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Förord 

 

Vi vill härmed tacka alla som bidragit till utförandet av denna Magisteruppsats, i synnerhet 

vår handledare på Handelshögskolan vid Örebro Universitet, Inger Gravesen, för den 

konstruktiva kritik samt idéer som hon försett oss med. Vi vill även tacka Kenan Anter och 

Umit Adis, VD:n på Exchange Finans AB som givit oss en inblick i deras företag samt Linda 

Viberg, Daniel Hasselhuhn och Sören Andersson från Exchange Finans AB som tog sig tid 

och engagemang för att tillhandahålla oss värdefull information. Samtliga respondenters 

deltagande har varit till stor nytta för vår studie och bidragit till framställandet av denna 

slutprodukt. 

 

 

Örebros Universitet 

Handelshögskolan 

2010-01-08 

 

_____________________    ___________________ 

Alexandra Lucia Makdissi    Helena Sylvia Makdissi 

  



 
3 

Sammanfattning 

Vi lever i ett föränderligt samhälle som för tillfället präglas av en ekonomisk kris, en kris som 

påverkat länder världen över, däribland Sverige. Denna instabilitet i det ekonomiska klimatet 

har medfört att förutsättningarna för verksamma organisationer liksom dess ledare har 

förändrats. Som ledare har man till uppgift att på ett effektivt sätt leda företaget och de 

underordnade, något som inte alltid är ett lätt åtagande. För en verksam ledare är en 

ekonomisk kris som denna sålunda inte en faktor som underlättar.  

  

Vi har under uppsatsens gång haft som syfte att bidra till ökad förståelse för om och i sådana 

fall hur den ekonomiska krisen inverkat på ledarskapet inom finansbranschen. 

 

För att uppnå det ovannämnda syftet har vi valt att intervjua fyra ledare, varav tre 

mellanchefer samt en överordnad ledare.  Vid valet av respondenter använde vi oss av ett 

slumpmässigt urval. De genomförda intervjuerna är uppbyggda på ett semistrukturerat vis. 

Respondenterna representerar företaget Exchange Finans Sverige AB, ett företag verksam 

inom valutabranschen. Vi har sedan kombinerat det empiriska materialet som intervjuerna 

genererat med vår teoretiska referensram, bestående av data från artiklar, litteratur och dylikt. 

 

Arbetet har alstrat information som tyder på att den nuvarande ekonomiska krisen haft en 

tydlig inverkan på ledarskapet. Denna påverkan kännetecknas av en större försiktighet, 

strikthet, tydlighet och noggrannhet vad gällande sättet att hantera vardagliga 

arbetsuppgifterna. Ytterligare en återkommande påverkan som respondenterna påvisade är att 

de till följd av den ekonomiska krisen implementerat ett framtidstänk. Anledningen till att 

resultatet såg ut på detta sätt tror vi beror på det anmärkningsvärda proaktiva tänk 

företagsledningen, Kenan Anter samt Umit Adis, innehaft och som de lyckats implementera i 

företaget. Att de jobbar aktivt för att försöka förutspå vad som kan komma att hända och hur 

det i sådana fall skulle kunna påverka företaget har genererat att förebyggande åtgärder 

vidtagits i god tid. Dessa åtgärder kännetecknas av bland annat en imponerande krishantering 

innefattande krisgrupper och stresstest allt detta har bidragit till att man i ett tidigt skede 

förberett organisationen för vad som komma skall. 
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Abstract 

 

We live in a changing society that is being marked by an economic crisis, a crisis that have 

affected countries around the world, including Sweden. This instability in the economic 

climate has meant that the conditions for operating organizations and their leaders have 

changed. A leader has the task to effectively manage the company and the employees, which 

is not always an easy undertaking. For an effective leader an economic crisis is thus not an 

element that is accommodating.  

   

The purpose of the study is to contribute to a greater understanding for if, and in such cases 

how the economic crisis has affected leadership.  

