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Sammanfattning 

Denna studie behandlar ämnet ledarskap och inriktar sig på den militära ledarskapsteorin 
Utvecklande ledarskap.  Uppsatsen syftar till att undersöka om Karl XII:s framgångar som ledare kan 
förklaras genom en modern ledarskapsteori såsom Utvecklande ledarskap. Detta görs genom att 
undersöka om de eftersträvansvärda ledarkaraktäristika som nämns i Utvecklande ledarskap även 
går att finna i återberättelser om Karl XII:s ledarskap under den Senkarolinska tiden.  

Teorin Utvecklande ledarskap har analyserats gentemot dess föregångare Transformational 
leadership för att få en djupare förståelse för vad den utvecklande ledarskapsteorin innebär samt öka 
utbudet på beskrivningar av eftersträvansvärda ledaregenskaper. Här identifieras tre kännetecken 
som sammanfattar teorins önskvärda ledaregenskaper: Föredöme, Personlig omtanke samt 
Inspiration och motivation. 

Dessa kännetecken prövas sedan mot återberättelser av Karl XII:s ledarskap för att påvisa att många 
av de önskvärda ledaregenskaper som nämns i de moderna ledarskapsteorierna även gick att finna i 
Karl XII:s ledarskap. Resultatet av studien blev att många av de karaktärsdrag som nämns i 
Utvecklande ledarskap också gick att finna hos Karl XII med skillnaden att innebörden av begreppen 
ändrats på grund av kulturella och religiösa förändringar med tiden. En sista skillnad är att dessa 
karaktärsdrag inte var nedtecknade i en teoretisk modell under den Senkarolinska tiden, då Karl XII 
regerade, vilket försvårade transferering och utbildning i ämnet. 

 

Nyckelord: Ledarskap, Utvecklande ledarskap, Transformational leadership, Karl XII. 

 

Abstract 

This study is about leadership and directed towards the modern leadership theory Developmental 
leadership. The paper tries to explain some of Karl XII’s success as a leader by examining if he 
followed some of the principles of Developmental leadership. This is done by researching if the 
desirable leadership traits mentioned in Developmental leadership can also be found in narrations of 
Karl XII’s leadership during the late Carolinian times. 

The theory of Developmental leadership has been analyzed in relation to its progenitor 
Transformational leadership in order to get a deeper understanding for what Developmental 
leadership means and increase the range of descriptions of desirable leadership traits. Three 
characteristics are identified that summarize the desirable traits of the theories: Role model 
behavior, Personal care and Inspiration and motivation.  

These characteristics are then tested against narrations of Karl XII’s leadership to prove that many of 
the desirable leadership traits mentioned in modern leadership theories also were to be found in Karl 
XII’s leadership. The results of the study was that many of the traits mentioned in Developmental 
leadership also were found in Karl XII’s leadership, though different in regards to the meaning of 
some of the traits that has been altered due to cultural and religious changes by time. One last 
difference is that these traits and characteristics not were written down as a theoretical model 
during the late Carolinian times, when Karl XII ruled, which hampered the transference of knowledge 
and education on the field of study.  

 

Keywords: Leadership, Developmental leadership, Transformational leadership, Karl XII 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
En av förutsättningarna för ett positivt resultat i strid är att ha en fungerande militär ledning. Militärt 
ledarskap har alltid varit en speciell del inom genren ledarskap då det innebär att leda andra i 
situationer där fara för liv är överhängande.  Försvarsmakten ställer idag höga krav på att dess ledare 
skall kunna leda sina underställda i såväl krig som i kris och fred.1 Officersprogrammet lägger därför 
stor vikt på ledarskapsutbildningen för att detta mål skall uppnås. Litteraturen som delas ut under 
utbildningen skall ses som en hjälp på vägen att bli en god ledare.2  

År 2003 anammade Försvarsmakten en egen ledarskapsteori, som fick namnet Utvecklande 
ledarskap. Den teori som Utvecklande ledarskap grundas i är Transformational leadership3. Bernard 
M Bass som är grundare till Transformational leadership beskriver att huvuduppgiften för en ledare 
är att skapa inre motivation genom att stimulera och inspirera följarna. Bass lyfter också fram värdet 
av begrepp som moral, äkthet och värderingar.  

I samband med egna studier i ledarskap har tankar och reflektioner dykt upp om förutsättningarna 
för det ledarskap som lärs ut idag. Litteraturen beskriver ett antal personkaraktäristika som anses 
vara avgörande i ett framgångsrikt ledarskap. Är dessa personkaraktäristika som benämns som 
framgångsfaktorer i dagens ledarskapsteorier ett sentida fenomen? Om inte, så borde det återfinnas 
ledare som besatt dessa karaktärsdrag vid flera tillfällen i Sveriges historia. Därför är det intressant 
att analysera vilka karaktärsdrag som är gemensamma inom Utvecklande ledarskap och 
Transformational leadership och vidare undersöka om dagens förespråkade ledaregenskaper, enligt 
Försvarsmaktens teori, kan appliceras på en tidigmodern tid, närmare bestämt den Senkarolinska 
tiden då Karl XII regerade. 

Eftersom gott militärt ledarskap kan förknippas med att vinna slag och även, i Karl XII:s fall, försöka 
utöka riket, så borde han ha besuttit starka ledaregenskaper för att leda Sverige i en stormaktstid. 
Med detta som utgångspunkt borde därför det militära ledarskapet varit välutvecklat redan innan 
modern forskning ledde till ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap. Är vår nuvarande militära 
ledarskapsmodell densamma som användes då, med den enda skillnaden att vi idag har den 
nedtecknad i litteratur och förstärkt med bakomliggande forskning? 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är tvåfaldigt, dels att analysera likheter och skillnader mellan Utvecklande 
ledarskap och dess föregångare Transformational leadership, dels att pröva om Utvecklande 
ledarskap kan användas för att förklara Karl XII:s stora framgångar utifrån utsagor om honom som 
ledare. 

Uppsatsen kommer därför att redogöra för vilka egenskaper som definierar en bra nutida militär 
ledare utifrån en jämförelse av teorierna Transformational leadership och dess svenska militära 
tolkning Utvecklande ledarskap. Vidare kommer Utvecklande ledarskap sedan att prövas mot 
historiska händelser genom att studera om dess framgångsfaktorer praktiserades redan vid den 
Senkarolinska tiden. Den aktör som är bäst lämpad för dessa studier är Karl XII, den högste militära 
ledaren under sin regeringstid. 

                                                           
1
 Mildenberger, C (2013) Officersprogrammet – förbered dig på ett viktigt arbete 

URL: http://www.fhs.se/sv/utbildning/officersprogrammet/oversikt/ 
Hämtat: 2013-05-04 
2
 Larsson & Kallenberg (2006). Direkt Ledarskap, s 16. 

3
 Ibid. s 44. 

http://www.fhs.se/sv/utbildning/officersprogrammet/oversikt/
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1.3 Frågeställning 
I uppsatsen kommer svar på följande frågor att sökas: 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan Utvecklande ledarskap och Transformational 
leadership gällande personkaraktäristika? 

- Vilka återberättelser av gott militärt ledarskap återfinns under Senkarolinsk tid? 
- Hur samstämmiga är de med den moderna ledarskapsteorin Utvecklande ledarskap? 

Utifrån dessa frågor kommer uppsatsen att besvara frågeställningen nedan: 

”Kopplat till modern litteratur och utbildning av militära ledare inom den svenska Försvarsmakten 
idag: Kan vi identifiera vad som anses vara goda personliga karaktärsdrag hos en militär ledare och 
kan vi återfinna dessa i samtida beskrivningar av vår historiska ledare Karl XII?” 

 
1.4 Avgränsningar 
Som litterärt stöd för att beskriva Karl XII som ledare kommer framförallt brev och dagböcker skrivna 
av- eller om Karl XII att användas. Dessa brev och dagböcker är i huvudsak hämtade ur samlingen 
Karolinska krigares dagböcker. 

Eftersom de egenskaper i Utvecklande ledarskap som förknippas med gott ledarskap skall prövas mot 
Karl XII så kommer uppsatsen främst lyfta fram de positiva beskrivningar som återfinns av honom 
som ledare. 
 

1.5 Tidigare forskning 

1.5.1 Ledarskap 
Det råder inga tvivel om att det finns mycket forskning när det gäller ämnet ledarskap. Däremot 
minskar forskningsutbudet kring militärt ledarskap och framförallt den svenska ledarskapsmodellen 
Utvecklande ledarskap. Det som motiverar denna studie är - mig veterligen - avsaknaden på en 
metaforskning mellan teorierna Utvecklande ledarskap och föregångaren Transformational 
leadership. Det närmaste som kan återfinnas är Gerry Larssons undersökningar ”An idea paper on 
leadership theory integration”4 och ”Contextual influences on leadership in emergency type 
organisations”.5 I dessa två forskningsartiklar finns kapitel som handlar om de skillnader Larsson 
anser finnas mellan Utvecklande ledarskap och Transformational leadership. Det är dessa två kapitel 
den tidigare forskningen baseras på. 

De skillnader från Transformational leadership som Larsson nämner är att Utvecklande ledarskap valt 
att tona ner ordet karisma som används flitigt i den förstnämnda. Han påstår att karisma idag har en 
negativ innebörd i den skandinaviska kulturen då det gärna förknippas med elitism och diktatur. 
Istället har karisma ersatts av inspiration och motivation. Vidare tar Larsson upp att det Utvecklande 
ledarskapet baseras på ett interaktionistiskt grundperspektiv6, vilket även andra ledarskapsmodeller 

                                                           
4
 Larsson & Hyllengren (2012). An idea paper on leadership theory integration. (Management Reaserch Review 

35:3/4). Emerald Group.  
5
 Larsson & Hyllengren (2013). Contextual influences on leadership in emergency type organisations. 

