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Sammanfattning 
Titel:  Ledarskap i kris 

 – En studie av ledarskap i ekonomiska kriser 

Författare:  Magnus Byvander & Jesper Arnflo Nordin 

Handledare:  Karin Winroth 

Syfte:  Att undersöka vad som utmärker ledarskap i ekonomiska kriser, 

till följd av den idag aktuella finanskrisen. 

Genomförande:  Empirin har insamlats med hjälp av den kvalitativa metoden. 

Studien innefattar djupintervjuer med semistrukturerade frågor och 

tio respondenter från två olika företag inom banksektorn. Utifrån 

empirin har författarna försökt att dra paralleller mellan ledarnas 

beteenden och de teorier som omfattar olika ledarstilar. 

Slutsatser:  Utifrån analysen av empirin framgick det att ledarbeteenden i 

ekonomiska kriser skiljer sig. Dock kan orsaken till det vara 

företagens olika förutsättningar och struktur innan den ekonomiska 

krisen. Beteenden som tydlighet, tillgänglighet, delaktighet, 

samhörighet och minskat handlingsutrymme blev mer utmärkande. 

Empirin kunde härledas till angivna ledarstilar i teorin. Den 

transformativa ledarstilen som är en förändringsledarstil var den 

som överensstämde bäst med empirin. Dock är det missvisande då 

den stilen används vid organisationsförändringar vilket studien inte 

innefattas av. Vidare anses coachande och 

deltagande/understödjande i situationsanpassat ledarskap och 

stödjande och deltagande inom path-goal och förekomma som 

ledarskapsstilar under ekonomiska kriser. Dessa fyra stilar 

innefattar flexibilitet som är av stor vikt i sådana situationer. 

Nyckelord: Ledarskap, ekonomisk kris, ledarbeteende. 
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Abstract 

Title:  Leadership in crisis 

 – A study of leadership in economic crisis 

Authors:  Magnus Byvander & Jesper Arnflo Nordin 

Advisor:  Karin Winroth 

Purpose:  To examine the characteristics of leadership in economic crises as 

consequence of recent financial crisis. 

Research Method: Information was collected using the qualitative method. The study 

includes interviews with semi-structured questions and ten 

respondents from two different companies in the banking sector. 

Based on the information the authors have attempted to draw 

parallels between the leader’s behaviour and theories involving 

different leadership styles. 

Conclusions:  On the basis of the analysis of the empiric showed that the 

leadership behaviour in economic crises is changing. However, the 

reason can be carried out of different conditions and structure 

before the economic crisis. Behaviours that clarity, access, 

participation, solidarity and decreased scope for action became 

more significant. The empiric could be derived to stated leader 

styles in the theory. The transformative leadership that is one 

leader style who is used in innovation was agreed best with the 

empiric. However, it is misleading then that style is used at 

organizational changes which the study not involves. Furthermore, 

selling/coaching and participations/supporting in situational 

leadership and supportive leadership and participative leadership 

in path-goal are occurring as typical leader styles during economic 

crises. These four styles include flexibility that is of big weight in 

such situations. 

Keywords:  Leadership, Economic crisis, leadership behaviour. 



4 (50) 

 Innehåll 

1 INLEDNING.......................................................................................................................... 7 
1.1 BAKGRUND ....................................................................................................................... 7 

1.2 PROBLEMDISKUSSION........................................................................................................ 8 

1.3 UNDERSÖKNINGSPROBLEM ............................................................................................... 9 

1.4 SYFTE................................................................................................................................ 9 

1.5 AVGRÄNSNINGAR.............................................................................................................. 9 

2 METOD................................................................................................................................ 10 
2.1 VAL ANSATS OCH ANGREPPSSÄTT ................................................................................... 10 

2.2 DATAINSAMLING OCH INTERVJUGUIDE ........................................................................... 10 

2.3 URVAL ............................................................................................................................ 11 

2.4 GENOMFÖRANDE............................................................................................................. 12 

2.5 TILLFÖRLITLIGHET .......................................................................................................... 13 
2.5.1 Validitet .............................................................................................................................................. 14 
2.5.2 Reliabilitet .......................................................................................................................................... 14 

3 TEORI .................................................................................................................................. 15 
3.1 ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR .................................................................................... 15 

3.2 LEDARSKAP..................................................................................................................... 15 
3.2.1 Ledarskap i svåra situationer ............................................................................................................. 16 
3.2.2 Indirekt vs Direkt ledarskap ............................................................................................................... 19 

3.3 LEDARSKAPSSTILAR........................................................................................................ 19 
3.3.1 Situationsanpassat ledarskap ............................................................................................................. 19 
3.3.2 Path-goal ............................................................................................................................................ 22 
3.3.3 Karismatiskt ledarskap ....................................................................................................................... 24 
3.3.4 Transformativt ledarskap ................................................................................................................... 25 
3.3.5 Transaktionellt ledarskap ................................................................................................................... 26 

4 EMPIRI ................................................................................................................................ 27 

4.1 FÖRETAGEN OCH RESPONDENTERNA ............................................................................... 27 
4.1.1 Företag A............................................................................................................................................ 27 
4.1.2 Företag B............................................................................................................................................ 28 

4.2 LEDARBETEENDEN I EKONOMISKA KRISER ...................................................................... 30 
4.2.1 Tydlighet ............................................................................................................................................. 30 
4.2.2 Tillgänglighet ..................................................................................................................................... 31 
4.2.3 Delaktighet ......................................................................................................................................... 32 
4.2.4 Samhörighet........................................................................................................................................ 32 
4.2.5 Minskad handlingsfrihet ..................................................................................................................... 32 

4.3 SAMMANFATTNING AV EMPIRIN ...................................................................................... 33 



5 (50) 

5 ANALYS .............................................................................................................................. 35 
5.1 LEDARBETEENDEN I EKONOMISKA KRISER ...................................................................... 35 

5.1.1 Tillgänglighet ..................................................................................................................................... 36 
5.1.2 Delaktighet ......................................................................................................................................... 37 
5.1.3 Samhörighet........................................................................................................................................ 38 
5.1.4 Handlingsfrihet................................................................................................................................... 38 

5.2 ANALYSSAMMANFATTNING OCH DISKUSSION ................................................................. 40 

5.3 SKILLNAD MELLAN FÖRETAG A OCH FÖRETAG B ............................................................ 41 
5.3.1 Företag A............................................................................................................................................ 41 
5.3.2 Företag B............................................................................................................................................ 43 
5.3.3 Diskussion........................................................................................................................................... 44 

6 SLUTDISKUSSION............................................................................................................ 46 
6.1 SLUTSATSER.................................................................................................................... 46 

7 KÄLLOR.............................................................................................................................. 48 
7.1 TRYCKA KÄLLOR............................................................................................................. 48 

7.2 ELEKTRONISKA KÄLLOR.................................................................................................. 49 

8 BILAGOR............................................................................................................................ 50 
8.1 BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR ......................................................................................... 50 

 



6 (50) 

Figurer 
FIGUR 1: "SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP, LEDARSTILAR" ................................................. 20 
FIGUR 2: "SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP, UTVECKLINGSNIVÅER"..................................... 21 
FIGUR 3: "PATH-GOAL"............................................................................................................. 22 
FIGUR 4: "EMPIRI - SAMMANSTÄLLNING"................................................................................. 34 
FIGUR 5: "ANALYS - SAMMANSTÄLLNING"............................................................................... 40 
FIGUR 6: "EMPIRI - SAMMANSTÄLLNING, FÖRETAG A"............................................................. 41 
FIGUR 7: "EMPIRI - SAMMANSTÄLLNING, FÖRETAG B"............................................................. 43 
 



7 (50) 

1 Inledning 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en bakgrund till studien. Därefter diskuteras 

problemet och mynnar ut i ett undersökningsproblem, som senare tydliggörs i syftet. För att 

klargöra studien ytterliggare presenteras de avgränsningar som har gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Vår omvärld är inte statisk, den förändras ständigt över tiden utan att vi vet vad som 

väntar oss. Vi möts dagligen av nyheter om allvarliga krig, olyckor och kriser. Dessa 

händelser måste hanteras och inte minst ur ledarskapssynpunkt. Att leda människor och 

medarbetare i sådana situationer är svårt och speciellt1. 

Kriser är en svår process av olika slag och kan delas in i två kategorier. Det kan antingen 

vara naturkatastrofer och eller vara sådant som människan varit upphov till. Det som 

människan står ansvarig för, kan både vara avsiktligt och olyckshändelser.2 Dessa 

händelser kan exempelvis drabba nationer, marknader och enskilda organisationer. 

En omtalad naturkatastrof var den som inträffade i Indiska oceanen 2004 och orsakade 

förödelse i Sydostasien. Tsunamin, en tio meter hög våg, dödade hundratusentals 

människor. Lottie Knutsson, dåvarande informationschef på fritidsresor, var en ledare som 

fick stor positiv publicitet under katastrofen, efter hennes snabba agerande i fallet.3 

Under 1900-talet inträffade flertalet omtalade kriser runt om i världen som människan 

varit upphov till. En av dem är den mycket kända politiska kris som senare ledde till en 

ekonomisk kris och inföll i Tyskland under Hitlers regim. Hitler var en ledare som 

utnyttjade krisen och vann maktkampen i Tyskland.4 Två oljekriser i historien har också 

skakat världen, båda under 1970-talet, som grundar i samverkan mellan ekonomiska och 

politiska faktorer. Kriserna orsakade stora prisökningsvågor i världen och skapade en 

global oro.5  

                                                 
1 Larsson, 2009 
2 Cullberg, 2006 
3 Grandien, Nord, & Strömbäck, 2005 
4 NE, (se källor) 
5 Lundberg, 1983 
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En av Sveriges största ekonomiska kriser genom tiderna, inträffade i början av 1990-talet. 

Detta var den stora finans-, bank- och fastighetskrisen som orsakades av de nya villkoren i 

bankvärlden. I princip innebar det att banker och finansinstitut fick låna ut hur mycket 

pengar som helst, eftersom Riksbanken gjort sig av med styrmedlet för kreditgivningar. 

Nordea, före detta Nordbanken, var nära att gå i konkurs, men fick finansiellt stöd av 

staten vilket bidrog till deras överlevnad.6 Björn Wahlström blev en framstående ikon 

under finanskrisen, då han som nytillträdd ordförande tillbeddes att genomföra en 

rekonstruktion av banken, vilket blev grunden till dess fortlevnad7. År 2008 inföll återigen 

en ekonomisk depression på den finansiella marknaden vilket blev startskottet för ännu en 

finanskris. Bakgrunden till den svåra situationen, var att bankerna i både Nordamerika och 

Europa varit frikostiga med kreditgivningarna och lånat ut pengar utan egentlig säkerhet.8 

1.2 Problemdiskussion 

Den senaste ekonomiska krisen har inneburit allvarlig oro på bank- och finansmarknaden. 

