medarbetarna men 
föregår även själv med gott exempel. Arbetsuppgifterna bör ständigt utföras både 
snabbare och bättre. Medarbetare som inte presterar i tillräckligt hög grad ersätts 
med andra som presterar bättre. Det föreligger dock en risk att detta inte förbättrar 
resultaten utan snarare försämrar dem. Ledarstilen bör användas med försiktighet 
på grund av dess många negativa effekter. Den kan bland annat skada företagets 
atmosfär. Många medarbetare tyngs ned av ledarens krav på förträfflighet. 
Medarbetarna kan ofta uppfatta det som om att ledaren inte litar på deras sätt att 
arbeta och ta initiativ. Det föreligger även en risk att flexibilitet och ansvarstagande 
urholkas i organisationen. Ytterligare en nackdel är att ledaren inte ger feedback 
till de anställda. Om ledaren av någon anledning skulle sluta på företaget, kan 
medarbetare uppleva att de saknar vägledning. Även de anställdas engagemang kan 
minska eftersom de inte har kunskap om hur deras personliga strävanden passar in 
i en större helhet.  
 
Indikatorer på karismatiskt ledarskap enligt House (ur Yukl, 2002) är att medarbe-
tarna är tjänstvilliga när det gäller att utföra arbetsuppgifter som ledaren ber dem 
om. De anser att ledaren har de rätta värderingarna och de engagerar sig gärna 
känslomässigt i organisationens mål. Medarbetarna strävar efter att skapa sin egen 
identitet i organisationen och den karismatiske ledaren försöker utnyttja detta 
genom att koppla medarbetarnas identifiering till organisationens framtida mål. 
Härigenom blir målen en del av medarbetarnas värderingar (Conger, 1999). Att 
ledaren skulle ha någon speciell förmåga är dock inte nödvändigt enligt denna 
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teori. När det gäller egenskaper och beteenden som kännetecknar ledaren, liknar 
dessa i stort sett dem som Conger och Kanungo behandlar. (Yukl, 2002) 
 
Golemans (2000) ledarskap genom förening, kretsar kring människor. För ledaren 
är medarbetarna och deras värderingar viktigare än arbetsuppgifterna och målen. 
Ledaren strävar efter en organisation med nöjda medarbetare. Harmoni i företaget 
är viktigt. Ledaren lyckas skapa starka emotionella band som resulterar i stark 
lojalitet. Ledarskapet har även en positiv effekt på kommunikationen genom att 
medarbetare delar idéer och inspiration med varandra. Ledarstilen skapar 
flexibilitet i organisationen genom att ge medarbetarna frihet i sitt arbete. Ledaren 
ger mycket positiv feedback, som är motiverande i en organisation. Ledaren kan 
vidare beskrivas som en naturlig relationsbyggare. På grund av ledarstilens 
positiva effekt i organisationen är den mycket användbar. Cheferna bör använda 
denna stil speciellt när moralen i organisationen är bristfällig eller när 
kommunikationen fungerar dåligt och behöver förbättras. 
 
Conger och Kanungo (1998) lägger större vikt vid den strategiska sidan av 
ledarskapet än en del andra teoretiker inom området. De betonar vidare att 
karismatiska ledare har en känsla för att finna marknadsmässiga möjligheter i sin 
omgivning. Deras karismatiska ledarskapsmodell innefattar en process för att 
genomföra en förändring av organisationen i tre steg. Det första steget innebär att 
ledaren gör en kritisk granskning av den nuvarande situationen avseende 
medarbetarnas förmåga, behov och arbetstillfredsställelse. Syftet är att eliminera 
eventuella risker i samband med förändringen. En värdering av organisationens 
nulägessituation betraktas även som en viktig förutsättning för att ledaren ska 
kunna formulera organisationens visioner och mål. Medarbetarna betraktar ledaren 
som trovärdig då denne visar lyhördhet för just deras behov snarare än att denne 
visar ett stort egenintresse. För att betraktas som en karismatisk ledare, måste 
denna typ av kvalitéer framstå som extraordinära. Ledaren bör också framstå som 
en expert inom sitt område, då denne försöker påverka sina medarbetare. Enligt 
Conger (1999) kan den karismatiske ledaren här ses som en reformerare eller 
entreprenör. Nästa steg i processen är formuleringen av organisationens mål och 
vision. Visionen är ett idealiserat mål som ledaren vill att organisationen ska uppnå 
i framtiden. Denna vision bidrar till att medarbetarna ser upp till ledaren och 
försöker efterlikna denne. Ledaren formulerar sin vision med utgångspunkt från 
omvärldsförutsättningar, vilket gör att medarbetarnas behov och värderingar först 
kommer i andra hand. Visionen måste därför även kunna uttryckas på ett effektivt 
sätt av ledaren för att kunna spridas i organisationen. Syftet är att få medarbetarna 
att känna missnöje med nuläget inom organisationen, för att de istället ska vilja 
arbeta mot framtida mål. I det tredje och sista steget i processen försöker ledaren 
skapa tilltro till de framtida målen, samt visa hur de ska kunna uppnås. 
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4.2.1. Den karismatiske ledarens påverkan 
Påverkansprocesser som orsakas av det karismatiska ledarskapet bidrar till att 
medarbetarna känner engagemang i arbetet. En huvudsaklig påverkansprocess, 
enligt Conger och Kanungo (ur Conger, 1999) är den personliga identifieringen 
med ledaren, där medarbetare strävar efter att likna ledaren och övertar dennes 
åsikter och värderingar och anammar dennes visioner. Den huvudsakliga påverkan 
är därför ledaren och dennes karaktär. Om en karismatisk ledare som är grundare 
av ett företag till exempel visar en stor entreprenörsanda, kan medarbetare dras till 
denne om de söker efter utmaningar, risker och möjligheten till rikedom. 
Medarbetarna vill kunna lära sig något av ledaren, växa i sina yrkesroller och gärna 
erhålla belöningar. 
 
Samtidigt som medarbetarna motiveras av att uppfylla ledarens önskemål, kan 
motivationen emellertid även bottna i en rädsla att göra ledaren besviken. Den 
karismatiske ledarens förmåga att påverka sin omgivning beror även på den 
aktuella situationen inom organisationen (Yukl, 2002). 
 
Conger och Kanungo (ur Conger, 1999) ligger nära Weber i tankegångarna om att 
medarbetarna till stor del påverkas av uppfattningar om att den karismatiske 
ledaren har extraordinära kvalitéer. Conger och Kanungo menar dock, till skillnad 
från Weber, att en krissituation inte är nödvändig för att detta ledarskap ska 
utvecklas. En ledare kan skapa missnöje med den nuvarande situationen hos 
medarbetarna och erbjuda visioner om en ljusare framtid. En karismatisk ledares 
okonventionella strategier kan vinna gehör då medarbetarna tror att konventionella 
metoder inte längre fungerar (Yukl, 2002). Beyer (1999) menar i likhet med 
Conger och Kanungo, att en krissituation inte nödvändigtvis är en förutsättning för 
karisma. Exempelvis när karisma redan finns hos ledaren, eller har byggts in i 
organisationens rutiner, är en kris inte en förutsättning för dess upprätthållande. 
Beyer anser dock att detta inte utesluter att en kris skulle kunna vara ett villkor för 
karismans uppkomst. Slutsatsen kan bero på hur karismatiskt ledarskap studeras; 
det vill säga om studien riktar sig mot nya eller redan etablerade ledare. Vid studier 
av etablerade ledare, kan en forskare inte förvänta sig att upptäcka uppkomst av 
karismatiskt ledarskap. Dessa studier mäter i stället fortlevnaden av karismatiska 
egenskaper. 
 
Medarbetarnas personliga identifikation med ledaren är inte lika betydelsefull i 
House teori (ur Conger, 1999) som hos Conger och Kanungo. Den viktigaste 
källan till ledarens påverkan av sina medarbetare är istället social identifiering, 
internalisering och en ökning av det individuella och kollektiva självändamålet7 

                                                 
7 Det engelska begreppet är self-efficacy 
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Vid en stark social identifiering, är medarbetarna stolta över att få vara en del av 
organisationen. De ser att deras arbete utgör en del av en större helhet, vilket gör 
arbetet meningsfullt. Den sociala identifieringen kan förstärkas genom användan-
det av slogans, symboler, ritualer och ceremonier som stärker tillhörighetskänslan 
hos medarbetarna inom organisationen. Internalisering uppstår när uppnådda 
arbetsmål blir ett sätt för medarbetarna att uttrycka sina värderingar och sociala 
identiteter. Motivationen i arbetet beror också på individuellt och kollektivt 
självändamål. Det individuella självändamålet är medarbetarens tro på sin egen 
förmåga att utföra komplicerade arbetsuppgifter. Kollektivt självändamål handlar 
om att en grupp människor kan åstadkomma mer då de arbetar tillsammans. 
Motivationseffekter till följd av ett karismatiskt ledarskap uppstår lättare om 
ledarens vision överensstämmer med medarbetarnas egna värderingar. För att öka 
motivationen bör ledaren därför försöka lära känna sina medarbetare bättre (Yukl, 
2002). Shamir (ur Yukl, 2002) arbetade vidare på House teori. En viktig del av 
hans utvecklade forskning på området är betoningen av en stark kollektiv identitet i 
ledarskapsprocessen. Identifiering med en större grupp stärker delade normer och 
värderingar hos organisationsmedlemmarna och ökar viljan att arbeta mot 
gemensamma mål. Shamir lägger också större vikt vid en ömsesidig påverkan 
mellan ledare och medarbetare än vad House tidigare gjort. (Conger, 1999) 
 
Golemans ledarstil, ledarskap genom handledning, fokuserar i första hand på 
medarbetarnas personliga utveckling. Trots att ledarstilen inte inriktar sig på 
arbetsuppgifterna kan den vara positiv för företaget. Detta på grund av att det i 
organisationen finns en fortlöpande dialog som förbättrar företagets atmosfär. Om 
medarbetaren upplever att ledaren har förståelse för dennes behov, kan 
medarbetaren utföra sitt arbete mer självständigt. Ledaren ger även snabb och 
konstruktiv feedback. Genom sin handledning säkrar ledaren att medarbetarna vet 
vad som förväntas av dem och hur deras arbete passar in i en större vision eller 
strategi. Ledarstilen fungerar bra i många affärssituationer, men som mest effektiv 
är den när de anställda vill bli handledda och är medvetna om sina svagheter. 
Däremot fungerar ledarstilen sämre när de anställda är motståndare till att lära sig 
nytt eller att förändra sitt sätt att arbeta. (Goleman, 2000) 

4.2.2. Metaledarskap 
Ledarskap kan, enligt Nicholls (1987), betraktas ur två olika perspektiv. Påverkan 
på individer8, är det första perspektivet. Det ser ledarskapet som en 
påverkansprocess som är riktad mot individer, utan att ledaren på något sätt 
använder sig av sin makt och befogenhet. Ledaren får medarbetarna med sig 
eftersom deras mål överensstämmer med ledarens. Det andra perspektivet, 

                                                 
8 Det engelska begreppet är influence on individuals. 
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dramatiska omvälvningar9, ser ledarskapet som en drivfjäder som för organisa-
tionen mot framgång och förbereder den för att möta framtiden och de eventuella 
förändringar som kan uppstå. Detta perspektiv lägger tyngdpunkten på handling 
och prestation. För ledaren är det enligt det dramatiska omvälvningsperspektivet 
tillåtet att använda sig av makt och/eller befogenhet för att uppnå det önskade 
resultatet. Det finns tre typer av ledarskap som har sitt ursprung i dessa två 
perspektiv nämligen meta-, mikro- och makroledarskap.  
 
Metaledarskap, som vi fortsättningsvis kommer att fokusera på, härstammar ur det 
första perspektivet. Det innebär att ledaren skapar kontakt med människor och 
påverkar dem utan att han eller hon använder sig av sin befogenhet eller makt. De 
flesta organisationer har, enligt Nicholls (1987), en befogenhets- och maktstruktur. 
Därför är metaledarskapet den lättaste formen av ledarskap att studera från 
organisationens utsida. Utanför organisationen kan en ledare endast vara effektiv 
genom den påverkan som han eller hon har på människor som frivilligt väljer om 
de vill följa ledaren eller inte. Framgångsrika ledare framstår, medvetet eller 
omedvetet, som att de: (1) uppfattar mönster eller trender i omgivningen; 
(2) artikulerar, fokuserar och integrerar mönstren med; (3) deras egen övertygelse 
och personliga tro medan de har; (4) empati för att bland annat förstå andra 
människors känslor, rädsla och ambitioner vilka ledarens inriktning påverkar. En 
ledare som behärskar det komplexa samspelet mellan dessa faktorer brukar, enligt 
Nicholls, kallas för en visionär. Metaledaren tar tillfället i akt för att påverka 
händelser genom att använda sig av sin medfödda talang att skapa visioner. De 
bästa ledarna förstår omgivningen. Metaledarskap skapas genom visionärt 
tänkande och det är genom visionerna som människor sammanförs. Detta leder till 
att energi frigörs och medarbetare kan bli mer entusiastiska. Metaledarskapet är 
omfattande och kan framträda i många skilda former, allt ifrån storslaget och 
betydelsefullt till anspråkslöst och flyktigt. Metaledarskapet är starkt beroende av 
ledarens medfödda talang, vilket Nicholls menar att vissa ledare otvivelaktigt har. 

4.2.3. Det karismatiska ledarskapets lämplighet i olika 
situationer 

Medarbetarnas behov inom en organisation kan variera med den aktuella 
situationen. Resurser och möjligheter som finns tillgängliga varierar likaså. Detta 
gör att det karismatiska ledarskapet kan vara olika lämpligt i olika sammanhang. 
Situationsspecifika faktorer är något som nyare teorier om karismatiskt ledarskap i 
allt större utsträckning behandlar. Kulturen inom organisationen kan också vara en 
viktig aspekt för karismans lämplighet. Olika kulturer innebär skillnader i 
värderingar, uttryck och åsikter, vilket i sin tur medför skillnader i det karismatiska 

                                                 
9 Det engelska begreppet är shaking and moving. 
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ledarskapet. Conger poängterar att det karismatiska ledarskapet framförallt kan 
vara framgångsrikt vid perioder av stress och turbulens inom organisationen. 
(Conger, 1999) 
 
Externa villkor för ett karismatiskt ledarskap behöver inte vara kriser, utan detta 
ledarskap kan även förekomma inom miljöer där det finns en entreprenörsanda och 
optimism. Sådana miljöer kan också innebära en viss osäkerhet. Ju mer bidragande 
den aktuella situationen är, desto färre karismatiska egenskaper krävs av ledaren 
för att denne ska betraktas som karismatisk. Detta innebär att om ledaren har 
många karismatiska egenskaper, minskar behovet av att den aktuella situationen 
ska kännetecknas av antingen kris eller entreprenörsanda. Sådana situationer kan 
istället skapas av ledaren själv. (Conger, 1999) 
 
Ledarens karisma kan företrädesvis utvecklas vid sådana situationer där det finns 
ett nödvändigt behov av förändring eller då nya marknadsmöjligheter plötsligt 
uppstår. Om en organisation inte fungerar särskilt bra, eller då den drabbas av kris, 
kan en ledare utnyttja denna situation för att införa radikala förändringar och 
därigenom skapa en karismatisk image av sig själv. Ledarens vision utvecklas 
vanligen i samverkan med omgivningsfaktorer och anpassas till olika strömningar 
som finns i samhället just för stunden. Organisationens visioner måste här ha en 
möjlighet att kunna anpassas till förändrade situationer för att vara effektiva. 
Eftersom omgivningen ständigt förändras måste visionerna spegla den pågående 
samverkan som sker mellan ledaren och förändrade marknadsförutsättningar och 
krav. Visionen får gärna bli en del av den sociala utvecklingen som sker i 
samhället. (Conger & Kanungo, 1998) 

4.2.4. Det karismatiska ledarskapets varaktighet 
Karisman är inte bestående inom organisationen om den är beroende av 
personligheten hos en individuell ledare. Det finns stor risk att en kris uppstår om 
ledaren slutar eller avlider och efterträdare måste utses. En lösning på problemet 
kan då vara att arbeta in karisman i rutinerna i organisationen medan den 
karismatiske ledaren finns kvar i organisationen. Ett sätt kan vara att ledaren 
överför sin karisma till en speciellt utsedd efterträdare. Detta är dock inte alltid 
något som ledaren vill ställa upp på, då denne kan känna sin egen position hotad. 
Ett annat problem kan vara att överhuvudtaget finna en lämplig efterträdare. För att 
behålla karisman kan organisationen istället försöka skapa en administrativ 
struktur som implementerar den karismatiske ledarens vision genom olika regler i 
organisationen, att visionen på detta sätt kan leva vidare. Regler kan dock dämpa 
medarbetarnas entusiasm avsevärt. (Yukl, 2002)  
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4.2.5. Effekterna av karismatiskt ledarskap 
Det karismatiska ledarskapet kan medföra både positiva och negativa effekter. 
Dessa effekter kan urskiljas genom studier av ledarens personlighet och 
värderingar. Enligt House och Howell (ur Yukl, 2002) finns ett samband mellan 
negativ karisma och en personlig maktorientering. Makten kommer vi att 
återkomma till i kapitel sex, men vi aktualiserar redan här begreppet, eftersom vi 
upplever att delar av det kan kopplas till det karismatiska ledarskapet. Ledare med 
en personlig maktorientering försöker skapa hängivenhet till sin egen person 
snarare än till vissa ideal som är viktiga för organisationen i sin helhet. Detta är 
exempel på negativ karisma. Denna typ av ledare kan betraktas som narcissistiska 
(Conger, 1999). Ledarna dominerar nämligen sina medarbetare och gör dem svaga 
och beroende. Viktiga beslut fattas av ledaren centralt och informationstillgången 
är begränsad. Belöningar eller bestraffningar används för att manipulera och 
kontrollera medarbetarna. Om medarbetarna blir alltför beroende av ledaren och 
inte känner sig bekräftade, kan effekten bli att de uppfattar sig som misslyckade 
och att de presterar sämre (Conger, 1999). Positiv karisma har istället en social 
maktorientering. Ledaren eftersträvar internalisering av värderingar snarare än 
personlig identifiering. Befogenheter delegeras och informationen görs tillgänglig 
för flera. Delaktighet i beslutsfattande uppmuntras och belöningar används för att 
medarbetarna ska arbeta för att nå organisationens mål. (Yukl, 2002) 
 
Fler negativa aspekter med karisma kan vara att ledare tenderar att fatta mer 
riskabla beslut, vilket kan resultera i misslyckande för organisationen. Det är lätt 
att ledaren skaffar sig fiender som står redo att om möjligt utnyttja sådana 
misslyckanden för att kunna avsätta ledaren. Ett alltför stort självförtroende hos en 
karismatisk ledare kan göra att denne blir okritisk till sina egna visioner och inte 
ser när de är orealistiska eller dömda att misslyckas. Det kan även finnas 
medarbetare som inte alls ser upp till ledaren, utan finner dennes handlingar som 
helt oacceptabla. Dessa medarbetare, som upplever ett större engagemang vid 
traditionella arbetssätt, känner sig förmodligen bortstötta då de ställs under ett 
karismatiskt ledarskap. (Yukl, 2002) 
 
Karismatiska ledare har också svårt att acceptera att en efterträdare bör utvecklas, 
för att positiva effekter ska kunna bevaras inom organisationen. De uppskattar sin 
centrala funktion så pass mycket att de inte vill dela den med någon annan. Att 
finna en jämlik ersättare kan dessutom upplevas som hotfullt av ledaren om denne 
har narcissistiska drag. (Conger, 1999) 
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4.2.6. Narcissistiskt ledarskap 
Narcissism är ett personlighetssyndrom som innebär ett stort behov av bekräftelse, 
såsom prestige, status, uppmärksamhet och beundran. Ett starkt maktbehov, en 
svag självkontroll och ett ointresse för andras behov kännetecknar dessa ledare 
som saknar empati. Narcissistiska ledare utnyttjar och manipulerar utan ånger. 
Även om de kan vara både charmerande och hjälpsamma, har de en tendens att bli 
aggressiva och elaka mot människor som är oliktänkande och som står i vägen för 
dem. Narcissistiska ledare omger sig själva med medarbetare som är lojala och 
okritiska. De tar sig gärna an ambitiösa och omfattande projekt för att glänsa, men 
projekten är ofta riskabla och orealistiska. (Yukl, 2002) 
 

Maccoby (2000) nämner några exempel på narcissistiska ledare, däribland Pehr 
Gyllenhammar och Henry Ford. Narcissister har alltid förmått att inspirera 
människor och att forma framtiden, men narcissismen har även en mörk sida. 
Freud (ur Maccoby, 2000) menar att den mörka sidan visar sig genom att 
narcissister är känslomässigt isolerade och mycket misstänksamma. Uppfattade hot 
kan utlösa raseriutbrott. Prestationer kan skapa en känsla av storslagenhet. Det är 
därför Freud menar att narcissister är en svår personlighet att analysera. Produktiva 
narcissistiska ledare är begåvade och kreativa strateger som ser helheten och 
meningen i riskabla utmaningar att förändra världen. De är inte bara risktagare som 
vill utföra ett arbete, utan även charmörer som kan påverka omgivningen med sin 
vältalighet. Det finns dock en risk att narcissisten inte är produktiv om självkänslan 
brister, vilket leder till att denne endast blir en orealistisk drömmare. Narcissister 
är extremt självständiga individer med stor integritet, vilket gör dem svåra att 
komma nära. Den personliga integriteten kan dock, enligt Yukl (2002), betraktas 
som en viktig egenskap hos en effektiv ledare. Den kan nämligen innebära att 
ledaren är ärlig och trovärdig. Detta har betydelse för medarbetarnas lojalitet. 
 