 (International Journal of Organiztional Analysis 21:1) Emerald Group. 
6
 Interaktionism kan förkaras på många olika sätt, dock är kontentan att detta är en teori om den kognitiva 

sociala människan. Idén är att människan känner ett behov av att relatera sig till andra i sin omgivning och 
begreppet interaktion fokuserar på sammanhang och relationer emellan varandra och kan jämföras med ett 
samspel eller kommunikation mellan människor. Interaktionism kan ske på många olika sätt och det som är av 
intresse för denna uppsats är att även åsikter och information kan förmedlas genom interaktionism. Då 
relationer skapas mellan individer bildas en social interaktionism och via denna kan identiteter och 
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gör, där i bland Transformational leadership. Skillnaden är att Utvecklande ledarskap har valt att 
förtydliga det genom uppdelningen av ledarkaraktäristiska och omgivningskaraktäristiska faktorer. En 
vidare förklaring av detta kommer att redovisas. 

 
1.5.2 Karl XII 
Även detta kapitel, när det utvecklande ledarskapet skall prövas på Karl XII, gör sig avsaknaden av 
tidigare forskning påmind. Istället kommer detta kapitel handla om vad forskare har sagt om Karl XII 
som ledare. Tidigare åsikter om Karl XII är viktiga då dessa förstärker empirin eftersom det ger en 
tydligare bild av hur han uppfattades som ledare. 

Karl XII har blivit en av Sveriges mest omtalade kungar och forskare har gestaltat honom som allt från 
en lysande fältherre till en galning som störtade Sveriges stormaktsvälde och borde kallas för 
Sveriges bödel. 7 De skilda uppfattningarna om Karl XII är oftast på strategisk nivå och sammanfattas i 
två inriktningar: den gamla- och den nya skolan. Den gamla skolan var mycket kritisk till Karl XII:s 
agerande. Anders Fryxell och Erik Gustaf Geijer kan anses vara förgrundsgestalter för den gamla 
skolan. Geijer skriver: ”Att den väg Karl tog, ledde till svenska maktens undergång i Norden, därom 
inga tvivel.”8 Fryxell är inte sen att hålla med då han uttrycker sig att Karl XII ensam bar ”skulden till 
alla olyckor, till och med dem som skedde efter hans död.” 9 Sammanfattningsvis lade den gamla 
skolan fram en negativ syn på Karl XII och hans strategi.  

Forskaren Gunnar Artéus tillhör den gamla skolan och menar att fälttågets syfte var i grunden ej 
genomförbart.10 Karl XII tog ofta många onödiga risker som innebar små marginaler för strategiska 
misstag och vidare beskriver Artéus att bristen på realism i planläggningar och beslut sammanfattar 
Karl XII som strateg. Denna avsaknad på realism kan ha ett samband med konungens abstrakta 
tänkande samt hans svaga intresse för synpunkter från andra militärer, menar Artéus. Vidare 
kritiserar han Karl XII:s strategiska prioriteringar gällande vilka länder han valde att föra krig mot eller 
alliera sig med.11  

Under det sena 1800-talet växte dock en ny syn på Karl XII fram. Den var inriktad på att förklara Karl 
XII som hjälte och en lysande strateg. Inriktningen fick namnet den nya skolan. Företrädaren för den 
nya skolan var Harald Hjärne efterson han ville bevisa avsaknaden på god källkritik och underlag för 
den rådande negativa bilden av Karl XII.12 Han försökte utöka forskningen från den begränsade 
svenska uppfattningen till ett mer europeiskt perspektiv. 

Det finns gemensamma uppfattningar om Karl XII på strategisk nivå men framförallt återfinns 
forskarnas enighet på den taktiska nivån: hans skicklighet som ledare i hettans stund. Soldatkungen 
är ett smeknamn han fått och som passar väl in. Det är i hans taktiska ledarskap denna uppsats tar 
avstamp ifrån. Varför Karl XII kallades för soldatkungen handlar mycket om hur han agerade jämte 
sina underställda på slagfältet. Frans G Bengtsson och Ragnhild Hatton är två av de främsta författare 
som skrev om Karl XII:s mod och agerande längst fram i de Svenska leden på slagfältet. De har 

                                                                                                                                                                                     
karaktärsegenskaper tydliggöras och vidare skapa tillfällen där social dominans, kontroll och makt kan utövas.  
För vidare läsning se Bron och Wilhelmson (2005) samt hemsidan Interaktionism och stämplingsteorier av 
Isdamen. 
http://paranormal.se/topic/interaktionism.html, hämtad 2013-05-24. 
7
 August Stindbergs epitet ur; Florén, Dahlgren, & Lindegren (1992). Kungar och Krigare: tre essäer om Karl X 

Gustav, Karl XI och Karl XII, s 151. 
8
 Svensson (2001). Karl XII som fältherre, s 20. 

9
 Ibid. s 22. 

10
 Artéus (2005). Svensk fältherrekonst, s 13. 

11
 Ibid. s 16-17. 

12
 Ibid. s 28. 

http://paranormal.se/topic/interaktionism.html
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uppfattningen om att Karl XII hade en stor förståelse för hur krig bedrevs, trots sin unga ålder.13 Han 
var en ledare som själv gav order för att lösa uppgiften så effektivt som möjligt och soldaterna var 
stolta över ledarens djärvhet och mod.14 

Andra egenskaper som utmärkte Karl XII:s sätt att leda och inspirera är bland annat att han använde 
ett språk som inte riktades sig till de högre samhällsklasserna utan till de lägre, vilket var ovanligt vid 
denna tid. Genom att göra detta gav han en känsla av att han var en av soldaterna.15 Helhetsintrycket 
utgjordes av hans intelligens och energi men framförallt av hans självbehärskning, menar Hatton.16  

Även om forskarna till stor del är eniga om Karl XII:s goda taktiska förmåga finns det ett fåtal som inte 
håller med. Olof Berg är en av dem. Han håller inte med om att Karl XII var en av sitt folk utan påstår 
att han enbart såg soldaterna som förbrukningsmateriel och inte gjorde någonting för att göra deras 
liv uthärdligare.17 Detta påstående kan urskiljas även i andra böcker i meningar som: ”Mångo fröso, 
andra hungrade ihjäl. Eländet tilltog i förfärande grad […] men konungen fäste högst ringa vikt 
därvid”18 

Eftersom ledarskap helt är beroende av kontexten och omgivningen så krävs det en grundläggande 
förståelse för hur officersidealet såg ut under den tidigmoderna tiden. Hur karaktäriserades en bra 
ledare och vilka var idealen för en sådan? Följande kapitel belyser just detta. 
 

1.5.3 Officersidealet under tidigmodern tid 
Göran Göransson beskriver i sin bok Virtus Militaris19 att Karl XII:s utbildning präglades av de tidigare 
fältherrarnas syn på hur en strid skall ledas. Gustav II Adolf och Karl X Gustav var ledare som ledde 
sina trupper ute på fältet tillsammans med soldaterna. Eftersom de var framgångsrika var budskapet 
till nästkommande ledare tydligt: utbildningen skall sikta mot att skapa fältherrar.20   

De krav som ställdes i utbildningen kom i ett senare skede att formas om från en rollföreställning till 
en idealbild. Karl XII:s utbildning präglades av olika syner på vad en härförare skulle besitta för 
egenskaper och färdigheter.21 
 

1.5.3.1 Utbildningen 

De författare, vars litteratur ingick i Karl XII:s utbildning, och därför bör ha påverkat hans syn på 
ledarskap, är Gajus Julius Ceasar, Livius och de Rohan. Ceasar var en författare, men även en 
fältherre själv, som kom på tal redan under 1500-talet och hans verk höll sig kvar många år framöver. 
Denne författare framhåller förtänksamhet, mod och list.22 Rohan skriver att det som krävs av en 
officer utgår från vikten av erfarenheten som skapas under resans gång, och alla dess stadier av 
erfarenhet skall passeras. 

                                                           
13

 Bengtsson (1935). Karl XII:s Levnad: till uttåget ur Sachsen, s 108. 
14

 Hatton (1985). Karl XII av Sverige, s 32.  
15

 Dahlgren, Florén & Karlsson (1993). Makt och vardag: Hur man styrde, levde och tänkte under svensk 
stormaktstid, s 220. 
16

 Hatton (1985), s 34. 
17

 Berg (2002). Carl XII och enväldet, s 110. 
18

 Bratt (1931). Karl XII som härförare: utdrag och anteckningar: med en översiktskarta och fem stycken 
specialkartor, s 30. 
19

 Göransson (1990). Virtus militaris: officersideal i Sverige 1560-1718. 
20

 Ibid. s 115. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. s  67-68, 117. 
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Karl XII studerade flitigt även importerade böcker så kallade befattningsskrivningar. Dessa böckers 
innehåll baserar sig på tidigare erfarenheter samt studier av annan tidigare litteratur. Här ges 
exempel på tidigare framgångsrika fältherrar och genom analyser av deras tillvägagångssätt kan vissa 
önskvärda egenskaper och färdigheter fastställas. Julius De la Chapelle, författare till boken Militarisk 
Exercitie Book eller Regementz Spegel af et Infanterie (1669), redovisade olika krav officerare har på 
sig beroende på grad. Författaren Jacob Ogiluys tar även han upp önskvärda egenskaper i sin bok 
Kurtze Verfassung Der Exercitien auff der Pique unde Musquette (1674).23 

Sammanfattning av de återkommande egenskaper och färdigheter som nämnts är:  

Officeren skall vara: 

- Gudfruktig 
- Vänlig mot de gemena 
- Leva ärligt, uppriktigt och akta sig för dåligt sällskap 
- Visa mod och tapperhet 
- Lära sig vapnets hanterande och skötsel 
- Föregå med gott exempel 
- Ha krigserfarenhet 
- Vara förtänksam 
- Vara vältalig 

Trots att den litteratur som nämns ovan tar upp eftersträvandsvärda ledaregenskaper så är det 
tydligt att den praktiska delen av ledarskapet värderas högre för att utvecklas till en god officer. 
Väldigt få texter nämner värdet av teoretiska studier.24   

Däremot tydliggörs likheterna i de ovannämnda punkter med den nutida teorin Utvecklande 
ledarskap som Försvarsmakten använder sig av. Att leva ärligt och visa vänlighet mot andra är 
någonting som belyses även idag. Att föregå med gott exempel kan översättas till inspiration och 
motivation samt föredöme. Detsamma gäller när det kommer till begreppet mod: som idag belyses 
då en modig ledare kan bidra till att motivera sina följare. 
 