Detta avspeglas särskilt i betydande och stigande kreditrisker och kreditförluster på 

banklån. Oväntade förändringar av valuta- och aktiekurser samt räntor bidrar också till att 

stärka oroligheten. Konsekvenserna av bankernas kreditförluster medför höjd ränta, samt 

att det blir svårare för såväl privatpersoner som företag att få ett beviljat lån. Till följd av 

den begränsade utlåningen sjunker priserna på bostäder. Detta i sin tur innebär en risk för 

konkurser inom banksektorn och förtroendet för hela bankväsendet riskeras. Dessa 

externa faktorer påverkar banksektorn internt.9 

Internt i en organisation definieras en kris som något plötsligt och oväntat, yttre händelser 

som av den aktuella organisationens aktörer upplevs som hotande i något avseende. Dessa 

kan benämnas som traumatiska kriser och kan som exempel utgöras av ekonomiska 

svårigheter, dödsfall eller uppsägningar från arbetet.10  

Traumatiska kriser internt, som utgörs av ekonomiska svårigheter, blir en bidragande 

faktor till att det skapas en förhöjd rädsla i de organisationer, som verkar i den drabbade 

branschen.  Den interna rädslan kan ge upphov till stress, som orsakas av fruktan för att få 

utebliven lön, bli förflyttad eller i värsta fall mista sitt jobb.  

                                                 
6 NE, (se källor) 
7 Wahlström, 1999 
8 NE, (se källor) 
9 Ibid 
10 Lind Nilsson, 2001 
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”Stressnivån är stundtals extremt hög, och sammantaget är detta kanske det 

svåraste ledarskapet av alla.” 11 

I dessa situationer framhävs ledarens roll. Det är av vikt att ledaren förmedlar ro och 

agerar ansvarsfullt för att minska den växande oron och på så sätt bidrar till ett gemensamt 

lugn. Ledarskap i extrema situationer kan uppfattas som speciellt och svårt. Eftersom 

ledarskapet måste anpassas efter den aktuellt rådande situationen. Ett sätt att hantera 

situationen är att använda sig av ödmjukt och motiverande ledarskap12. 

”Yrkesgrupper som är speciellt utvalda och tränade att klara svåra 

situationer lyckas ofta bemästra sina stressreaktioner så att 

arbetsprestationen inte påverkas negativt.” 13 

Att ekonomiska kriser genomsyrar ledarskapet i organisationer är troligt men hur 

utmärker det sig i det vardagliga arbetet. 

1.3 Undersökningsproblem 

Vilka beteenden karaktäriserar ledarskap i ekonomiska kriser? 

Är det möjligt, utifrån ledares beteende, att urskilja någon specifik ledarstil i ekonomiska 

kriser som följd av den senaste finanskrisen? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är undersöka vad som utmärker ledarskap i ekonomiska kriser som 

påföljder av den senaste uppdagade finanskrisen. 

1.5 Avgränsningar 

En jämförelse om hur ledarskap i ekonomiska kriser skiljer sig mellan olika branscher 

skulle vara en intressant studie men blir för omfattande för att genomföra inom ramen för 

denna c-uppsats. Inriktningen blir därför banksektorn som har haft en central roll i den 

senaste ekonomiska krisen.  

                                                 
11 Larsson, 2009, sid 84 
12 Ibid 
13 Ibid, sid 86 
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2 Metod 
Syftet med detta kapitel är att redovisa de verktyg och metoder som använts för att insamla 

empiri och för att genomföra studien.  

2.1 Val ansats och angreppssätt 

Den samhällsvetenskapliga undersökning som genomförts, grundar sig på människors 

egenskaper och reaktioner. Inom samhällsvetenskapen är empiri och teori två centrala 

begrepp, och inom forskningen har man som mål att integrera dessa två. För att 

sammanföra dessa två har abduktion valts, där forskaren rör sig mellan empiri och teori 

och låter förståelsen successivt växa fram.14 

En kvalitativ undersökning har använts för att fånga upp empiri som sedan analyserats. 

Kvalitativ data kännetecknas av svårigheten att kvantifiera. I en kvalitativ studie strävar 

forskaren efter att få en djupare förståelse av informanternas situation.15 

2.2 Datainsamling och intervjuguide 

Då studien avser att undersöka mjuka data, som är vanligtvis text, ljud eller bilder har 

datainsamlingen med fördel skett genom intervjuer.16 Personliga intervjuer, som skett på 

plats, ger möjlighet till att observera och iaktta det informanten besvarar och uttrycker. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade där det lämnats stort utrymme för den intervjuade 

att uttrycka personliga erfarenheter och känslor. Intervjufrågorna har varit generella vilket 

uppmuntrat informanterna att exemplifiera sina svar och reflektera fritt kring ämnet. 

Undersökarna har också låtit respondenterna påverka intervjuns utveckling.17  

                                                 
14 Johanneson & Tufte, 2003 
15 Denscombe, 2009 
16 Johanneson & Tufte, 2003 
17 Ibid 
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Inledningsvis i intervjun har respondenterna fått berätta fritt om deras roll i företaget och 

vad det medför för arbetsuppgifter. Senare har respondenterna givit svar på hur de själva 

skulle beskriva sitt ledarskap samt vad som kännetecknar ledarskapet generellt i 

organisationen. Likaså om de anser att organisationen har påverkats av den senaste 

ekonomiska krisen och om det har påverkat dem internt. De har också givit svar på hur de 

anser att deras ledarskap har påverkats av krisen samt om det påverkat ledarskapet 

generellt.  

De organisationer och personer som intervjuades framstår som anonyma i uppsatsen, 

vilket respondenterna informerades om innan intervjutillfället.  

Undersökarna har i datainsamlingen försökt att vara helt objektiva och inte tagit hänsyn 

till egna åsikter och värderingar. Målet med intervjuerna har varit att ge ett underlag för 

diskussion och undersökning, om hur ledarskap skiljer sig i ekonomiska kriser. 

2.3 Urval 

Den kvalitativa metoden består av intervjuer med olika chefer inom banksektorn. 

Banksektorn valdes som bransch då de har en central roll i ekonomiska kriser. Valet av 

bankföretag, har grundats på företagens utgångar ur den senaste finanskrisen. SEB och 

Swedbank är två svenska storbanker som gjort förluster under krisen. Till stor del beror 

deras förluster på att de har lån som är utgivna i euro.18 Kaupthing Bank, som även de 

gjort stora förluster, drabbades av väsentliga nedskärningar och blev uppköpta av 

Ålandsbanken19. Nordea20 och Handelsbanken21 anses vara mer stabila och hanterat krisen 

väl, så även Skandia Banken, ICA Banken och Danske Bank som fick en stor 

kundtillströmmning när Swedbanks kunder lämnade banken22.  

Urvalet av banker har gjorts med hänsyn till deras resultat efter den senaste ekonomiska 

krisen. Studien avser alltså att undersöka ledarskapet i två olika banker, en som klarat 

svårigheterna väl för att jämföras med en bank som inte haft samma medgång.  

                                                 
18 Ekonomi 24, (se källor) 
19 Ålandsbanken, (se källor) 
20 Dagens Industri, (se källor) 
21 VA Börs, (se källor) 
22 Dagens Nyheter, (se källor) 
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Urvalskriterierna inom organisationerna har dels varit chefer på bankernas huvudkontor, 

dels chefer på bankkontoren. Kravet har varit att de dagligen interagerar med anställda 

och har en ledande roll. Valet av bankkontor och respondenter, har skett slumpmässigt, 

men har också i stor omfattning påverkats av vilka som har haft tid och möjlighet att ställa 

upp på en intervju. 

2.4 Genomförande 

I studien har tio respondenter deltagit, och har haft semistrukturerade intervjuer som 

utgångspunkt. Intervjuerna har ägt rum på plats på informanternas bankkontor i ett 

fikarum, konferensrum eller på respondentens egna kontor. Bankkontoren är lokaliserade i 

Stockholm samt i angränsande län. Samtliga intervjuer har genomförts enskilt. 

Tillvägagångssättet har varit kvalitativ ansats där tio respondenter har intervjuats med 

semistrukturerade frågor där det lämnats utrymme för att exemplifiera, samt reflektera fritt 

kring frågorna. Informanten fick innan intervjun information om vad studien avser, men 

ingen djupgående beskrivning.  

Vid intervjutillfällena informerades respondenterna inledningsvis om undersökningens 

bakgrund och syfte. Respondenten informerades om att såväl företagen samt de själva är 

anonyma i uppsatsen. Därefter följde en förfrågan om att få spela in intervjun med hjälp 

av diktafon, detta för att säkerställa samtliga detaljer och inte gå miste om relevant 

information i respondentens svar. Valet gjordes också att inte göra fältanteckningar under 

den pågående intervjun. Detta för att båda intervjuarna skulle kunna fokusera helt på 

informanten. Efter intervjun informerades respondenten om att inget kommer att citeras 

utan deras godkännande. Därav utbyttes mailadresser för vidare kontakt och för eventuella 

förtydliganden. 

Majoriteten av intervjuerna varande mellan tio till trettio minuter, den tiden infattar dock 

inte småpratet inledningsvis och avslutningsvis i intervjuerna. 



13 (50) 

För att analysera innehållet i empirin har metoden innehållsanalys använts. I studien är det 

ljudupptagningar som analyserats. Vidare har samtliga ljudupptagningar genomlyssnats 

och relevanta koder utarbetats för analysen av data. Koderna har härledning från den 

teoretiska verktygslådan. Utifrån koderna skapades kategorier som sedan analyserades 

utifrån dess förekomst i empirin. Data sorterades och grupperades senare för att påvisa 

likheter och olikheter i respondenternas svar. De sammanställda kategorierna kopplades 

senare till väsentliga ledarskapsstilar utifrån den teorietiska verktygslådan. 23  

2.5 Tillförlitlighet 

Att som forskare vara helt objektiv och öppen i kvalitativ datainsamling är svårt. Då 

forskare är väl medvetna om de teorier som behandlar ämnet, finns det risk att det 

omedvetet påverkar respondenterna med intervjufrågorna. Det är därför av vikt att 

forskare formulerar frågor till informanterna som är relevanta för avsedd studie.24  

Att intervjua representanter från företag är också en risk. Då informanterna riskerar att 

företräda företagen som de representerar, vilket kan påverka trovärdigheten i svaren. Det 

är därför av vikt att forskare tar hänsyn till dessa aspekter. Dock visades inga tydliga 

tecken på det under insamlingen av empirin.  