 

To achieve the abovementioned objectives, we have chosen to interview four conductors, 

three middle managers as well as a superior leader. In the selection of respondents we used a 

random sample and performed the interviews in a semi-structured way. The respondents 

represent Exchange Finans Sverige AB, a company engaged in currency exchange. We have 

combined the empirical material generated by the interviews with our theoretical framework, 

consisting information from articles, literature etc.  

 

The study has produced evidence that suggests that the current economic crisis had a clear 

impact on leadership. This influence is characterized by a more carefulness, strictness, 

clearness and correctness in the way they deal with everyday tasks. Another recurring impact 

that the respondents revealed was that as a result of the economic crisis, they implemented a 

future mindset. We believe that the reason that the results looked this way is due to the 

remarkable proactive thinking the management, Kenan Anter and Umit Adis, have and 

managed to implement in the company. The fact that they are working actively to try to 

predict what might happen and how this possibly could affect the company generated that 

preventive measures was adopted in time. These actions are characterized by an impressive 

way to handle crises that includes crisis teams, and stress test. All of this has in, a early stage 

prepared the organization for what is to come.  
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Förförståelse 

 

För att som läsare erhålla förståelse för begrepp som kommer att förekomma under arbetes 

gång skall vi här nedan redogöra för dessa, för att därigenom undvika förvirring och 

missförstånd.  

 

Vi inleder denna förförståelse med en redogörelse för begreppen ledarskap och chefskap. 

Chefskap kan uppfattas som en tilldelad position i en organisation, en chef innehar sålunda en 

operativ post.
 1

 Detta medan ledarskap kan ses som en process utav relationen mellan 

medarbetare och ledare, en ledare innehar därmed en strategisk post.
2
 Trots skillnaderna går 

chefskap och ledarskap hand i hand eftersom dessa bedrivs integrerat, då de har lika stor 

betydelse vid bedrivningen av en framgångsrik ledning. Vi kommer på grund därav under 

arbetets gång att använda oss av begreppet ledarskap, då det enligt Strannegård och Jönssons 

resonemang är ett heltäckande begrepp.  

 

Det bör även nämnas att vi under arbetets gång använder oss av begrepp så som bland annat 

krisen, lågkonjunkturen och finanskrisen. Alla dessa formuleringar åsyftar den nu pågående 

ekonomiska krisen.  

  

                                                 
1
 Ahltorp (1998) 

2
 Ibid. 



 
6 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Introduktion ...................................................................................................................... 1 

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.3 Problemdiskussion ............................................................................................................ 3 

1.4 Problemformulering.......................................................................................................... 5 

1.5 Syfte .................................................................................................................................. 5 

2. Teori ....................................................................................................................................... 6 

2.1 Hur vi förhåller oss till krisbegreppet ............................................................................... 6 

2.2 Den ekonomiska krisen .................................................................................................... 7 

2.3 Ledarskap .......................................................................................................................... 8 

2.3.1 Definition av ledarskap .............................................................................................. 8 

2.3.2 Omvärlden ................................................................................................................ 10 

2.3.3 Mellanchefer ............................................................................................................ 11 

2.4 Utövning av ledarskap .................................................................................................... 12 

2.4.1 Situationsanpassat ledarskap: ................................................................................... 13 

2.5 Att leda i kris .................................................................................................................. 14 

2.5.1 Kris hantering ........................................................................................................... 15 

3. Metod ................................................................................................................................... 17 

3.1 Perspektiv ....................................................................................................................... 17 

3.2 Forskningsmetod ............................................................................................................ 17 

3.3 Genomförandet av intervjuerna ...................................................................................... 20 

3.3.1 Återgivning av intervjuerna ..................................................................................... 20 

3.4 Teorival och Analysmetod .............................................................................................. 21 

3.5 Urval ............................................................................................................................... 22 

3.6 Källkritik ......................................................................................................................... 23 

4. Empiri ................................................................................................................................... 25 

4.1 Om Exchange Finans AB ............................................................................................... 25 

4.2 Intervju med Linda Viberg ............................................................................................. 25 

4.3 Intervju med Daniel Hasselhuhn .................................................................................... 29 

4.4 Intervju med Sören Andersson ....................................................................................... 33 