1.6 Metod och källmaterial 

1.6.1 Metodval 

För att framställa empirin till uppsatsen kommer deskription att användas. Metoden går ut på att 
samla in fakta och därigenom beskriva hur någonting ser ut.25 Efter bearbetning av materialet 
påbörjas en tolkning samt en sortering och därefter kan resultatet redovisas. Deskriptionsmetoden 
används därmed som metod för att beskriva omständigheterna kring Karl XII:s ledarskap utefter 
samtida återberättelser från den Senkarolinska tiden.  

En kvalitativ analys kommer sedan att genomföras på ovan nämnda källmaterial i syfte att skapa en 
rättvis bild av det som beskrivs. Analysen kommer sträva efter att finna beskrivningar av händelser 
som skall gå att kategorisera in under kategorierna föredöme, personlig omtanke samt inspiration 

                                                           
23

 Göransson (1990), s 116, 172. 
24

 Ibid. s 122, 142. 
Författaren De Lamont med boken Les fonctions de tours les officieres de l’infanterie (1672), var en av de få 
författare under denna tid som belyste att en officer inte enbart krävde erfarenhet utan även teoretisk 
utbildning.  
25

 Holme & Solvang (1997), s 43. 
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och motivation. Denna kategorisering görs för att lättare kunna påvisa att eftersträvansvärda 
egenskaper förekom, någonting som sedan leder till en induktiv slutledning av nämnda egenskaper. 26  

En analys kommer också att genomföras mellan de två ledarskapsteorierna Transformational 
leadership och Utvecklande ledarskap. Syftet med detta är att få en djupare förståelse för 
Utvecklande ledarskap som teori genom att titta på föregångaren, Transformational leadership. 
Vidare görs analysen för att utöka spannet av eftersträvansvärda egenskaper som nämns i de båda 
teorierna, utan att uppsatesen begränsas till en teoris beskrivning.  

En fallstudie kommer att genomföras på källmaterialet om Karl XII. De återberättelser som används 
kommer att anlyseras utifrån teorin om Utvecklande ledarskap för att fastställa om de egenskaper 
som identifierats i den tidigare komparationen också går att finna i källmaterialet.27  

Uppsatsen kommer också att vara teoriprövande då den syftar till att förklara Karl XII:s framgångar 
som ledare utifrån ett modernt ledarskapsperspektiv, genom Utvecklande ledarskap.  
 

1.6.2 Källkritik och urval 

Det finns många skrivna källor om Karl XII att undersöka och det gäller även texter skrivna på 
svenska. Uppsatsens intensioner är att enbart utgå ifrån primär- och sekundärkällor vid insamlingen 
av underlaget för empirin. Vid val av primärkällor kommer främst skrivna texter från samlingen 
Karolinska Krigares Dagböcker att användas och analyseras. I samlingen finner vi originaltexter från 
bland annat från dagböcker, notiser, brev och rapporter skrivna av personer som i någon form haft 
kontakt med Karl XII. När det kommer till analysen av dessa dagböcker och brev bör det klarläggas att 
vissa av dem eventuellt kräver en källkritisk granskning när det gäller möjlig tendens samt ursprung.28  
I de samtida källorna, breven, som använts i uppsatsen beskrivs krigshändelserna detaljrikt. Det som 
bör belysas är dock att denna detaljrikedom kan ha påverkats av omgivningen. Breven från 
exempelsvis Josias Cederhelm, som satt i fältkansliet, kan ha påverkats då personerna inom kansliet 
haft inbördes kontakt samt hanterat samma offentliga material. Författaren Hans Villius menar att 
det inte råder någon tvekan om detta släktskap.29 Breven sägs ha en prosvensk tendens vilket 
innebär att en del fakta kan ha förskönats eller uteslutit beroende på vem mottagaren var.30 Trots 
detta kommer uppsatsen främst att utgå ifrån samtida personberättelser om Karl XII. Därför kan 
uppsatsen inte ta hänsyn till eventuella försköningar i källmaterialet. Däremot bör kunskapen om 
dess närvaro finnas ifall stora avvikelser infinner sig. 

Angående dagböckerna från samlingen Karolinska Krigares Dagböcker bör det lyftas fram att nästan 
alla härstammar ifrån karoliner. Trots detta har de under åren blivit utsatta för en omfattande 
bearbetning. Allt från renskrivning av karolinerna själva samt publicerade av andra författare i 
efterhand följt efter revideringar och ytterligare omskrivningar.  Faktorer som kan påverka 
dagböckernas innehåll är att när författarna till dagböckerna varit utsända på exempelsvis vakt har 
de enbart fått en bild av vad som hänt i närområdet och på så vis blir innehållet snävt. Många 
försfattare valde då att infoga uppgifter från andra för att få ett större perspektiv i sina dagböcker. 
Risken med detta är att informationen kommer från andrahandskällor och därigenom blivit 
påverkade. Lika så kan sanningen modifierats då dagböckerna blivit renskrivna i efterhand. Då kan 
datum och andra siffror ändrats för att bättre passa in med den officiella återberättelsen. Då det 
finns tendenser att dagböckerna ibland inte innehåller rätt information gällande exempelvis datum 
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 Olsson & Sörensen (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv,  s 48. 
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reduceras värdet, dock är inte detta av betydelse i den här uppsatsen då den inte kommer behandla 
datum och detaljer i olika slag utan istället eftersöka återberättelser av Karl XII:s ledarskap. 31 

När det kommer till de egenskaper som skrivs om Karl XII, är det troligt att dessa kan tendera till att 
bli överdrivna och innehålla en del lovord. En fördel med detta är att de kan tolkas utifrån bilden av 
hur en officer eller ledare borde ha varit under denna tidsperiod samt vilka karaktärsdrag som ansågs 
vara värda att lyfta upp. Uppsatsen skall granska om nutida hyllade egenskaper återfinns i Karl XII:s 
ledarskap, och då är det irrelevant om egenskaperna kan upplevas som förskönade i efterhand.  

I valet av sekundärkällor kommer uppsatsen enbart att ta upp de författare som återger texter 
hämtade från Karl XII:s samtid för att minimera äkthetsproblemet. Då dessa texter är nedtecknade i 
efterhand kommer de främst att användas för att stärka förstahandskällorna och inte att utgöra 
grunden i den empiriska studien. 

Sammanfattningsvis, när det gäller källorna för empirin, kommer de uttalanden och framställningar 
som gjorts om Karl XII och hans karaktärsdrag kritiskt granskas och värderas utifrån de situationer de 
tillkommit i. Vidare har det krävts en god sållning bland den stora informationsmängd som erbjudits 
om Karl XII. Förmågan att kunna sortera ut och välja texter som haft ett intressant värde har varit ett 
krav för att kunna producera ett representativt samt hanterbart resultat. 
 

1.7 Disposition  

Sammanfattning Här presenteras en kortfattad bild av uppsatsens viktigaste delar. 

Inledning Uppsatsens inledning innehåller en presentation av 
problembakgrunden som vidare mynnar ut i syftet. Därefter 
presenteras frågeställningen och dess tillhörande frågor som uppsatsen 
skall besvara. Under detta kapitel presenteras även tidigare forskning, 
metod och tillvägagångssätt. Därefter redogörs det för vilka källor som 
använts för framställningen av empirin samt dess källkritik. Kapitlet 
avslutas med disposition.   

Teori Andra kapitlet fokuserar på att identifiera de karaktärsdrag som anses 
viktiga för ett gott ledarskap enligt Transformational leadership och 
Utvecklande ledarskap samt likheterna och skillnaderna teorierna 
emellan. 

Empiri I detta kapitel framställs olika beskrivningar av situationer där Karl XII 
skall ha utmärkt sig i positiv bemärkelse. Efter varje beskrivning kommer 
en efterföljande analys för att underlätta läsningen. Här analyseras 
empirin som framställts under arbetets gång utifrån de gemensamma 
karaktärsdrag som funnits ur de beskrivna ledarskapsteorierna.  

Slutsatser Här diskuteras de resultat som uppmärksammats från det förra kapitlet 
och en slutsats gentemot frågeställningen kommer att förmedlas. 