Att intervjuerna har spelats in med hjälp av en diktafon är också en aspekt som kan 

påverka respondenterna och tillförlitligheten i svaren. Diktafonens närvaro kan göra 

respondenterna nervösa och skygga. 25 För att motverka detta har intervjuerna skett på 

informanternas hemmaplan. Strävan har därför varit att skapa en ”naturlig atmosfär” innan 

intervjun. Innehållsanalysen har också genomförts samma dag som intervjun genomfördes 

vilket ökar tillförlitligheten.  

Att endast involvera två företag och tio respondenter i studien kan verka småskaligt, 

därför kan det inte dras några generella slutsatser utifrån empirin, som täcker in samtliga 

branscher och organisationer, vilket är en negativ faktor. Ett förslag på vidare forskning 

kan därför vara att innefatta fler företag och branscher. Dock har detta inte varit möjligt 

inom ramen för studien. 

                                                 
23 Denscombe, 2009 
24 Denscombe, 2009 
25 Ibid 
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2.5.1 Validitet 
Validitet innebär huruvida de metoder och forskningsdata som förekommit i 

undersökningen är exakta, riktiga och träffsäkra26. Vid direktkontakt med respondenten 

under intervjun, som använts i studien, innebär att data kan kontrolleras beträffande 

relevans och riktighet under tiden som de samlas in, på så vis ökar validiteten i studien.  

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att om samma observation görs om, ska det ge samma resultat som vid 

den första mätningen. Vid hög tillförlitlighet ger undersökningen samma data gång efter 

gång, och eventuella variationer i resultaten beror på variationer i mätobjektet.27 Ett 

kvalitativt tillvägagångssätt, innebär att det är mjuka data som kommer att mätas i denna 

undersökning. Dessa mjuka data kännetecknas av svårigheter i objektivitet, där egna 

tolkningar spelar stor roll i studien. Observationernas slutsatser och resultat kan således 

vara varierande, beroende på när och av vem som undersökningen genomförs av. 

                                                 
26 Ibid 
27 Denscombe, 2009 
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3 Teori 
Syftet med detta kapitel är att redovisa de teorier som anses relevanta för analysen av 

studien. 

3.1 Organisationsförändringar 

Under kriser kan företag, som tidigare nämnt, bli tvungna att göra mindre eller större 

förändringar inom organisationen. Studien är inriktad mot organisationsförändringar som 

skapats på grund av den senaste finansiella krisen, då många företag blev tvungna till 

olika organisatoriska förändringar för att hantera den stundande depressionen. Det finns 

en mängd olika teorier om förändringsprocesser och hur förändringar ska gå till, detta med 

tanke på att nästan ingen förändring är den andra helt lik. 

"Olika teoretiker har anlagt olika perspektiv på och utformat olika begrepp 

för sina studier av förändring, vilket resulterat i en rad olika teorier om hur 

förändring faktiskt går till" 28 

Organisationsförändringar som kan ha uppkommit på grund av den ekonomiska krisen, 

kan vara många, då olika företag har drabbats på olika sätt och olika omfattande. Några av 

organisationsförändringarna kan ha inneburit omfördelning av arbetsuppgifter mellan 

medarbetare, omstruktureringar i organisationen eller i värsta fall uppsägningar. 

Författarna har med denna redogörelse inte tänkt ge en bild av hela begreppet 

organisationsförändringar, utan endast en förståelse för hur en svår situation kan påverka 

ledarskapet inom en organisation. 

3.2 Ledarskap 

Att utöva ett bra ledarskap kan vara bland det svåraste som finns. Detta med tanke på att 

det varken finns några färdiga mallar eller rätt eller fel på hur man ska agera, då ingen 

situation är den andra lik.  

                                                 
28 Jacobsen, 2005, sid 19 
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Yukl skriver att det finns tre olika variabler för att förstå effektivt ledarskap, dessa är: 

karaktäristiska drag hos ledaren, karaktäristiska drag för efterföljarna samt karaktäristiska 

drag för situationen som ledaren befinner sig i.29 

Ledaren möter ständigt nya situationer och medarbetare och det är inte säkert att det som 

tidigare passade situationen eller personen fungerar på den nästkommande. Därför finns 

det nästan lika många definitioner på ledarskap som det finns personer som utövar det, 

eller som Stogdill skriver: 

"…there are almost as many definitions of leadership as there are persons 

who have attempted to define the concept.” 30 

Stogdill menar med det här uttalandet att det inte finns något generellt sätt att utöva och se 

på ledarskap, utan det gäller för varje enskild individ att skapa sig sin egen bild och sin 

egen uppfattning om ämnet.  

3.2.1 Ledarskap i svåra situationer 
Ledarskap i svåra situationer, såsom vid organisationsförändringar, kan göra det ännu 

svårare att utföra effektivt ledarskap. Men hur kan man egentligen definiera svåra 

situationer? Även här är exemplen oräkneliga, och varierar beroende på erfarenheter och 

kunskap hos den utsatte när den svåra situationen uppstår. Vad som anses som en svår 

situation för en person behöver inte vara det för en annan. Anställda som arbetar inom 

akutvård, som poliser eller brandmän, möter nästan dagligen svåra situationer som de 

måste handskas med. Situationer som de kanske aldrig har varit i kontakt med tidigare. 

Dessa personer handskas med svåra situationer som kallas händelsestyrda, med det menas 

faktiska yttre omständigheter som måste bemästras och inte kan förhandlas bort. Som till 

exempel flygkrascher eller översvämningar. På enskild individnivå upplevs kriser ofta 

som en plötslig händelse, som vi är oförberedda på. När detta inträffar har människor i 

alla tider underordnat sig en stark ledare.31 Detta för att man vill att ledaren ska leda oss ut 

ur krisen, förklara vad det var som gick fel, men också övertyga oss om att det inte 

kommer att hända igen32.  

                                                 
29 Yukl, 1998 
30 Stogdill (1974) i Yukl, 1998, sid 2 
31 Larsson, 2009 
32 Buss, 1999 
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Att ledarskapet förändras vid svåra situationer diskuteras redan i bakgrunden och 

problemformuleringen i denna studie. Svåra situationer kan skapa en osäkerhet hos både 

de anställda och ledaren vilket gör att arbetet kan bli lidande. 

"When a group is under extreme pressure to perform a difficult task or to 

survive in a hostile environment, the role expectations for the leader are 

likely to change in a predictable manner. In this kind of situation, 

subordinates expect the leader to be more assertive, directive and decisive" 
33 

Mulder och Stemerding antyder här att det är trolig att ledarskapet förändras under svåra 

situationer, och att de anställda förväntar sig att ledaren ska bli mer bestämd, och ge 

tydliga direktiv och våga fatta avgörande beslut. 

Många undersökningar som har genomförts av ledarskap vid svåra situationer visar på att 

ett återkommande tema är tid. Larsson menar att tid är den styrande faktorn för hur 

ledarskapshandlingar har planerats i förväg, utförts under den svåra situationen men också 

hur man hanterat situationen i efterhand. Han har därför delat upp ledarskapet i tre olika 

faser: 

Före-fasen 

Den här fasen handlar om vilka resurser organisationen har före händelsen har inträffat. 

De resurser som har lyfts fram som viktiga är, personrelaterade, organisationsrelaterade 

och samhällsrelaterade. De personrelaterade resurserna handlar om ledarens egen 

självkännedom och personens eget självförtroende. Ledaren ska inte bara se svårigheter, 

utan också möjligheter med situationen. För att klara av svåra situationer krävs ett 

yrkeskunnande och en stresshanteringsförmåga som är uppbyggd på erfarenheter av 

liknande situationer eller mycket övning. De organisatoriska resurserna är den teknik 

organisationen har som hjälpmedel för att hjälpa ledarna, men också de administrativa 

förhållanden så som arbetsmetoder, regelverk och rutiner. De samhällsrelaterade 

resurserna har att göra med hur hela samhället klarar av svåra situationer, med tanke på att 

det också påverkar organisationen mer eller mindre. 

                                                 
33 Mulder & Stemerding (1963) i Yukl, 1998, sid 31 
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Under-fasen 

Under den första delen av den här fasen måste ledaren bilda sig en uppfattning av 

situationen och hur organisationen ska hantera den. Ledaren ska kunna motivera ett mål 

som alla ska arbeta efter. Ledarskapet vid den inledande delen handlar mycket om att fatta 

snabba beslut, ofta på oklara beslutsunderlag. Detta kräver en professionell kompetens 

inom det egna området. Det är också viktigt att under svåra situationer våga stanna upp, 

och överblicka organisationen, och vad som behöver göras. Planering är en viktig del i 

alla organisationer dels för att få alla de anställda att dra åt samma håll, få en bättre 

överblick på var organisationen är på väg, vad som ska göras, när och hur. Ledarskapet 

präglas av beslutsfattande, och vid svåra situationer menar Larsson att det inte finns något 

bra alternativ att välja, bara mindre dåliga. Han tar också upp två olika modeller som 

används för att analysera beslutsfattande under svåra situationer.  

Den ena är rationell optimering, där ledaren gör rationella överväganden och val. Den 

andra är igenkännande, och innebär att man jämför den situation man är i just nu, med en 

tidigare erfarenhet eller liknande händelser. Kommunikationen under svåra situationer blir 

också viktigare, och här gäller det att vara tydligare i sin kommunikation och se om de 

anställda verkligen har förstått uppgiften eller budskapet rätt, det finns inga utrymmen för 

felsteg i svåra situationer. Men samtidigt som ledaren värdesätter att vara tydlig och se om 

de anställda förstått allt, gäller det att vara ödmjuk och att motivera de anställda, för att 

höja deras arbetsmoral. Under svåra situationer kan de anställda bygga upp en rädsla, som 

kan bygga på oro för varsel om uppsägning eller för att inte få någon lön etc. Oron kan 

också bygga på bristen av kommunikation så att de anställda inte vet vad som händer och 

vad som ska göras. Här är det viktigt att ledaren ständigt håller de anställda uppdaterade 

om vad som händer och vad som troligen kommer att ske. 