4.5 Intervju med Kenan Anter .............................................................................................. 38 

5. Analys ................................................................................................................................... 43 



 
7 

5.1 Presentation av respondenterna ...................................................................................... 43 

5.2 Ledarskap ........................................................................................................................ 43 

5.2.1 Mellanchefer ............................................................................................................ 46 

5.2.2 Omvärlden ................................................................................................................ 47 

5.3 Att leda i kris .................................................................................................................. 48 

5.3.1 Krisens inverkan på ledarskapet .............................................................................. 48 

5.3.2 de negativa och positiva effekterna av oförutsedda händelser ................................. 50 

5.4 Krisens inverkan på Exchange Finans Sverige AB ........................................................ 51 

5.5 Krishantering .................................................................................................................. 52 

6. Slutdiskussion/Slutsats ......................................................................................................... 55 

6.1 Har den ekonomiska krisen påverkat ledarskapet i finansbranschen? ........................... 55 

6.2 På vilket sätt har ledarskapet påverkats? ........................................................................ 56 

6.3 Övriga ”findings” ........................................................................................................... 57 

6.3.1 Mellanchefer ............................................................................................................ 57 

6.3.2 Den ekonomiska krisens inverkan på Exchange Finans AB ................................... 57 

7. Förslag till framtida forskning .............................................................................................. 59 

8. Källförteckning ..................................................................................................................... 60 

8.1 Böcker och artiklar ......................................................................................................... 60 

8.2 Internetkällor .................................................................................................................. 62 

8.3 Direkta källor .................................................................................................................. 62 

9. Bilagor .................................................................................................................................. 63 

 



 
1 

1. Inledning 

I det inledande kapitlet får läsaren ta del av bakgrunden till uppsatsområdet. Vi redogör för 

studiens problemdiskussion samt problemformulering. Kapitlet avslutas med en presentation 

av uppsatsens syfte. 

 

 

1.1 Introduktion 

  

Efter att ha läst en kurs i ledarskap väcktes intresset att skriva om ledarskap i vår 

Magisteruppsats. Det är ett ämne som vi anser vara väldigt intressant och spännande. Att 

dessutom kunna koppla ledarskapet till den nuvarande ekonomiska krisen gjorde att det blev 

ett ämne som i högsta grad är aktuellt.  

 

1.2 Bakgrund  

 

Vi har under ett antal år haft en blommande ekonomi med stigande börskurser, ökad 

sysselsättning och högre fastighetspriser, faktorer som bidragit till rekordvinster för det 

svenska näringslivet. Dock vände den finansiella marknaden plötsligt vid halvårsskiftet 2008. 

En av anledningarna till denna ekonomiska instabilitet var den ohållbara situationen på den 

amerikanska bolånemarknaden och de så kallade subprime- lånen, en slags kreditkonstruktion 

som lånar till kunder utan självständig betalningsförmåga och/eller sådana med låg 

kreditvärdighet.
3
 Allt detta resulterade i att människor inte längre kunde betala tillbaka lånen 

och husen hamnade i bankens ägo. Det som återstod var en marknad med sjunkande huspriser 

och ett överskott på villor. Detta innebar i sin tur att bankernas ekonomi sakta men säkert 

började försämras och finanskrisen var nu ett faktum.
4
 

 

Då hela världsekonomin befinner sig i en djup ekonomisk kris påverkas även länder så som 

Sverige av dessa ekonomiska påfrestningar. Det svenska näringslivet har varit hårt drabbat av 

krisen som präglats av likvidationer, krispaket, varsel och en fallande börs.
5
 

 

                                                 
3
 Tidskriften Balans Finanskrisen – orsak och risk för svenska företag, (2008) 

4
 Dagens Nyheter. Finanskrisen – Så fungerar finanskrisen, (2008) 

5
 Chenhall R.H. (2003). 
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Företagen befinner sig i en omgivning som kännetecknas av stor osäkerhet och ovisshet om 

vad som komma skall. Detta är något som i sin tur har en stor inverkan på de individer som 

har till uppgift att leda företagen, ledarna. Enligt OECD har den ekonomiska krisen haft en 

stor påverkan på ledare och anställda världen över. Som ledare ansvarar man för en grupp 

människor i en organisation och har till uppgift att leda företagen i både bra och dåliga tider, 

något som inte alltid är ett lätt åtagande.
6
 

 