En vilja att åstadkomma någonting är en viktig ledaregenskap. Hos vissa ledare 
kan det dock finnas tendenser till att de vill åstadkomma många saker samtidigt. 
De föredrar ofta att själva behålla kontrollen över alla organisationens delar, vilket 
gör dem dåliga på att delegera. Den här typen av egenskaper, upplever vi, stämmer 
in på en narcissistisk ledare. (jfr Yukl, 2002) Dessa ledare kan vara krävande och 
kritiska mot medarbetare som inte visar total hängivenhet. För att en ledare ska 
vara effektiv bör denne dock inte vara alltför beroende av omgivningens 
uppskattning. (Yukl, 2002) 
 

Freud (ur Maccoby, 2000) identifierar tre huvudsakliga personlighetstyper, varav 
narcissim är en. Narcissister är innovatörer vars drivkraft är att uppnå makt och 
ära. De är även experter på den bransch som de är verksamma inom. Vidare vill de 
lära sig allt som påverkar företaget och dess produkter. Den narcissistiske ledaren 
vill bli beundrad, inte älskad. Narcissisten är den personlighetstyp som löper störst 
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risk att isolera sig om denne når framgång i sitt arbete. På grund av sin själv-
ständighet och stridslystenhet letar narcissisten konstant efter fiender, vilket kan 
leda till paranoia om personen i fråga står under extrem stress. (Maccoby, 2000)  
 

En aspekt som kan påverka effektiviteten hos en ledare är dennes emotionella 
mognad. Denna egenskap gör att ledaren är medveten om sina styrkor och 
svagheter och strävar efter att förbättra sig själva istället för att förneka sina 
svagheter. Narcissistiska ledare saknar en emotionell mognad. (Yukl, 2002) 

4.2.7. Den narcissistiske ledarens styrkor och svagheter 
Av de tre personlighetstyper som Freud (ur Maccoby, 2000) identifierar, är den 
narcissistiska ledarpersonligheten den som närmast överensstämmer med en 
skicklig ledare. Anledningen är att den narcissistiske ledaren har övertygande, även 
fängslande, visioner för organisationen och en förmåga att dra till sig anhängare. 
De har en naturlig förmåga att se helhetsbilden, vilket gör att de inser betydelsen 
av visioner. Narcissistiska ledare har visioner och de är mycket skickliga när det 
gäller att attrahera medarbetare, vilket de ofta gör genom sitt sätt att kommunicera. 
Narcissistiska ledare tror att ord kan förflytta berg och att inspirerande tal kan 
påverka människor. De är ofta talangfulla talare, vilket är en talang som gör dem 
till karismatiska ledare. Den karismatiska talangen är ett ömsesidigt förhållande, 
även om den inte alltid är uppenbar eftersom den narcissistiske ledaren är ganska 
beroende av sina medarbetare för att bli bekräftad. Får ledaren ingen respons från 
medarbetarna, kan det leda till osäkerhet hos ledaren. Även när medarbetarna är 
positiva till narcissisten, finns det faror på grund av att karisman främjar både 
närhet och ensamhet. En självsäker narcissistisk ledare är spontan, har ett idéflöde 
och är oövervinnelig. Den energi och det självförtroende som ledaren visar, 
inspirerar medarbetarna, men ju mer ledaren breder ut sig desto mindre lyssnar 
denne på varningar och råd. (Maccoby, 2000) 
 

Narcissistiska ledare lyssnar enbart på sådant de själva vill höra. De är inte villiga 
att lära sig av andra. Dessa ledare gillar inte att lära ut, utan föredrar att 
indoktrinera sina medarbetare. De har även en tendens att dominera möten. Den 
narcissistiske ledaren är känslig för kritik. När denne efterfrågar teamwork inom 
organisationen, är det egentligen en grupp ja-sägare som efterfrågas. En 
konsekvens av att vara känsliga för kritik, är att de narcissistiska ledarna inte 
lyssnar när de känner sig hotade eller attackerade. Bristen på empati är ett 
karaktärsdrag hos några av de mest karismatiska narcissistiska ledarna. Dessa 
ledare upplever det lättare jämfört med andra, att köpa och sälja företag, att stänga 
och flytta verksamheter och att fatta beslut om nödvändiga nedläggningar, som gör 
många människor arga och ledsna. (Maccoby, 2000)  
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55..  VViissiioonnäärrtt  lleeddaarrsskkaapp  
En ledares vision beskrivs som en viktig del av det karismatiska ledarskapet. 
Därför väljer vi nu att presentera dess innebörd i ett eget kapitel. Syftet med detta 
avsnitt är att ge läsaren en förståelse för vad en vision är, vad som kännetecknar 
en visionär ledare samt vad visionärt ledarskap innebär. 

5.1. Definition av vision 
Wiberg (2001) menar att det finns flera olika definitioner av begreppet vision och 
att olika forskare lägger olika betydelser i ordet. Nanus (1992) definierar en vision 
som en realistisk, trovärdig och attraktiv framtid för organisationen. Wiberg (2001) 
använder sig av Nanus definition av vision men han gör tillägget att en vision även 
ska vara vitaliserande. Wibergs definition överensstämmer med hur vi tolkar 
begreppet vision. Enligt Nanus handlar visionen alltid om framtiden. Den uttrycker 
vad personer som delar samma vision arbetar hårt för att åstadkomma. Den kan 
vara en vägvisare för alla som behöver förstå var organisationen befinner sig och 
vart den är på väg. Det som enligt Yukl (2002) karaktäriserar en vision, är att den 
ska vara enkel och idealistisk. Den ska ge en bild av en önskvärd framtid och inte 
vara en komplicerad planering med kvantitativa mål och detaljerade handlingssteg. 
Andersen (1987) menar att en uppgift för en organisation är att skapa en 
föreställningsram för möjliga och omöjliga handlingar. Ur denna formulerar 
ledningen de framtida målen, det vill säga visionen. Visionen är i sin tur organisa-
tionens ledstjärna och ledningens regelverk för organisationens dagliga arbete. 
Med hjälp av visionen förs organisationen närmare den önskvärda framtiden. 
 
Att fånga människors uppmärksamhet och fokusera på vad de kan åstadkomma 
tillsammans är visionens styrka. En bra vision leder till att människor upplever att 
deras egen arbetsinsats är meningsfull och den stimulerar då till energirika och 
kreativa insatser. Det som kännetecknar en kraftfull vision, som kan förändra en 
organisation, är att den ska vara ändamålsenlig för organisationen som använder 
den. Visionen ska vara anpassad för den situationen som organisationen befinner 
sig i. Den ska tydligt visa vilka avsikter och vilken inriktning som organisationen 
har och den ska inspirera och stimulera kunder, medarbetare och ägare/finansiärer 
till delaktighet. Den ska även vara lätt att förstå, vara unik för organisationen, 
utgöra ett bra underlag för kvalitetsstandarder och vara ambitiös, det vill säga 
utvecklingsorienterad. En vision som har dessa sju kännetecken fungerar också 
som en ledstjärna för organisationen när den ska välja strategi. Visionen anger 
organisationens riktning medan strategin visar hur verksamheten ska drivas för att 
visionen ska bli verklighet. (Wiberg, 2001) Om ledningens föreställningar om 
verksamheten och dess förutsättningar är orealistiska, blir visionen en illusion, en 
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dröm som aldrig kan förverkligas (De Klerk, 1990). För att främja visionens 
förverkligande kan denna delas in i mål. Dessa har som uppgift att underlätta för 
medarbetarna i organisationen när de i konkreta handlingar ska arbeta mot ett 
förverkligande av visionen. Generella mål för organisationen kan vara lönsamhet, 
kvalitet och tillväxt. Visionen utgör således ett kraftfullt stöd för bland annat 
ledningen och enskilda medarbetare när de ska bestämma vad organisationen ska 
inrikta sig på och hur de ska gå tillväga för att uppnå den. (Wiberg, 2001) 

5.2. Definition av visionärt ledarskap 
Visionärt ledarskap kännetecknas vanligen av en strategisk ledare som har en 
vision för organisationens framtid och en strategi för att uppnå visionen 
(Thompson, 1997). När Maccoby (2000) bad en grupp företagsledare att definiera 
vad en ledare är, fick han svaret att en ledare är en person med visioner. Enligt 
Bolman & Deal, (1997) tänker ledare långsiktigt, de har sin uppmärksamhet riktad 
både inåt mot den egna organisationen och utåt mot omgivningen. Visionärt 
ledarskap betonar vision och förnyelse. De visionära ledarna besitter även politiska 
färdigheter som gör att de kan hantera olika aktörers krav och utmaningar. 
 
Ett av de kanske mest omfattande påståendena om ledarskap är, enligt Bolman och 
Deal (1997), att alla goda ledare måste vara av det rätta virket, det vill säga vara 
visionärer, ha styrka och engagemang. Flera forskare, till exempel Bennis & 
Nanus, Collin & Porras och Kotter (ur Bolman & Deal, 1997), har publicerat 
forskningsrapporter om det goda ledarskapet. Forskarna anser att det är svårt att 
finna någon gemensam faktor för vad som kännetecknar ett gott ledarskap. De 
anser dock att förmågan att skapa visioner kan vara en sådan faktor. De menar att 
en effektiv ledare bidrar till att skapa visioner, sätta upp kriterier för prestationerna 
och att skapa fokus för och inriktning på de kollektiva handlingarna. Det är även 
viktigt att en ledare kan kommunicera visionen på ett effektivt sätt vilket ledare 
ofta gör med hjälp av symboler. Bolman och Deal (1997) ser ledarskapet ur fyra 
perspektiv där det symboliska perspektivet utgör ett av dem. Det symboliska 
perspektivet innebär att ledare i symbolisk bemärkelse tolkar och omtolkar sina 
erfarenheter. Ledare tolkar erfarenheten för att få en mening och ett syfte med den, 
ofta via ett vackert och passionerat språk. Nanus (1992) skriver att många visionära 
ledare inte har genomgått någon specifik ledarskapsträning, utan att de flesta som 
lyckas, verkar vara självvalda och har på egen hand utvecklat sin visionära 
ledarroll. Grundläggande intelligens och förmågan att kunna ta lärdom av 
erfarenheter är exempel på viktiga egenskaper som krävs för att en visionär ledare 
ska lyckas.  
 
Det finns, enligt Bolman och Deal (1997), två olika typer av ledare; förvandlings-
ledare och förhandlingsledare. Förvandlingsledare är den ledartyp som vi 
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koncentrerar oss på och, som vi anser, ligger närmast det karismatiska ledarskapet. 
Dessa ledare framkallar sina medarbetares bättre sidor genom att få dem att arbeta 
för högre och mer universella behov och syften. Förvandlingsledare är visionära 
ledare. Det visionära ledarskapet är i grunden, enligt Bolman och Deal, av 
symbolisk natur, därmed kan en förvandlingsledare även sägas vara en symbolisk 
ledare. Dessa ledare har vissa handlingsmönster, bland annat utvecklar och 
förmedlar den symboliska ledaren en vision. Att sprida visionen är ett effektivt sätt 
för ledaren att tolka verkligheten. Det vill säga att ledaren ger en övertygande och 
hoppfull bild av organisationens framtid. Andersen (1987) menar att visionära 
ledare måste inspirera och engagera medarbetare. Ledaren kan sägas vara en 
symbol för visionen. Den visionära ledarens agerande måste kopplas samman med 
visionens innehåll och därigenom skapa trovärdighet och dragningskraft till den. 
Att kommunicera visionen till alla medarbetare och andra intressenter skiljer 
visionärt ledarskap från traditionellt ledarskap, där organisationens planer kan vara 
undanhållna och informationen begränsad. 
 
Uttrycket visionärt ledarskap beskriver normalt en strategisk ledare som har en 
vision för organisationens framtid och en strategi för att förverkliga den. Sådant 
ledarskap är ofta baserat på intuition och erfarenhet snarare än på detaljerade 
analyser. Sanna visionära ledare innehar en strategisk medvetenhet och insikt. 
Därmed behöver de inte omfattande analyser för att förstå vilka faktorer som är 
viktiga för framgång. Inte heller behöver de analyser för att veta hur de ska 
använda sin talang och kompetens för att tillfredsställa behov och förväntningar. 
Visionära ledare har en känsla för vad som är lämpligt, genomförbart och tänkbart 
med hänsyn till organisationens möjligheter. (Thompson, 1997) 
 
En effektiv ledare ser till att organisationen har en vision och en struktur som 
tillåter en lyckad implementering av visionen. För att visionen ska kunna 
implementeras i organisationen är det viktigt att den visionära ledaren ser till att ett 
antal faktorer är uppfyllda. Bland annat måste kommunikationen, både den 
formella och den informella, fungera effektivt. Visionen kan annars inte spridas 
och personalen inte informeras om prioriteringar och strategier för att 
implementeringen ska lyckas. Förenklat sett innefattar det visionära ledarskapet tre 
steg: (1) visionen; (2) att implementera visionen hos andra (bland annat aktieägare 
och ledare); (3) att se till att visionen blir verklighet. Richardsson föreslår följande 
fem faktorer som typiska för ett visionärt ledarskap: (1) Hemlig planering, det vill 
säga planeringen är ofta intellektuell snarare än formell och systematisk. Det leder 
till att planeringssystemet inte utgör en viktig aspekt vid skapandet av strategin. (2) 
Den visionäre ledaren har en passion för det egna arbetet och för organisationen. 
(3) Ledaren bidrar till att skapa och utveckla en särskild kultur. (4) Ledaren är i 
hög grad övertygande när det gäller att uppmuntra andra att implementera dennes 
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idéer och strategier. (5) Ledaren litar på och är beroende av karisma och personlig 
makt. (Thompson, 1997) Grundare av framgångsrika, snabbväxande företag är ofta 
visionärer. I framgångsrika företag som växer till publika företag, kan det vara en 
utmaning att hitta en ersättare om den visionäre ledaren av någon anledning skulle 
sluta. Detta kan leda till en förändring av organisationens mål och möjligen även i 
dess struktur, vilket kan öka osäkerheten. Några av de största publika företagen 
runtom i världen leds av karismatiska visionärer andra har ledare som är mer 
analytiska och reflekterande. Exempel på företag som leds av visionära ledare är 
Microsoft som leds av Bill Gates, Amstrad som leds av Alan Sugar och 
The Body Shop som leds av Anita Roddick. (Thompson, 1997) 
 
Visionärt ledarskap är ofta förknippat med entreprenörsmässig taktik för företag 
som eftersträvar framgång på växande marknader. När organisationen växer, krävs 
en mer formell struktur tillsammans med ett stabilt kontrollsystem. Ledaren måste 
därför vara flexibel, kapabel och villig att avstå en del personlig kontroll. Det vore 
idealiskt om även andra ledare inom organisationen fick mer makt och 
uppmuntrades till att vara entreprenörer och visionärer. (Thompson, 1997) Så är 
dock inte alltid fallet, eftersom en del visionära ledare, enligt Richardson och 
Thompson, (ur Thompson, 1997), visar bristande flexibilitet. Under sådana 
omständigheter skulle ett ledarbyte kunna gynna organisationen. Thompson (1997) 
menar att visionära ledare kan bli alltför förtrogna med den nuvarande framgången 
och misslyckas med att sätta upp nya mål för framtiden. Ledarna bör ha gott 
självförtroende och stark tillhörighetskänsla till sina företag. Samtidigt som detta 
kan hjälpa dessa ledare att vara ödmjuka och se att det finns starka konkurrenter 
som snabbt kan förändra situationen. Mäktiga, visionära ledare kan agera både för 
och emot organisationens bästa, speciellt om deras makt är okontrollerad. Det är 
viktigt att betona att visionärt ledarskap och innovationsfärdigheter inte ska 
representeras enbart av ledaren i en organisation. Det är även betydelsefullt att 
visionerna tränger igenom hela företaget om det ska kunna konkurrera effektivt på 
en dynamisk marknad.  
 
Golemans (2000) auktoritära ledarstil präglas av ledarens arbete att mobilisera 
organisationen mot visionen. En auktoritär ledare är en visionär. Därför anser vi att 
denna ledarstil delvis kan tillhöra det visionära ledarskapet. På grund av de 
dominanta dragen i denna stil bör den dock huvudsakligen placeras i anslutning till 
ledarens makt. Detta innebär att vi återkommer till den auktoritära ledarstilen i 
nästa kapitel som behandlar ledarskap och makt.  
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66..  LLeeddaarrsskkaapp  oocchh  mmaakktt  
Detta kapitel behandlar makt, som är ytterligare en aspekt av ledarens förmåga att 
påverka sin omgivning. Kapitlet inleds med en definition av begreppet makt, 
varefter olika maktbaser och påverkanstaktiker som beskrivs i litteraturen 
presenteras. 