Efter-fasen 

Här hamnar allting som har med vad som sker efter den svåra situationen. Efter-fasen 

delas upp i två olika nivåer, individnivå och organisationsnivå. På individnivå ser man hur 

de berörda av den svåra situationen har uppfattat den, och hur den har påverkat den 

enskilda individen. På organisationsnivå ser man hur organisationen klarat av den svåra 

situationen, vad som kanske blev bättre och vad som blev sämre.34 

                                                 
34 Larsson, 2009 
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3.2.2 Indirekt vs Direkt ledarskap 
Direkt ledarskap innebär sådant ledarskap där "man kan se varandra i ögonen". Denna typ 

av ledarskap mot de anställda utövas på lägre nivåer inom organisationen, till exempel 

mellan anställda och projektledaren eller den anställda och den närmsta chefen. 35 

Mer precist kan man säga att direkt ledarskap avser situationer där ledaren kommunicerar 

direkt med medarbetarna utan några mellanhänder. Högre upp i hierarkin inom en 

organisation, bland mellancheferna och toppcheferna, utövas oftast indirekt ledarskap mot 

det anställda. På den nivån har bara ledaren direktkontakt med de närmsta cheferna, som 

sedan vidarebefordrar nedåt i organisationen. Detta gör att merparten av ledarskapet på 

den nivån, blir indirekt och mer opersonlig. 

Den stora skillnaden mellan direkt och indirekt ledarskap, är att det direkta ledarskapet 

blir mer relationsbaserat än det indirekta. Detta ledar till att de anställda har lättare att 

knyta starka band till de lägre cheferna än till de högre, som de nästan aldrig träffar. 

3.3 Ledarskapsstilar 

Organisationsförändringar eller krissituationer leder oftast till att ledaren måste ta svåra 

beslut och utöva ett ledarskap anpassat till svåra situationer. Nedan följer några 

ledarskapstilar som en ledare kan använda sig av. 

3.3.1 Situationsanpassat ledarskap 
Den situationsanpassade ledarskapsmodellen från Blanchard och Hersey hävdar att chefer 

beroende på situationen måste använda olika ledarskapsstilar. Genom att analysera 

behoven i varje enskild situation och därefter utvärdera vilken den lämpligaste 

ledarskapsstilen som ska användas, menar Blanchard och Hersey att ledarskapet blir mest 

effektivt. Beroende på de anställdas kompetenser inom deras respektive uppgiftsområden 

och engagemanget för deras uppgifter, bör ledarskapsstilen också variera från en person 

till en annan. Bara för att en ledarskapstil fungerar en gång på en medarbetare, betyder 

inte det att den fungerar på alla andra, eller på samma person vid ett annat tillfälle. En bra 

ledare är den som kan byta ledarskapsstil ofta och vid rätt tillfällen. 36 

                                                 
35 Larsson, 2009 
36 Hersey & Blanchard, 2000 
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Figur 1: "Situationsanpassat ledarskap, ledarstilar" 

 

Med hjälp av ovanstående matris kan ledaren få hjälp med vilken ledarskapsstil som är 

bäst att använda vid olika situationer. Beroende på var i matrisen ledaren hamnar, 

förändras uppgifts- och relationsfokusen i ledarskapet. 

S1 – Ge order/styrande 

Stor uppgiftsfokus, låg relationsfokus – Ledaren har noga uppsikt över sina medarbetare 

och definierar vilka som ska göra vilka uppgifter och rollfördelningen inom gruppen. Här 

är det enbart ledaren som får ta beslut, vilket gör att ledarskapet blir väldigt enkelriktat. 

Ledarskapsstilen passar för medarbetare som saknar större kompetens, har entusiasm och 

hängivenhet inför arbetet men behöver styrning och ledning för att komma igång. 

S2 – Coachande 

Stor uppgiftsfokus, hög relationsfokus – Även här definierar ledaren roller och uppgifter, 

men lyssnar på idéer och förslag från medarbetarna. Detta gör att ledarskapet blir mer 

tvåvägs, men det är fortfarande ledaren som tar de avgörande besluten. Används på 

medarbetare som har någon form av kompetens, men saknar engagemanget vilket gör att 

de behöver övervakning och support för att slutföra uppgifter. 
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S3 – Deltagande/understödjande 

Låg uppgiftsfokus, hög relationsfokus – Ledaren låter här uppgiftsindelningen och 

rollfördelningen avgöras av de anställda. Ledaren tar del i och sköter om besluten, men 

kontrollen ligger hos de anställda. Används då de anställda har kompetens, men saknar 

förtroende eller motivationen att klara av arbetet. De behöver inte mycket vägledning med 

anledning av deras färdigheter, men support är nödvändigt för att förstärka deras 

självförtroende och motivation. 

S4 – Delegerande 

Låg uppgiftsfokus, låg relationsfokus – Ledaren delegerar nästan allt till de anställda som 

även får en viss kontroll när ledaren behöver involveras i beslut. Denna ledarskapsstil är 

bra att använda då anställda både besitter kompetens och engagemang. De anställda 

behöver bara lite tillsyn och support för att hantera en uppgift. 

 

Figur 2: "Situationsanpassat ledarskap, utvecklingsnivåer" 
 

Blanchard och Hersey definierar fyra olika utvecklingsnivåer hos de anställda. Med 

utvecklingsnivåer avses den kompetens de besitter för en viss uppgift och vilket 

engagemang de har för att utföra uppgifter. När valet av ledarstil ska avgöras för en viss 

situation inleder ledaren med att göra en översikt över varje enskild anställd och dess 

arbetsuppgifter. Därefter bedömer ledaren utvecklingsnivån på varje enskild uppgift som 

de utför, alltså D1-D4. Efter att har gjort det beslutar ledaren vilken typ av ledarstil som 

möjligtvis skulle kunna fungera för respektive uppgift (S1-S4). Detta för att sedan 

diskutera situationen med medarbetaren och lägga upp en gemensam plan. Hela processen 

avslutas med kontroll och uppföljning av arbetet. 
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3.3.2 Path-goal 
Path-goal teorin är den mest testade och studerade av kontingensteorierna och är 

utvecklad av Robert House i början av 70-talet. Enligt denna teori motiverar effektiva 

ledare de anställda genom att hjälpa dem att inse att de själva kan tillfredställa sina 

förväntningar och behov genom att utföra sitt jobb väl. Men också att förstå att desto 

bättre de presterar, desto större blir deras behovstillfredsställelse. 37 

"The path-goal theory of leadership was developed to explain how the 

behaviour of a leader influences the satisfaction and performance of 

subordinates" 38   

Inom path-goal teorin betonar man också hur viktigt det är att som ledare förse sina 

anställda med både psykologiskt och tekniskt stöd för att hantera uppgiften de har blivit 

tilldelade. Man belyser också vikten av att ständigt ha ett informationsutbyte med den 

anställda för att säkerställa att personen kommer klara uppgiften. Path-goal teorin tar upp 

fyra olika ledarskapsstilar som House menar leder till effektivt ledarskap vid olika 

situationer. Dessa stilar är styrande, stödjande, deltagande och prestationsinriktad. 

 

Figur 3: "Path-goal" 
                                                 
37 Yukl, 1998 
38 Ibid, sid 265 
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Styrande 

Den styrande ledaren är en ledare som klargör målen, vad som måste göras för att nå dem 

samt förklarar vad följderna blir om inte målen uppnås i tid eller inte alls. Dessa ledare 

använder sig av disciplin för att få saker gjorda. De delar också ut belöningar och straff till 

de personer som har gjort bra ifrån sig, respektive de som inte lyckas fullgöra sina 

uppgifter. Den styrande ledarskapsstilen är den mest uppgiftsinriktade av de fyra. 

Stödjande 

Den stödjande ledaren intresserar sig mycket för de anställda och hur de mår. De ser till 

de anställdas alla olika behov, speciellt de psykiska, och försöker tillfredställa dem. Den 

stödjande ledaren försöker också skapa en så stödjande och behaglig miljö som möjligt för 

medarbetarna. Detta för att alla medarbetare ska må bra och trivas på sitt arbete, vilket 

förhoppningsvis leder till en så effektivt arbetande grupp som möjligt. 

Deltagande 

Denna ledarskapsstil tillåter de anställda att ta mer ansvar och vara mer delaktiga i de 

beslut som ska tas. Ledaren försöker också att konstant uppmuntra de anställda att delta i 

beslutsfattandet eller andra arbetsrelaterade frågor. Detta med tanke på att de oftast är de 

anställda som "ser" problemen på arbetsplatsen som ledaren inte märker av. 

Prestationsinriktad 

Denna ledarskapsstil inriktar sig väldigt mycket på prestationsförmågan hos de anställda. 

Ledaren förväntar sig att de anställda gör så bra ifrån sig som möjligt, både på individuell 

samt organisatorisk nivå. Den prestationsinriktade ledaren anser att arbetet ska vara 

utmanade, och att de anställda ska uppnå de mål som blivit uppsatta genom att ta eget 

ansvar. 

För att bli en effektiv ledare enligt House måste ledaren anpassa sin ledarskapsstil efter 

den rådande situationen. En effektiv ledare behöver inte bara använda sig av en enda 

ledarskapsstil i taget, utan kan använda sig av flera samtidigt. När ledaren tar beslut om 

vilken ledarskapsstil som passar bäst, ska hon eller han inte bara se till personrelevanta 

faktorer hos de anställda såsom, kompetenser, kunskaper och färdigheter, utan också se 

till att miljörelevanta faktorer som uppgiftens struktur och karaktär klargörs. 
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3.3.3 Karismatiskt ledarskap 
Weber var den tyska sociologen som skapade termen, karismatiskt ledarskap. Weber 

definierar karisma och det karismatiska ledarskapet som:39 

”Charisma occurs when there is a social crisis, a leader with exceptional 

personal qualities emerges with a radical vision that provides a solution to 

the crisis and attracts followers who believe in the vision and perceive the 

leader to be extraordinary” 40 

En karismatisk ledare som tidigare nämnts var Hitler. Under krissituationen i Tyskland 

tog han över ledarskapet med hjälp av en stark vision och många anhängare som såg 

honom som extraordinär. Karismatiska ledare kan enligt House påverka sina anhängare 

genom sin förmåga att artikulera en vision. Det är viktigt att den karismatiska ledaren 

själv står modell för den vision som denne står för och agerar som en förebild. 

