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7 

Förord

begreppet ledarsk ap är i förändring. Ledare som Hosni  Mubarak 
i Egypten och Muammar Gaddafi i Libyen har fått lära sig det den hår-
da vägen. Ledning utan legitimitet blir allt sällsyntare, företag utan bra 
manage ment slås ut och frivilligorganisationer utan rätt eldsjälar blir inte 
långlivade.

I den här boken har vi intervjuat nitton ledare, analyserat deras stil och 
erfarenheter. Våra huvudpersoner är inte perfekta, tvärtom kan man lära 
sig lika mycket av deras misslyckanden och gatlopp i medierna som av 
deras succéer. Men de har alla haft perioder av framgång på sina områden, 
som spänner från industri, massmedier, myndigheter och politik till diplo-
mati, internationella organisationer och humanitära insatser.

En del är världsstjärnor och en del är förebilder på lokal nivå. Hälften 
är kvinnor och hälften är svenskar, kompletterade med en grupp fascine-
rande ledare från andra länder. Deras råd om ledarskap skiljer sig åt, ibland 
säger de emot varandra. Några kvaliteter går dock som en röd tråd genom 
berättelserna: ödmjukhet, öppenhet, självkännedom, analysförmåga, enga- 
 gemang, modet att fatta beslut, kärleken till människor och förmågan att 
gripa tillfället i flykten.

De intervjuade har ställt upp frivilligt och har godkänt sina citat. Per-
spektivet är deras, men slutsatserna efter varje kapitel är våra. Inledningsvis 
sammanfattar vi vår filosofi om öppenhetens ledarskap, och avslutningsvis 
gör vi en inventering av forskningen på området.

Tiden är förbi när vi kunde kräva handlingskraft från toppen av kon-
trolltornet. Informationstekniken och samhällsutvecklingen har gjort att 
alla är delaktiga i både problem och lösningar, oavsett position i samhället. 
Det finns inget magiskt ledarskap. Alla är osäkra när de blir chefer. Alla har 
vi omöjliga förväntningar på våra ledare, att de ska vara både bestämda 
och lyhörda, både visionära och demokratiska.

Avsikten med denna bok är att skapa förståelse för ledarskapets vill-
kor, och att inspirera fler till ledningsansvar på jobbet. Intervjupersonerna 
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8  Förord

visar hur svårt det är att vara ledare på toppnivå. Boken vill väcka tankar 
om ledarskapets villkor och de dilemman som en ledare ställs inför. Den 
visar också hur spännande det kan bli när ledarskapet utvecklar målbilder, 
gemensamhet och resultat. Enligt en undersökning är bara åtta procent 
av den svenska arbetskraften fokuserad på chefskarriär, en paradoxalt låg 
siffra med tanke på det goda rykte som den demokratiska, nordiska ledar-
stilen har internationellt. 

De nitton ledarnas karriärer ger perspektiv på Sveriges och världens 
läge 2011. Genom att ta del av deras vittnesmål blir vi själva lite bättre på 
att möta utmaningarna framför oss.

Stockholm i augusti 2011
håk an svennerstål  och  niklas ekdal
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