6.1. Definition av makt 
Begreppet makt kan enligt Yukl (2002) vara användbart för att förstå hur 
människor kan påverka varandra inom en organisation. Makt innebär förmågan hos 
en part att påverka en eller flera andra parter. Dahl (ur Rollinson med flera, 1998) 
definierar makt som att en individ (A) har inflytande över en annan individ (B) i en 
sådan utsträckning att (A) kan få (B) att göra någonting som (B) annars inte skulle 
ha gjort. Denna definition överensstämmer med hur vi tolkar begreppet. Makt är 
förmågan att påverka andra och i ett vidare perspektiv få saker och ting att hända 
(Bolman & Deal, 1997). En individ kan ha makt över saker och händelser, såväl 
som över individer. Det finns olika typer av makt och hos en individ kan vissa 
makttyper vara dominerande. För att beskriva makten hos en ledare, bör även 
dennes medarbetare tas med i beskrivningen, samt vad som dessa förväntas uppnå 
och under vilken tidsperiod. Tilläggas bör att en ledare kan ha mer makt över vissa 
medarbetare än andra, samt mer makt över en viss typ av arbetsuppgift inom en 
organisation än andra. Makt är enligt Yukl en dynamisk variabel, som förändras i 
takt med att förutsättningarna inom organisationen förändras. Hur ledaren 
använder sig av sin makt kan antingen förstärka dennes maktposition eller tvärtom 
i värsta fall underminera fortsatt makt. (Yukl, 2002) 
 
Begreppet befogenhet, som ofta nämns i samband med makt, innefattar de 
rättigheter och skyldigheter som associeras med särskilda positioner inom en 
organisation. En ledares befogenhet inkluderar vanligtvis rätten att fatta särskilda 
typer av beslut. Ledaren har befogenhet att uppdra åt en medarbetare att göra 
sådant som ligger inom dennes behörighet och medarbetaren har då en skyldighet 
att göra som denne blir tillsagd. Inom befogenheten ligger även en rätt för ledaren 
att utöva kontroll över olika saker, såsom pengar, resurser, utrustning och material. 
Resultatet av maktpåverkan kan i bästa fall leda till engagemang hos medarbetarna 
att utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med organisationens mål. Maktpåverkan 
kan alternativt leda till en villighet att utföra önskade arbetsuppgifter, men utan 
någon entusiasm eller större ansträngning. I värsta fall kan den leda till en ovilja 
hos medarbetarna att arbeta. (Yukl, 2002) 
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För att kunna vara effektiv som ledare, är det även nödvändigt att ha förmågan att 
påverka människor att utföra arbetsuppgifter och genomföra de beslut som tas i 
organisationen (Bolman & Deal, 1997). En psykologisk förklaring till att 
medarbetare är villiga att göra som de blir tillsagda kan vara att de identifierar sig 
med ledaren. Medarbetarna kan även ha en egen tro på nyttan av arbetsuppgiften, 
eller förvänta sig någon typ av belöning från ledaren då de utför den. (Yukl, 2002) 
 
Enligt Yukl (1994) kan ett starkt maktbehov hos en ledare vara önskvärt för 
effektiviteten i ledarskapet, men ledarens effektivitet beror även på hur detta behov 
tar sig uttryck. McClelland (ur Yukl, 1994) beskriver hur personer med stort 
maktbehov upplever stor tillfredsställelse när de kan påverka människor i sin 
omgivning och ge upphov till känslor som rädsla, välbefinnande, ilska och 
förvåning. McClelland menar vidare att en social maktorientering är mer 
fördelaktig än en personlig maktorientering. Ledare med en personlig makt-
orientering försöker dominera sina medarbetare genom att få dem att bli svaga och 
beroende. Beslutsfattandet är centraliserat, informationen är begränsad och 
belöningar eller bestraffningar används för att manipulera eller kontrollera 
medarbetarna. Eftersom lojaliteten vid en personlig maktorientering är knuten till 
ledaren, snarare än till organisationen, kan det bli oreda i verksamheten om ledaren 
slutar. Ledare med en social maktorientering har en större emotionell mognad. De 
använder sin makt till nytta för medarbetarna och försöker engagera dem i 
beslutsfattandet i organisationen, vilket får medarbetarna att känna styrka, ansvar 
och stolthet. (Yukl, 1994) 

6.2. Maktbaser och påverkanstaktiker 
Yukl (2002) menar att en uppdelning i olika maktbaser kan behöva göras för att 
maktbegreppet lättare ska kunna förstås. Med maktbaser menas relationen mellan 
den som påverkar och den påverkade, vilket är källan till makten. French och 
Raven (1959) identifierar fem maktbaser som de anser som särskilt viktiga och 
även vanligt förekommande. Avsikten med identifieringen av dessa huvudsakliga 
makttyper är att definiera dem systematiskt så att de kan jämföras efter de effekter 
som uppstår till följd av maktanvändningen. De fem maktbaserna är 
belöningsmakt, tvångsmakt, legitim makt, expertmakt och referensmakt. 
 
Rollinson med flera (1998) menar att en ledare har större makt ju fler av 
maktbaserna som denne kan använda sig av. Yukl (2002) påpekar emellertid att 
French och Ravens fem maktbaser inte inkluderar alla maktområden som kan vara 
aktuella för en ledare. Kontroll över information ingår exempelvis inte i deras 
maktuppdelning, men den har tagits med i listan nedan, där sju olika maktbaser 
presenteras. Här finns också makten över den fysiska miljön, som Yukl benämner 
ekologisk makt. Utöver dessa beskriver Howell och Costley (2001), ytterligare en 
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maktbas som de benämner resursmakt. Den påminner delvis om 
informationsmakten och den ekologiska makten, enligt Yukls definition. 
Resursmakten beskrivs som en ledares makt till följd av dennes tillgång till viktig 
information. Med hjälp av sin resursmakt kan ledaren styra sina medarbetares 
handlingar i önskad riktning genom att dela med sig av viss information. Det kan 
vara information om tidigare prestationer, efterfrågan på marknaden och ny 
teknologi. När medarbetarna ser att ledarens instruktioner kan rättfärdigas genom 
bevis på exempelvis tidigare prestationer, ser de informationen som användbar. En 
annan uppdelning av maktbegreppet gör bland annat Bass (ur Yukl, 2002) som 
delar upp maktbaserna i två huvudområden; positionsmakt respektive personlig 
makt. Hur dessa förhåller sig till de övriga maktbaserna vi nu nämnt, framgår av 
klamrarna till höger i punktlistan. Det rör sig å ena sidan om en möjlighet till 
maktutövning som ligger i själva positionen som individen har inom sin 
organisation, positionsmakt, alternativt makt som uppstår vid relationer med andra 
individer inom organisationen, personlig makt. Den personliga makten kan 
härledas ur en ledares karisma eller förmåga att övertyga andra. Maktbaserna kan 
sammanfattas enligt följande; 
 

•  Belöningsmakt Medarbetaren följer ledarens instruktioner 
för att erhålla belöningar som ledaren 
kontrollerar.  
 

•  Tvångsmakt Medarbetaren följer ledarens instruktioner 
för att undvika bestraffningar som ledaren 
har rätt att utdela. 
 

•  Legitim makt Medarbetaren följer ledarens instruktioner, 
eftersom denne uppfattar att ledaren har en 
legitim rätt att instruera. Medarbetaren själv 
har en skyldighet att följa instruktionerna. 
 

•  Informations-
makt 

Maktposition som baseras på tillgång till 
viktig information, samt kontroll över dess 
distribution till andra. Förmåga att skaffa sig 
information genom skapandet av nätverk. 
 

•  Ekologisk 
makt 

Ledarens kontroll över den fysiska miljön, 
teknologin och arbetets organisering skapar 
en möjlighet att utöva makt över andra. 
 

•  Resursmakt Medarbetaren följer ledarens instruktioner, 
till följd av dennes tillgång till och 
fördelning av viktig information avseende 
bland annat ny teknologi. 

Positions-
makt 
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•  Referensmakt Medarbetaren följer ledarens instruktioner, 

eftersom denne beundrar eller identifierar sig 
med ledaren och vill uppnå ledarens gillande. 
 

•  Expertmakt Medarbetaren följer ledarens instruktioner 
eftersom denne räknar med att ledaren har 
bäst kunskap om vilket som är bästa sättet att 
utföra en arbetsuppgift på. 
 

French & Raven (1959), Yukl (2002), samt Howell & Costley (2001) 
 
Eftersom vi tidigare i referensramen behandlat karismatiskt ledarskap, vill vi här 
göra en koppling mellan detta och maktbegreppet. Med utgångspunkt från hur 
litteraturen beskriver karismatiskt ledarskap, anser vi att det, av French och Ravens 
maktbaser, torde vara referensmakten, som ligger närmast det karismatiska 
ledarskapet (jfr Yukl, 1994). En viktig del i denna maktbas är medarbetarnas 
arbetsvillighet till följd av att de gärna utför något åt en ledare som de beundrar. 
Den starkaste påverkan är framförallt att medarbetarna identifierar sig med ledaren 
och imiterar dennes beteende. Ledare som stöder sig på denna maktbas anställer 
gärna likasinnade individer vid rekrytering av ny personal. För att referensmakten 
ska vara framgångsrik och bestående krävs kompetenser såsom charm, empati och 
humor. (Yukl, 1994) 
 
Yukl (1994) menar att av Bass maktuppdelning, inkluderar den personliga makten 
en påverkan som kan härledas från expertis, vänskap, lojalitet, ledarens 
övertygande sätt och karismatiska kvalitéer. Det går emellertid inte klart att ange 
om karisma kan ses som en urskiljbar form av personlig makt, som en variant av 
referensmakt eller som ett attribut hos medarbetarna till följd av en 
påverkansprocess mellan ledaren och dem själva. (Yukl, 1994) 
 
Enligt Yukl (2002) visar flera studier av makt att exempelvis expert- och 
referensmakt har ett positivt samband när det gäller medarbetares arbets-
prestationer och arbetstillfredsställelse. Ledare förlitar sig i stor utsträckning på 
just expert- och referensmakt, men även legitim makt vid påverkan av sina 
medarbetare. Sedan beror maktanvändningen givetvis på om önskvärt resultat är att 
medarbetaren enbart ska följa instruktioner, alternativt om målet är att medarbetare 
ska känna engagemang i sitt arbete. Detta påverkar nämligen också vilka 
maktbaser som kan vara lämpliga. Om det är fullt tillräckligt att få medarbetaren 
att lyda order, kan legitim makt, tvångs- eller referensmakt fungera tillfreds-
ställande. Expertmakt och referensmakt kan däremot vara mer användbara om 

Personlig
makt 
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önskemålet är att få medarbetarna att känna större engagemang i sitt arbete. Yukl 
poängterar dock att många studier kring makt brister i hänsynen till att 
maktbaserna är relaterade till och påverkar varandra.  
 
Ledare som innehar en maktposition kan ibland välja att förlita sig enbart på denna 
maktbas istället för att utveckla personlig makt. Risken med en stark maktposition 
kan dock vara att ledaren istället för att utveckla bra relationer med sina 
medarbetare, dominerar och utnyttjar dem på ett sätt som dessa upplever som 
negativt. Det kan finnas risker med personlig makt också, även om de inte är lika 
utmärkande. En ledare som har stark expertmakt och stor karisma, kan bli frestad 
att agera på ett sätt som i värsta fall kan leda till ett misslyckande för 
organisationen. (Yukl, 2002) 
 
För att nå ut med sin makt kan ledare enligt Yukl (2002) tillämpa olika 
påverkanstaktiker. Han nämner bland annat taktiker som att övertala, att erbjuda 
medarbetarna något i utbyte, att samarbeta, inspirera, utöva påtryckning eller 
konsultera. Effektiviteten hos dessa olika taktiker kan bland annat bero på vilken 
inställning medarbetaren har till att utföra det som ledaren ber om, vilken maktbas 
som ledaren tillämpar, samt skickligheten hos ledaren i användandet av den valda 
taktiken. En taktik kan vara mer framgångsrik om medarbetaren upplever den som 
en socialt accepterad form av påverkan och att den används till att uppnå något 
som överensstämmer med medarbetarens värderingar och behov. Ett effektivt 
ledarskap, bör enligt Yukl, kännetecknas av en ömsesidig påverkan inom 
organisationen och även om ledaren själv utövar makt bör denne lyssna på sina 
medarbetare (Yukl, 2002). 
 
Av Golemans (2000) ledarstilar är ledarskap genom tvång en av de två stilarna 
som vi anser ligger närmast begreppet makt. Den präglas av att ledaren kräver 
direkt anpassning. Denna ledarstil har ofta en negativ effekt på organisationens 
atmosfär. Det föreligger nämligen en risk att ledarens extremt hierarkiska 
beslutsfattande hindrar de flesta initiativ till idéer. Likaså kan medarbetarnas 
ansvarskänsla gå förlorad. Medarbetarna kan mista förmågan att agera själv-
ständigt. Ledarstilen kan även ha en skadlig effekt på belöningssystemet. För de 
flesta högpresterande personer finns det fler motivationsfaktorer än pengar. Ofta 
strävar de även efter gott arbete. En ledarstil som denna tär på ett sådant 
engagemang. Ledarstilen underminerar även ett av ledarens viktigaste verktyg – att 
motivera människor genom att visa hur just deras arbete är en del av det 
gemensamma uppdraget. Ovanstående kan ge intryck av att en sådan här ledarstil 
inte bör användas alls, det finns dock några tillfällen där den fungerar mycket bra. 
Exempelvis vid situationer där det föreligger hot om ett fientligt förvärv kan den 



 
 Ledarskap och makt 

 40 

användas, dock med stor försiktighet. I dessa situationer kan tvångsstilen bryta 
felaktiga affärsvanor och få medarbetare att arbeta på ett annat sätt. 
 
Den andra ledarstilen som vi anser ligger nära maktbegreppet är den auktoritära 
stilen. Som vi tidigare nämnde, i anslutning till kapitlet om visionärt ledarskap, 
karaktäriseras den auktoritära ledarstilen av att ledaren är en visionär som 
mobiliserar medarbetarna mot visionen. Den auktoritära stilen är den mest 
effektiva av de sex ledarstilarna enligt Golemans definition. En visionär ledare gör 
klart för de anställda hur deras arbete passar in i en större vision för hela 
organisationen. Medarbetare som har en auktoritär ledare, förstår att det de gör är 
viktigt och varför det är viktigt. Auktoritärt ledarskap maximerar engagemanget i 
organisationen. En auktoritär ledare fastställer mål och ger vanligtvis medarbetarna 
gott om spelrum. Medarbetare har friheten att experimentera och således tar 
ledaren kalkylerade risker. På grund av sin flexibilitet, fungerar den auktoritära 
ledarstilen i de flesta affärssituationer. Ledarstilen är mest effektiv när 
verksamheten är på väg åt fel håll. Ledaren visar en ny kurs genom att erbjuda en 
ny långsiktig vision till medarbetarna. Ledarstilen fungerar dock inte i alla 
situationer. Den kommer inte att lyckas exempelvis när en auktoritär ledare arbetar 
ihop med en grupp experter, som har mer erfarenhet än ledaren inom ett visst 
område. I sådana situationer uppskattas ledaren sällan. (Goleman, 2000) 
 
Goleman (2000) lägger således stor vikt vid visionen inom den auktoritära 
ledarstilen. Weber (1947) bygger däremot sin definition av auktoritet på 
legitimitet. Han menar att varken vana, materiella intressen eller rent värde-
rationella motiv enbart kan räcka som underlag för auktoritet. Det krävs även 
legitimitet, som kan baseras på antingen rationella, traditionella eller karismatiska 
skäl. Enligt de rationella skälen blir vissa ledare åtlydda eftersom de har en formell 
legalitet inom ramen för sina förordningar. Dessa personer är kallade att utöva 
auktoritet. Detta benämns även för legal auktoritet. De traditionella skälen innebär 
att det av gammal tradition finns vissa personer som legitimt får utöva auktoritet 
till följd av andras respekt för dessa personer, den så kallade traditionella 
auktoriteten. Karismatisk auktoritet däremot har karismatiska skäl för respekten 
inför en persons föredömliga egenskaper och ordningen som denne har skapat. 
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77..  EEmmppiirrii  
Kapitlet inleds med en kort bakgrundsbeskrivning av Jan Stenbeck och Kinnevik. 
Därefter presenteras det huvudsakliga avsnittet i empirin, där vi utifrån biografier 
och tidningsartiklar beskriver omgivningens uppfattning om personen Jan 
Stenbeck. Materialet presenteras i enlighet med referensramens struktur. Detta 
innebär att vi i stora drag, har försökt sortera in kommentarerna om Jan Stenbeck 
under rubrikerna 7.3 Karisman, 7.4 Visionen och 7.5 Makten. 