Ingen ledare är den andra lik, på grund därav är beslutsfattandet, hanteringsprocessen samt 

valet av strategi varierande. Man påverkas av inre faktorer såsom förmågan att uppnå en 

effektiv arbetsmiljö, implementering av olika strategier och dylikt samt yttre faktorer såsom 

naturkatastrofer och den rådande världsekonomin. Ledare kan besitta egenskaper som gynnar 

samt effektiviserar hanteringen av oförutsedda händelser.
7
 Enligt Bernard M. Bass är det av 

stor vikt att som ledare ha sina tyngdpunkter i bland annat utveckling och problemlösning, att 

se möjligheter istället för problem. Detta innebär att även om den omgivning man befinner sig 

i kännetecknas av negativitet kan en bra ledare omvandla det negativa till någonting positivt 

för företaget. Anpassning och flexibilitet är även de egenskaper som framhävs som essentiella 

av Yukl. En ledare som är villig att anpassa sitt sätt att leda för den rådande situationen 

kommer på ett bättre sätt att kunna handskas med exempelvis konjunktursvängningar.
8
  

 

Den rådande ekonomiska krisen resulterar i att ledare måste anpassa sig till de nya 

förutsättningarna och därigenom grundligt se över sättet att styra.
9
 Detta för att på ett så 

effektivt sätt som möjligt kunna förbli konkurrenskraftig på långsikt samt att kunna reagera 

”rätt” på kortsikt. Svårigheterna att ge en prognos över hur framtiden ser ut leder till att ledare 

måste kunna agera på ett sådant sätt som innebär att de alltid är förberedda på det värsta, att 

alltid ligga ett steg före.
10

 

 

Det är givet att en person som erhåller någon form av ledarskapsposition även innehar ett stort 

ansvar. En bra ledare kan sålunda leda sitt företag och - eller organisation ur vilka problem 

som helst, medan en dålig sådan i värsta fall kan riskera företagets fortlevnad. 

                                                 
6
 OECD(2009) 

7
 Ibid. 

8
 Yukl, G. (2009)  

9
 Kloot L. (1997).  

10
 Holden, L. & Roberts, I. (2004) 
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1.3 Problemdiskussion 

 

Då vi befinner oss i en ekonomisk kris kan konstateras att förutsättningarna för världens 

ledare förändrats. Enligt Mcgregor har de tidigare strategier som ansetts vara självklara nu 

satts på prov. En sådan förändring i det ekonomiska klimatet resulterar i omstruktureringar 

och nedskärningar, något som har en stor inverkan på rollen som ledare. Den rådande krisen 

kan ses som ett tillfälle för ledaren att visa vad han/hon går för. Det är därmed vitalt för 

ledarna att utrycka sin kreativitet och utveckla nya strategier för att leda organisationen ur 

krisen så smärtfritt som möjligt.
11

 

 

Som ledare kan man bedriva den aktuella verksamheten på varierande vis, den avgörande 

frågan blir då hur man går tillväga. Ledaren har ett stort inflytande på sina underordnande, 

sättet denne leder i olika situationer kan därför klassa en ledare som bra respektive dålig.  

 

För oss som ekonomistudenter är det av stort intresse att närmare undersöka den rådande 

ekonomiska krisens inverkan på ledarskapet. Anledningen till detta är att vi idag bland annat 

kan se att en hel del företag gått i konkurs på grund av denna kris.
12

 Då ledarens sätt att leda 

påverkar företaget i sin helhet och därmed dess framgång vill vi granska huruvida en 

förändring av yttre omständigheter, såsom den pågående ekonomiska krisen, påverkar en 

ledares sätt att leda. Vi vill därför undersöka om och i sådana fall hur företagsledare påverkas 

av de nya förutsättningarna.  