Karismatiska ledare är skickliga retoriker och använder sig av symboler, analogier, 

metaforer och berättelser för att få lyssnarna att enklare koppla visionen eller idéerna till 

egna erfarenheter. Det i sin tur gör att anhängarna vill lyda och i vissa fall även blir 

känslomässigt bundna till ledaren 

Nackdelarna med karismatiskt ledarskap är att det kan vara väldigt oförutsägbart, och 

nästan ha en tendens till narcissism (självförälskelse). Hitler är ett bra exempel på en 

karismatisk ledare och visar på att det är potentiellt farligt att helt förlita sig på personer 

med den typen av ledarskap. Karismatiska ledare som saknar moraliska värderingar kan 

skapa oro och orsaka kaos.41 

Den karismatiska ledarskapsstilen började inte användas inom organisationer förrän sent 

80- och tidigt 90-tal. Tidigare användes den endast inom politiken, kulturen och 

religionen. Den karismatiska ledarskapsstilen används oftast i krissituationer då den har en 

förmåga att transformera organisationskulturen. Typiskt för den karismatiska ledaren är 

också denne är villig att ta personliga risker för att uppnå målet i sin vision.42 

                                                 
39 Yukl, 1998 
40 Weber i Yukl, 1998, sid 298 
41 Yukl, 1998 
42 Levay, 2009 
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3.3.4 Transformativt ledarskap 
Transformativt ledarskap är en ledarstil där ledarskapet skapar en snabb och positiv 

förändring av sina anhängare. Den transformative ledaren fokuserar på att förändra de 

anställda så att de hjälper varandra, ser upp till varandra, blir harmoniska och ständigt ser 

det bästa för organisationen som helhet. Med detta ledarskap ökar ledaren motivationen, 

moralen och gruppsammanhållningen inom organisationen. Det transformativa 

ledarskapet har många likheter med det karismatiska ledarskapet men skiljer sig speciellt 

på delegering av ansvar. Den karismatiske ledaren delegerar inte medan den 

transformativa gärna delegerar ut ansvar. Det transformativa ledarskapet kan delas upp i 

fyra olika delar: 43 

Individualiserad behandling 

Ledaren ser här till varje enskild individs behov i organisationen och fungerar som en 

mentor/coach. Ledaren har en ständigt öppen dialog med de anställda och försöker alltid 

skapa utmaningar genom till exempel mer ansvar och friare händer. Detta med tanke på att 

anställda oftast har som ambition att ställas inför nya utmaningar för att på så sätt 

utvecklas inom sitt specifika område. Får de inte någon utmaning kan de helt tappa 

motivationen för sina vardagliga arbetsuppgifter. 

Intellektuell stimulans 

Ledaren tar risker och motiverar de anställda att ta risker och söka nya idéer. Ledaren 

försöker ständigt stimulera och utveckla de anställda till kreativitet och nytänkande. De tar 

också hand om och försöker utveckla anställda som tänker självständigt, för att öka 

kreativiteten. Inom transformativt ledarskap värdesätter ledaren lärande och utvecklande 

av enskilda individer. Anhängarna ställer frågor, tänker själva, och försöker ständigt finna 

nya bättre sätt att lösa uppgifter på.  

Inspirerande motivation 

Denna del avser ledare som har en stark vision om framtiden som bygger på starka 

värderingar och ideal. De får med sig sina anhängare genom att använda inspirerande 

motivation såsom symboler, positiva åtgärder och övertygande språk. Detta gör att de 

anställda uppmuntras och får en optimistisk tro på framtiden, vilket bidrar till att de tror 

mer på sin egen förmåga. 

                                                 
43 Yukl, 1998 
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Roll- och identitetsmodellen 

Ledaren försöker här få med sig de anställda och ge mening åt deras arbete genom att ge 

en klar bild av visionen och syftet med arbetet Den här ledaren är också tydlig med vilka 

värderingar och normer personen står för.  

3.3.5 Transaktionellt ledarskap 
Det transaktionella ledarskapet representerar strukturbyggande, omsorg om produktionen 

och är väldigt uppgiftsinriktat. Det transaktionella ledarskapet står i själva verket för det 

som management egentligen handlar om, nämligen pappersarbete, budgetering och 

planering av det dagliga arbetet. Den transaktionella ledaren finns till för de anställda som 

psykologiskt stöd och motiverar sina anställda till att göra sitt yttersta. Problemet med 

denna typ av ledare är att ledarskapsstilen inte klarar av stora förändringar och har väldigt 

svårt att leda förändringsprocesser. Transaktionella ledare utför alla viktiga 

ledningsfunktioner för att det vardagliga arbetet ska fungera, som att klargöra roller och 

formulera arbetsuppgifter. Denna ledare delar också ut belöningar och bestraffningar till 

sina anställda och håller hårt fast vid organisationens policys och värderingar.44 

 

                                                 
44 Clegg, Komberger & Pitsis, 2007 
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4 Empiri 
Syftet med detta kapitel är att redovisa den empiri som insamlats med hjälp av intervjuer. 

4.1 Företagen och respondenterna 

Som nämnts i metoddelen är de två deltagande företagen anonyma. De två utvalda 

bankföretagen skiljer sig åt i utgången ur den senaste finanskrisen. Utgången definieras i 

denna studie av att resultatet för den senaste delårsrapporten år 2009, men varsel om 

uppsägning och mediebilden ingår också i urvalet.  

4.1.1 Företag A 
Företag A anses ha hanterat krisen väl. De har ett positivt resultat i första delårsrapporten 

2009 och inga varsel om uppsägningar. Därmed har företaget fått en positiv utgång ur 

krisen, trots de svåra ekonomiska problemen som varit. Företaget beskrivs som 

decentraliserat där varje enskilt kontor framställs som ett företag i företaget. 

Handlingsutrymmet för bankkontoren anses som luftigt och nästan samtliga beslut tas på 

den nivån i hierarkin.  

– Respondent ett 

Personalchef för en region inom banken i Sverige. Personen beskriver sina arbetsuppgifter 

som att agera bollplank för chefer på bankkontoren. Individen har också, med hjälp av 

ledningen, ansvar för att tillsätta nya kontorschefer. Respondenten ansvarar också för en 

grupp om ungefär tio personer. Vilka aktivt arbetar med personalrekrytering. Personen 

beskriver sitt ledarskap som delegerande och anser att det är ett bra sätt att utveckla sina 

medarbetare. Beskriver sig också som väldigt tillgänglig för sin personal.  

– Respondent två 

Är chef för bankens kompetensutveckling i Sverige. Personen ansvarar för cirka tio 

medarbetare med ansvarsområde att utveckla och utbilda ledare inom organisationen. Det 

som karaktäriserar personens ledarstil är att delegera mycket eget ansvar. Personen menar 

att det leder till att personalen utvecklas. Trots det är tillgängligheten och delaktigheten 

stor hos ledaren vid rätt tillfällen.  Begränsningarna i delegeringen sätter personen själv. 

Delegeringen i gruppen sker genom att personen använder medarbetarnas individuella 

styrkor och nyttjar dessa på olika sätt för att nå målen. 
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– Respondent tre 

Är chef på ett av bankens kontor i Sverige. Är ansvarig för cirka tio medarbetare och har 

det övergripande ansvaret för kontoret. Personen ansvarar också för personalens 

vidareutveckling samt fungerar som ett stöd för personalen. Respondentens ledarskap 

karaktäriseras i förankring som anpassas efter kompetens. Kontorschefens ledarskap har 

sina grunder i det situationsanpassade ledarskapet eftersom det bygger på kompetens, kön 

och personlighet.  

– Respondent fyra 

Är precis som respondent tre ansvarig chef på ett bankkontor i Sverige. Är ansvarig för 

ungefär tjugo medarbetare. Personens huvuduppgifter är precis som tidigare respondent 

att ansvara för kontorets och personalens utveckling. Respondenten beskriver viktigheten i 

att utveckla sina medarbetare och anser att det är den viktigaste arbetsuppgiften. 

Kontorschefens ledarskap karaktäriseras i rak och tydlig dialog där det är viktigt att 

samtliga medarbetare får komma till tals.  

– Respondent fem 

Är också chef för ett av bankens kontor i Sverige. Är ansvarig för ungefär femton 

medarbetare. Precis som alla andra kontorschefer i företaget är dess främsta 

arbetsuppgifter att vidareutveckla personalen och banken. Ledaren delegerar nästan alla 

arbetsuppgifter och låter personalen själva ta majoriteten av besluten. Ledarens 

huvuduppgift blir därför att stödja medarbetarna och ansvara för att de utvecklas.  

4.1.2 Företag B 
Företag B har, tillskillnad från företag A, redovisat ett negativt resultat i första 

delårsrapporten 2009. De har också varslat om uppsägningar i organisationen. Företaget 

har fått en omfattande negativ mediebild under krisen. Företaget anses vara mer 

centraliserat än företag A. Trots det finns det handlingsutrymme för bankkontoren men 

med större övervakning från ledning. Företag B har också ytterliggare ett steg i hierarkin 

från bankkontoren till högsta ledningen. 



29 (50) 

– Respondent sex 

Är personalchef över ett antal kontorschefer i ett område inom banken i Sverige. Personen 

beskriver att dennes arbetsuppgift är att förmedla information till kontorscheferna. Här 

ingår också att stötta samt att vara delaktig då större beslut ska tas. Vidare har 

respondenten också inflytande då nya bankchefer ska tillsättas. Respondenten beskriver 

sitt ledarskap som delegerande under kontroll. Det innebär att personen delegerar men 

följer upp och utvärderar. Delegeringens omfattning grundar sig i kompetens och mognad.  

– Respondent sju 

Är kontorschef på ett av företagets bankkontor i Sverige. Har det övergripande ansvaret 

för kontoret med viss kontroll uppifrån i hierarkin. Handlingsutrymmet beror till viss del 

på kontorets resultat. Arbetsuppgifterna innefattar allt från att ta beslut till att ansvara för 

de anställdas utveckling. Är också ansvarig för personalrekrytering vilka ska godkännas 

från högre chefer. Ledarstilen beskrivs som delegerande under eget ansvar. Det finns en 

tydlig arbetsbeskrivning som medarbetarna känner till och arbetar efter.  

– Respondent åtta 

Är också kontorschef på ett av företagets bankkontor i Sverige. Leder tjugofem 

medarbetare som arbetar på privata avdelningen på bankkontoret. Beskriver att 

handlingsutrymmet är relativt fritt så länge banken redovisar bra resultat. Då personen har 

många medarbetare består arbetet nästan enbart av att utveckla och stödja personalen. 

Ledaren beskriver sin ledarstil som anpassad till varje enskild individ. Tjugofem olika 

personligheten kräver flexibilitet i bemötanden och dialogerna anser personen. Det finns 

en tydlig beskrivning för hur medarbetarna ska arbeta och det är av vikt att den efterföljs.  

– Respondent nio 

Är kontorschef på ett av företagets bankkontor i Sverige. Är ansvarig för ungefär tio 

personer på företagsavdelningen. Arbetsuppgifterna är många men infattar i stora drag att 

utveckla personalen, att inneha vetskap om de stora affärerna och stödja i beslutsfattandet. 

Ledaren beskriver sin ledarstil som en strävan efter att vara så tydlig som möjligt. 