7.1. Jan Stenbeck 
Jan Stenbeck föddes den 14 november 1942 och växte upp i en elvarummare på 
Villagatan 13 på Östermalm i Stockholm. Jan Stenbeck fick av sin far, Hugo 
Stenbeck, tidigt lära sig att han tillhörde den övre medelklassen och att detta 
innebar att ingenting är gratis i livet. Det krävs ett hårt arbete för att uppnå något. 
Det som byggts upp måste sedan underhållas för att inte gå förlorat. Jan Stenbecks 
skolgång var dock densamma som för de flesta Östermalmsbarn. Först Carlssons 
skola och sedan gymnasiet Östra Real. I skolan profilerade han sig som en fräsig 
kille, men han kallades även för svart får, playboy och skitstövel beroende på vem 
som tillfrågades. Berättelser från gymnasie- och studieåren beskriver honom som 
”en extravagant rikemansgosse som sökte uppmärksamhet, med dragning åt det 
odrägliga även med Östermalmsmått mätt”. (Andersson, 2000, s 183) Student-
examen tog Jan Stenbeck 1961. Han hade sex stora A i betyget. (Andersson, 2000)  
 
Efter gymnasiet studerade Jan Stenbeck juridik i Uppsala, studier som han inte 
avslutade i första försöket. Bara efter två år reste han till USA för att söka lyckan 
långt bort ifrån föräldrahemmet och familjeföretaget. Han återvände dock tillbaka 
till Uppsala efter några år. Detta gjorde han eftersom han visste att för att kunna ta 
en MBA (Master of Business Administration, ekonomexamen), var han tvungen att 
slutföra den påbörjade utbildningen i juridik. Efter examen sökte han in på Harvard 
Business School och på Handels. Han kom in på båda, men valet föll på Harvard 
av den orsaken att han ville komma ut i världen. Direkt efter den avlagda examen 
från Harvard fick Jan Stenbeck anställning på investmentbanken Morgan Stanley 
på Wall Street som corporate financer. Han avancerade så småningom till vice 
president på företaget. På den tiden var det cirka 15 vice presidents inom företaget 
som stod på tillväxt. Nästa steg skulle ha varit att bli partner med en andel i firman, 
men Jan Stenbeck återvände till Sverige 1977 då hans far, Hugo Stenbeck, avlidit. 
Hugo Stenbeck efterlämnade ett brev där han uttryckte sin vilja att Jan måste ta 
hand om Kinnevik. Något som han också gjorde. I slutet av 1977 introducerades 
Jan Stenbeck som direktör i styrelsepresentationen, en titel som han själv senare 
ändrade till den rätt originella titeln herr. (Andersson, 2000) 
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7.2. Kinnevik 
Jan Stenbeck har under de senaste två decennierna genom sitt medieimperium 
Kinnevik utmanat de statliga monopolen inom TV och telefoni i Sverige. 
Kinneviks historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Jan Stenbecks far Hugo och 
godsägaren friherre Wilhelm Klingspor omvandlade ett ångbåtsrederi till ett 
företag för gemensam förvaltning av aktier. (von Platen, 1993) En tredje intressent 
var Robert von Horn, vars ägandeandel dock var mycket mindre jämfört med de 
två andras (Andersson, 2000). Namnet Kinnevik kom från en vik i Vänern, vid 
Kinnekulle, där familjen Klingspors herrgård låg. Hugo Stenbeck var advokat från 
Stockholm och familjen Klingspors rådgivare. Kinnevik var ursprungligen ett 
ångbåtsrederi men ombildades av Klingspor och Stenbeck 1936 till ett bolag för 
gemensam förvaltning av aktier. Klingspor bidrog med sin förmögenhet och Hugo 
Stenbeck med sin framåtanda och känsla för affärer. Efterhand var det emellertid 
Hugo Stenbeck som tog över ledningen i Kinnevik. (von Platen, 1993) 
 
Starten för Kinnevik som investmentbolag skedde egentligen i samband med att 
Hugo Stenbeck förvärvade 15 procent av Korsnäs Sågverksaktiebolag 1936. 
Kinnevik blev efter några decennier största ägare i Korsnäs. Hugo Stenbeck hade 
fyra barn. Äldste sonen Hugo var medlem i de flesta Kinnevik-styrelser. Han blev 
ordförande i Korsnäs liksom i Sandvik, där Kinnevik förvärvat en kontrollpost 
1958. Han var även VD för Kinnevik i mer än tio år fram till sin död 1976. (von 
Platen, 1993) Fadern Hugo Stenbeck dog nio månader senare, i januari 1977. 
(Andersson 2000) 
 
År 1983, då med Jan Stenbeck som VD, fick Kinnevik, genom ständiga rubriker i 
tidningarna, sitt rykte som ”busarnas företag”. Efter att ha köpt in sig i stålbolaget 
Fagersta (med hjälp av tvivelaktiga metoder enligt vissa kritiker) styrde Kinnevik 
tre stora svenska börsbolag: Fagersta, stålbolaget Sandvik samt skogsbolaget 
Korsnäs. Det var i samband med denna affär som den tidigare ganska okände Jan 
Stenbeck blev känd i medierna. Jan Stenbeck hade för avsikt att, med hjälp av 
pengarna från dessa företag, ge sig in i mediebranschen, som fångat hans intresse 
under tiden i USA. (von Platen, 1993) 
 
Under de år som följde förändrades Kinneviks inriktning helt och hållet. Från att 
ha varit en koncern inriktad mot traditionella svenska industrier vände sig dess nye 
VD mot okända och till synes osäkra områden. Även om en del av den 
ursprungliga industriella verksamheten fanns kvar, var det inte något som Jan 
Stenbeck tycktes intressera sig för i första hand. Den industriella plattformen 
ersattes istället av TV, radio, tidningar, böcker och telefoni. (von Platen, 1993)  
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Korsnäs har dock varit Stenbecks kassako i uppbyggnaden av tele- och medieverk-
samheten (SvD, 020820, e); 
 

”Att ’bruket’ i Kinneviks fall inte bara är en symbol utan det högst 
verkliga Korsnäs Sågverks AB – och att kapitalflödet inom Kinnevik 
direkt knyter samman detta bruksföretag vid Gävlebukten med 
mobiltelefoner och kommunikationsindustri i den gränslösa framtiden – 
det är prov på den närmast absurda bildmässigheten i Jan Stenbecks 
värld, den dramaturgiska rondör som gör att alla vill prata om honom.” 
(Andersson, 2000, s 10) 

 
Telefonin och televisionen var hårt reglerad i Sverige vid början av 1980-talet 
liksom i många andra länder. På den svenska marknaden hade Televerket monopol 
på telefoni och Sveriges Television på TV-sändningar. Idag är dessa marknader 
avreglerade (DN, 020821, c). De svenska medierna har under de senaste årtiondena 
förändrats på många sätt och en person som i hög grad varit delaktig i förändringen 
är Jan Stenbeck (Aftonbladet, 020821, j). I början på 1980-talet försökte han 
förhandla med Televerket om den svenska telefonimarknaden, något som inte blev 
framgångsrikt då, men som bäddade för senare framgångar. Han kom så 
småningom att bilda bland annat telefonibolaget Tele2. Jan Stenbeck bidrog också 
till att Sverige fick reklam-TV. I början av 1980-talet rådde det reklamförbud i 
svensk television, men det hindrade inte Stenbeck som började sända den 
reklamfinansierade kanalen TV3 från England, under brittisk lag. Han har inte bara 
påverkat telefonin och televisionen utan även tidningsbranschen genom 
gratistidningen Metro som började ges ut i Stockholms tunnelbana under 1990-
talet (DN, 020821, c). 

7.3. Karisman 
Björn Hygstedt beskriver i SvD (020821, f), att en relativt entydig bild framträder 
av Jan Stenbeck efter att ha talat med personer i hans närhet. Denna bild visar en 
osäker upprorsman som ville visa sig duglig inför sin far, men även inför 
omgivningen. Ett av Jan Stenbecks mest bestående kännetecken var att han inte 
ville figurera i medierna mer än som monopolbrytare. Hygstedt skriver vidare att 
Jan Stenbeck hade ett behov av personlig kontroll. Han var dock blyg och ville 
kunna dra sig undan, men samtidigt manipulera sin omgivning. Jan Stenbeck 
beskrivs i artikeln också som en livsnjutare. (SvD, 020821, f)  
 
Även von Platen (1993) framställer Jan Stenbeck som en person som helst ville 
vara anonym. Ibland kunde han dyka upp på något diskret besök vid ett 
styrelsemöte eller någon bolagsstämma, men annars fanns han och verkade 
utomlands. Jan Stenbeck var en av Sveriges rikaste personer, men höll sig oftast 
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undan medias uppmärksamhet (DN, 020820, a). Även om Jan Stenbeck för det 
mesta skydde offentligheten, tyckte han dock ibland om att visa sin rikedom och 
makt offentligt när det passade hans syften. (SvD, 020820, g) I samband med en 
extra bolagsstämma i Kinnevik 1983, då Jan Stenbeck säkerställde kontrollen över 
fadersarvet, blev han dock känd i de svenska medierna. Efter bolagsstämman 
handlade, enligt von Platen (1993), debatten i media om Jan Stenbecks charm; 
 

”Han vann poäng när han övergav tystnaden. Den man som allmän-
heten hört skulle vara näringslivets värste buse visade sig vara glad, 
öppen och ha mycket lätt att svara på frågor.” (von Platen, 1993, s 59) 

 
Beroende på vem man talar med var han antingen god eller ond. (Expressen, 
020825, a) Jan Stenbeck var både älskad och hatad och han älskade att vräka sig i 
lyx och ville gärna chockera. (Expressen, 020820, b). Han beskrivs som ett 
affärsmässigt geni, samtidigt som han kunde vara manipulativ (GP, 020821, a). 
Medarbetarna kunde kalla honom husse, medan de själva i sin tur kallades för 
kenneln. Stenbeck framställs som en hård och framgångsrik företagsledare, men 
han var även en exhibitionist. (Expressen, 020820, b) Trots att Jan Stenbeck inte 
var älskad av alla, kom han att betyda mycket för de flesta; 
 

”Med brednackad stridslystnad och tankar hämtade från andra sidan 
Atlanten tog han sitt storsvenska arv av stål och skog och gjorde om det 
till media och telekom.” (Expressen, 020821, c) 

 
Enligt von Platen (1993) beskrivs flera av Jan Stenbecks personlighetsdrag vara 
arv från fadern Hugo. Fadern gjorde intryck på dem han mötte och upplevdes som 
imponerande, men också skrämmande. Likheterna visade sig också i Jan Stenbecks 
förmåga att vara charmerande när det passade, att han anammade nymodigheter 
och att han kunde vara iskall och hårdför när det behövdes. Barndomsvänner till 
Jan Stenbeck beskriver honom på ett och samma sätt: gränslös, men också 
ambitiös. Han fostrades på Harvard Business School och fick därmed en 
amerikansk tro på sig själv och en vilja att ta konfrontationer. von Platen skriver 
vidare; 
 

”Uppvuxen i en advokatfamilj och skolad i advokaternas förlovade land 
USA drar han sig inte för att engagera ett koppel av advokater och i 
ständiga processer slåss till sista blodsdroppen, gärna offentligt. Han 
förändrar det fridsamma Kinnevik till ett bolag vars namn betyder 
bråk.” (von Platen, 1993, s 163) 
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Jan Stenbeck fortsatte sedan kontinuerligt att driva affärer som präglades av bråk 
med minoritetsägarna och Aktiespararna. I en intervju 23 september 1983 efter att 
Kinnevik hade slängts ut från Börsen sade Jan Stenbeck;  
 

”De bortser från vad jag åstadkommit på egen hand. De bortser från att 
jag gick ut skolan med bättre betyg än de flesta andra, att jag byggde på 
det med Harvard Business School och att jag sedan arbetade på Wall 
Street för Morgan Stanley. Det betyder sannolikt en bättre utbildnings-
bakgrund än vad många av de direktörer och teknokrater har, som sätter 
den här stämpeln på mig.” (von Platen, 1993, s 57) 

 
Jan Stenbeck var den största ägaren i Kinnevik-gruppen, vilket gjorde honom till 
en person med mycket auktoritet. (Expressen, 020822, e) Han poserade i samband 
med en stormig bolagsstämma 1983 utanför en biograf i Stockholm under skylten 
’Jan Stenbeck in Staying Alive’, vilket han själv låtit sätta upp. ”Det var inte bara 
ett prov på hans humor. Det kom också att prägla bilden av Stenbeck som den 
uppkäftige och självsäkre affärsmannen.” (VA, Chefredaktören: Bakom ryggen på 
Stenbeck, 020826, a) 
 
Jan Stenbeck beskrivs ha varit mycket allmänbildad. Han visade även stor 
självständighet, eftersom han stod utanför det svenska näringslivet. (Expressen, 
020820, h) Oavsett om personer i Jan Stenbecks omgivning tyckte om honom eller 
inte, beskrivs han av dessa som en okonventionell person med ovanligt stor 
drivkraft och som inte brydde sig om regler. (Expressen, 020820, i) Medarbetaren 
Lars-Johan Jarnheimer menar att Jan Stenbeck delvis blev beundrad för att han var 
briljant och skarpsinnig och att han dessutom hade en begåvning när det gällde att 
uttrycka sina insikter. (Andersson, 2000) 
 
Jan Stenbeck hade flera aktiva socialdemokrater i sin vänkrets. I Nya Ludvika 
Tidning diskuteras hans kontakter inom politiken; 
 

”Traditionellt uppträder det svenska näringslivet politiskt neutralt. Låt 
vara med konservativ framtoning och diskret favorisering av moderata 
samlingspartiet. Jan Stenbecks partipolitiska attityd var radikalt 
annorlunda. Han odlade målmedvetet kontakter med framstående 
ickesocialistiska socialdemokrater som starkt EU-vänlige och 
ekonomiskt liberale Odd Engström, Björn Rosengren och Lars Engqvist. 
Samtliga statsråd... Stenbeck övervägde att köpa upp - och därigenom 
rädda - förlustdrabbade Arbetet i Malmö, där Engqvist var chef-
redaktör. Rörelsen föredrog att lägga ned tidningen…Sedan Odd 
Engström avgått som socialdemokratisk vice statsminister efter 



 
 Empiri 
 

 46

förlustvalet 1994 städslades han av Stenbeck som ’omvärldsanalytiker’. 
Metoden att odla aktiva modernt tänkande socialdemokrater var unik 
och sågs säkert som ’ytterst opassande’ av mer konventionella närings-
livskretsar. Stenbeck tillämpade bara den gamla brittiska visdomen ’if 
you can´t beat them, just join them’.” (Nya Ludvika Tidning, 020821) 

 

Statsminister Göran Persson sade bland annat om Jan Stenbeck att han omgavs av 
mycket kontroverser, men att ingen faktiskt kan ta ifrån honom att han gick först. 
Han vågade utmana monopolet som rådde inom bland annat radio och TV i 
Sverige och trotsade därigenom den rådande ordningen. Han startade kanalen TV3, 
vilken lade en grund för mångfalden i svensk etermedia. MTG-ägda Moderna 
Tiders förra chefredaktör Susanna Popova beskriver att Jan Stenbeck hade en 
direkthet som nog kunde kallas osvensk. Han hade helt enkelt ett sätt som inte 
funnits tidigare i Sverige (DN, 020820, b). Den tidigare Volvochefen Sören Gyll 
beskriver Jan Stenbeck i Aftonbladet dagen efter hans bortgång som en frisk fläkt 
inom näringslivet och som en risktagare av stora mått. (Aftonbladet, 020820, a) Ett 
av Jan Stenbecks signum tycks ha varit en vilja att göra tvärtemot. Han gjorde 
gärna investeringar i strid med marknadens värderingar. Fördelen var därmed att 
han slapp konkurrensen. (SvD, 020821, h) Benägenheten att ta risker återspeglas i 
följande citat taget från Kinneviks årsredovisning 1989;  
 

”Edwin Land, grundaren av Polaroid sade en gång: Påbörja inte ett 
projekt om det inte är av uppenbar betydelse och nästan omöjligt. Är det 
av uppenbar betydelse, behöver du inte bekymra dig över dess vikt. Så 
länge det är nästan omöjligt, vet du att det är troligt att ingen annan gör 
detsamma.” (von Platen, 1993, s 107) 

 
Flera av de artiklar som vi studerat drar paralleller mellan Jan Stenbeck och Ivar 
Kreuger (jfr DN, 020821, d). I artiklarna påstås att likheten mellan dem är ganska 
stor. Denna likhet ligger bland annat i förmågan att vara osynlig och samtidigt 
kontrollera, att kunna anpassa verkligheten till den egna visionen. Likheten ligger 
också i charmen och förmågan att i en tid av förändring utnyttja möjligheter som 
andra inte ser, men också att utmana den konventionella uppfattningen om hur 
affärer ska bedrivas. (DN, 020821, d) 
 
Lars Engqvist beskriver att Jan Stenbeck var en person som stod fast vid sina 
överenskommelser till hundra procent. Han var dock inte rädd att byta ut 
medarbetare. Trots detta är många av dem som har fått lämna Stenbeck och hans 
bolag inte bittra. Alla visste att det var spelets regler. Jan Stenbeck bestämde sig 
för att utmana hela medieetablissemanget och arbetade med okonventionella 
metoder. Detta ser Lars Engqvist som en förklaring till att Jan Stenbeck ansågs 
vara kontroversiell. (DN, 020820, e)  
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Jan Stenbecks affärsmetoder har gjort honom både avskydd och beundrad, i 
näringslivet och bland anställda. Han behandlade sina medarbetare på flera olika 
sätt. Å ena sidan skulle de hållas på tårna och vara ständigt beredda att ompröva 
positioner. De svagaste och minst produktiva kunde snabbt gallras ur. Jan 
Stenbecks lynniga humör var välkänt (Aftonbladet, 020820, h). Å andra sidan 
kunde han vara både hjärtlig och humoristisk. (GP, 020821, a) 
 
Johan Staël von Holstein, som arbetade för Stenbeck några år, beskriver honom i 
en artikel som rolig och entusiasmerande. Jan Stenbeck ville ha sina anställda nära. 
von Holstein beskriver ”Han jobbade med lojalitet. Han var lojal mot den som var 
lojal mot honom”. (Aftonbladet, 020821, f) Även von Platen (1993) skriver att Jan 
Stenbeck var mycket vänfast, men bara så länge man inte svek honom. Bland 
Stenbecks medarbetare uttrycker många en stor beundran för honom. Den är 
visserligen ibland motvillig och fylld med reservationer, men oftast är den stark 
(Andersson, 2000).  
 

Jan Stenbeck hade pengarna och därför var det han som bestämde. Maria 
Carlshamre skriver i DN att ”han kunde slösa miljoner på dödfödda projekt bara 
därför att det roade honom”. (DN, 020821, d) I biografin från 1993 skriver von 
Platen att man kan få intrycket av att ”en helt dominerande andel av Stenbecks 
projekt slutar med förlust och efterhand avvecklas”. Trots detta visade aktie-
marknaden en stor tilltro till att ännu icke bevisade framgångar skulle komma att 
generera framtidsvärden för många miljarder kronor. (von Platen, 1993) Även fast 
optimistiska vinstprognoser visades, menade kritikerna att Jan Stenbeck kunde visa 
en omdömeslös uthållighet i flera av sina projekt. Det kunde dröja länge innan 
investeringarna verkligen betalade sig. (von Platen, 1993) Leif G-W Persson 
berättar i en artikel i Expressen att ”Jan Stenbeck pysslade med allt mellan himmel 
och jord förutsatt att han tyckte det var tillräckligt kul eller viktigt, och om det var 
både kul och viktigt så skit samma om det var lönsamt”. (Expressen, 020825, a) 
Tomas Tengby skriver i Göteborgs Tidningen (GT) ”Lustigt nog har de bolag han 
startade egentligen aldrig varit speciellt framgångsrika, vare sig innehållsmässigt 
eller ekonomiskt. Han var nog mer intresserad av att trotsa auktoriteter än att fylla 
kanalerna.” (GT, 020827, a) 
 

I ett specialinslag om Jan Stenbeck i Veckans Affärer läser vi följande;  
 

”Givetvis blir långivarna nervösa när hjärnan och motorn bakom 
alltihop plötsligt är borta och de måste lugnas. Jan Stenbeck har – trots 
kritik för att vara för våghalsig – ändå åtnjutit stor respekt och setts som 
garant för att allt skall gå bra till sist. Tilliten till Stenbeck har gjort att 
marknaden på något sätt ofta nöjt sig med bristfällig information.” (VA, 
Special, 020826, b) 
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Jan Stenbeck hade ständigt nya lösningar på bolagens interna kriser. Resultatet 
blev en tätt sammanflätad företagsgrupp. Det var Stenbeck som höll ihop 
alltsammans med sina kreativa idéer. Det fanns ingen annan som hade makten eller 
den kraft som behövdes för att genomföra affärerna som han ägnade sig åt. 
(Aftonbladet, 020821, d) 
 
I Jan Stenbecks huvud rymdes troligen många djärva idéer och banbrytande 
visioner. Hans huvud tycktes ständigt gå på högvarv och han ville ligga steget före, 
aldrig släppa möjligheter ur sikte eller lämna ett hot (verkligt eller inbillat) 
obevakat. (DN, 020821, f) 
 
Frågan är vad som händer med ledarskapet i Kinnevik-gruppen framöver. I DN 
beskrivs att Jan Stenbeck ständigt hade nya satsningar på gång, men att bolagen i 
Kinnevik-gruppen efter hans plötsliga död troligen kommer att bli mer försiktiga. 
Till detta finns flera skäl, bland annat att företrädarna för gruppens bolag inte vill 
förlora vad som byggts upp under Jan Stenbecks ledarskap. En viktig del av 
Kinneviks image har varit att slåss mot omvärlden, vilket enligt spekulationer i 
artiklarna torde få en fortsatt stor betydelse. Långivarna kan börja kräva andra 
säkerheter eller ställa nya villkor. Kinnevik-gruppen blir förmodligen också tråki-
gare, utan den dynamiske och riskvillige huvudägaren som struntade i att förbättra 
bilden av sig själv. DN skriver vidare att han var kunnig i det han höll på med och 
inte alls högmodig, utan resonerande och närmast ödmjuk. (DN, 020820, g) 
 