Litteratur- och Källförteckning,  Efter arbetet kommer litteraturen och källorna som 
använts att presenteras. 
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2 Teori 
Inledningsvis kommer teorikapitlet beskriva en definition av vad ledarskap är. Detta för att ge en 
tydligare bild vad denna uppsats grundar sig i och förhåller sig till. Därefter följer en analys mellan 
den svenska Försvarsmaktens ledarskapsteori, Utvecklande ledarskap, och dess föregångare 
Transformational leadership. 
 

2.1 Ledarskap 
Ledarskap är ett komplext och svårfångat område och detta gör att det blir svårt att definiera 
begreppet ledarskap. Så länge det har funnits ledare har det funnits teorier kring ledarskap. En 
definition kan te sig på många olika sätt då omvärlden inte ses med samma individuella perspektiv. 
Det finns lika många definitioner på ledarskap som det finns personer som försökt definiera 
begreppet. 32 Ett sätt att se på ledarskap är ”en process där en individ har så pass stort inflytande att 
han eller hon har möjlighet att påverka skeenden och andra personer inom sin grupp eller 
organisation. Detta inflytande grundar sig på förmågan att övertyga sin omgivning och att få andra 
att identifiera sig med ens person, gruppen, organisationer eller med den uppgift som skall 
utföras”33. 
 

2.2 Militärt ledarskap 
Inom det moderna militära ledarskapet så pratas det om Ledarstilar, där Utvecklande ledarskap är en 
av tre ledarstilar. De andra två är Icke-ledarskap och Konventionellt ledarskap. De svenska 
Ledarstilarna är en utveckling av det amerikanska Full range leadership, med den skillnaden att den 
svenska modellen även tar upp vikten av både ledarens karaktäristika och omgivningens 
karaktäristika i ett ledarskap. Både Full range leadership och de svenska Ledarstilarna är dock 
överens om att varje ledare ständigt pendlar mellan olika typer av ledarskap beroende på situation 
och omgivning.34 Bilden nedan [Fig. 1] beskriver den svenska modellen med tilläggen 
Ledarkaraktäristika och Omgivningskaraktäristika samt vad som definierar dem. 
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 Bass, Bernard Morris & Stogdill, Ralph M. (1990). Bass & Stogdill's handbook of leadership: theory, research, 
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Figur 1. De svenska ledarstilarna: Icke-ledarskap, Konventionellt ledarskap 
och Utvecklande ledarskap med tillhörande ledarkaraktäristika och  
omgivningskaraktäristika för att beskriva de olika faktorer som påverkar ett ledarskap. 

 

Eftersom denna uppsats fokuserar på Utvecklande ledarskap och Transformational leadership så 
kommer jämförelser att göras mellan dem för att belysa ledarskapsteoriernas utveckling, då 
Utvecklande ledarskap anses vara en vidareutveckling av Transformational leadership. 

En viktig skillnad mellan Transformational leadership och Utvecklande ledarskap är betydelsen av 
Karisma som önskvärd ledaregenskap. 
 

2.2.1 Karisma 
Transformational leadership beskriver karisma som en viktig del av ledarskapet men samtidigt 
någonting som är svårdefinierat och kontroversiellt. Bass beskriver att karisma får olika innebörd för 
ledarskapet beroende på den bakomliggande motivationen i ledarskapet.  Han talar om the dark side 
of charisma och jämför ledare som Pol Pot och Adolf Hitler som individer med stark karisma men 
endast utövare av pseudo-Transformational leadership eftersom de bakomliggande motiven aldrig 
var att inspirera sina följare till att utvecklas, utan endast att lyda. 35 
På grund av bl.a. detta så väljer Utvecklande ledarskap att ta avstånd från uttryck som karisma och 
väljer istället att inkorporera de karismatiska dragen som en del av Inspiration och motivation, då 
som begreppet personlig utstrålning.36 
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Trots de kontroversiella uppfattningarna som råder kring karisma som begrepp så menar 
Utvecklande ledarskap och Transformational leadership att karisma är ett drag som definierar en god 
ledare, men att det samtidigt är svårt att härleda till en personlig egenskap och därtill nästan omöjlig 
att utbilda i.  

Det finns däremot tydliga gemensamma komponenter mellan de båda ledarskapsteorierna och de 
kommer beskrivas i följande delkapitel. 
 

2.2.2 Föredöme 
Transformational leadership menar att om ledaren agerar på ett föredömligt sätt så utvecklas ett 
förtroende för ledaren inom gruppen samt att ledaren vinner respekt och beundran. Vidare kommer 
medarbetarna att identifiera sig med ledaren och vilja efterlikna de beteenden som finns. Med andra 
ord är ledaren beroende av sin grupp för att utöva sitt ledarskap. För att erhålla tillit måste ledaren 
se till att andras behov värderas likt sitt eget samt att de risker som tas delas med medarbetarna. Det 
bör finnas en kontinuitet i ledarens beslut och handlingar för att förstärka tilliten samt att ledaren 
bör visa sig orädd i sitt agerande. I svåra situationer ställs det föredömliga agerandet på prov och 
medarbetarna litar på att ledaren tar rätt beslut. En förutsättning för detta är att ledaren inte agerar 
efter personlig vinning och missbrukar tilliten därigenom utan istället skall beslut tas som gynnar hela 
gruppen. Utan detta beteende skulle gruppen inte kunna skapa en omgivning med gemensamma 
mål, intentioner och syften.37 

Influenserna i Utvecklande ledarskap från Transformational leadership är tydligt närvarande då 
definitionen av ett föredömligt handlande är nästintill identiskt. Den enda påtagliga ändringen som 
gjorts i Utvecklande ledarskap är uppdelningen av teorin i tre punkter istället för en löpande text. 
Den första är värdegrund och med det menas att ledaren bland annat eftersträvar god etik och moral 
men även lojalitet. Att inte vända kappan efter vinden är ett bra motto inom denna undergrupp.38 
Den andra undergruppen inom föredöme är förebild. Här eftersträvas ord och handlingar som sker 
på samma villkor. En ledare skall alltså inte säga en sak och göra någonting annat. Här handlar det 
även om att visa mod genom att våga ta steget fram och leda i svåra situationer.39 Den sista 
undergruppen inom föredöme är ansvar. Här skall ledaren värna om sina medarbetares välfärd. Att 
ta fullt ansvar för de uppgifter som misslyckats och framförallt dela med sig av ansvaret då saker och 
ting gått bra. Med andra ord är medarbetarnas välfärd och att på sikt skapa tillit viktigt.40 
 

2.2.3 Personlig omtanke 
Det Utvecklande ledarskapet har även, till stor del, använt vad Transformational leadership säger om 
personlig omtanke. Båda teorierna menar att ledaren skall ägna tid åt att uppmärksamma varje 
individs behov för att utvecklas. Detta görs genom att ledaren tar tillvara på varje lärotillfälle och 
även strävar efter att skapa nya sådana tillfällen. Med andra ord kan ledaren liknas som en mentor 
eller coach. Det utvecklande ledarskapet benämner detta som att kunna ge stöd, feedback och våga 
konfrontera. De båda ledarskapsteorierna använder sig av olika ord för att beskriva samma sak.41  

Ibland behövs det tydliga ramar och order för att nå fullgott resultat. Vid andra tillfällen är det bästa 
tillvägagångssättet att låta medarbetarna arbeta självständigt – ledaren ägnar sig då istället åt 
övervakning och uppföljning. Det är dock viktigt för ledaren att se till att de uppföljningar som görs 
inte upplevs som kontroller på grund av bristande förtroende utan som en hjälp för att nå det 
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önskade resultatet. Det utvecklande ledarskapet beskriver det som att ledaren skall kunna ge 
feedback som är uppbyggande för individen.  

Tydlighet är också viktigt då det bidrar till att missförstånd och felaktigt handlande kan undvikas. Det 
är dock viktigt att ledaren ger individen möjlighet att förklara sitt handlande och därigenom visa att 
den tilldelade feedbacken är berättigad och aktuell.42 Ledaren skall sträva efter att skapa en 
öppenhet inom gruppen och en känsla av ”management by walking around”.43 Ledaren ser till varje 
individ och delegerar passande uppgifter för att utveckla en bredare kunskap hos medarbetarna. En 
positiv effekt av detta är att individen lär sig känna ansvar och därigenom kan kvalitén inom 
organisationen upprätthållas.   

En punkt som båda teorierna lyfter fram är att personlig omtanke inte är någonting som sker på 
utvalda tidpunkter utan att det skall ske kontinuerligt och naturligt. När ledaren har lärt känna 
individen kan uppgifter som speglar varje individs mognadsnivå delas ut och bidra till intellektuell 
utveckling. 
 

2.2.4 Inspiration och motivation 
De båda ledarskapsteorierna är överens om att ledaren skall motivera och inspirera genom att skapa 
ett tydligt syfte med uppgifterna samt att utmana de arbeten som utförs. Genom att bygga upp en 
känsla av gemenskap och presentera ett eftersträvansvärt syfte med begränsat rum för 
misstolkningar kan ledaren få gruppen att prestera över förväntan. När ett syfte och dess mål delas 
av alla i gruppen uppstår entusiasm och optimism.44 Med dessa känslor blir medarbetarna mer 
engagerade i uppgiften och de stävar efter att handla i ledarens anda. Ledaren inser då varje individs 
betydelse för gruppen vilket motiverar dem att uppnå bättre resultat och inte nöja sig med ett 
resultat som duger. Detta engagemang är viktigt då uppgifter måste kunna lösas även om ledaren 
inte är närvarande. Transformational leadership har valt att beskriva detta som en del av 
Inspirerande motivation, men även som intellektuell stimulans45 – en distinktion som inte återfinns i 
Utvecklande ledarskap då samtliga faktorer sammanfattas under rubriken Inspiration och 
motivation46. Transformational leadership beskriver intellektuell stimulans som ledarens förmåga att 
utmana individen att tänka utanför de konventionella ramarna och uppfatta komplexiteten i varje 
given situation. Genom den förståelsen inser individen att varje problem har fler än en lösning och 
uppmuntras till att delta i beslutsfattandet genom att komma med egna alternativ och synpunkter47. 
Som nämnts ovan så har Utvecklande ledarskap valt att sammanfatta samma innebörd som 
delfaktorer under rubriken Inspiration och motivation. 