 

Då valet av ämne var någorlunda klarlagt började vi med att läsa om den rådande ekonomiska 

krisen. Vi insåg att det finns material om både ledarskap och krisen, dock väldigt lite 

information om hur dessa två förhåller sig till varandra. Bristen på information bidrog till att 

detta var ett ämne som tilltalade oss då vi skulle kunna bidra med någonting nytt.  

 

Mellanchefer innehar en roll som präglas av stor förirring, denna beskrivs av ett flertal 

författare som en mödosam ledarskapsroll. Mellanchefen befinner sig lätt i en pressad 

situation där denne tenderar att pekas ut som ”syndabocken” för problem som uppstår i 

företaget.
13

,
14

 En av anledningen till att vi valt att involvera mellanchefer i vår undersökning 

                                                 
11

 Mcgregor (2009) 
12

 https://www.netauktion.se/konkurser-2.html 
13

 Huy, Q. N.(2002)  
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är att rollen som mellanchef redan uppfattas som svår och vi tror därför att det borde vara de 

som drabbas hårdast av eventuella yttre påfrestningar. En annan anledning till att studien 

kommer att innefatta intervjuer med mellanchefer är att de kan ses som en aktör i 

kommunikationsledet mellan de överordnade och underordnade. Detta är något som innebär 

att de har insyn i både över- och underordandes arbetssituation och hur de eventuellt påverkas 

av bland annat oförutsedda händelser, något som kan generera bättre inblick i företaget.
15

 På 

grund därav har vi valt att närmare studera mellanchefers reaktion på den nuvarande 

ekonomiska krisen.  

 

För att kunna undersöka hur den rådande ekonomiska krisen påverkar ledarskapet har vi valt 

att studera tre mellanchefer samt att komplettera dessa med en intervju med en överordnad 

ledare. Dessa representerar företaget Exchange Finans Sverige AB, ett bolag vi förmodar är 

konjunkturkänsligt då de bland annat är verksamma inom valutabranschen. Genom att 

fokusera på ett företag som är konjunkturkänsligt tror vi att en djupare inblick i hur ledarna 

hanterar krisen kommer att erhållas. Vi har för avsikt att utifrån den insamlade informationen 

kunna tolka och analysera för att sedan dra intressanta slutsatser av relationen mellan ledarna 

på Exchange Finans AB och det omgivande samhället som för tillfället kännetecknas av en 

lågkonjunktur.  

 

Vi har stora förhoppningar på att denna uppsats kommer att bidra till en ökad förståelse för 

dels verksamma – men även blivande ledare i finansbranschen. Vi vill kunna bidra med 

användbar och värdefull information om hur ledare i andra företag kan agera och/eller agerar i 

krissituationer. Detta för att antingen ta lärdom av deras misstag eller använda sig av deras 

framgångsrika sätt att leda i en osäker och komplex miljö som denna. 

  

                                                                                                                                                         
14

 Holden, L. & Roberts, I. (2004) 
15

 Della-Rocca, G.(1992) 
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1.4 Problemformulering 

 

Den ovanstående problemdiskussionen mynnar ut i följande problemformulering innehållande 

de problemområden som vi skall rikta in oss på under arbetets gång. 

 

 Har den ekonomiska krisen påverkat ledares sätt att leda i finansbranschen? 

 På vilket sätt har de påverkats? 

 

1.5 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad förståelse för om och i sådana fall hur den 

ekonomiska krisen inverkat på ledarskapet i finansbranschen. 
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2. Teori  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för relevanta teorier. Vi kommer utifrån studiens 

syfte bygga upp en teoretisk referensram. Kapitlet kommer att belysa de problemområden vår 

uppsats berör med hjälp av teoretiska resonemang från böcker, artiklar och dylikt. Vi kommer 

att börja med en redogörelse av vad en kris innebär och en beskrivning av den nuvarande 

ekonomiska krisen. Detta följs av ett avsnitt om ledarskapsbegreppet. Kapitlet avslutats med 

ett avsnitt som beskriver ledarskap i kris.  