Personen försöker hela tiden sträva efter långsiktighet och förutspå den kommande 

framtiden. Försöker arbeta nära sina medarbetare och att ständigt ha interaktion med dem.  
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– Respondent tio 

Är kontorschef på ett av företagets bankkontor i Sverige. Är ansvarig för ungefär tio 

medarbetare. Beskriver sina arbetsuppgifter som varierande. Allt från att fatta större 

beslut, sköta kontoret, vara ett stöd för medarbetarna till att leda deras utveckling. 

Handlingsfriheten på kontoret är relativt stor, men beror lite på vad de redovisar för 

resultat. De flesta beslut tas på kontorsnivå, men då det innefattar större krediter måste 

högre ledning kontaktas. Ledarstilen beskrivs som delegerande och deltagande vilket 

innebär att personen överlåter de mesta till medarbetarna men finns där för stöd och 

”coachning”. Hjälper också till med uppföljning av arbetet och utvärdering.  

4.2 Ledarbeteenden i ekonomiska kriser 

Vid sammanställningen av den empiri som insamlats genom djupintervjuer med 

respondenterna är det fem beteenden som flertalet respondenterna var rörande överens 

om. Dessa var att i ekonomiska kriser ökar beteenden som tydlighet, tillgänglighet, 

delaktighet, samhörighet samt minskad handlingsfrihet. 

4.2.1 Tydlighet 
Något som samtliga deltagande respondenter var enhälligt överens om i var vikten av 

informationsspridningen och tydligheten i kommunikationen i ekonomiska kriser. Det 

innebär enligt ledarna att den information som delges på möten ska vidarebefordras till de 

anställda i så tidigt stadium som möjligt. Informationen som ska förmedlas är sådan som 

är av vikt att de får ta del av. Det kan vara restriktioner i utlåningen men kan också vara 

rapporter om hur det går för banken i helhet och/eller kontoret. Allt för att undvika 

eventuell oro och för att det inte ska försigkomna några oklarheter. En ledare påstod 

följande: 

"Det är viktigt att folk vet vad de har att förhålla sig till där ute, då behöver 

de inte vara så oroliga." 

– Respondent ett 



31 (50) 

En annan respondent hade en liknande tankegång som tidigare person: 

"Det viktigaste under en sådan här kris är att man måste vara ännu mer 

tydlig i ledarskapet. Tydligheten ska vara från högsta ledningen ända ner 

till medarbetarna. Anledningen till det är att inte skapa oro, för att man 

arbetar bättre om man vet varför man arbetar på ett visst sätt." 

– Respondent tre 

Den tydliga kommunikationen genomsyrar hela organisationen. Det kommer, med kortare 

intervall, fler rapporter om status och information om hur banken ska agera. Mycket av 

det som kommer är information som alla berörda parter känner till, men i situationer som 

dessa är det av vikt att samtliga medarbetare också utövar det.  

4.2.2 Tillgänglighet 
Hälften av respondenterna var överens om att tillgänglighet är ett beteende som 

karaktäriseras i ekonomiska kriser. Det innebär att finnas tillgänglig på plats för att 

berörda personer ska ha möjlighet till att få stöd och underrättelse om den rådande 

situationen. Det kan vara enkla förändringar som att ha öppen dörr till kontoret eller 

möjligen minska antalet möten som kräver att personen lämnar kontoret. En ledare 

uttryckte sig såhär: 

”I stunder som dessa är det viktigt att finnas där för sina medarbetare, för 

att stödja, informera och minska den rådande oron.” 

– Respondent sex 

En annan respondent sade följande som påminner om tidigare citat: 

”Att finnas tillgänglig är viktigt under svåra tider, detta för att visa sig 

närvarande och ge möjligheten till medarbetarna att samtala.” 

– Respondent fem 

Under ekonomiska kriser beskriver flertalet av respondenterna att tillänglighet skapar 

trygghet. Att någon med erfarenhet och kunskap finns tillgänglig för att stödja och ge 

vägledning i beslut.  
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4.2.3 Delaktighet 
Ett annat uppkommande ledarskapsbeteende som också ansågs vara av vikt av större delen 

av respondenterna var att delta i medarbetarnas dagliga arbete. Att delta är inte samma sak 

som att vara tillgänglig i detta fall. Tillgänglighet innebär inte deltagande utan att mera 

finnas på plats. Medan deltagande innebär mera delaktighet i de dagliga arbetsuppgifterna. 

En ledare sade följande: 

”Att som ledare delta i det dagliga arbetet ger en själv mer förståelse över 

arbetssituationen och läget. Samtidigt som det skapar trygghet hos 

medarbetarna.” 

– Respondent tio 

En annan menade på samma sak: 

”Att delta i det dagliga arbetet har en stödjande effekt, man deltar och 

vägleder då större beslut ska tas.” 

– Respondent sex 

4.2.4 Samhörighet 
Fyra av respondenterna ansåg att under ekonomiska kriser bildas det ett omedvetet 

strävande efter god samhörighet. Respondenterna menar att ledaren försöker att 

sammanföra gruppen så att man arbetar mer tillsammans. Samhörigheten till sina 

medarbetare skapar en trygghet. En kontorschef sa följande: 

”Under rådande förhållanden ökar gemenskapen och hela kontoret arbetar 

som ett lag.” 

– Respondent tio 

4.2.5 Minskad handlingsfrihet 

Ett annat beteende som tre respondenter ansåg vara karaktäristiskt för ekonomiska kriser 

var att handlingsutrymmet minskade. Med det menade respondenterna att delegeringen är 

på samma nivå som tidigare. Dock blev ledaren noggrannare med att följa upp och 

kontrollera. Orsaken till det är att kontoret överlag har fått fler restriktioner från övre 

ledning om hur arbetet ska bedrivas. En kontorschef menade följande: 
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”Mer vägledningen och krav uppifrån, kräver mer kontroll och restriktioner 

på bankkontoret.” 

– Respondent sex 

4.3 Sammanfattning av empirin 

De genomförda intervjuerna visade, vilket redan redovisats i detta kapitel, att det finns 

vissa ledarbeteenden som framträder i ekonomiska kriser. Samtliga ledare var dock inte 

överens om alla beteenden. De beteenden som tagits med är de som minst tre respondenter 

benämnt. Det intressanta i empirisammanställningen var att beteenden skiljde sig åt 

mellan de två medverkande bankerna. Det diskuteras vidare i analysen.  

Sammanfattningsvis visade empirin att tydligheten i kommunicerad information ökar i 

hela organisationen. Det innebär att informationsflödet ökar, sker med kortare intervaller, 

med klarspråk om den rådande situationen. Det beteende som också avspeglar dessa 

situationer är närvaron. Respondenterna beskriver att närvaron är viktig för att skapa 

trygghet hos medarbetarna. Det ska finnas utrymme för fler samtal och rådgivning för att 

minska den rådande oron. För att minska orosmomentet ytterliggare försökte flertalet av 

respondenterna visa sig delaktiga i arbetssituationen. Detta för att finnas tillgänglig för 

snabb rådgivning men också för att stödja personalen i beslutsituationer. Något som också 

nämndes av ett fåtal var ett omedvetet beteende som visade sig som en strävan efter att 

sammanföra gruppen. Ledaren försökte få gruppen att arbeta mer tillsammans för att 

uppnå önskat resultat och för att skapa en trygghet till sina arbetskamrater. 

Handlingsfriheten var också ett beteende som nämndes, där ansåg man att uppföljningen 

och kontrollerna av delegeringen blev noggrannare, för att säkerställa ett gott resultat.  

På nästkommande sida följer en sammanfattning på de beteenden respondenterna ansåg 

uppkommer vid ledarskap i ekonomiska kriser: 
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Beteenden Ett Två Tre Fyra Fem

Tydlighet X X X X
Tillgänglighet X X
Delaktighet X X X
Samhörighet
Minskad handlingsfrihet

Sex Sju Åtta Nio Tio

Tydlighet X X X X X
Tillgänglighet X X X
Delaktighet X X
Samhörighet X X
Minskad handlingsfrihet X X X
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Figur 4: "Empiri - Sammanställning" 
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5 Analys 
Syftet med kapitlet är med hjälp av teorier tolka och analysera den insamlade empirin. 

 

5.1 Ledarbeteenden i ekonomiska kriser 

Alla respondenter nämnde någon gång under intervjun att tydligheten i kommunikationen 

under kriser ökade och att de använder sig mycket av tydlighet i sitt dagliga ledarskap. 

Tydligheten ökade mest när det gällde kommunikationen av arbetsuppgifter samt 

information till de anställda. Detta för att den anställda i sin tur ska kunna vidarebefordra 

denna information till kunderna.  

Även författarna tycker att tydlighet är viktigt inom ledarskap, inte bara under svåra 

situationer såsom kriser, utan att det ska genomsyra ledarskapet i stort. Att tydlighet borde 

utmärkas ännu mer under dessa situationer kan ses som en självklarhet, men det är under 

kriser det kan vara som svårast att vara tydlig. Snabba beslut som bygger på dåligt 

beslutsunderlag kan göra att kommunikationen misstolkas eller förvrängs. Detta i sin tur 

leder till att missförstånd kan uppstå. Författarna anser därför att det är viktigt för ledarna 

att ta det lugnt, stanna upp och försöka få en tydlig överblick av situationen för att 

undvika förhastade beslut. Även några av respondenterna kommenterade detta och 

framhöll vikten av att begrunda besluten under krissituationer.  

Tydlighet kan skapas genom att använda sig av direkt ledarskap. Det är enklare att 

delegera arbetsuppgifter och nå ut med informationen om man kapar mellanhänder som 

ofta bidrar till att informationen hamnar mellan stolarna. Detta innebär således att det 

krävs övertydlighet vid indirekt ledarskap för att informationen fortfarande ska vara intakt 

när den når den slutliga mottagaren. Inom det situationsanpassade ledarskapet benämns 

tydlighet i två av fyra stilar, S1- ge order/styra och S4 - delegerande. Detta tror författarna 

beror på att det i S3 - deltagande/stödjande och S2 - coachande ledarskapet innefattar mer 

styrning direkt ifrån ledaren vilket gör att denne inte använder sig av tydlighet lika mycket 

som de övriga två ledarskapsstilarna även om det förekommer. 