Det utvecklande ledarskapet har också tagit fasta på Transformational leadership:s förklaring av hur 
inspiration och motivation skapas - dock har Utvecklande ledarskap även påpekat att inspirerande 
handlande kan ske oberoende av vilken typ av personlighet en ledare har, t.ex. om ledaren är 
tystlåten eller högljudd, fysiskt stark eller svag. Ledaren kan ha en stark personlighet, eller vara 
tystlåten och tillbakadragen och ändå inspirera genom övertygande handlingar. En noga avvägning 
mellan god personlighet och värdegrund är vad det Utvecklande ledarskapet förespråkar.48  
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2.2.5 Sammanfattning 
Det utvecklande ledarskapet skiljer sig inte mycket från Transformational leadership utan båda har 
samma grundsyn på ledarskap. Däremot är det Utvecklande ledarskapet skrivet för en annan publik 
vilket har bidragit till andra ordval för att antingen tydliggöra för läsaren eller att tona ner ord som, i 
vårt nutida samhälle, kan uppfattas som negativt. Ett exempel på detta är att ordet karisma ersatts 
med personlig utstrålning och sammanfattats under rubriken inspiration och motivation för att 
nedgradera dess betydelse för ledarskapet. Det Utvecklande ledarskapet vänder sig främst till 
individer utan akademisk bakgrund och kan därför på många sätt ses som en förenklad utveckling av 
Transformational leadership utan att underminera den vetenskapliga bakgrunden. Transformational 
leadership, å andra sidan, vänder sig främst till en vetenskaplig målgrupp, till exempel forskare inom 
liknande ämnen, och har därför inget behov av att ersätta akademiska uttryck med vardagligt språk.  

De båda ledarstilarna baseras på ett interaktionistiskt grundperspektiv men det Utvecklande 
ledarskapet har tydliggjort detta ytterligare genom att förtydliga grundperspektivet i två ben: 
ledarkaraktäristiska samt omgivningskaraktäristiska.  
 

3 Empiri  

3.1 Karl XII:s egenskaper  
Nedan kommer olika situationer att beskrivas då Karl XII utmärkt sig och visat olika egenskaper som 
uppmärksammats av de personer som återberättat historierna. Indelningen av återberättelserna 
kommer att ske utifrån det utvecklande ledarskapets indelning av de önskvärda ledaregenskaperna 
Föredöme, Personlig omtanke samt Inspiration och motivation. Empirin och analysen är inte 
separerade dispositionsmässigt utan analysen kommer att ske fortlöpande. 
 

3.1.1 Föredöme 
Många författare talar om att Karl XII, som fältherre, tillhörde den kategori av ledare som aktivt 
deltog i striderna och inte befann sig längst bak för att därifrån skaffa sig en helhetsbild. Det skrivs 
flitigt i dagböckerna och breven ur Karolinka Krigares dagböcker om tillfällen då Karl XII lett 
trupperna genom att själv befinna sig längst fram i ledet vilket kan stärka äktheten i författarnas 
kommentarer om Karl XII som fältherre. Varför detta beteende kan anses vara föredömligt är 
eftersom det var viktigt att visa mod i form av att våga ta steget fram och leda i svåra situationer.  

Ett tillfälle var den 17 april 1706 då två av Karl XII:s bataljoner marscherade mot staden Bretze för att 
finna inkvarteringsplats. De hade marscherat genom ett svårframkomligt kärr när de till sist anlände 
en ström som skiljde dem från Bretze. I staden hade fienden posterat sig med 1500 man och 
samtidigt sett till att alla övergångar var förstörda för att hindra svenskarna att ta sig över. Karl XII lät 
sig inte hindras och när han insåg att täten stannat vadade han själv rakt ut i vattnet. C.H.P Sperling 
som var soldat vid gardet skriver i sin dagbok om reaktionerna på konungens agerande; 

sprang Hans Maij:tt sielf först i watnet, hwilket sedan alla effterfölgde 
under armarna, fattade ett sådant mod indref fienden ett förskräckt hierta, 
så att dhe i största hast, utan att wij något skått giorde, sig på flychten 
gåfwo49 

Meningen där soldat Sperling skriver att alla soldater följde efter tyder på att soldaterna hade tillit till 
Karl XII och att de hade förtroende för honom i den mening att ord och handlingar sker på samma 
villkor. Att kungen var en bland soldaterna och inte tvekade för att gå i vattnet först kan troligtvis ha 
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ökat moralen bland trupperna. Det är alltid mer motiverande när ledaren säger ”kom” och därefter 
själv springer mot fienden än att säga ”framåt” och stanna kvar i bakgrunden.  Det framgår tydligt att 
soldaterna uppskattade ledarens mod framförallt i meningarna soldaten Joachim Matthiæ Lyths 
skriver under samma händelse.  

ock war notabelt, att enär träffningen eller drabbningen skulle angå, war 
wår nådige konung i egen höga person den första, som begaf sig i 
strömmen, ock directe gick löst på fienden.50 

Soldat Lyths fortsätter skriva att sättet Karl XII ledde och inspirerade soldaterna alltid var hans 
manér. Han var alltid den första i ledet oavsett om krutet luktade och spetsen på värjan blänkte.51 
Här kan det återigen urskiljas att soldater och officerare motiverades utifrån Karl XII:s sätt att agera.  
Eftersom Karl XII inte visade någon rädsla eller tvekan stärktes soldaternas självförtroende. De såg 
honom som en inspirationskälla och förebild vilket handlar om att våga visa mod även i svåra 
situationer, som fallet ovan kan anses vara. Enligt Utvecklande ledarskap kännetecknas en förebild 
genom att han agerar i enlighet med vad han säger. Detta gjorde Karl XII då han ständigt befann sig 
längst fram i ledet och agerade på det sätt han ville att soldaterna skulle göra. Då soldat Lyths skriver 
att Karl XII:s manér var att inspirera och leda från fronten tyder detta på att det inte var en 
engångsföreteelse utan ett återkommande beteende.  

I ett annat brev, av sekreterare Josias Cederhielm står det:  

Holmström agerade fulkomblig soldat, fölgde med första troupperne, och 
lade wähl neder några Ryssar.52  

Ur dessa meningar kan det urskiljas att Karl XII:s agerande även sågs som ett ideal, kommet ur ett 
regelbundet ledarskapsbeteende som bidrog till framgång vilket resulterar i tillit och förtroende från 
soldaterna. Att förmedla ett ideal är viktigt då det kan efterföljas även när Karl XII inte är på plats. 
Soldaterna upplever stolthet och trygghet då de vet vilket beteende som uppskattas av ledaren och 
kan agera därefter. 

Trots sitt sätt att agera levde Karl XII i tron att det inte alltid handlade om att vara först in i ett slag 
eller att använda värjan flitigast. Jämte ett oförskräck hjärta mot sina fiender, gudaktighet i 
deltagandet, trohet i löften samt fromhet i allt bemötande hade även Karl XII ett intresse för konster 
och vackra vetenskaper.  Sekreterare Cederhielm skrev till sin bror i ett brev hur imponerad han och 
många andra därtill var över konungens kunskaper.53 Han skrev att kunskaper var viktigt att besitta 
så att goda diskussioner kunde föras och däri bidra med nyttig fakta. Karl XII hör gärna till de lärdas 
tal och han studerar dessa för att ständigt kunna utveckla sig mer. Vidare talar han för att utveckla 
och vidareutbilda sig själv samt stärka sin kunskap med allt som kommer omkring. Det kan vara allt 
från att söka det som är rätt i den gemensamma vardagen till att söka efter sanningen i filosofiska 
ting. Oavsett vad, skriver sekreterare Cederhielm, så resonerar Karl XII djupsinnigt i allt han gör. 54 
Karl XII kunde beskriva vilka seder som förekom i allt från grannbyn till fjärran öster såsom Asien. 
Vidare behärskar han algebra, och av målningar kan ingen annan vara en bättre kännare. Geografi 
och historia är även detta av vikt, så tidernas händelse inte blandas ihop med andra utan kan 
förklaras i den ordning och sammanhang de skedde i.55 
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Karl XII bemästrade tyska, latin, finska och polska. Det latinska språket introducerades för Karl XII 
redan i tidig ålder och därefter skedde övning både i tal och i skrift. Detta kan påvisas i de latinska 
brev Karl XII själv skrev till hans guvernör N. Gyldenstolpe.56  

Polskan visade han kunskaper i redan första gången han besökte huvudstaden Warszawa. Där talade 
han så väl att inte minst Cardinalen Ridzieiowski samt skattemästaren Leysinski själva imponerades 
över hans färdigheter, skicklighet, djupsinnighet samt hans stil i talets framförande. De hade efter 
mötet med konungen sagt  

comment est il possible qu’un Prince de son age puisse auoir autant de 
fermeté et de sauoir: Dieu nous fasse la grace de nous donner un tel Roy.57  

Sekreterare Cederhielm avslutar sitt brev med en uppmaning till sin bror att systersonen borde söka 
sig till Karl XII:s armé då han kan få chansen att förvärva sig kunskap i både språk och vetenskap.58  

I brevet återfinns berättelser om Karl XII:s egenskaper som direkt kan kopplas till det Utvecklande 
ledarskapet i form av föredöme men även inspiration och motivation berörs. I alla de kunskaper som 
Karl XII besatt och förespråkade stack han ut i språkkunskaperna. Detta beror till stor del på att 
personer från utlandet ofta tog värvning i den svenska armén och ett mångkulturellt välde med 
många olika språkgrenar byggdes upp.59  

Karl XII gör härmed soldatyrket till någonting attraktivt i den mening att de som söker sig till armén 
inte bara kommer ut i världen och får uppleva den utan också erbjuds någonting mer. Utvecklande 
ledarskap benämner även denna möjlighet som ett sätt att inspirera och motivera. Karl XII skapade 
en grupp där folk ville ingå då det inte enbart erbjöds strid utan även bredare kunskaper i exempelvis 
språk och kultur som är viktiga att ha med sig för att få en mer spännande vardag. Han öppnade 
också gränser mellan kulturer och kunskaper då hans regeringstid kännetecknades av ett 
mångkulturellt välde då soldater med olika bakgrund och etnicitet marscherade sida vid sida. Mer om 
motivation och inspiration i senare kapitel. 