 

2.1 Hur vi förhåller oss till krisbegreppet 

 

Då vår studie avser den pågående ekonomiska krisens inverkan på ledarskap vill vi skapa en 

större förståelse för vad en kris är och kan innebära. 

 

Det finns idag ingen exakt definition av en kris, dock kan denna beskrivas som väldigt 

intensiv och dramatisk. Den inträffar oftast oväntat och kan vara ett resultat av allt ifrån en 

naturkatastrof till finansiella nedskärningar.
16

 Det är sålunda externa händelser som resulterar 

i en intern förändring.
17

 Vi har valt att under uppsatsens gång använda Sapriels definition av 

kris som lyder som följer: 

 

”An event, revelation, allegation or set of circumstances which threatens the integrity, 

reputation, or survival of an individual or organisation. It challenges the public’s sense of 

safety, values or appropriateness. The actual or potential damage to the organisation is 

considerable and the organisation cannot, on its own, put an immediate end to it” 

 

Den ovanstående definitionen åsyftar att effekten av en lågkonjunktur kan variera beroende på 

vilken typ av organisation som bedrivs. Detta innebär att vissa organisationer drabbas mer av 

en kris än andra. Sapriel menar att en kris är en företeelse som kan äventyra företagets 

fortlevnad då företaget inte är kapabel att på egenhand förhindra denna.  

 

Som vi tidigare nämnt kan man uppleva att en ekonomisk kris inträffar plötsligt, dock är så 

inte alltid fallet. Det kan påträffas olika indikationer som en ledare kan urskilja. Vidare finns 

                                                 
16

 Roux-Dufort,(2007) 
17

 Okland & Tranner, (2007) 
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forskning som menar att en kris kan ses som en process som startar med en ”trigger”. Man 

menar därmed att det är en händelse som uppkommer långt innan själva krisen inträffar.
18

 Det 

är av stor vikt att kunna tyda dessa förvarningar då man enligt Sapriel kan förhindra 

effekterna av en kris med hjälp av dessa förvarningar. Företag som å andra sidan inte lyckas 

med detta får det betydligt svårare att handskas med krisen då den väl inträffar.
19

 

 

2.2 Den ekonomiska krisen 

 

Under årtionden har världsekonomin utsatts för markanta förändringar, något som resulterat i 

en stor ekonomisk osäkerhet.
20

 Då världsmarknaden är under ständig förändring uppkommer 

chocker, såsom en ekonomisk kris, mer frekvent.
21

 Ett företag som drabbas av en sådan chock 

kan exempelvis påverkas genom förändrade företagsstrategier, minskad export samt minskade 

investeringar.  

 

Den amerikanska ekonomin kan ses som en av världens viktigaste ekonomier. Detta har till 

följd att denna ekonomi har en stor påverkan i hela världen. Den rådande ekonomikrisen har 

sin grund i USA, ett land som under större delen av 2000-talet gjorde omfattande vinster i 

samband med högkonjunkturen. För att öka ränteintäkten ytterligare lånades pengar ut i stora 

summor. Den till synes stabila bostadsmarknaden lånade ut till sådana som inte var kapabla 

att betala tillbaka, något som resulterade i uppkomsten av så kallade ”subprime-lån”.
22

 

 

Då man i början av 2006 skärpte villkoren för utlåning fick många företag problem med 

betalningar av ränta och amorteringar. Detta var något som resulterade i en bromsande effekt 

på ekonomin samt en radikal prissänkning på bostäder. Människor som var oförmögna att 

betala tillbaka sina lån tvingades att sälja sina bostäder till ett lägre pris, något som hade till 

följd att kreditgivarnas förväntade intäkter omvandlades till kreditförluster.
23

 Omfattningen av 

dessa kreditförluster var större än man väntat, något som genererade en stor försiktighet bland 

                                                 
18

 Roux-Dufort, (2007) 
19

 Sapriel (2003) 
20

 Oxelheim, L., and Wihlborg, C. (2005). 
21

 Lindbeck, A. (2003). 
22

 Finanskrisen – orsak och risk för svenska företag 
23

 Ibid. 
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banker och andra finansinstitut.
24