De två ledarskapsstilar där tydlighet utmärker sig i empirin visar att tydlighet används för 

att kunna ge tydliga order och direktiv men även för att den som blir tilldelad ansvaret vid 

delegering förstår uppgiften. 
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Även inom Path-goal teorin utmärker sig tydlighet inom två av fyra ledarskapsstilar. Inom 

det styrande- och prestationsinriktade ledarskapet använder sig ledaren även här av 

tydlighet för att de anställda ska förstå. Inom de andra två ledarskapsstilarna utmärker sig 

inte tydlighet i empirin på samma sätt som på de andra två. Självklart förekommer 

tydlighet även inom dessa ledarskapsstilar. En ledare måste vara tydlig för att få med sig 

de anställda och för att de ska förstå vad ledaren vill få ut med sitt ledarskap. Tydlighet 

kopplas också ihop med karismatiskt och transformativt ledarskap där ledaren ofta är 

tydlig för att förmedla sin vision och sina mål. Dessa två ledarskapsstilar förtydligar ännu 

mer genom att använda symboler, analogier och motsvarigheter för att underlätta 

kommunikationen. Som tidigare nämnt var Hitler en typisk karismatiskt ledare som var 

väldigt tydlig i sin kommunikation. 

5.1.1 Tillgänglighet 
Tillgänglighet nämndes av hälften av respondenterna. De beskrev det som en passiv 

tillgänglighet som innefattar närvaro och inte direkt delaktighet. Därför skiljer dessa två 

begrepp sig åt i uppsatsen. Närvaron bidrar till en trygghet då det praktiskt taget alltid 

finns utrymme för frågor och vägledning. 

Författarna har stor förståelse i viktigheten i närvaron och anser att det direkta ledarskapet 

innefattar den tillgängligheten. Ledarskapet som sker ”mellan två ögon” är ett närvarande 

ledarskap. Det finns utrymme för frågor men också för mera individuell uppföljning och 

stödjande kontroll. Det direkta ledarskapet sker dock mer på bankkontoren och inte så 

mycket från ledningen. Då det direkta ledarskapet bygger på interaktion. 

I det situationsanpassade ledarskapet kräver två av ledarstilarna tillgänglighet enligt 

författarna. Det går också att ur empirin hitta tendenser till att de två stilarna kräver 

tillgänglighet. I ledarstil S2 - coachande delegeras uppgifter och i uppgifterna finns det ett 

visst handlingsutrymme. Det är därför av vikt att ledaren finns närvarande för eventuella 

frågor eller att stöd. Ledarstil S3 - deltagande/understödjande i situationsanpassat 

ledarskap kräver också tillgänglighet då personen ska agera stödjande för medarbetarna. 

Dock finns det inga explicita överensstämmelser för dessa i empirin. 

Närvaro krävs då ledaren ska stödja sina medarbetare. Utan tillgänglighet minskar 

möjligheterna till frågor och stöd. Ledarstilen stödjande i Path-goal teorin kräver därför 

ett närvarande ledarskap. Vilket innebär att tillgänglighet kan förknippas med den 

ledarstilen. 
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I den transformativa ledarstilen finns även där tendenser till tillgänglighet. Då det som 

präglar ledarskapstilen kräver mycket arbete med medarbetarna, vilket i sin tur kräver 

närvaro. Empirin visar dock enbart små tendenser på det.  

 

5.1.2 Delaktighet 
Som tidigare nämnts är inte tillgänglighet och delaktighet i detta fall synonymer. De 

skiljer sig åt då det tillgängliga ledarskapet mer innefattar ett passivt ledarskap. Medan det 

deltagande ledarskapet präglas av närvaro och aktivitet. Respondenterna beskriver det 

som ett deltagande ledarskap för att finnas nära tillhands, ge aktivt stöd samt för att 

säkerställa kvaliteten. Vidare beskriver de arbetsuppgifterna med att närvara med vid 

kundmöten och vara med vid kundbesök.  

Deltagande ledarskap ger ledaren en bättre överblick över situationen. S2 - coachande i 

det situationsanpassade ledarskapet är ett närvarande ledarskap som kräver ett visst 

deltagande från ledaren. Detta för att kunna övervaka och ge support. S3 - 

deltagande/understödjande kräver också delaktighet från ledaren. Men i detta fall 

innefattar inte delaktigheten support, utan mer ett mentalt stöd för att öka motivationen 

samt självförtroendet hos medarbetarna. 

Delaktighet från ledaren krävs också i Path-goal teorins ledarstilar stödjande och 

deltagande. Respondenterna beskrev att ett deltagande ledarskap ökar möjligheterna till 

ett stödjande ledarskap genom att finnas tillgänglig i det dagliga arbetet. Delaktigheten 

minskar därför oron hos medarbetarna då de är medvetna om att ledaren har vetskap om 

situationen.   

Den transformativa ledaren arbetar väldigt nära sina medarbetare för att öka motivationen, 

moralen samt gruppsammanhållningen. Detta kräver ett delaktigt ledarskap. Ledaren 

interagerar med de anställda och deras arbetssituation och finns nära tillhands. 
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5.1.3 Samhörighet 
Ordet samhörighet definierar författarna som att ledaren fokuserar på 

gruppsammanhållningen under kriser. Att ha en stark grupp i sådana situationer är viktigt 

både för att kunna klara av krisen och att gruppmedlemmarna ska få stöd och inte känna 

sig utelämnande. Krissituationer kan skapa oro bland medarbetarna vilket gör att de 

behöver en känsla av tillhörighet. Fyra av tio respondenter menade att samhörigheten 

under kriser omedvetet ökade i gruppen och att ledaren främjade detta beteende. 

Samhörighet är inte något som utmärks i många ledarskapsstilar. Självklart vill ledare att 

grupper ska ha en bra samhörighet, men det är inget specifikt beteende som eftersträvas. 

De ledarskapsstilar där samhörighet spelar stor roll är i det karismatiska och det 

transformativa ledarskapet. Där vill ledaren ofta skapa en känsla av samhörighet med 

anhängarna till visionen eller ledaren själv. Anghängare till karismatiska eller 

transformativa ledare skapar ofta känslomässiga band till ledaren och vill känna sig 

delaktiga i gruppen. Dessa ledare pratar nästan aldrig i jag form, utan omnämner hela 

tiden gruppen eller organisationen som en helhet. 

5.1.4 Handlingsfrihet 
För att kontrollera krisen beskrev tre av respondenterna att de minskade handlingsfriheten 

för de anställda. De gav tydligare direktiv till dem för att undvika oklarheter. Oklarheter 

skapar enbart onödig oro, menade de.  

När handlingsfriheten minskar är det ett tydligt tecken på att ledaren ger mer order och 

styr över medarbetarna. En ledarstil som karaktäriserar den typen av ledarskap är det 

situationsanpassade ledarskapet S1 – ge order/styra. I den typen av ledarskap delegeras 

uppgifter precist och utan oklarheter. Kommunikationen är enkelriktad samt tydlig vilket 

inte lämnar utrymme för oklarheter. Det sker också en övervakning från ledaren för att 

kontrollera kvaliteten.  

I Path-goal teorin innebär det styrande ledarskapet också minskat handlingsutrymme. Det 

ges klarare direktiv om vad som ska göras vilket ger ett mindre svängrum för egna 

initiativ och eget tänkande. 
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Karismatiska ledartyper har en förmåga att förmedla sin vision och få med sig många 

anhängare. Nackdelen är dock att de har en stor förmåga till narcissim som är synonymt 

med självförälskelse. Själförälskelsen bidrar till att det inte ges något handlingsutrymme 

för några medarbetare utan det är enbart ledaren själv som står i centrum. I det 

karismatiska ledarskapet är det därför minskad handlingsfrihet. 

Det transaktionella ledarskapet präglas av kontroll med belöningar och bestraffningar. 

Ledaren förmedlar rollfördelningen och arbetsuppgifter. Därmed är det väldigt strikt styrt. 

Det transaktionella ledarskapet ger därför precis som det karismatiska minskat 

handlingsutrymme för medarbetarna.   
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5.2 Analyssammanfattning och diskussion 

Sammanfattningsvis har det utifrån empirin framkommit att det finns några ledarstilar 

som stämmer överens med respondenternas beteenden. Dock är det mesta en 

tolkningsfråga hur mycket beteendet ska utmärka sig för att få en koppling till ledarstilen. 

Nedan presenteras en sammanfattning av analysen av den insamlade empirin: 

Beteenden

Teorier

Tydlighet

Tillgänglighet

Delaktighet

Samhörighet
M

inskad handlingsfrihet

Direkt ledarskap
Indirekt ledarskap X

Situationsanpassat ledarskap
          Ge order/styra

          Coachande X

          Deltagande/understödjande X

          Delegerande

Path-goal
          Styrande

          Stödjande X

          Deltagande X

          Prestationsinriktad

Karismatiskt ledarskap
Transformativt ledarskap
Transaktionellt ledarskap

                         = Det finns en överensstämmelse mellan empiri och ledsarskapsstil.

                   X   = Diskuteras i analysen dock inget stöd för det i empirin.

Teckenförklaring:

 
 

Figur 5: "Analys - Sammanställning" 
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Vilket figuren visar är den transformativa ledarstilen mest överensstämmande med 

empirin. Denna ledarskapsstil är starkt kopplad till förändringar och omstruktureringar 

inom företag. Den transformativa ledarstilen innefattar beteenden som tydlighet, 

tillgänglighet, delaktighet samt samhörighet. Dock innefattar den inte beteendet minskad 

handlingsfrihet. Men de vanligaste beteendena i krissituationer enligt empirin är tydlighet, 

tillgänglighet och delaktighet vilket den transformativa ledarstilen präglas av. 

Analyssammanfattningen visar också att både den coachande och den 

deltagande/understödjande ledarskapsstilen inom det situationsanpassade ledarskapet är 

något som används flitigt under krissituationer. Även den stödjande och deltagande 

ledarskapsstilen som nämns i path-goal, passar in då tydlighet, tillgänglighet och 

delaktighet är utmärkande beteenden inom dessa. 

5.3 Skillnad mellan företag A och företag B 

5.3.1 Företag A 
Alla respondenter i företag A tyckte att tydlighet var ett viktigt beteende vid 

krissituationer. Men alla ansåg även att de använde tydlighet i sitt vardagliga ledarskap, 

men att de under dessa situationer ökade tydligheten. Två av fem respondenter tyckte att 

tillgänglighet är viktigt under kriser. Tre av fem tyckte också att delaktigheten ökade 

under krissituationer för att hjälpa de anställda med deras arbetsuppgifter och på så sätt 

säkerställa resultatet. Ingen inom företag A nämnde något om samhörighet eller att de 

anställda skulle få minskad handlingsfrihet på grund av att en svår situation eller kris 

uppstod. 