Karl XII var ett föredöme för sina män inte bara genom sitt eget intresse för bred kunskap utan 
framförallt genom att visa att ingenting var omöjligt så länge motivationen fanns. Han förmedlade 
budskapet att även soldaterna kan lära sig vad de vill. Många vill vara omkring förebilder, då detta 
utökar lusten att själv vilja prestera mer, och denna drivkraft kan ses som Karl XII:s egen 
rekryteringskampanj. Med hjälp av ryktet att Karl XII erbjöd mer än bara strid och resor genom nya 
länder skapades motivation redan innan officerarna och soldaterna anslöt till armén. Ett gott bevis på 
att ryktet spreds är genom att läsa vad sekreterare Cederhielm skrev till sin bror angående att 
systersonen skulle söka sig till armén omedelbart då han kunde få chansen att förvärva sig kunskap 
om vetenskap och språk. 

Ytterligare en händelse som är värd att analysera är det tillfälle då Karl XII beviljar den ukrainska 
fältherren Mazepa nåd genom att undvika att beträda Ukrainsk mark. Karl XII hade ett hemligt 
sammarbete med fältherren fram till det att konungen valde att gå in i landet för att lättare nå fram 
till Ryssland och samtidigt få ett gott vinterkvarter. 60 Detta uppskattades inte av Mazepa och som 
fänrik Robert Petré själv skriver i sin dagbok: 
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om affton ankom Saporowiska Fälltherrn Masseppa i ägen persohn till Hans 
Kungl. Maij:tt […] och bad om nåd hoos Kungl. Maij:tt, att han wille 
förskona de Ukrainiska jnnewånarena och intet utgiuta sin wrede öfwer 
dem.61  

Denna nåd beviljades och de svenska trupperna sökte en annan väg.  Här kan tydliga tendenser till 
ett föredöme urskiljas. Ett föredöme i den form att Karl XII, som nu var inne på Ukrainsk mark, 
respekterade det sammarbete de båda ledarna hade och därmed även Mazepas vilja. De hade inget 
otalt med varandra sedan innan och samarbetet fungerade som det skulle så Karl XII visar upp en 
föredömlig sida genom att bevilja nåden och även åtgärda problemet direkt. Ett föredöme ur 
Utvecklande ledarskap karaktäriseras bland annat genom att ord och handlingar sker på samma 
villkor, vilket Karl XII visar här. Även ansvar, som är ytterligare en underrubrik inom föredöme, 
påvisas genom att löftet inte består av tomma ord utan uppfylls. På så sätt skapas tillit bland 
soldaterna och framförallt hos de Ukrainska invånarna. Ur ett längre perspektiv kan denna handling 
öka förtroendet för Karl XII och hans agerande. 
 

3.1.2 Personlig omtanke 
Denna egenskap handlar om att upptäcka och ta hand om de behov som behövs för att utveckla 
personer i sin omgivning. Personlig omtanke visas i ledarens agerande genom att ge stöd. Stöd kan 
visa sig på många olika sätt och Karl XII visade både närvaro i denna egenskap samt den mångsidighet 
som finns. En händelse som bör lyftas upp ur perspektivet om personlig omtanke är den gången 
Kapten Gyllenstierna hittades skjuten den 4 juli 1708. Det finns det flera skildringarav när Karl XII 
rider in i skogen med ryska armén efter sig och hittar Kapten Gyllenstierna liggandes på marken med 
ett skott rakt igenom kroppen. 62  Karl XII stiger då av sin häst och ger den till den sårade kaptenen för 
att låta honom sitta upp och rida ut ur slaget. Trots att den svenska armén var förföljd 
uppmärksammades denna händelse av flera personer och har efter sin tid antecknats ner.   

Denna händelse motsäger många av de uppfattningar om att Karl XII aldrig tog hänsyn till soldaternas 
liv. Författaren Olof Berg menar att han förväntade sig att soldaterna skulle offra allt för honom, till 
och med livet, utan att ge något i gengäld.63 Karl XII skall ha uttryckt sig i en strid under svåra 
omständigheter att ”De skall ju i alla fall dö”.64 Läser man ovanstående text tydliggörs den totala 
motsatsen. I skildringen av kapten Gyllenstiernas öde visade Karl XII istället egenskaper som gör att 
han uppvisar personlig omtanke. Då han även är lojal mot sina män visar han också egenskaper som 
gör honom till ett föredöme (se tidigare kapitel). Att Karl XII stannade för att plocka upp Kaptenen 
behöver inte ha varit ett tecken på medlidande utan det kan även ha varit Karl XII:s sätt att ta vara på 
en viktig resurs i kriget. Kapten Gyllenstierna skrev själv om händelsen ”låt falla hwad som falla ville 
utan att stanna” 65 vilket kan läsas som hans vädjan till konungen att inte riskera sitt liv för en redan 
fallen kapten.  Karl XII:s uppträdande var hedersamt för dem båda då kapten Gyllenstierna inte 
begärde att någon skulle offra sitt liv för honom samtidigt som Karl XII valde att göra just detta.  

Berättelsen om kapten Gyllenstierna kan återkopplas till Utvecklande ledarskap och personlig 
omtanke genom att ledarskapsteorin belyser vikten i att se till varje individs behov och anpassa sitt 
ledarskap därefter. I berättelsen värnar Karl XII om kaptenens hälsa samt påvisar vikten i att han inte 
vill leda in sitt manskap i dåliga situationer. Utvecklande ledarskap benämner visserligen personlig 
omtanke främst som en mjuk faktor i det avseende att det syftar till att ge känslomässigt stöd och 
konstruktiv feedback. Att värna om sina medarbetares liv kan dock ses som en självklarhet i militärt 
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ledarskap och därför passar denna händelse in på Utvecklande ledarskap, trots att det uttryckligen 
inte nämns i litteraturen.66 

Olof Berg skrev i sin bok, Carl XII och enväldet, att Karl XII innerst inne föraktade sina män och att han 
inte lade någon energi på att göra deras liv drägligare.67 Vidare skriver Berg att soldaterna sågs som 
förbrukningsmateriel vilket det i dagböckerna skrivs mycket lite om. Det finns ytterligare texter som 
återspeglar uppfattningen om Karl XII som en omtänksam ledare och därigenom motbevisas Bergs 
påstående. Några av dessa texter återfinns i boken En karolins lefnadslopp skriven av underofficer 
Alexander Magnus Dahlberg. I boken återberättas det att Karl XII visade välvilja gentemot soldaterna 
ända ner på individuell nivå. Ett bra stycke ur boken är då underofficer Dahlberg själv var sänd att 
rapportera utfallet av en flodövergång för sina befäl och Karl XII. Karl XII var väldigt tydlig med att 
efter att rapporten var förmedlad så skulle underofficer Dahlberg vila upp sig efter dagens händelser: 
”I kan man lägga er, Vi vil ta det på Vårt ansvar”. ”I får intet gå ur stället, förr än I undfår Hans Maj:sts 
befallning, utan lägg ehr ner och hvila.”68  

Dagen efter meddelar Karl XII att underofficer Dahlberg måste återvända till sin post och då han inte 
fått någonting att återrapportera svarar Karl XII: I kan följa med Vår suite […] Vi vil sielf tala med 
honom.” Till Dahlbergs befäl ser han till att inga missförstånd gror: ”erh ordinance har Vi behållit hos 
Oss, nu kan I låta honom gå til regementet.69 

Underofficer Dahlberg fick inte fullfölja sina uppgifter förrän han återhämtat sig ordentligt. Som 
ledare visar Karl XII upp personlig omtanke genom att se till varje individ samt att se efter soldaternas 
grundläggande behov för att bibehålla ett gott stridsvärde. Det är inte i alla situationer en person kan 
se sitt eget bästa och Karl XII vet att det åligger ledaren att göra det åt dem. Karl XII visade då att 
soldaterna inte var att betraktas som förbrukningsmateriel utan att alla personer hade en avgörande 
roll i kriget. Andra citat som påvisar Karl XII:s kunskap om soldatens grundläggande behov är bland 
andra:  

H:s M:t funnit wara godt wid Mohilow att lijtet rasta, så länge dee sjuka 
kunna wara under tak ock behörigen skötas, samt proviant anskaffas för 6 
wickor åth Regementerne.70 

fattade Hans Kongl. Maij:tt det i sinnet, att aldeles lembna fienden sin wäg 
omollisterad, och utan till att wijdare marchera efter honom, för af orsack 
det wij då utstodo en stoor hungersnöd under ett dageligit marcherande.[…] 
beordrade Hans Maij:tt […] att der i landet ihoop sambla all den proviant så 
mycket som dhe någonsin kunde finna uppnå till armeens nödwändige 
subsistence och förplägning71 

 

3.1.3 Inspiration och motivation 
Att kunna inspirera och motivera som ledare har under många år setts som en positiv ledaregenskap. 
Inspiration kan förmedlas på två sätt; Antingen genom att ledaren besitter karisma, som idag 
benämns som stark personlighet, eller så kan ledaren inspirera genom övertygande handlingar.72  
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Det återfinns flera texter som beskriver att Karl XII kunde inspirera och motivera endast genom ord. 
Inför ett anfall mot den ryska armén hade de svenska soldaterna tappat modet då de stridit under en 
längre period. Detta uppmärksammades av Karl XII, då han stred tillsammans med soldaterna, och 
genom talets förmåga lyckas konungen inspirera sina mannar på nytt. I citatet nedan, som återfinns i 
underofficer Dahlbergs bok, förklarar han att de skall fortsätta kämpa som mannar, då förstärkning är 
på väg. 