Det kan också spekuleras kring om någon kommer att kunna fortsätta med Jan 
Stenbecks sätt att leda sina bolag. Han har visserligen lärt upp andra medarbetare 
att driva bolagen i samma anda. (Expressen, 020820, d) Men exempelvis Johan 
Björkman, som är ny ordförande i Stenbeckbolaget Invik, uttrycker i SvD att det 
inte går att ersätta Jan Stenbeck. Han säger vidare; 
 

”Man får ägna tid och kraft och hitta ett sätt att sköta det här på absolut 
bästa sett utifrån de förutsättningar som finns. När så dynamiska 
personer som Jan Stenbeck är mitt uppe i sin livsgärning så planerar de 
inte för succession.” (SvD, 020822, i) 

 
Nytänkande och pengar brukar för det mesta vara åtskilda. Det som gjorde Jan 
Stenbeck speciell i detta sammanhang, var att i honom kombinerades nya idéer och 
pengar i en och samma person. Han var samtidigt både mångmiljonär och entrepre-
nör och var en person som inte startade med två tomma händer. (DN, 020821, d) 
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Sanna Björling skriver i DN om Jan Stenbeck två dagar efter hans bortgång. Hon 
summerar i denna artikel många kännetecken hos honom som ofta nämns i 
artiklarna som vi studerat; 
 

”Det råder ingen tvekan om att det blir tomt efter Jan Stenbeck, hur 
kontroversiell och stundom illa sedd han än var. Jan Stenbeck har 
beskrivits som en näringslivets gossen Ruda, som en udda fågel, som en 
katt bland hermelinerna, en första klassens entreprenör, en affärsman 
med sinne, humor och humör. Framsynthet, i kombination med en fräck 
och oförskräckt inställning, har kännetecknat stora delar av Stenbecks 
företagande. När han gav sig in på de svenska marknaderna kom han att 
röra om ganska ordentligt.” (DN, 020821, c) 

7.3.1. Narcissism 
Jan Stenbeck beundrades av många, även av de människor som inte älskade 
honom. (Expressen, 020821, c) Det var flera saker som Jan Stenbeck uppskattades 
för, bland annat beskriver DI sin aktning för honom som okonventionell och 
oförutsägbar (GP, 020822, d). Jan Stenbeck kunde ta snabba beslut. Exempelvis 
kunde han, om han tröttnade på ett projekt, lägga ner det med ett enda 
telefonsamtal. Trodde Jan Stenbeck däremot på ett projekt kunde han investera i 
det år efter år. (Aftonbladet, 020820, g) Ett projekt som Jan Stenbeck själv fattade 
beslut om att lägga ner var Finanstidningen. Han lade, enligt journalisten Thord 
Eriksson, ner tidningen som hämnd för att redaktionsledningen varit uppstudsig. 
(DN, 020821, h) 
 
Jan Stenbeck kunde föra fram till synes vansinniga affärsidéer och ändå lyckas 
med dem (Helsingborgs Dagblad, 020821, a). Kenny Genborg skriver i GP 
”Stenbeck var inte bara visionären. Han var också detaljernas herre och han höll 
alla trådar i de egna hårda nyporna” (GP, 020821, f). Han hade total kontroll över 
sina bolag och han hade en beundransvärd detaljkunskap om bolagen vars 
verksamhet han detaljstyrde (Finans Vision, 020821, b). Även Borås Tidning 
(020821, b) framställer Stenbeck som en ledare som ofta lade sig i bagateller. SvD 
betraktar Jan Stenbecks ledarstil dock som aggressivt. Han var även känd för att 
styra bolagen från kulisserna. Han belånade bolagen gång på gång och genomförde 
krångliga korsfinansieringar mellan dem. (SvD, 020821, a) Det verkar som att Jan 
Stenbeck allra helst ville ha ensam total insyn i alla de bolag som han 
kontrollerade. Det är därför inte lätt att få en överblick över bolagen. Detta kan 
bekräftas av en artikel i DN dagen efter Jan Stenbecks bortgång. I artikeln beskrivs 
att Kinnevik-gruppen gjort sig känd för snårig redovisning och att bara Jan 
Stenbeck hade total kontroll över alla kopplingar. (DN, 020820, i) Jan Stenbeck 
fick mycket kritik för detta, eftersom genomlysningen försvårades och eftersom 
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han inte alltid agerade i aktieägarnas intresse. (SvD, 020821, a) Jan Stenbeck var 
känslig för denna kritik och blev något sårad av den (Expressen, 020823, e). 
 
”Han hade en konstnärs psykologi. En blandning av friskt övermod och skör 
känslighet som han försökte dölja”. (Aftonbladet, 020822, i) Jan Stenbeck startade 
många spännande projekt och trots att han kritiserades för att vara övermodig, fick 
han respekt. Han sågs som en garant för att verksamheten skulle gå bra. (Veckans 
Affärer, Special, 020826, a)  
 
Jan Stenbeck deltog sällan vid bolagsstämmorna men när han gjorde det så märktes 
han. Till exempel kunde hans klädval ibland skilja sig från andras. Det hände att 
han kom ”klädd i en röd kavaj och rutig skjorta när alla andra hade mörk kostym 
och slips” (Aftonbladet, 020820, h). Jan Stenbeck både klädde och uppförde sig 
originellt (Hufvudstadsbladet, 020821). Det var ytterst få människor som kände 
honom. Han var, enligt journalisten Pontus Schultz, Sveriges mest kända doldis 
(Finans Vision, 020821, b). ”Han levde oåtkomlig som en nomad, hemligt, 
undflyende” (Dagen, 020821). Som tidigare nämndes, skydde Jan Stenbeck 
vanligtvis offentligheten. Ett exempel då han dock visade sin rikedom och makt 
var när han bekostade det stora millenniefyrverkeriet över Stockholm. 
(Helsingborgs Dagblad, 020821, b) Jan Stenbeck hade även bestämt sig för att 
delta i den prestigefyllda segeltävlingen America´s Cup. En tävling som, enligt 
Expressens journalist Knut-Göran Källberg, brukar kallas för miljardärernas egen 
lekstuga. Segelbåten ”Orm” blev Jan Stenbecks sista stora projekt. Han dog 
samma dag som båten sjösattes i Nya Zeeland. (Expressen, 020821, g) 

7.4. Visionen 
När Jan Stenbeck på 1970-talet arbetade hos Morgan Stanley på Wall Street 
utvecklade han en vision som gick ut på att tjäna pengar genom att distribuera 
media. Det var den visionen som Jan Stenbeck hade med sig när han tog över 
familjeföretaget Kinnevik. (Journalisten, 020826, a) Enligt von Platen kan Jan 
Stenbeck, genom att han bodde i USA, fått perspektiv på förhållandena i Sverige. 
Det kan ha gett honom den styrkan som behövdes för att han skulle våga driva 
igenom sina visioner. Jan Stenbeck gjorde något som, enligt von Platen, inte är 
speciellt ovanligt för första generationens arvtagare ”han tog tacksamt emot arvet 
Kinnevik och kanske som en form av protest förändrade han helt inriktningen på 
det” (von Platen, 1993, s 78). För att Jan Stenbeck skulle kunna förverkliga sin 
vision använde han sig bland annat av ett flertal olika steg såsom medieproduktion 
och journalistik. Att han investerade delar av Kinneviks stål- och skogskapital i 
medieproduktion var egentligen bara ett sätt för Jan Stenbeck att bryta ner de 
hinder som låg i vägen för visionens förverkligande. (Journalisten, 020826, a)  
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Jan Stenbeck uppfattade att en teknisk förändring skulle komma att ske avseende 
det sätt på vilket medieinformationen distribuerades till hushållen och mellan olika 
människor. Han såg även att den tekniska revolutionen skulle medföra att kost-
naderna blev lägre och att nya möjligheter skulle uppkomma. Till exempel skulle 
de nationella monopolen kunna komma att försvagas. (Journalisten, 020826, a) Att 
Jan Stenbeck var en person som ville utmana monopolen är det många artiklar som 
vittnar om. Enligt Tony Hagström, förre detta vd på Televerket, älskade Jan 
Stenbeck att ge sig på monopolsituationer (Finans Vision, 020820, a). En av Jan 
Stenbecks drivkrafter var att trotsa monopolen och att hela tiden upptäcka nya 
marknader innan någon annan gjorde det (Aftonbladet, 020820, h).  
 
En av de viktigaste sakerna som Jan Stenbeck genomförde var att han började 
konkurrera och etablerade nya företag inom områden som ansågs ha en given 
struktur och vilken de flesta människor inte trodde skulle kunna förändras (Borås 
Tidning, 020821, b). Tidigare kulturministern Marita Ulvskog säger om Jan 
Stenbeck att ”han skakade om på en marknad där alla kände alla och där 
revirgränserna var väldigt fasta och det tror jag har varit väldigt välgörande” 
(SvD, 020820, j). Med företaget Comvik, som var den första privata utmanaren till 
Televerket, bröt Jan Stenbeck sig in på en av monopolmarknaderna i Sverige. 
Närmare bestämt bröt han sig in på den svenska telefonimarknaden, ett inbrytande 
som har haft stor politisk betydelse. (Andersson, 2000) Jan Stenbeck lyckades med 
hjälp av sina visioner och pengar liberalisera delar av det svenska samhället. En 
väsentlig förändring som han genomförde var att han även bröt TV-monopolet i 
och med uppstartandet av TV-kanalen TV3. (DN, 020821, d) Efter TV3 startade 
Jan Stenbeck ytterligare TV-kanaler, däribland ZTV. von Platen menar att Jan 
Stenbeck genom att studera vad människor i andra länder efterfrågade, förstod 
vilka tjänster som även vi skulle kunna komma att uppskatta. I och med att Jan 
Stenbeck såg en öppning i kabellagen och använde sig av den, bröt han upp mono-
polen. Detta ledde, enligt von Platen, till att han blev omtalad som ”busen som 
struntade i politikerna eller skickligt manövrerade dem dit han ville” (von Platen, 
1993, s 115). Sverige har varit ett land som gått i täten när det gäller avregleringar 
inom media, finans och telekommunikation, en position som vi antagligen inte haft 
utan Jan Stenbeck (Finans Vision, 020821, b). Mediemarknaden i Sverige skulle 
med ganska hög sannolikhet ha förändrats även utan Jan Stenbeck men 
förändringen skulle troligtvis inte ha gått lika snabbt utan honom (Resumé, 
020822). Kjell Aamot, koncernchef på Schibsted, säger om Jan Stenbeck att ”han 
utmanade etablissemanget och var tidigt ute” (Finans Vision, 020820, a). 
 
Jan Stenbeck är den som, enligt socialminister Lars Engqvist, de senaste årtion-
dena haft störst betydelse för moderniseringen av de svenska medierna. Engqvist 
menar vidare att gratistidningen Metro har betytt mycket genom att den syftar till 
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att ge de tidningslösa hushållen seriös information och att den tvingat morgontid-
ningarnas journalistik att anpassa sig till en bredare läsekrets. (DN, 020820, e) Det 
kan dock verka som om Stenbeck delvis frångått sin ursprungsvision med 
tidningen Metro men, enligt journalisten Per Andersson, handlar konceptet mer om 
distribution och än om medieinnehåll. Metro ser journalistik som ett halvfabrikat 
som tidningen billigt och slagkraftigt kan konsumentförpacka och massdistribuera 
vilket överensstämmer med Jan Stenbecks vision. (Journalisten, 020826, a) Jan 
Stenbeck har med sina visioner och sin framsynthet bidragit med TV-kanaler, tid-
ningar och produktionsbolag. Medarbetaren Gert Fylking menar att Jan Stenbeck 
var ”en gigant inom media med svenska mått mätt”. (Expressen, 020821, f) 
 
Jan Stenbecks ursprungliga vision var, enligt journalisten Per Andersson, att äga 
det distributionsnät genom vilket media distribuerades. Målet med TV-satsningen 
var att skapa och äga en stor och bred satellitdistribution. Något som han delvis 
uppnådde genom sitt delägande i en satellit. Jan Stenbeck ville åstadkomma en 
enorm immateriell galleria som bland annat skulle erbjuda egna kreditkort, 
kringförsäljning och betal-TV. En vision som, när Jan Stenbeck presenterade den, 
lät helt orealistisk men som genom åren steg för steg uppfylldes även fast det 
ibland såg ut som om den övergetts. (Journalisten, 020826, a) 
 
Den tilltro som fanns för hans visioner och kreativa affärslösningar var mycket stor 
och han respekterades för sin tankeförmåga och sin drivkraft som entreprenör (GP, 
020821, e). Jan Stenbeck tillhörde en av Sveriges främsta entreprenörer. På 
tidningen Entreprenörs lista över svenska superentreprenörer placerades Jan 
Stenbeck på fjortonde plats år 2001. (Industrifondens hemsida, 021204) Jan 
Stenbeck belönades för sitt företagande när han år 1999 tog emot priset Årets 
Företagare av Bonniers med motiveringen ”… han har visat prov på en sällsynt 
förmåga att identifiera och exploatera utvecklingstendenser i samhället”. Ett 
kännetecken för Jan Stenbeck var att han hade förmågan att bedriva affärer och 
bygga värden på outvecklade, till och med fiktiva, marknader. (GP, 020821, a) Han 
var en ledare som sprudlade av idéer och som till varje pris ville se dem för-
verkligade (Aftonbladet 020820, e). Han hade med största sannolikhet fler djärva 
idéer och banbrytande visioner som han inte hann genomföra. (DN, 020821, f) 

7.5. Makten 
I flertalet artiklar beskrivs Jan Stenbeck som en mycket mäktig man. Många 
skribenter skildrar honom som en auktoritet som pekade med hela handen. I bland 
annat Expressen (020820, d) framställs Jan Stenbecks ledarskap som att det var 
aktier med hög risk som han styrde med järnhand. Han hade egen policy och 
allting gick efter den.  
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Artiklarna ger en bild av Jan Stenbeck, som en gammaldags och ytterst auktoritär 
ledare. Bland annat Aftonbladet (020820, e) skildrar Stenbecks ledarstil som 
mycket omodern. Han höll sitt imperium i ett järngrepp. Anställda som hade 
ledande positioner fick vare sig de ville det eller inte höra vad huvudägaren tyckte 
och tänkte. I en artikel i Expressen (020822, e) läser vi att genom sina egenskaper 
som huvudägare och ordförande i Kinnevik-gruppens bolag, fick Jan Stenbeck 
både auktoritet och kraft. I DN beskrivs hans auktoritära ledarstil på följande vis; 
 

”Stenbeck kunde allt. Han var dominerande, tung, hade auktoritet, var 
öppen för diskussion. Men till slut var det förstås han som bestämde.” 
(DN, 020820, j) 

 

Jan Stenbeck har fått mycket influenser från USA och det kan ha påverkat hans 
ledarstil. Staffan Sundin, medieforskare vid Göteborgs universitet, jämför honom 
med en rebell. Han hade anammat en amerikansk ledarstil och kunde således vara 
ganska hård mot personalen. Han kunde också utan tvekan stämma företag, 
konkurrenter och tidigare partners. Jan Stenbeck var mycket dominant och det var 
han som bestämde i alla företagen. (SvD, 020820, j) 
 
Finlandssvenska Hufvudstadsbladet (020821) skildrar också Jan Stenbecks 
ledarskap som auktoritärt med inflytelser från USA. Hans ledarstil beskrivs även 
där som kraftfull och auktoritär. Mycket tack vare lojala medarbetare lyckades Jan 
Stenbeck genomföra sina idéer. Han kunde dock när som helst skälla ut dem som 
han inte tyckte jobbade tillräckligt hårt. 
 
Jan Stenbecks ledarskap beskrivs av Andersson (2000) som hierarkiskt, genom att 
all makt utgick från honom själv. För att styra över sin organisation använde han 
sig av många egenskaper. Utöver de rationella företagsekonomiska nyttoargumen-
ten tog han i anspråk även humor, lust, rädsla, hävdelsebehov, utvaldhet, vänskap 
och till och med längtan efter närhet. Allt detta ingick i Jan Stenbecks ledarskap. 
Han beskrevs ofta som en entreprenör men Andersson menar att det inte visade 
hela Jan Stenbeck, en viktig del skyms. Jan Stenbeck var kreativ och han trodde på 
sina egna visioner men han var även förtrogen med makten.  
 
von Platen (1993) skildrar Jan Stenbeck som en ledare, som inte alltid var 
konsekvent; 
 

”Stenbeck gav ofta sina underhuggare motsägelsefulla besked från en 
dag till en annan. Det var särskilt svårt när dessa satt vid förhandlings-
bordet och inte kunde lämna besked som de kunde stå för. När som helst 
kunde Jan Stenbeck ringa och ändra. Få anställda orkar med den skam 
det innebär att ständigt ändra buden till motparten.” (von Platen, 1993, 
s 135) 
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Andersson (2000) beskriver hur medarbetare som verkar nära en auktoritär ledare 
lätt kan bli förbigångna och manipulerade, eftersom de är konstant påverkade av 
den starke ledarens visioner. 
 