 Detta fick till följd att ett flertal banker drabbades av 

likvidationsproblem.
25

 

 

Då den amerikanska ekonomin som vi tidigare nämnt har en stor effekt på omvärlden, kom 

krisen sakta men säkert att sprida sig till länder världen över. Fodringar på subprime-lånen 

såldes av kreditgivare som värdepapper till andra länder, något som innebar att köparna 

tvingades bära förlusterna.
26

 År 2007 fick världsekonomin se det första tecknet på en 

omfattande finanskris. Världens centralbanker valde att kontra krisens negativa effekter 

genom att bland annat sänka styrräntan. Detta medan Sverige istället valde att höja räntorna.
27

 

Bankkrisen har lett till förluster på cirka 19 000 miljarder kronor och har bland annat 

inneburit att Sverige numera importerar mer än man exporterar. 
28

 

 

Om USA:s ekonomi försämras sjunker deras importbehov, något som säkerligen kommer att 

ha en negativ effekt på många andra länder, däribland Sverige. Detta tyder på att svenska 

företag kommer att göra lägre vinster på exporten till Amerika, vilket skapar oro då börsen 

faller.
29

 

 

2.3 Ledarskap 

 

2.3.1 Definition av ledarskap  

Om ordet ledarskap slås upp i nationalencyklopedin, hittar man information som antyder att 

ledarskap kan återkopplas till det militära. Som militärsoldat fick man lära sig att både 

delegera och ta order. Detta är egenskaper som man idag förväntar sig att en ledare skall 

behärska. En överbefälhavare ses ofta av de underordnande soldaterna som en 

ledarskapsfigur. Denne måste inneha förmågan att leda sina medsoldater på ett så effektivt 

sätt som möjligt då dennes ledaregenskaper kan vara avgörande för om man står som 

vinnande eller förlorande vid slagets slut. 

 

                                                 
24

 (Riksbanken2009)  
25

 Tidskriften Balans Finanskrisen – orsak och risk för svenska företag, (2008) 
26

 Ibid. 
27

 Dagens Nyheter, Rosén, Hans, Så funkar finanskrisen, (2008) 
28

 Ibid. 
29

 Tidskriften Balans, Finanskrisen – orsak och risk för svenska företag,(2008) 
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Att på ett precist sätt definiera ledarskap är inte ett lätt åtagande då begreppet kan ha en 

tvetydig betydelse.
30

 Varje enskild individ kan inneha en individuell syn på ledarskap, något 

som resulterat i uppkomsten av ett flertal definitioner. Majoriteten av definitionerna har dock 

vissa gemensamma nämnare däribland att ledarskap innefattar ett avsiktligt inflytande över 

andra. Detta inflytande har för avsikt att bland annat vägleda, strukturera och skapa relationer 

inom organisationen.
 
En central tanke är även att ledarskap utförs med syfte att definiera 

verkligheten för andra. Vilket innebär att ledarna har en inverkan på medarbetarnas idéer, 

värderingar och förpliktelser.
31

 

 

Vissa forskare menar att ledarskap är en funktion, en funktion som de anser påverkar både 

medarbetarna och deras omgivning. Detta medan andra antyder att ledarskap är en egenskap 

vars påverkan influerar både organisationen och dess medarbetare. Denna egenskap bidrar till 

att uppfylla organisationens mål och syfte.
32

   

 

Det som karaktäriserar ledarskap är det faktum att den kan uppfattas som ett mönster av 

relationer.
33

 För att en individ skall kunna inta en ledarroll krävs dock att denne tillförskaffar 

sig medarbetarnas eller omgivningens förtroende. Att som ledare inneha förtroende är något 

som även skapar högre effektivitet hos medarbetarna.
34

 Utan förtroendet kan ledaren inte 

bygga upp en fungerande relation med sin arbetsgrupp.
35

 Då ledaren ansvarar över att både 

leda och stödja organisationen samt de anställda bör denne således även förmedla en genuin 

omtanke för samtliga berörda.
36

 

 