Beteenden Ett Två Tre Fyra Fem

Tydlighet X X X X
Tillgänglighet X X
Delaktighet X X X
Samhörighet
Handlingsfrihet

Företag A

 
 

Figur 6: "Empiri - Sammanställning, företag A" 
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Före-fasen 

Företag A är en decentraliserad verksamhet där varje enskilt kontor styrs och fungerar 

som ett eget företag. Cheferna tar alla beslut på arbetsplatsen, allt ifrån inredning till hur 

de anställda ska arbeta och i vilken mån de får godkänna kreditgivning. Samliga 

respondenter har arbetat inom banksektorn i många år och några har även erfarenhet från 

den förra stora finans-, bank- och fastighetskrisen på 90-talet som omnämns i bakgrunden. 

Under-fasen 

Under själva krisen, där företag A ansågs klara av krisen väl, skapades det i 

inledningsfasen mycket oro bland anställda och cheferna. Denna oro hade sin grund i 

oklarheter och ovisshet om framtiden. Företag A var snabba med att få ut information till 

sina kontor, som kontorscheferna sedan vidarebefordrade till sin anställda, vilket skapade 

ett visst lugn i organisationen. Det var troligtvis till hjälp i beslutsfattandet att många av 

kontorscheferna hade en lång erfarenhet av ledarskap i banksektorn. Vissa hade även 

tidigare erfarenheter av kriser. Detta gjorde att de kunde behålla lugnet och våga stanna 

upp och begrunda de beslut som skulle tas. De chefer med tidigare erfarenhet av kriser, 

kunde använda sig av ”igenkännande” för att kunna fatta beslut, medan övriga grundade 

sina beslut på rationella val. 

Under-fasen präglades inom företag A av en ovisshet kring utgången av krisen. Detta med 

tanke på att ingen hade kännedom om resultatet innan delårsrapporten kom i slutet av 

april. En av respondenterna menade att de ledde till att företag A också blev starkt 

påverkade av krisen. 

Efter-fasen 

Då vi som författare inte har total insyn i företaget och krisen ännu inte är över är det svårt 

att dra några slutsatser om efter-fasen. Men med tanke på att företag A redovisade ett 

positivt resultat i delårsrapporten och att de hela tiden har haft en positiv mediebild kring 

utgången av krisen, tror vi ändå att företag A säkerligen kommer att klara även denna kris. 

Men självklart kommer företaget påverkas både internt och externt. För många av de 

anställda kommer krisen säkert bli en erfarenhet från en tung tid som med stor sannolikhet 

har lämnat spår efter sig. Om företaget klarar sig igenom nuvarande kris kan det även 

medföra styrkor och erfarenheter för hela organisationen. 
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5.3.2 Företag B 
Även företag B’s respondenter ansåg att tydligheten i deras ledarskap ökade under 

krissituationer. Alla var också överens om att tydlighet alltid är viktigt inom ledarskap, 

vare sig man ska leda en liten eller stor grupp. De respondenter på företag B som tyckte 

att tillgängligheten ökade var fler än hos företag A. Skillnaden var dock inte så stor (3 av 

5). När det gällde delaktigheten var båda företagen överens om att den ökade. Företag B 

pratade däremot mycket mer om vikten av samhörighet än företag A. Fyra av fem 

personer menade att samhörigheten i gruppen blev bättre och att man försökte ”tighta 

ihop” gruppen för att på så sätt få bästa resultat. En annan stor skillnad mellan företag A 

och B var att de sistnämnda pratade om minskad handlingsfrihet för de anställda. 

 

Beteenden Sex Sju Åtta Nio Tio

Tydlighet X X X X X
Tillgänglighet X X X
Delaktighet X X X
Samhörighet X X X
Handlingsfrihet X X X

Företag B

 
 

Figur 7: "Empiri - Sammanställning, företag B" 

 

Före-fasen 

Företag B är en mer centraliserad organisation än företag A men även där tar 

kontorscheferna de övergripande besluten.  Vid större beslut ska dock en högre ledning 

kontaktas för godkännande. I likhet med företag A har företag B erfarna kontorschefer där 

flertalet har tidigare erfarenheter från kriser och har arbetat inom banksektorn i många år. 
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Under-fasen 

Samtliga respondenter på företag B nämnde att krisens inledning var svårhanterlig då 

ingen information eller direktiv kommunicerades internt till cheferna. Detta medförde att 

cheferna fick agera utifrån egna erfarenheter och igenkännande av situationen. Företag B 

fick under krisen också omfattande negativ mediebevakning där mycket av det som skrevs 

om banken saknade tillförlitliga källor. Den negativa mediebilden förvärrade situationen 

för företaget som på grund av detta blev tvungna att nå ut med korrekt information till 

kunder och samtidigt försöka inhämta information internt.  

Efter-fasen 

Företag B redovisade ett negativt resultat i första delårsrapporten 2009 vilket gör att 

framtiden fortfarande är oviss. Dock upplevde författarna ändå det som om 

respondenterna var optimistiska för framtiden och kände sig lugnare nu än i början av 

krisen. Företag B kommer troligen att bli starkare som organisation om det klarar sig ur 

denna kris. Kanske till och med starkare än företag A då det har haft betydligt större 

motgångar.  

5.3.3 Diskussion 
Både företag A och företag B’s respondenter använder sig av tydlighet i sitt utövande av 

ledarskap. Båda parter anser att tydligheten ökar när svåra situationer såsom en 

ekonomiskkris uppstår. Författarna förstår att vikten av att vara tydlig i sitt ledarskap är 

betydande, speciellt vid oförutsedda eller ovana situationer då det lätt kan skapas oro och 

förvirring hos de anställda. Tydlighet underlättar även för ledaren själv då detta 

underlättar för honom/henne i sitt beslutsfattande. Tillgänglighet och delaktighet hos de 

båda företag var relativt lika och förändrades inte drastiskt vid en krissituation.  

Några respondenter i de båda företagen försökte vara mer tillgängliga och delaktiga i de 

anställdas arbete för att på så sättfungera som ett stöd eller bollplank. Författarna anser att 

det är bra att tillgängligheten hos ledaren ökar under krissituationer som denna. Då detta 

kan vara något helt nytt för den enskilda individen, krävs extra stöd i form av samtal och 

coachning. 
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Den största skillnaden mellan företagen var i beteenden som samhörighet och det 

minskade handlingsutrymmet. Företag A upplevde inte någon förändring i dessa 

beteenden. Anledningen till det kan vara den redan decentraliserade organisationens 

uppbyggnad och redan befintliga starka samhörighet. Respondenterna från företag A 

påstod till skillnad från företag B att under kriser fortgår samhörigheten samt det 

handlingsutrymme som tidigare fanns. Företag B beskrev vikten av samhörighet i 

krissituationer och därför fokuserade några ledare från det företaget på att sammanföra 

medarbetarna. Samma gällde för handlingsfriheten som av några av respondenterna 

ansågs minska. Orsaken till det kan vara att organisationen redan innan krisen var väldigt 

centraliserad och att det redan var ett strikt ledarskap som genomsyrade organisationen. 

Det är vikigt att tänka på att företagen gick in i krisen med olika organisationsstrukturer. 

Företag B var mer centraliserat än företag A. Detta kan självklart påverka utgången ur 

krisen, men också hur organisationerna har valt att försöka ta sig ur den. Media har också 

spelat en stor roll för hur allmänheten har sett på banken under krisen, vilket också 

självklart har påverkat de båda företagen. 
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6 Slutdiskussion 
Syftet med kapitlet är att utifrån diskussionen och resonemanget i analysen besvara de 

problemfrågor som studien innefattar. 

6.1 Slutsatser 

För att avsluta analysen och dra slutsatser av den genomförda studien kan det noteras att 

vissa beteenden karaktäriserar ledarskap i ekonomiska kriser. Dessa är:  

- att vara tydlig (företag A/företag B) 

- att finnas tillgänglig (företag A/företag B) 

- att vara mer delaktig (företag A/företag B) 

- att skapa samhörighet (företag B) 

- att minska handlingsutrymmet (företag B) 

Det visade sig också att beteenden i ledarskap förändras olika i de två organisationerna. 

Orsaken till det kan vara att organisationerna redan innan den finansiella krisen hade olika 

strukturer och förutsättningar. Därmed är det svårt att dra några slutsatser om hur 

ledarskapet egentligen skiljer sig. Nämnvärt är också att företag A, som innan resultatet 

för första kvartalet inkommit, inte hade vetskap om företagets utgång ur krisen. Detta 

skapade givetvis oro inom organisationen.  

Empirin analyserades av verktygslådan av teorier och visade att det finns vissa beteenden 

som kan härledas till angivna ledarstilar. Dock har vi inte, enligt analysen, påträffat någon 

ledarstil som karaktäriserar samtliga beteenden. För att besvara våra frågeställningar och 

syftet, är den ledarstil som överensstämde bäst i ledarskap i ekonomiska kriser den 

transformativa. Den transformativa ledarskapsstilen omnämns i teoriböcker som en 

förändringsledarstil och används när organisationer ska genomföra stora förändringar som 

kan vara skapade av bland annat ekonomiska kriser. Därmed kan det resultatet vara 

missvisande då studien inte innefattar förändring inom organisationer.  
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Författarna tycker sig också kunna dra slutsatsen att coachande, 

deltagande/understödjande, stödjande och deltagande inom path-goal och det 

situationsanpassade ledarskapet förekommer som ledarskapsstil under ekonomiska kriser. 

Detta kan tyckas självklart då de anställda kan behöva mer stöd och support av chefen 

under krissituationer. Dock är det viktigt att som chef ha i åtanke att alla människor är 

olika och behöver därmed olika bemötande. På grund av att alla individer inte är lika är 

det av stor vikt att cheferna kan "växla" mellan de olika ledarskapstilarna. Detta gäller 

både inom path-goal samt i det situationsanpassade ledarskapet. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Berätta lite om dina arbetsuppgifter och ansvarsområden. 

En inledande fråga för att erhålla bakgrundsinformation samt att lättare förstå deras 

ledarsituation.  

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap i banken? 

Svaren följdes upp med frågor, beroende på hur tydlig respondenten var i sina svar. Det är 

av vikt att förstå vad deras egentliga ledarskapsbeteenden är för att sedan kunna jämföra 

och finns förändringar.  

Vad karakteriserar ledarskapet generellt i banken? 

För att få en inblick i om ledarskapet på något sätt påverkas av organisationen som helhet. 

Om det finns något som samtliga ledare i organisationen anammar. 

Har banken påverkats av krisen? 

Hitta bakgrundfaktorer till eventuell oro inom företagen.  

Har det skett några förändringar sedan krisen? 

För att finna orsaker till eventuell orolighet inom företagen. 

Har krisen påverkat ditt ledarskap? 

För att finna beteenden som uppkommer i ledarskap i ekonomiska kriser. 

Har krisen påverkat ledarskapet i banken generellt? 

För att undersöka om svårigheterna påverkat ledarskapet generellt inom organisationen.  

 