Även von Platen (1993) beskriver hur Jan Stenbeck med hjälp av sin auktoritet och 
makt styrde på ett okonventionellt sätt. Hon skildrar hur Jan Stenbeck gjorde ett 
inhopp i rederibranschen. På Cool Carriers styrelsemöten tog Jan Stenbeck 
ideligen upp sitt vanliga favorittema: att med alla medel undvika att betala skatt 
och att binda upp företagsledarna. Mats Ruhne, Cool Carriers, förstod att Jan 
Stenbeck försökte att styra dem. Jan Stenbeck tappade uppskattning hos Ruhne ju 
mer Ruhne lärde känna honom. Men många såg upp till Stenbeck för hans tuffa 
och okonventionella stil. Ruhne tillhörde inte dem. Vid ett extra styrelsemöte 
avskedades Ruhne utan förvarning. Jan Stenbeck fällde sin kända replik ”Försök 
inte sticka upp, för familjerna Stenbeck och Salén har tillräckligt med pengar och 
makt för att krossa dig som en lus.” (von Platen, 1993, s 93)  
 
Det är många som vittnar om Jan Stenbecks hänsynslösa sätt att behandla sina 
medarbetare. Bland annat DN beskriver att hela Kinnevik har fått denna stämpel på 
sig ”Kinnevik, ett imperium som gjort sig känt för täta och ibland brutala 
chefsbyten.” (DN, 020820, k) Personer som Jan Stenbeck tyckte om fick vara med 
i den inre cirkeln, som kallades ”Our Group”. För dem som han tyckte illa om gick 
det däremot inte så bra. Jan Stenbecks sätt att behandla sina medarbetare och andra 
medmänniskor kunde vara fruktansvärt hård och arrogant. (Expressen, 020821, g) 
Tomas Tengby skriver i GT att Jan Stenbecks ledarstil knappast var att betrakta 
som eftersträvansvärd. Han tillämpade ”Management by fear” och sparkade vilt 
både medarbetare och chefer. Dock betalade han bra för förödmjukelserna. (GT, 
020827) I Borås Tidning får vi läsa att Stenbeck ”hunsade medarbetare samt 
skapade och raserade personliga framgångsöden med samma beslutsamma hand” 
(Borås Tidning, 020821, b). Politikern och vännen Lars Engqvist bekräftar i en 
artikel att Stenbeck var orädd att byta ut sina anställda. Engqvist tillägger 
emellertid att många som lämnat Stenbeck inte är bittra för den skull, utan de 
visste att detta var spelets regler. (DN, 020820, e)  
 
I DN skrivs den 24 augusti 2002 att det största frågetecknet för Kinnevik-gruppen 
kanske är vad som nu händer med den glädje som det tycks ha varit att få jobba 
med Jan Stenbeck. Även de som ofrivilligt lämnat bolagen, menar att den tid de 
arbetat åt Jan Stenbeck varit den roligaste i karriären. En rutinerad styrelseledamot 
uttrycker det såsom ”Man svävade på moln” efter ett styrelsemöte i ett av bolagen. 
Förmodligen är det inte något problem med förvaltningen av bolagen, utan snarare 
vem som nu ska fungera som inspirationskälla (DN, 020824, l).  
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Andersson (2000) skriver att många Stenbeckshistorier handlar om hur människor 
blir förödmjukade och nedvärderade och hur Jan Stenbeck genom sin makt faktiskt 
ägde sina medarbetare; 
 

”Det var kränkningens energi: först blir man förbannad för att han går 
på som om han ägde en, sen inser man att i någon mening gör han 
faktiskt det.” (Andersson, 2000, s 295) 

 
von Platen (1993) menar också att personer som agerar som Jan Stenbeck förblir 
rätt ensamma. Han fick använda all sin uppfinningsförmåga och kunskap från Wall 
Street och Harvard Business School för att nå upp till målet om ensam makt i 
Kinnevik. Hans ibland tvivelaktiga affärsmetoder kritiserades. Men trots allt kunde 
Jan Stenbeck nu styra sitt imperium oberoende av andra. Andersson (2000) 
beskriver hur Jan Stenbeck under åren hade skaffat sig eget hotell, eget bryggeri, 
egen restaurang, egen julgran, egen farm i Luxemburg. Affärsmässigt hade han 
åstadkommit egen textning, eget annonssälj, egen distribution, egen produktion, 
egna datakonsulter, eget telefonbolag, egna aktiefonder, egen TV-kanal som gör 
reklam för de egna produkterna, egen betalningshantering, eget callcenter i 
Karlskoga och Indianapolis, egen säkerhetstjänst, eget vaktbolag, eget öl, egen 
bank i Luxemburg. Han hade en stab av direktörer som närmaste medarbetare, men 
trots att direktörerna hjälpte Jan Stenbeck i imperiebygget blev de aldrig riktigt 
insatta i de innersta tankarna. Att Jan Stenbeck behöll hela makten själv och aldrig 
invigde någon annan ordentligt i sina planer, kan leda till problem, som konstateras 
i Veckans Affärer ”Bolagsledningarna får klara sig utan att ha sin Gudfader att 
rådgöra med i kniviga frågor.” (VA, Special, 020826, b) 
 
Andersson (2000) berättar också om en händelse som levt som en skröna vidare 
inom Kinnevik sedan dess; 
 

”Någon gång under dessa år förklarade Jan Stenbeck för en 
medpassagerare på en internationell flygning att han själv hade det näst 
största telebolaget och den näst största TV-kanalen i sitt hemland, och 
att hans syster var utrikesminister (vilket Margaretha af Ugglas var 
1991-94). What the hell, sa stolsgrannen, var kommer du ifrån? Någon 
bananrepublik? Jan Stenbeck tog med historien hem och spred den inom 
företaget. Den passade precis.” (Andersson, 2000, s 279) 
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88..  AAnnaallyyss  
I detta kapitel avser vi att koppla samman teorierna i referensramen med den bild 
som empirin ger av Jan Stenbeck. Vi kommer utifrån den teoretiska och empiriska 
studien tolka vilka delar som stämmer in på personen Jan Stenbeck. Vi har valt att 
tillämpa samma struktur i analyskapitlet som tidigare använts i referensramen och 
empirin. Det innebär att vi kommer att inleda med att binda samman ett 
karismatiskt ledarskap i referensramen och den karismatiske Jan Stenbeck i 
empirin för att sedan avsluta med vision och makt. Hans effektivitet som ledare 
kommer löpande att analyseras med hjälp av ledarstilarna från vår referensram.  

8.1. Karismatiska tendenser hos Jan Stenbeck 
Med utgångspunkt från uppsatsens syfte är det framförallt teorierna kring 
karismatiskt ledarskap som vi föreställt oss vara mycket aktuella i vår uppsats. 
Dessa teorier bedömer särskilt ledarskapet utifrån ledarens beteende. Det är särskilt 
Conger och Kanungos teori som vi finner tillämplig. Denna teori lägger nämligen 
stor vikt vid att ledare har en känsla för att finna marknadsmässiga möjligheter i 
omgivningen. Detta är något som vi spontant upplever passar in på Jan Stenbeck. 
 
Efter att ha genomfört artikelstudien avseende Jan Stenbeck anser vi att bilden av 
en karismatisk ledare framträder ganska tydligt. Enligt vår mening, stämmer Jan 
Stenbecks ledarstil in på flera av de beteendemönster som beskrivs som 
förutsättningar för ett karismatiskt ledarskap. Han kan nog i hög grad betraktas 
som visionär och han agerade ofta på ett okonventionellt sätt. Oberoende av om 
Jan Stenbeck uppskattades av sin omgivning eller inte, beskrivs han som en 
speciell person med stor drivkraft. Han ville utmana det svenska medie-
etablissemanget och hans arbetsmetoder var ovanliga. Dessutom verkar han många 
gånger ha tagit stora risker. Ju fler beteenden av denna typ som en ledare har, desto 
troligare är det, enligt Conger och Kanungo (1998), att ledaren faktiskt kan 
betraktas som karismatisk. En karismatisk ledare har förmågan att påverka sina 
medarbetare att göra personliga uppoffringar och sätta organisationens mål och 
behov framför sina egna. Vi menar att Jan Stenbeck kunde påverka omgivningen 
med sin vältalighet och dra till sig anhängare. Däremot kan vi inte med hjälp av 
empirin styrka att hans medarbetare satte organisationens mål främst. 
 
En karismatisk person antas kunna förutse framtida händelser. Vi har fått 
uppfattningen att med hjälp av pengarna från familjeföretagen inom stål- och 
skogsindustrin lyckades Jan Stenbeck skapa något nytt. Den industriella 
inriktningen ersattes av TV, radio, tidningar och telefoni. Han var en föregångare i 
en bransch som stod inför en snabb förändring. 
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En viktig del av karisman är ett gott självförtroende. När vi studerat Jan Stenbeck 
ur denna aspekt är resultatet dock motstridigt. Visserligen uppfattar vi det som att 
han hade ett gott självförtroende, annars skulle han nog inte vågat satsa på till 
synes okända marknader med tämligen nya och oprövade idéer. Det goda 
självförtroendet kan delvis förklaras av att han fostrades vid Harvard Business 
School, där han fick lära sig att tro på sig själv. Han ville utmärka sig. Samtidigt 
har vi i flera av artiklarna kunnat läsa om den lite osäkre Jan Stenbeck som skydde 
offentligheten och helst ville vara anonym. Detta kan eventuellt förklaras med att 
han av vissa beskrevs som blyg. Det fanns dock tillfällen då han tyckte om att visa 
sin makt offentligt, till exempel då det kunde passa hans syften. 
 
En orsak till att Jan Stenbeck hade möjligheten att starta - i andras ögon - riskabla 
projekt var att han redan från början hade en stabil ekonomisk grund att stå på. 
Denna bestod av de ärvda bolagen som utgjorde en säkerhet. Där ingick även det 
stabila skogsbolaget Korsnäs, vars löpande vinster kunde omsättas i 
medieimperiet. Många av de riskabla projekten kunde misslyckas, men detta 
tycktes inte hindra Jan Stenbeck från att starta ytterligare projekt. Han var dock 
ombytlig och kunde med ett enda telefonsamtal lägga ner projekt som han tappat 
intresset för. Jan Stenbecks avsikt var inte alltid att enbart tjäna pengar, utan han 
ville samtidigt ha roligt.  
 
Även om det kan vara en positiv förmåga att våga fatta riskabla beslut, kan detta få 
negativa konsekvenser för organisationen. Vi uppfattar det som att Jan Stenbeck 
ibland hade ett alltför stort självförtroende när det gäller tilltron till sina projekt. I 
någon av artiklarna nämns just att han kunde ha lite väl stort tålamod med 
projekten innan de gav någon vinst, vilket kunde dröja länge. Ett okritiskt 
förhållningssätt till den egna visionen gjorde kanske att han inte hade känslan för 
när det var dags att sätta stopp. Jan Stenbeck delade inte med sig av alltför mycket 
information om sina bolag. Marknaden visade trots detta stor tilltro till honom och 
hans bolag och nöjde sig därför ofta med bristfällig information. 
 
Conger och Kanungo (ur Conger, 1999) förespråkar att ledaren bör värdera 
organisationens nulägessituation, som en utgångspunkt för att kunna formulera 
framtida visioner och mål. Enligt vår uppfattning verkade Jan Stenbeck inte ha 
något emot att satsa stora pengar på riskabla projekt. Vi uppfattar det som att han 
grundligt torde ha analyserat aktuella situationsfaktorer innan han fattade de 
långsiktiga besluten för att förverkliga sin vision. Däremot förefaller det oss som 
att han i de vardagliga besluten inte analyserade sin omgivning i någon större grad 
eftersom han ofta tycktes fatta snabba beslut. Han verkade ha en känsla för timing 
och han förlitade sig på sin intuition, vilket torde ha haft stor betydelse när han 
bestämde sig för att utmana några av de svenska statliga monopolen inom TV och 
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telefoni. Ytterligare en anledning till att Jan Stenbeck inte tvekade inför osäkra 
projekt kan ha varit att han genom denna typ av satsningar räknade med att slippa 
konkurrensen. Bolagen skulle ägna sig åt sådant som var intressant men samtidigt 
så omöjligt att ingen annan kom på samma tanke.  
 
I referensramen framgår det att ledaren bör framstå som en expert inom sitt område 
vid påverkan av sina medarbetare. Ledaren vill gärna lära sig allt som påverkar 
företaget. Jan Stenbeck framstod som kunnig inom olika områden och hade enligt 
många en beundransvärd detaljkunskap. Förutom en gedigen utbildning, hade han 
ambitionen att ständigt lära sig nytt och han var mycket allmänbildad. Medarbetare 
till en karismatisk ledare vill gärna identifiera sig med denne. Identifieringen kan 
förstärkas genom bland annat olika slogans, ritualer och ceremonier vilka stärker 
tillhörighetskänslan hos organisationens medarbetare. Som vi uppfattar det, finns 
det inom Kinnevik-gruppen en stark tillhörighetskänsla som bland annat visar sig 
genom en gemensam jargong. Jan Stenbeck hittade alltid lösningar på bolagens 
interna kriser, vilket ledde till en tätt sammanflätad företagsgrupp. Det var han som 
höll ihop bolagen med sina kreativa idéer. Medarbetarnas tillhörighetskänsla med 
bolagen kan till stor del ha präglats av Jan Stenbeck som person. De verkar ha 
upplevt det prestigefullt att arbeta nära Jan Stenbeck, då detta kunde innebära ett 
steg uppåt i karriären. Medarbetare som Jan Stenbeck tyckte mycket om fick även 
vara med i den inre cirkeln i Kinnevik-gruppen. Om ledaren visar entreprenörs-
anda, kan han eller hon dra till sig likasinnade medarbetare som söker efter 
utmaningar. Det som lockar dessa medarbetare, är att de vill kunna lära sig av 
ledaren och samtidigt kanske bli belönade för sina ansträngningar. 
 
Enligt Goleman (2000) fokuserar ledarskap genom handledning främst på 
medarbetarnas personliga utveckling. Ledarstilen präglas av att medarbetarna är 
medvetna om vad som förväntas av deras arbete, då detta utgör en del av en större 
vision eller strategi. Om den anställde själv vill bli handledd är denna ledarstil 
effektiv. Jan Stenbeck fattade ensam alla viktiga beslut i Kinnevik-gruppen. 
Eftersom de anställda i Kinnevik nu uttrycker oro efter Jan Stenbecks bortgång, 
kan detta tyda på att de ville bli handledda av honom. Vi uppfattar Jan Stenbeck 
mer som dominant än som handledande och därför upplever vi inte att denna 
ledarstil återspeglar hans ledarskap. 
 
Conger och Kanungo (1998) menar att medarbetarna påverkas genom att de 
uppfattar det som att deras karismatiske ledare har extraordinära kvalitéer. 
Påverkan på omgivningen ligger således i ledaren och dennes karaktär. Jan 
Stenbeck uppskattades för sin hårda och okonventionella stil. När ledaren påverkar 
sina medarbetare utan att använda sig av makt kan detta benämnas metaledarskap. 
Framgångsrika ledare framstår enligt metaledarskapsteorier som att de kan uppfatta 
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trender i samhället och integrera dessa med sin egen personliga övertygelse. 
Metaledare visar empati för andra människor. Vi kan tydligt se att Jan Stenbeck 
förutsåg avregleringarna inom bland annat TV och telefoni. Utmaningen av de 
statliga monopolen utgjorde ett steg för att uppnå visionen. Däremot ser vi inte 
tecken på att han hade empati. Medarbetare avskedades ibland snabbt och brutalt. 
 
Många av de medarbetare som under åren tvingats lämna organisationen, menar att 
anställningstiden inom Kinnevik-gruppen varit den bästa i deras liv. Jan Stenbeck 
belönade de medarbetare rikligt som han tyckte var värda att belönas och kunde 
bestraffa dem som gick honom emot, eller inte var dugliga nog. Han var ökänd för 
sitt lynniga humör, men kunde också vara hjärtlig, humoristisk och entusias-
merande. En nära medarbetare uttryckte att han var lojal mot den som var lojal mot 
honom. Han var en person som stod fast vid sina överenskommelser till hundra 
procent. 
 
Enligt Goleman (2000) är medarbetarnas motivation och harmoni i företaget 
viktiga aspekter inom ledarskap genom förening. Motiverade medarbetare är en 
förutsättning för ett framgångsrikt företagande. Vi kan dock inte se, i det material 
vi studerat, att detta framhävs i omdömen om Jan Stenbecks ledarskap. Ledaren 
kan skapa emotionella band som bidrar till lojalitet. Som vi tidigare nämnt hade 
han en del lojala medarbetare i sin omgivning. Han lyckades, som tidigare nämnts, 
skapa en samhörighetskänsla i organisationen genom den så kallade inre cirkeln. 
Därför vill vi påstå att denna ledarstil enbart delvis stämmer överens med Jan 
Stenbecks ledarskap. 
 
Ledarskap som farthållare medför höga prestationskrav på medarbetarna enligt 
Goleman (2000). Ledaren förväntar sig att arbetsuppgifterna ständigt ska utföras på 
ett mer effektivt sätt. De som inte uppfyller ledarens krav ersätts med nya 
medarbetare som presterar bättre. Jan Stenbeck förde en hård personalpolitik och 
kunde snabbt avskeda medarbetare som inte var tillräckligt effektiva. Ledarstilen 
kännetecknas av att medarbetarna upplever att ledaren inte litar på dem. Jan 
Stenbeck kunde ge sina medarbetare motsägelsefulla besked. Vid förhandlingar 
kunde detta vara särskilt besvärligt. Risken med ett sådant ledarbeteende är att 
flexibiliteten försvinner i organisationen. Ett annat karaktärsdrag hos denna 
ledarstil är att medarbetarna känner att de saknar vägledning om ledaren skulle 
sluta. Här ser vi en koppling till Kinnevik efter Jan Stenbecks död, eftersom 
medarbetarna uttrycker stor osäkerhet om bolagens framtid. Ledarstilen 
överensstämmer därför enligt vår mening med Jan Stenbecks ledarskap. 
 
Beyer (1999) samt Conger och Kanungo (ur Yukl, 2002) menar att en krissituation 
inte alltid är en nödvändig förutsättning för att en ledares karisma ska träda fram. I 
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enlighet med dessa anser vi att Jan Stenbecks karisma inte i första hand präglade 
hans bolag på grund av några kriser. Bolagen som han kontrollerade genomsyrades 
av hans karisma till följd av ett stort inflytande i stort som smått. Även den bransch 
som Jan Stenbeck var verksam inom kan nog ha bidragit till hans karisma. 
Branschen torde ha präglats av entreprenörsanda och optimism då han påbörjade 
sin utmaning av de statliga monopolen. Conger (1999) skriver att ju mer 
bidragande den aktuella situationen är, desto färre karismatiska egenskaper krävs 
av ledaren för att denne ska betraktas som karismatisk. Den rådande 
branschsituationen torde därmed ha inneburit lägre krav på karismatiska 
egenskaper hos Jan Stenbeck, eftersom branschen i sig förmodligen präglades av 
optimism och nytänkande vid denna tid. 
 
Som framgått av referensramen kan karisman hos en ledare ha både positiva och 
negativa sidor. En karismatisk ledare kan i värsta fall dominera sina medarbetare 
för mycket och göra dem svaga och beroende. Enligt vår uppfattning ville Jan 
Stenbeck helst ha ensam total insyn i alla de bolag som han kontrollerade. Det är 
därför inte lätt att få en överblick över hans bolag. Enligt en av artiklarna var 
Kinnevik-gruppen känd för sin snåriga redovisning, där endast Jan Stenbeck hade 
kontroll över alla kopplingar. Mycket tyder på att Jan Stenbeck inte ville dela med 
sig alltför mycket information. Medarbetarnas delaktighet i beslutsfattandet 
uppmuntrades inte heller alltid. Oklara besked vid förhandlingssituationer kan ha 
medfört att medarbetarna upplevde osäkerhet och stort beroende av honom. 
 
Den demokratiske ledaren skapar enligt Goleman (2000) enighet bland 
medarbetarna genom att låta dem delta i beslutsfattandet. Har ledaren en stark 
vision, fungerar demokratiskt ledarskap utmärkt. Vid ett demokratiskt ledarskap 
genererar medarbetarna nya idéer, vilka kan förverkliga visionen. Eftersom Jan 
Stenbeck hade en stark vision hade denna ledarstil kunnat vara effektiv. Enligt 
empirin karaktäriserades hans ledarskap dock av enmansstyre. Hans medarbetare 
verkar, som sagt, inte ha haft så mycket att säga till om. Därför kan vi inte se att 
han i någon större grad hade en demokratisk ledarstil. 