Klåckan vid pass 8. Kom Hans Maj:t i egen hög person […] till oss sedan vi 
från kl. 4 hållit ut fiendens svåra eld och anfall, förmanades oss at ännu 
gjöra manligt motstånd, ty succurs voro nu för handen, som bestod af Dahl-
Regementet, hvilka ock marscherade alt hvad de kunde oss till 
undsättning.73 

Dessa meningar sägs ha varit mycket upplivande för var och en och vidare gav det nytt mod och 
styrka för att fortsätta och till och med få fienden att retirera inom några minuter.74  

Det Karl XII gjorde var att ge soldaterna ett syfte. Varje person är ute efter att lyckas med den uppgift 
de tagit sig an och detta sker lättare genom att veta vägen dit. Inspirerade människor når resultat 
lättare eller åtminstone borde de nå längre än de personer som inte är inspirerade då inspiration 
bidrar till kreativitet. När Karl XII meddelade att de bara behövde kämpa en liten stund till innan 
förstärkningar skulle ansluta så delade han upp det tidigare syftet om att vinna över fienden till att 
binda dem på plats tills förstärkningen kom. Det Karl XII gjorde var att minimera känslan av 
otillräcklighet som fanns hos soldaterna och ersatte den med ett eftersträvansvärt syfte. Han gav 
dem en uppgift som var genomförbar och det var framförallt detta som, enligt utsago, inspirerat 
mannarna till att fortsätta kämpa och vinna. Vidare var det inte bara bytet av fokus på uppgiften som 
gav inspiration utan mycket ligger även i att Karl XII i egen person kom till platsen. Bara upplevelsen 
av att ledaren, och i detta fall även konungen, anslöt för att ge order bidrog till soldaternas 
motivation.  

Enligt Utvecklande ledarskap behöver inte alltid ledaren vara på plats för att inspirera och motivera. I 
ovanstående berättelse befinner sig Karl XII fysiskt på plats men det finns återberättelser som 
beskriver hans förmåga att leda trots att han själv var fysiskt frånvarande.  Överste Marderfelts 
dagbok innehåller avsnitt som tydliggör detta. Under en marsch mot Sachen fick soldaterna reda på 
att Karl XII ämnade lämna några trupper kvar där de var och fortsätta marschen utan dem. Många 
dystra miner spred sig bland soldaterna då detta innebar att de skulle vara utelämnade till fienden. 
Förklaringen de fick var att Karl XII avsåg återvända till deras sida om fienden visade sig dem 
övermäktig och istället för att misströsta och tappa mod så nämner Marderfelt att det är hans plikt 
och skyldighet som befäl att i alla lägen lita till sin ledare och sedan i sin tur förmedla denna tillit till 
sina mannar: Detta framgår genom: 

Nu måste man allenast sökia med glatt mod, Kongl: Maij:ttz behag att 
efterlefwa, iag wore så wähl min skylldighet uti Kongl: Maij:ttz tiänst, som 
den affection, iag allom under mitt commando stående, skylldig, intet 
förgätandes, utan effter min förmåga, där hän sträfwa, allt hwad möijeligit, 
till derass behag att göra.75 

Varför soldaterna och officerarna kunde motiveras utan att Karl XII själv närvarade ligger mycket i att 
det sedan innan fanns ett förtroende för ledaren inom gruppen. I Utvecklande ledarskap beskrivs det 
att en del av att inspirera och motivera handlar om att uppmuntra delaktighet och formulera 

                                                           
73

 Dahlberg (1911), s  28. 
74

 Ibid. 
75

 Quennerstedt (1903). Band 8, s 96. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-05-27 Sida 21 av 28 
OP 10/13 Naut    

långsiktiga mål som medarbetarna får vara delaktigt anvariga för.76 Karl XII:s män vet vad som 
förväntas av dem och med tanke på det inneboende förtroende som finns accepteras hans frånvaro. 
Genom detta kan tidigare inspiration hämtas upp ur minnet och utvecklar då en ny motivation som 
handlar om att de kan visa sig värdiga på samma sätt som Karl XII visat sig vara värdiga dem i tidigare 
skeden. Detta beteende kan även kopplas till kapitlet om föredöme då Utvecklande ledarskap menar 
att tillit är ett resultat av ett föredömligt handlande. Soldaterna får då en möjlighet att återgälda de 
tillfällen då Karl XII ställt upp för dem. De måste visa mod för att göra honom stolt. Andra faktorer 
som påverkar motivationen bland soldaterna är att de får förklarat för sig att det ”så myckit större 
Glorie wara månde.”77 De som stannar får visa sitt mod genom en ärofylld uppgift, vilket bidrar till 
motivation att fortsätta. Soldaternas och officerarnas betydelse erkänns i den mening att de fått 
tillgång till en betydelsefull uppgift vilket blir en motiverande faktor för dem att finna de bästa 
lösningarna och inte bara de som duger.  

Officerarna har ytterligare infallsvinklar när det gäller motivation och inspiration. När Karl XII tillåter 
dem att ta beslut på egen hand ges de ett ansvar att leva upp till hans förväntningar. Där bildas de 
första motivationsfaktorerna för officerarna eftersom de känner ett ansvar för att göra ett bra jobb 
samt att de vill bevisa att de kan utföra sin uppgift över förväntan. Karl XII har inspirerat officerarna 
under tidigare händelser och han har fått dem att vilja efterleva dessa handlingar. Viljan att göra 
honom stolt motiverar dem ytterligare. De får även chansen att bevisa för sig själva att de klarar av 
uppgiften de fått sig tilldelad. Det utvecklande ledarskapet framhäver att det är viktigt att uppmuntra 
kreativitet och delaktighet vilket Karl XII:s officerare får chansen att bevisa här då de fått en uppgift, 
blivit delaktiga, och därigenom komma på en egen lösning på problemet, kreativitet.78 

Ett annat exempel på kreativitet och individens möjlighet att bidra återfinns i en berättelse ur en 
dagbok skriven av fänrik Robert Petré vid Helsinge regementet kan det utläsas om när generalmajor 
Stakelberg fick tillåtelse att visa sitt mod på egen begäran. Det var vid ett tillfälle då soldaterna skulle 
ta sig över en ström och Stakelberg anhöll om att tillsammans med sina mannar gå först över för att 
underlätta övergången för den övrig styrkan. 

som på hans begieran hos Hans Kungl. Mait:tt fick giöra begynnelssen att 
gå öfwer och wijsa sin braveur, hwilken ock de wijsa fick, i det de motte stå 
uti en continuerlig elld till mörkra[!] affton.79  

På mindre än tre timmar, tack vare Stakelbergs mannar, kom den svenska armén över utan större 
förluster. Här skapar Karl XII en omgivning där de underordnade cheferna får möjlighet att bidra till 
det större beslutsfattandet. Då Stakelbergs ord blev hörda och även beviljade utökar detta 
motivationen då Karl XII visar att kreativitet och delaktighet främjas, vilket Utvecklande ledarskap 
framhäver som viktiga medel för att finna motivation. Genom att lyssna på sina mannar och ta emot 
förslag ger Karl XII chansen att låta dem elevera sig.  