8.1.1. Narcissistiska tendenser hos Jan Stenbeck 
Narcissister är innovatörer som drivs av en önskan att uppnå makt och ära. De har 
också ett bekräftelsebehov, vilket vi kan se hos Jan Stenbeck genom att han ibland 
ville visa omgivningen sin status. Han var en person som njöt av livet. Ett annat 
kännetecken hos den narcissistiske ledaren är ett starkt maktbehov. Detta anser vi 
framträder hos Jan Stenbeck genom att han själv ville hålla i alla trådar. Ytterligare 
egenskaper som kan finnas hos en ledare med narcissistiska drag är en svag 
självkontroll och ett ointresse för andras behov. Vi anser inte utifrån empirin kunna 
styrka om Jan Stenbeck hade en svag självkontroll. Hygstedt skriver i SvD att Jan 
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Stenbeck hade ett starkt behov av personlig kontroll. Däremot tycks hans empati 
med omgivningen ha varit svag. Han verkar utan ånger ha kunnat avskeda 
obekväma medarbetare. Narcissistiska ledare kan, som det framgått av 
referensramen, manipulera och utnyttja sin omgivning. Jan Stenbecks affärer 
kritiserades ibland för bristande moral. När det till exempel inte var tillåtet att 
sända reklam i svensk TV, utnyttjade han en lucka i lagen och började sända 
reklam-tv via satellit. Jan Stenbeck gjorde sig känd som en person som skickligt 
kunde styra politiker dit han ville, men samtidigt var han god vän med flera av 
dem. Detta kan ha hjälpt honom i hans syfte att uppfylla sin vision. Flera 
narcissistiska drag som vi ser hos Jan Stenbeck är bland annat att han kunde vara 
charmant, men ibland även visa en aggressiv sida. De medarbetare som han av 
någon anledning inte ville ha kvar inom organisationen avskedades snabbt. 
Narcissistiska ledare omger sig ofta med medarbetare som är lojala och okritiska. 
Jan Stenbeck beskrivs som mycket lojal mot dem som visade lojalitet tillbaka. Han 
tog sig gärna an ambitiösa projekt för att utmärka sig, vilket även kännetecknar en 
narcissistisk ledare. 
 
Narcissister beskrivs av Freud (ur Maccoby, 2000) som känslomässigt isolerade 
och misstänksamma individer. De letar ständigt efter fiender, vilket visar på 
paranoida drag. Ett uppfattat hot kan leda till ett raseriutbrott. Utifrån det material 
vi har studerat kan vi se exempel på en viss misstänksamhet då Jan Stenbeck lade 
ner Finanstidningen. Han avvecklade tidningen för att hämnas på redaktions-
ledningen för att de hade kritiserat Kinnevik-gruppens bolag. Enligt vår tolkning 
kan han ha uppfattat det som ett hot mot bland annat Kinnevik, men även hans eget 
anseende som företagsledare. Visserligen kunde han vara vaksam mot både 
verkliga och inbillade hot i affärssammanhang, men vi anser inte att detta bekräftar 
bilden av honom som en misstänksam person. Enligt vår mening är det naturligt att 
en framgångsrik företagsledare är uppmärksam på hot som finns i omgivningen. 
Narcissister har ett behov av integritet, vilket Yukl (2002) betraktar som en viktig 
egenskap för ett effektivt ledarskap. Det kan innebära att ledaren är ärlig och 
trovärdig, vilket påverkar medarbetarnas lojalitet. Även den emotionella mognaden 
hos ledaren kan påverka dennes effektivitet. Detta innebär att ledaren bör acceptera 
sina styrkor och svagheter. Jan Stenbeck beskrivs som att ha varit känslig för kritik 
och vi anser att detta kan visa på ett narcissistiskt drag hos honom. Narcissistiska 
ledare lyssnar enbart på sådant de själva vill höra och de är inte villiga att lära sig 
av sina medarbetare. Jan Stenbeck var, som vi uppfattar det, en person som 
dominerade sina medarbetare och han var säkert inte alltför villig att lyssna till 
deras åsikter. 
 
När narcissister utför något betydelsefullt, uppfylls de av en storslagen känsla. Jan 
Stenbeck bekostade bland annat ett pampigt fyrverkeri vid millennieskiftet i 
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Stockholm. Vi antar att han ville visa sina pengars makt och kanske överträffa 
kommunens ekonomiska möjligheter att arrangera något liknande, samtidigt som 
han säkert ville glädja stockholmarna. Ett annat exempel är då han i samband med 
en flygresa samspråkade med en annan passagerare. Han lät den andre få veta hur 
framgångsrik han var i sitt hemland, vilket fick medpassageraren att tro att han 
kom från någon bananrepublik. Historien spred Jan Stenbeck med glädje inom sina 
bolag. Vi uppfattar det som att han njöt av berömmelsen. 
 
En narcissistisk ledare föredrar att kontrollera alla delar i organisationen själv. Här 
ser vi likheter med Jan Stenbeck som hade en total kontroll över och ensam insyn i 
alla sina bolag. Visionen som han utvecklade redan innan övertagandet av 
Kinnevik, gick ut på att distribuera media och samtidigt tjäna pengar. Vi ser det 
som att de riskabla projekten som han startade syftade till att uppfylla denna 
vision. Projekten kunde betraktas som steg på vägen. Här vill vi dra en parallell 
mellan Jan Stenbeck och den narcissistiske ledaren som har en helhetssyn och som 
vill förändra världen genom riskabla utmaningar.  

8.2. Visionära tendenser hos Jan Stenbeck 
En vision ska vara något som en organisation arbetar mot, ett framtida mål. Enligt 
Yukl (2002) ska en vision vara enkel och idealistisk och ge en bild av en önskvärd 
framtid, egenskaper som vi anser oss se hos Jan Stenbecks vision. Visionen var 
enkel. Han ville äga den infrastruktur som media distribuerades igenom. En vision 
ska enligt Nanus (1992) vara realistisk, trovärdig och attraktiv. Ledare tänker, 
enligt Bolman och Deal (1997), långsiktigt. De uppmärksammar förändringar såväl 
inom som utom organisationen. Det har av artiklar framkommit att den vision som 
Jan Stenbeck arbetade efter, bland annat bedömdes vara mycket trovärdig och 
realistisk, om än på lång sikt. Enligt De Klerk (1990) kan visionen stanna vid en 
illusion om den inte går att förverkliga. De steg som Jan Stenbeck använde sig av 
för att förverkliga sin vision kunde för utomstående ibland förefalla helt 
orealistiska. Han hade dock en bakomliggande tanke med alla dessa steg som 
tillsammans skulle förverkliga visionen. En kraftfull vision präglas av dess 
förmåga att förändra organisationen. Vi anser att visionen har format hans sätt att 
leda bolagen, då han använde pengar från skogs- och stålföretagen för att steg för 
steg uppnå sin vision. 
 
Visionärt ledarskap innebär att en ledare har en vision för organisationens framtid 
och en strategi för att uppnå den. Typiska faktorer för ett visionärt ledarskap är 
bland annat intellektuell snarare än formell planering. Vi vill med utgångspunkt 
från empirin påstå att Jan Stenbecks visioner hade intellektuella drag, eftersom det 
inom honom rymdes många idéer. Den visionäre ledaren karaktäriseras även av ett 
beroende av karisma och personlig makt. Detta är egenskaper hos Jan Stenbeck 
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som vi anser tydligt framträder med utgångspunkt från empirin. Som tidigare 
nämnts var hans metoder för att uppnå visionen okonventionella. Han var även en 
person som omgivningen respekterade. Visionärt ledarskap kan förknippas med 
entreprenörskap. Jan Stenbeck beskrivs ofta som en av Sveriges främsta 
entreprenörer, vars kreativa affärslösningar många hyste stor tilltro till. Han blev 
utsedd till Årets Företagare 1999, med motiveringen att han visat prov på en 
ovanlig förmåga att identifiera och exploatera utvecklingstendenser i samhället. 
Nytänkande och pengar brukar inte kombineras i en och samma person, men Jan 
Stenbeck var ett undantag. Han var både mångmiljonär och entreprenör. 
Ekonomiskt sett behövde han dock inte starta från noll.  
 
Jan Stenbeck arbetade för att förverkliga sin vision. Han förutsåg en teknisk 
förändring i medieinformationens distribution till hushållen. Den tekniska 
revolutionen skulle medföra lägre kostnader och nya möjligheter för bolagen. För 
att kunna verkliggöra visionen utmanade Jan Stenbeck flera av de svenska 
monopolen. Han började konkurrera och etablerade sig inom områden som många 
människor ansåg vara svåra att påverka. Några av de marknader som han gav sig in 
på var TV- och telefonimarknaden.  
 
Eftersom Jan Stenbeck hade sett hur TV-utbudet såg ut i andra länder, hade han 
med största sannolikhet en god kännedom om vad människor efterfrågade. 
Reklamfinansierad television var emellertid något som inte existerat tidigare i 
Sverige. För att kunna sända reklam-tv till svenskarna, utnyttjade han, som 
nämndes tidigare, en lucka i den svenska kabellagen. Något som ledde till att han 
betraktades som en buse som gjorde som han ville. Eftersom han lyckades bryta 
monopolmarknaden, anser vi att han till stor del påverkade och förändrade den 
svenska mediemarknadens utveckling. Vidare uppfattar vi det som att hans 
agerande ledde till att avregleringen inom branschen påskyndades. Statsminister 
Göran Persson menar i en artikel, att Jan Stenbeck visserligen var kontroversiell, 
men han var ändå den som gick först. Genom att till exempel TV-monopolet bröts 
kom en stor del av det svenska folkets TV-utbud att förändras. Det blev möjligt att 
via satellit se andra TV-program än de som Sveriges television normalt erbjöd. 
Något som för tiden högst sannolikt sågs som fascinerande. Vi anser att Jan 
Stenbeck förändrade en stor del av de svenska medierna i sina steg för att uppfylla 
visionen. Gratistidningen Metro har bidragit till att ge tidigare tidningslösa hushåll 
en möjlighet att ta del av nyhetsflödet i samhället. 
 
Av Golemans (2002) sex ledarstilar anser vi att den auktoritära stilen mest 
överensstämmer med det visionära ledarskapet. En ledare med en auktoritär stil är 
en stark ledare som arbetar för att förverkliga sin vision genom att fastställa 
verksamhetens mål. Medarbetarna arbetar under stor frihet för att nå 
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organisationens mål. Jan Stenbeck kan sägas ha utövat en auktoritär ledarstil, 
såsom Goleman definierar den. Han tillägnade stora delar av sitt yrkesverksamma 
liv åt sin vision. Han verkade dock inte alltid ge sina medarbetare tillräcklig 
självständighet i sin yrkesutövning. Den auktoritära ledarstilen beskrivs som mest 
effektiv när verksamheten möter motgångar och ledaren justerar sin visions 
inriktning. Jan Stenbeck tycktes dock hålla fast vid sin ursprungliga vision, oavsett 
konjunkturerna i samhället och situationen för Kinnevik.  
 
En ledare som skapar visioner kan, enligt vår referensram, betraktas som en 
effektiv ledare. För att nå ut med sin vision är det av yttersta vikt att kunna 
kommunicera den på ett effektivt sätt. Eftersom Jan Stenbeck beskrivs som en både 
karismatisk och vältalig ledare, hade han sannolikt de nödvändiga förutsätt-
ningarna för att effektivt förmedla sin vision till medarbetarna. I referensramen 
beskrivs att både den formella och informella kommunikationen i organisationen 
måste fungera för att visionen ska kunna implementeras. Eftersom Jan Stenbeck 
steg för steg kunde närma sig sin vision antar vi att kommunikationen fungerade 
tillfredsställande. 
 
Nanus (1992) menar att visionära ledare ofta saknar ledarskapsträning. De 
utvecklar istället sitt visionära ledarskap efterhand. När det gäller Jan Stenbeck, 
menar vi att han med största sannolikhet fick en del av sin utbildning i ledarskap 
under sina studieår vid Harvard Business School. Det framkommer även att han 
formade sin vision redan i slutet av 70-talet och att han sedan dess idogt arbetade 
för att uppnå den. Det visionära ledarskapet baseras ofta på intuition och 
erfarenhet. Detta kan vi tydligt se hos Jan Stenbeck. Han förutsåg tidigt 
förändringar i samhället, såsom avskaffandet av de statliga monopolen i Sverige.  
 
Ledarens vision bör utvecklas i samspel med rådande omgivningsfaktorer i 
samhället. Detta innebär att visionerna måste kunna anpassas till de förändringar 
som sker. Visionen får gärna bli en del av den sociala utvecklingen som sker i 
samhället. Trots att samhället förändrades tycktes inte Jan Stenbeck ha anpassat sin 
vision. Detta kan, enligt vår mening, vara en orsak till att bolagens positiva 
utveckling sedan några år tillbaka avmattats. 

8.3. Makttendenser hos Jan Stenbeck 
Makten kan, enligt Yukl (2002), innebära en persons förmåga att påverka sin 
omgivning. I flera av de artiklar vi läst, beskrivs Jan Stenbeck som en mäktig 
person. Han framställs som en auktoritär ledare som höll sitt imperium i ett 
järngrepp. Jan Stenbeck var ordförande i Kinnevik. Denna position gav honom stor 
befogenhet, vilken inkluderade rätten att fatta viktiga beslut för organisationen. 
Inom en befogenhet finns, enligt Yukl (2002), även ledarens rätt att kontrollera 



 
 Analys 
 

 65

organisationens resurser. Flera av artiklarna vittnar om att Jan Stenbeck helst ville 
ha ensam kontroll över organisationens alla delar. Trots att cheferna i Kinnevik-
gruppen hjälpte honom med att bygga upp imperiet blev de aldrig riktigt insatta i 
hans innersta tankar. När ledare påverkar medarbetare med sin makt, kan detta få 
både positiva och negativa konsekvenser. Om maktutövningen är framgångsrik 
leder detta till att medarbetarnas engagemang ökar. Misslyckas maktutövningen 
kan det istället leda till motvilja hos medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter. 
 
Enligt Boyatzis (ur Yukl, 2002) är en önskan hos ledaren att ha makt 
kännetecknande för ett effektivt ledarskap. Ledaren bör ha en vilja att påverka 
andra. Effektiva ledare har ett gott självförtroende och kan se till att saker händer i 
organisationen. De har förmågan att övervinna hinder som kan uppstå. Jan 
Stenbeck ville själv ha all makt i bolagen i Kinnevik-gruppen. Han hade ett 
kreativt sätt och det fanns ingen annan som hade den makt som krävdes för att 
genomföra den typ av okonventionella affärer som han ägnade sig åt. En effektiv 
ledare bör även enligt Yukl (2002) kunna presentera sitt budskap på ett 
övertygande sätt. Denna förmåga torde Jan Stenbeck ha haft, eftersom han beskrivs 
som vältalig. 
 
Det karismatiska ledarskapet, som vi behandlade allra först i analysen, känne-
tecknas, enligt Yukl (2002), bland annat av att medarbetarna identifierar sig med 
ledaren. Detta kan utgöra en psykologisk förklaring till en framgångsrik 
maktpåverkan. När medarbetarna identifierar sig med ledaren kan de se nyttan av 
den egna arbetsuppgiften i ett större organisatoriskt sammanhang och då arbetar de 
engagerat mot organisationens mål. 
 
McClelland (ur Yukl, 1994) menar att personer med stort maktbehov hyser en 
önskan att påverka människor i sin omgivning och därigenom skapa olika känslor 
som rädsla, välbefinnande, ilska och förvåning. Jan Stenbeck lämnade ingen 
oberörd, han var både älskad och hatad. En dominant ledare med personlig 
maktorientering kan, enligt McClelland, få sina medarbetare svaga och beroende. 
Jan Stenbeck kunde förmodligen föra en diskussion med de anställda, men till slut 
var det ändå han som bestämde. Det framkom av artiklarna att Jan Stenbeck 
ägnade sig åt detaljstyrning i sina bolag. Därmed torde inte hans medarbetare fått 
alltför stor självständighet. En ledare bör helst, enligt Yukl (1994), ha en social 
maktorientering och använda sin makt för att engagera sina medarbetare i 
beslutsfattandet. Det är egenskaper som inte var synliga hos Jan Stenbeck enligt 
det material vi studerat. Hans ledarskap beskrivs som hierarkiskt, då all makt 
utgick från honom själv. 
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En ledare som använder tvång i sitt ledarskap kräver enligt Goleman (2000) direkt 
anpassning av medarbetarna. Vidare undertrycker ledarens hierarkiska besluts-
fattande initiativförmågan i organisationen. Det föreligger även en risk att 
medarbetarnas självständighet minskar. Jan Stenbecks ledarstil beskrivs av många 
som dominant och auktoritär. Som vi uppfattar det, innebär den auktoritära 
ledarstilen att ledaren pekar med hela handen och på så vis för organisationen i 
riktning mot visionen. På grund av detta anser vi att Golemans auktoritära ledarstil 
delvis tillhör det visionära ledarskapet. Samtidigt delar vi Webers (1947) definition 
av auktoritet. En auktoritär ledare är således en person som genom legitimitet 
utövar sin makt. Personer som beskriver Jan Stenbeck som auktoritär likställer, 
enligt vår uppfattning, en person med auktoritet med någon som är dominant i sin 
yrkesutövning. Vi anser att ordet auktoritär innefattande betydelsen dominant 
tillhör maktbegreppet med hänvisning till Webers rationella skäl till legitimitet. En 
dominant ledare kan av medarbetarna anses vara kallad att utöva sin auktoritet. 
 
Att Jan Stenbeck skildras som härskande och omodern, en person som styr med 
järnhand, tyder enligt vår mening, på att det förelåg en stor risk att han genom sin 
ledarstil kunde hämma initiativförmågan hos medarbetarna. Även uttalanden som 
uttrycker oro inför vad som ska komma när initiativtagaren är borta, tyder på att 
det var Jan Stenbecks idéer som räknades inom Kinnevik-gruppen. Därför anser vi 
oss styrkta i vår uppfattning att Jan Stenbeck till stor del utövade en auktoritär 
ledarstil. 
 
Jan Stenbeck hade givetvis som huvudägare i Kinnevik-gruppen positionsmakt, 
men det är framförallt drag av personlig makt som vi tycker oss se hos honom. Den 
personliga makten har ett nära samband med ledarens övertygande och 
karismatiska egenskaper. Den innebär en påverkan som bland annat kan härledas 
från expertis, vänskap och lojalitet. Vi ser tendenser till personlig makt hos Jan 
Stenbeck eftersom medarbetarna beundrade honom som person. Han visade även 
exempel på stort kunnande inom de områden Kinnevik-gruppens bolag var 
verksamma inom. 
 
Av French och Ravens (1959) maktbaser anser vi framförallt att referensmakten 
kan ha varit den maktbas som Jan Stenbeck använde sig av. Den kännetecknas av 
att medarbetarna ser upp till sin ledare och därför gärna engagerar sig i sitt arbete. 
Flera av de artiklar vi studerat speglar medarbetarnas beundran för Jan Stenbeck 
och att de fann sitt arbete stimulerande. Cheferna för bolagen i Kinnevik-gruppen 
torde tillsammans med Jan Stenbeck ha utgjort ett sammansvetsat team. Ledare 
med referensmakt rekryterar gärna personer som påminner om dem själva. För att 
denna maktbas ska fungera väl, krävs att ledaren har såväl empati som charm och 
humor. Hans empati är inget som vi finner stöd för i artiklarna, men däremot skrivs 
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det en hel del om hans charm och humor. Ett exempel på det senare är när Jan 
Stenbeck i samband med en bolagsstämma på en biograf lät sätta upp sitt eget 
namn istället för filmskådespelaren John Travoltas på bioskylten som löd; ’Jan 
Stenbeck in Staying Alive’. Det var vid denna bolagsstämma som han säkrade sin 
ägandepost i Kinnevik. 
 