Slutligen bör en sista motivationsfaktor analyseras, trots att den egentligen inte kan klassas som en 
positiv egenskap, men är ständigt återkommande i återberättelser om Karl XII: konungens gudomliga 
status. Meningar som ”Wij ligga nu här i winterqwarter så länge Gud och Konungen will.”80, ”genom 
den Mächtiga Gudens tillhielp och wår Nådige Konungs Ahnförande”81 samt konungens egen mening 
vid ett möte och samtal med fienden om att de inte skulle vika av: ” genom Gudz hielp och 
wählsignelsse redeligen willa fächta, så längge att lijf woro i deras kropp och en warm blodsdroppa 
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qwart i deras ådrar.”82 återkommer ständigt. Dagböckerna visar överlag en tydlig religiös närvaro och 
detta märks framförallt i ordval samt liknelser. Om gud vill, med guds hjälp, gud bör få äran, gud ske 
lov är bara en handfull med kopplingar som återfinns i texterna. Detta gör att teorin om att det skulle 
finnas en ideologi bakom enväldet, som underofficer Dahlgren skriver om, stärks. Varför den 
gudomliga statusen hamnat under rubriken inspiration och motivation beror på den tidens tro. I och 
med att de trodde att Karl XII var en direkt förlängning av guds vilja motiverades många ordrar av 
detta. Konunges militära mandat förstärktes på detta vis. Motivationen han gav sina män kommer 
inte bara ifrån att de vill följa honom då hans ledarskap leder till framgång utan det kan även finnas 
en bakomliggande rädsla då de inte följer honom kan de bli straffade av Gud. Denna gudsfruktan var 
vanlig inte bara bland soldater och officerare utan även hos Karl XII själv.83 Det hände att Karl XII 
stannade trupper under marscher för att de skulle kunna hålla korum och ha tid till att be innan en 
strid. Varje korum avslutades med att sjunga en psalm som handlade om att herren står för vår hjälp 
och tröst.84 Detta påvisar återigen hur soldater kunde bli motiverade genom att Karl XII ständigt 
försökte tillgodose allas behov. Sett från Utvecklande ledarskap finns idag ingen förklaring om att 
gudstro skulle bidra till inspiration och motivation. Det som dock bör framhävas är att inspiration kan 
uppnås på olika sätt beroende på rådande kultur. Av denna anledning var det en viktig aspekt i Karl 
XII ledarskap men svår att applicera på modern ledarskap. 
 

3.2 Sammanfattning Karl XII:s ledarskap 
Texterna ovan tyder på att stridsmoralen i Karl XII:s armé var ovanligt god. Mycket tyder också på att 
han kunde motivera soldaterna att följa order oavsett om han var på plats eller inte för att ge 
befallningarna själv. Detta berodde på flera saker, bland annat hans totala oräddhet inför fienden 
och hans personliga omtanke för sina soldater under fälttågen. Karl XII som ledare hade många 
egenskaper gemensamt med vad som beskrivs i den svenska militära ledarskapsteorin Utvecklande 
ledarskap främst eftersom återberättelserna av hans ledarskap tyder på att han förstod de tre 
kännetecknen som beskrivs i Utvecklande ledarskap: Föredöme, Personlig omtanke samt Inspiration 
och motivation. Den ledarskapsstil Karl XII använder sig av kan liknas med ett interaktionistiskt 
perspektiv vilket grundar sig i samspelet mellan människor. Det viktiga är förmågan att kunna tolka 
budskap, situationer och relationer mellan varandra.85 Hans ledarskap är ett resultat av samspelet 
mellan omgivningskaraktäristika samt ledarkaraktäristika, vilka Utvecklande ledarskap är baserade 
på.86 
  

4 Slutsatser 
I den ledarskapsteori Försvarsmakten utbildar i idag, Utvecklande ledarskap, nämns ett antal 
ledaskapskaraktäristika som sägs gynna ledaren att utöva sitt ledarskap. Dessa gör sig även påminda 
historiskt sätt på Karl XII:s ledarskap. Dessa karaktäristika är föredöme, personlig omtanke samt 
inspiration och motivation. Skillnaden är att de historiskt sett inte funnits nedtecknade i en teoretisk 
modell. Trots avsaknaden av ledarskapsteorier under Karl XII:s tid så kan flera av de karaktäristika 
som idag klassas som önskvärda återfinnas i hans ledarskap. Då det idag finns ledarskapsmodeller att 
tillgå så är utbildning på ämnet lättare än det var förr.  

En skillnad som påvisats i framtagningen av Utvecklande ledarskap är begreppsval. Ett exempel är 
begreppet karisma som var väl omtalat förr i tiden som en eftertraktad egenskap. Vikten av karisma 
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som ledarkaraktäristika påvisas även i Transformational leadership. I Utvecklande ledarskap har 
begreppet tonats ner och ersatts av personlig utstrålning då ordet karisma kan upplevas ha en 
negativ innebörd i den skandinaviska kulturen.  

Trots dessa skillnader finns det faktorer som varit konstanta genom åren: ledarskapet som en social 
konstruktion. Det vill säga att uppfattningen om verkligheten konstrueras tillsammans med en ledare 
och en följare. I denna uppsats betyder det att en ledare inte kan anses vara ett föredöme om inte 
hans följare bestämmer sig för att tycka detta. En ledare får sin status genom att omgivningen 
bestämt sig för att hålla med då det inte går att beordra exempelsvis motivation, utan detta är 
någonting som skapas av gruppen. Det som sker är att situationer sätts i en kontext och på så vis 
tillskrivs en mening med det en ledare gör. Alla individer har sina egna uppfattningar om hur världen 
är men så fort vi sätts in i en grupp bildas en gemensam uppfattning om världen, den osynliga 
gemensamma gemenskapen. Denna förklaring kan tydliggöra varför så många följare motiverades av 
att Karl XII var en bland dem. Som ledare blev Karl XII en av dem då han stred på samma villkor som 
soldaterna. 

Ytterligare en sak som uppmärksammats under uppsatsens skrivande är att det är svårt att placera 
en ledares ledarförmåga i en av de olika grupperna: Föredöme, Personlig omtanke samt Inspiration 
och motivation. Många gånger går de hand i hand då exempelsvis ett föredöme även kan vara 
inspirerande och motiverande. Ett bra exempel är då Karl XII ofta valde att springa först ut i vattnet 
vid flodövergångar. Detta kan ses både som motiverande då Karl XII säger ”kom” och därefter själv 
springer mot fienden än att säga ”framåt” och stanna kvar i bakgrunden. Samtidigt som samma 
gärning kan få honom att ses som ett föredöme då han uppvisade de mod alla önskade att de hade.  

Uppfattningen om vad ledarskap är och vilka som har en förmåga att utöva det väl har under årens 
lopp förändrats. Många av de egenskaper som en ledare uppvisar har varit konstanta genom åren. 
Det är istället människans kunskaper och synsätt på dessa egenskaper som har förändrats. Med 
andra ord så har ett föredömligt handlande alltid varit en del av ett framgångsrikt ledarskap men vår 
definition på var ett föredömligt handlande är har ändrats. Många komponenter återkommer både i 
jämförelsen mellan ledarskapsmodellerna Utvecklande ledarskap och Transformational leadership 
men även i jämförelsen med Karl XII. Ett bra exempel på detta är egenskapen att visa mod. Detta är 
ett karaktärsdrag som var viktigt under Karl XII:s tid och är även viktigt idag, dock med olika fokus. 
Karl XII visade mod genom att gå först i ledet ute på slagfälten. Han var orädd i svåra situationer och 
var först med att svinga sitt svärd. Idag ser vi mod på ett annat sätt; Mod är fortfarande förmågan att 
kunna visa framfötterna och stå längst fram i ledet men innebörden av ordet har byggts på under 
åren och idag kan mod även vara att våga ta en konflikt med sina medarbetare, att visa sina egna 
brister, att erkänna när man osäker eller att våga ta ett svårt beslut. Med anledning av detta så 
återfinns flera av de önskvärda ledaregenskaper som nämns i Utvecklande ledarskap även hos Karl 
XII, trots att de exakta benämningarna som återfinns i Utvecklande ledarskap inte går att finna i 
historiska återberättelser av honom. Ett exempel på detta är att ledarskapsteorier idag använder ord 
såsom mentor och coach vilket orimligen fanns under den Senkarolinska tiden, men utövades ändå. 
Detta kan ses i händelser då Karl XII valde att låta officerare ta egna beslut, genom att antingen inte 
vara närvarande eller låta dem ta egna initiativ då tillfällen gavs. 

Uppfattningen om vad som ansågs vara önskvärda och viktiga egenskaper då, stämmer i stort 
överens med vad vi anser idag, med den skillnaden att olika egenskaper väger olika tungt. På Karl 
XII:s tid var vältalighet och karisma bland de viktigaste egenskaperna, medan de idag har tonats ned 
och ersatts med till exempel förmågan att leva efter en gemensam värdegrund. Andra viktiga 
faktorer har också påverkat ledarskapets utveckling, bland annat eftersom religionen förlorat sitt 
fotfäste i soldatens- och befolkningens vardag. Under Karl XII:s tid översattes ofta många vinster, och 
även förluster, till att det var guds vilja. Dagens samhälle, och dagens försvarsmakt, har istället helt 
kopplat bort religionen och menar istället att vinster och förluster er en direkt koppling ledarens och 
gruppens duglighet i jämförelse med motståndaren. På samma sätt kan det anses ha varit enklare att 
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motivera folk förr, då Karl XII, av många, ansågs leva i direkt anslutning med Gud. Detta innebar att 
om man motsade sig konungen – eller ens misstrodde honom – så begick man synd och riskerade 
guds vrede. Samma rädsla, som motivationsfaktor, är mycket mer frånvarande idag. 

Avslutningsvis så kan flera av Karl XII:s framgångar som ledare härledas till samma framgångsfaktorer 
som beskrivs i Utvecklande ledarskap. Så även om nedtecknade ledarskapsteorier är ett modernt 
fenomen så kan kunskapen om ledarskapets framgångsfaktorer härledas ända tillbaka till 
tidigmodern tid. 
 

5 Förslag till fortsatt forskning  
En fråga som formats under skrivandets gång och som är av intresse är; Sett till hur ledarskapet har 
utvecklats från Karl XII:s tid, som levde i reguljär krigföring, till idag. Hur kommer framtiden att se ut 
nu när vi har gått över till irreguljär krigföring? Kommer ledarskapet att ändras mer?  

Vidare kan forskningen ta ett steg längre från denna uppsats och analysera om det Utvecklande 
ledarskapet passar Försvarsmakten idag eller inte och vilken ledarskapsstil den i så fall borde bytas ut 
mot. 
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