Expertmakt handlar om att ledaren har bäst kunskap om hur en arbetsuppgift ska 
utföras och detta är också något som medarbetarna inser och accepterar. Jan 
Stenbeck kunde säkert stödja sig på denna maktbas, då han, enligt artiklarna, både 
var allmänbildad, samtidigt som han hade en stor detaljkunskap om sina olika 
verksamheter. Av de maktbaser som Yukl behandlar var säkert även informations-
makten aktuell för Jan Stenbecks ledarskap. Detta gäller även resursmakten enligt 
Howell och Costleys definition. Eftersom det var Jan Stenbeck som höll ihop 
verksamheterna och ensam hade inblick i alla bolagen, torde hans medarbetare fått 
nöja sig med begränsad information. 
 
En ledare har, enligt Rollinson med flera (1998), mer makt ju fler maktbaser denne 
använder sig av. Jan Stenbeck måste även till stor del ha förlitat sig på 
positionsmakten, vilket innebär bland annat legitim makt, belöningsmakt och 
tvångsmakt. Jan Stenbeck hade den legitima makten som huvudägare i Kinnevik-
gruppen. Han kunde belöna de medarbetare som han tyckte förtjänade det, men 
även bestraffa dem som han inte var nöjd med. Samtidigt som medarbetarna kan ha 
upplevt sig motiverade att uppfylla hans önskemål kan arbetsvilligheten även ha 
bottnat i rädsla för att han skulle bli besviken. Eftersom vi ser tendenser till att alla 
dessa maktbaser förekom i Jan Stenbecks ledarskap, bekräftas bilden av en man 
med mycket stor makt.  
 
Vi ser riskerna med en stark maktposition avspegla sig i Jan Stenbecks ledarskap. 
Enligt Yukl (2002) kan en ledare med stort självförtroende visa sig arrogant och 
intolerant. Enligt artiklarna tenderade Jan Stenbeck att dominera sina medarbetare 
på ett sätt som inte alltid uppskattades. Hans personliga makt kan ha lett till 
satsningar på vanskliga projekt, vilka ibland med stor sannolikhet riskerade att 
misslyckas.  
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99..  SSlluuttssaattsseerr  
I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser genom att besvara frågeställningarna 
i uppsatsens inledning. Därigenom vill vi fastställa vad som, enligt vår uppfatt-
ning, gjorde Jan Stenbeck till en ledare med förmågan att påverka sin omgivning. 
Vi har även för avsikt att ge svar på om han kan anses ha varit en effektiv ledare 
enligt Golemans definition. Därefter följer några avslutande reflektioner och 
förslag till fortsatt forskning. 
 

Denna uppsats har sin grund i vårt intresse för ledarskap. Syftet med uppsatsen är 
att studera Jan Stenbeck som ledare, samt därmed finna ut vad som kan ha gjort 
honom inflytelserik. Vi förväntade oss inledningsvis att Jan Stenbecks inflytande 
dominerades av karismatiska egenskaper, såsom utstrålning, självförtroende och 
okonventionellt beteende. Vår uppfattning har dock reviderats under arbetets gång. 
Efter att ha analyserat det empiriska materialet, fann vi tecken på att hans ledar-
skap i grunden utgår från hans makt. Vi anser dock fortfarande att karismatiskt och 
visionärt ledarskap utgör viktiga delar i Jan Stenbecks ledarskap. Dessa torde 
emellertid vara underordnade maktens betydelse när det gäller hans förmåga att 
påverka. Vi vill med resonemanget i återstoden av kapitlet, ge läsaren en ökad för-
ståelse för vår uppfattning om maktens överordnade betydelse över karisman i Jan 
Stenbecks förmåga att påverka sin omgivning. Avsikten är även att påvisa att 
teorierna vi tillämpat i denna uppsats i stor grad överlappar varandra. Genom en 
revidering av figuren i referensramens inledning (figur 2), redovisar vi nedan vår 
förändrade uppfattning. I den omarbetade figuren (figur 3) är därför makten mer 
dominerande än karisman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3; Komponenterna i Jan Stenbecks ledarskap. 
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9.1. Jan Stenbeck – en inflytelserik ledare?  
Vi fokuserade ursprungligen på karismans betydelse för Jan Stenbeck som ledare, 
men när vi genomförde vår analys började makten alltmer framträda som grund-
läggande för hans inflytande Vi insåg att unika ledare, såsom Jan Stenbeck, 
behöver ha en maktbas som grund för att nå ut med sitt budskap. Utan denna bas 
torde det vara svårt för en ledare att kunna dra nytta av sina karismatiska kvalitéer. 
Vi anser att det i Jan Stenbecks fall till stor del var hans bakgrund som bidrog till 
hans maktposition och som ledde till att han fick inflytande över sin omgivning. 
Det var dock inte enbart denna makt som låg till grund för hans inflytande, utan 
hans ledarskap präglades även av personlig makt. 
 
En ledares makt utgår, enligt vår referensram, från ett antal olika maktbaser. Ju fler 
av dessa maktbaser som ledaren använder sig av, desto större makt bedöms denne 
ha. Vi menar att makten hos Jan Stenbeck omfattar de flesta av de maktbaser som 
beskrivs i referensramen. Framförallt uppfattar vi att hans ledarskap kan sägas ha 
präglats av personlig makt, vilken i sin tur kan indelas i två maktbaser. 
Referensmakten, som utgör den ena delen, anser vi visar sig i medarbetarnas 
beundran av Jan Stenbeck. Hans okonventionella och spontana sätt att leda bolagen 
verkade vara uppskattat. Den andra delen av den personliga makten, expertmakten, 
anser vi i synnerhet framträder hos Jan Stenbeck genom de detaljkunskaper han 
visade sig ha om alla bolagen i Kinnevik-gruppen. 
 
Eftersom vi anser oss kunna se att makten spelade en dominerande roll i Jan 
Stenbecks ledarskap, vill vi även betona positionsmaktens betydelse. Den legitima 
makten utgör en grund för en ledares positionsmakt. Jan Stenbeck ärvde sitt 
imperium och som huvudägare hade han legitimitet att utöva sin makt. Jan 
Stenbecks personliga egenskaper kan ha präglats av den uppfostran han fick under 
sin uppväxt. Trots att familjen ekonomiskt sett hade det gott ställt, fick han tidigt 
lära sig att arbeta hårt för det han ville uppnå. Han skolades troligen av sin far in i 
ledarrollen. Jan Stenbeck verkar ha använt sig av tvångsmakt gentemot sina 
medarbetare, då han hade möjligheten att utdela bestraffningar. Detta anser vi visar 
sig genom att medarbetare som han ogillade antingen kunde förödmjukas eller 
avskedas. Han utövade även sin makt genom att ge rikliga belöningar till de 
medarbetare som han ansåg förtjänade det. Detta torde ha lett till att åtminstone de 
närmaste medarbetarna fogade sig efter hans ibland hårda behandling. De förefaller 
ha sett upp till honom, trots hans auktoritära stil. Vi tolkar det som att Jan Stenbeck 
hade makten över all information. Vårt empiriska material tyder på att han hade ett 
starkt informationsövertag inom Kinnevik-gruppen. De korsvisa ägarförhållandena 
mellan bolagen försvårar för utomstående att få inblick i Kinnevik. Förekomsten 
av många olika maktbaser i Jan Stenbecks ledarskap anser vi påvisar hans stora 
inflytande.  
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För att tydliggöra för läsaren att vi anser att de teorier vi använt oss av i 
referensramen överlappar varandra, vill vi här väva samman makt och karisma. 
Karaktärsdragen hos den personliga makten anser vi framträder även i det 
karismatiska ledarskapet. Vi ser påtagliga likheter mellan det som kännetecknar en 
ledares referensmakt och ett karismatiskt ledarskap. Det är framförallt 
medarbetarnas uttryckliga beundran av Jan Stenbeck som utgör kopplingen mellan 
dessa teorier. De karismatiska karaktärsdragen torde ha förstärkt hans personliga 
makt. En annan karismatisk egenskap som vi kan se hos Jan Stenbeck, var hans 
självförtroende, som bland annat gav sig uttryck i ett stort risktagande. Han vågade 
satsa på affärsprojekt som andra inte trodde på. Därför anser vi att han kan 
betraktas som en karismatisk ledare. Vi anser dock att Jan Stenbecks pengar kan ha 
förstärkt hans attraktionskraft. Med hjälp av dessa kunde han förmodligen lättare 
styra sin närmaste omgivning. Karisman kan även ha negativa sidor vilket 
kännetecknas av narcissism. Jan Stenbecks tendenser att dominera sina 
medarbetare, anser vi kan tyda på narcissistiska drag hos honom. Även hans vilja 
att stå i händelsernas centrum förstärker denna uppfattning. 
 
Visionen utgör en del av det karismatiska ledarskapet, varför dessa teorier kan 
vävas samman. Jan Stenbecks vision var att äga infrastrukturen, genom vilken 
media sprids. Han hade en känsla för timing vilket visade sig genom förmågan att 
upptäcka och dra fördel av utvecklingstendenser i samhället. Därför bedömer vi att 
han kan betraktas som en visionär ledare. Genom delägande i en satellit hade han, 
enligt vår uppfattning, makt över teknologin inom mediebranschen. Detta anser vi 
utgör exempel på hans resursmakt, vilket även styrker kopplingen mellan vision 
och makt. Vi ställer oss dock frågan huruvida han skulle ha klarat av att nå ut till 
den breda allmänheten om han inte haft tillgång till det befintliga kabel-TV-nätet. 
Det statliga Televerket hade tidigare haft monopol på att utnyttja detta nät. Detta 
visar att ledarskapet kan påverkas av situationsspecifika faktorer. Enligt vår 
referensram bör en ledare analysera sin omgivning och den aktuella situationen. Vi 
tolkar det dock som att Jan Stenbeck främst förlitade sig på sin egen intuition. 
Hans utmanande av de svenska monopolen låg rätt i tiden och han verkade både ha 
påverkat och drivit på utvecklingen inom den svenska mediebranschen. Vi anser 
att denna påverkan sträckte sig vida utanför organisationens gränser. Ett tecken på 
detta är att han förefaller ha haft stort inflytande på medievanorna hos åtskilliga 
människor i samhället. Många svenska hushåll har idag vant sig vid ett stort antal 
TV- och radiokanaler att välja bland. Exempel på TV-kanaler som Jan Stenbeck 
varit den drivande kraften bakom är TV3 och ZTV. Dessa kanaler utgör idag en 
självklar del i många svenska hushålls TV-grundutbud, vid sidan av de 
markbundna kanalerna. 
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Det som gjorde att Jan Stenbeck uppfattades som betydelsefull utifrån ovanstående 
resonemang är framförallt hans makt. De karismatiska och visionära dragen hos 
honom anser vi emellertid ha bidragit till att hans makt förstärkts. Även personliga 
egenskaper och olika situationsspecifika faktorer har bidragit till Jan Stenbecks 
maktkoncentration. Slutsatsen vi drar av detta är emellertid att en inflytelserik 
ledare inte kan fungera utan en stark maktbas. 

9.2. Jan Stenbeck - en effektiv ledare? 
En ledares effektivitet kan bland annat förklaras av hur många ledarstilar denne 
använder. Ledare som flexibelt växlar mellan fyra eller fler ledarstilar anses som 
mest effektiva. Hos Jan Stenbeck kan vi se tydliga drag av flera ledarstilar. 
 
Medarbetarnas personliga utveckling och behovet av att bli handledda är det 
centrala inom ledarskap genom handledning. Vi tolkar informationen i artiklarna 
som att Jan Stenbeck inte ägnade mycket tid åt att handleda sina anställda, 
eftersom det var mest han som bestämde inom Kinnevik-gruppen. Mycket kretsade 
kring honom och hans person. Därför kan vi inte se att hans ledarskap hade drag av 
denna ledarstil.  
 
Medarbetarnas lojalitet verkar ha varit något som Jan Stenbeck värdesatte. Lojalitet 
och motivation är viktiga egenskaper inom ledarskap genom förening. Som vi 
uppfattar det, fanns det en del av denna ledarstils särdrag hos Jan Stenbeck. Han 
frambringade en känsla av samhörighet inom den inre cirkeln i Kinnevik-gruppen. 
En gruppering som samverkade genom starka relationer. Vi kan däremot inte se 
drag av demokratiskt ledarskap hos Jan Stenbeck. Medarbetarna inom Kinnevik-
gruppen verkar inte ha haft så mycket att säga till om. Det var Jan Stenbeck som 
bestämde och det var han som var inspiratören och den store visionären.  
 
Jan Stenbeck hade höga krav på sina medarbetare, vilket är typiskt för ledarstilen 
som benämns ledarskap som farthållare. Den som inte var effektiv nog eller inte 
passade in, kunde snabbt bytas ut. Genom sitt sätt att ibland ge dubbla budskap till 
sina medarbetare, anser vi att han kan ha riskerat flexibiliteten i organisationen. De 
anställdas förmåga att ta egna initiativ kan påverkas negativt på grund av sådant 
beteende. Vi ser därför tydliga tendenser till att Jan Stenbeck använde sig av denna 
ledarstil.  
 
Den auktoritära ledarstilen har drag av dels visionärt ledarskap och dels ledarskap 
med makt. Vi kan även se spår av denna ledarstil hos Jan Stenbeck. Hans arbete 
inom Kinnevik-gruppen gick ut på att förverkliga visionen som han tidigt 
utvecklade. Genom sin position hade han legitimitet att utöva sin dominans inom 
organisationen och styra verksamheten mot sin vision. Vidare verkade Jan 
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Stenbeck använda sig av ledarskap genom tvång. Han krävde direkt anpassning av 
de anställda. Den som inte fogade sig, kunde avskedas med omedelbar verkan. 
Genom ett sådant beteende kan han, enligt vår uppfattning, ha äventyrat initiativ-
förmågan hos medarbetarna i organisationen. Eftersom det är Jan Stenbeck själv 
som framställs som den främste initiativtagaren, kan detta emellertid ha varit av 
mindre betydelse för honom. 
 
Slutsatsen som vi anser oss kunna dra av ovanstående resonemang, är att Jan 
Stenbeck förefaller ha använt sig av åtminstone fyra av ledarstilarna. Därmed kan 
han, i enlighet med Golemans resonemang, klassificeras som att ha varit en 
effektiv ledare. Vi kan även se en koppling mellan Jan Stenbecks användande av 
flera olika ledarstilar och Kinneviks ekonomiska resultat. Kinnevik-gruppens 
resultat ansågs bra fram till slutet av 90-talet. Från och med år 2000 har resultaten 
visserligen försämrats. Den nedåtgående konjunkturen, anser vi, emellertid ha varit 
en bidragande orsak. En annan anledning kan ha varit en ovilja hos Jan Stenbeck 
att anpassa sin vision till förändrade förutsättningar i samhället  
 
Enligt vår referensram anses en ledare som använder fyra eller fler ledarstilar 
kunna främja sin effektivitet genom att skapa en god atmosfär i organisationen. Vi 
är dock tveksamma till att Jan Stenbecks användning av flera olika ledarstilar 
skulle ha medfört en förbättrad atmosfär i Kinnevik-gruppen. Vi kan visserligen 
instämma i att atmosfären i den inre cirkeln torde ha varit bra. Medlemmarna i 
denna grupp lär ha haft förmåner utöver vad övriga anställda hade och de lär ha 
uppnått ökad status genom att befinna sig i Jan Stenbecks närhet. Däremot kan 
atmosfären i övriga delar av Kinnevik-gruppen ha påverkats negativt av hans 
dominans. Det som vi anser kan tyda på detta är att han genom att behålla hela 
makten själv kan ha riskerat medarbetarnas entusiasm. 

9.3. Avslutande reflektioner och förslag till fortsatt 
forskning 

Tankar som väckts hos oss under arbetets gång, är bland annat frågan om vad Jan 
Stenbeck hade varit utan sin makt. Skulle han till exempel ha haft samma 
dominerande ställning inom Kinnevik-gruppen, som vi nu sett att han hade? Skulle 
han ha haft samma inflytande i samhället? Vi har svårt att tro det, eftersom Jan 
Stenbecks makt förefaller ha varit den drivande kraften i hans medieimperium. 
Förvisso hade han ändå haft sin position inom Kinnevik, men hans ledarskap 
skulle med stor sannolikhet inte ha varit så effektivt. Medarbetarnas stora beundran 
av honom hade nog inte varit lika påtaglig. Han torde heller inte ha haft samma 
förmåga att påverka medieutbudets utveckling inom exempelvis TV, radio, och 
telefoni. 



 
 Slutsatser 
 

 73

 
Vidare ställer vi oss frågan, med utgångspunkt från ovanstående resonemang, om 
förlusten av en dominerande ledare kan medföra att Kinnevik tvingas till 
förändringar som i det långa loppet kan leda till något positivt? Kanske blir 
Kinnevik-gruppens redovisning och bolagsstruktur enklare att överblicka och 
förstå. Den information som tidigare fanns samlad hos en person kommer nu 
troligtvis att spridas ut på flera. Vi förmodar att det är näst intill omöjligt för en 
person att ta över efter Jan Stenbeck och ensam hålla i alla trådar på det sätt som 
han gjorde. Den person eller de personer som nu får efterträda Jan Stenbeck torde 
av allt att döma ha ett stort tomrum att fylla. 
 
Eftersom så kort tid förflutit efter Jan Stenbecks bortgång, vet vi inte med säkerhet 
vilken effekt hans frånfälle kommer att få för ledarskapet i Kinnevik. Det vore 
därför intressant att som fortsatt forskning genomföra en liknande studie längre 
fram i tiden. Då går det troligtvis med en ännu större säkerhet att bedöma Jan 
Stenbecks betydelse för Kinnevik. 
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Företagen i Kinnevik-gruppen 
 

 Tele2 AB; Ledande paneuropeiskt telekommunikationsföretag. Tele2 AB 
erbjuder fast och mobil telefoni såväl som datanätverk och internettjänster.  

 
 Millicom International; Företaget arbetar inom cellulär telefoni- 
utveckling och är verksamt på tillväxtmarknader som till exempel Asien, 
Latinamerika och Afrika. 

 
 Modern Times Group MTG AB; Ledande skandinaviskt, traditionellt 
och nyskapande företag som har intressen inom TV och radio. Företaget är 
även verksamt inom förlagsverksamhet och elektronisk försäljning. 

  
 Metro; Den internationellt ledande gratistidningen med över 20 upplagor i 
15 olika länder. Metro är världens fjärde största nyhetstidning sett till antalet 
läsare.   

 
 Transcom; Företaget har en av Europas största callcenterverksamheter. 
Transcom är verksamt i 16 länder och har över 6000 anställda.  

 
 Industriförvaltnings AB Kinnevik; Det ursprungliga investment-
bolaget som utgjorde starten och som nu äger Korsnäs. Korsnäs producerar 
pappersmassa, papper och emballage. Företaget är det enda kvarvarande av 
de ursprungliga bolagen.  

 
 Invik & Co.; Företaget är verksamt inom förvaltningsinnehav och privat 
bankverksamhet. Skapar finansiella nyckeltal och utvecklingsmöjligheter för 
företagen inom Our Group. 

 
 Xsource Corporation; En portfölj av företag som erbjuder ingenjörs-
tjänster, utveckling av mjukvara, och säkerhetsledning för företag inom 
telekom samt informations- och internetnätverk.  

 
 Great Universal; Företaget investerar inom bland annat TV, media, och 
telemarketing. 
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