Maltén menar att ledarskap numera ”inte är fråga om vad en ledare är utan vad han eller hon 

gör”. Han belyser sålunda att det inte längre är personliga drag som beaktas utan istället 

ledarens beteende. Som ledare skall man ta initiativ, reglera, stödja och utreda.
37

  

 

Begreppet ledarskap kan även delas upp i formellt- och informellt ledarskap. Den informella 

ledaren har liksom de övriga medarbetarna ansvar, mål och arbetsuppgifter. Han betraktas 

                                                 
30

 Yukl, G. (2009)  
31

 Ibid  
32

 Lennéer Axelson, Barbro & Thylefors, Ingela (2005) 
33

 Yukl, G..(2009) 
34

 Lawler John. (2005) 
35

 Lind Nilsson, I., och Gustafsson, L. (2006) ledarskapets inre och yttre resa. Lund: Studentlitteratur 
36

 Sapriel (2003) 
37

 Maltén (1995) 
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som en medlem i arbetsgruppen men innehar dock högre status, något som innebär att de 

övriga medarbetarna tenderar att följa honom. Han utses således implicit av de övriga 

medarbetarna. Den formelle ledaren utses till skillnad från den informella ledaren explicit av 

en person med högre auktoritet. En formell ledare belyser vikten av att uppfylla de mål som 

organisationer satt upp.
38

 Det bör dock nämnas att då ledarskap är så varierande och 

mångsidig mynnar dessa två typer av ledarskap i ytterligare ett flertal varianter. 

 

2.3.2 Omvärlden 

Det finns författare såsom bland annat Sjöstrand, Sandberg och Tyrstrup som hävdar att 

människor formas utav den omgivning de befinner sig i. De menar att en individs uppväxt, 

sociala relationer, kulturella skillnader och dylikt formar oss som individer och sättet vi ser 

och uppfattar omvärlden, verkligheten.  

 

Det går att skilja på objektiv och subjektiv verklighet. Den objektiva verkligheten definieras 

av författarna som materiella ting såsom maskiner och byggnader samt immateriella ting 

exempelvis teorier, seder och bruk. Den subjektiva verkligheten liknas å andra sidan vid 

förkroppsligad historia vilket kan utgöras av objektiv historia eller verklighet.
39

 Då individer 

kan inneha varierad syn och uppfattning av verkligheten är det inget annat än självklart att 

ledarskap kan vara så varierande och att vi än idag inte innehar en exakt definition av vad 

ledarskap är.
40

 

 

Den differentierade uppfattningen av den rådande omgivningen är en faktor som påverkar 

ledare. Detta då det som för tillfället pågår världen runt tenderar att, på ett eller annat sätt, 

påverka individer som är verksamma under den perioden. Sjöstrand, Sandberg och Tyrstrup 

menar att ”ledarskap inte är objektivt givet utan är en konstruktion gjord av människor i det 

sociala samspelet”. Om samhället exempelvis kännetecknas av stora ekonomiska 

påfrestningar kan sättet individer agerar eller reagerar skapa oro. Något som därigenom 

påverkar de verksamma ledarna för företag, organisationer och dylikt. Hur stor eller liten 

effekten är beror således på individens mottaglighet för denna typ av påverkan. Man kan 

sålunda säga att ledaren kan ses som ett resultat av dennes uppfattning av omgivningen. 

Sjöstrand, Sandberg och Tyrstrup konstaterar sålunda att individens sätt att förstå verkligheten 

                                                 
38

 Lennéer Axelson, Barbro & Thylefors, Ingela (2005) 
39

 Sjöstrand S., Sandberg J. och Tyrstrup M.,(1999) 
40

 Ibid. 
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inte i första hand är ett resultat av dennes unika tolkning av den. De menar istället att de 

sociala konstruktionerna funderar som tolkningsramar för verkligheten. 

 

2.3.3 Mellanchefer 

Detta avsnitt har för avsikt att förklara begreppet mellanchef samt att närmare beskriva 

innebörden av dennes roll och funktion. Detta då vårt empiriska material bland annat kommer 

att bestå av intervjuer med mellanchefer.  

 

Definition 

Mellanchefens roll har genomgått en drastisk transformation sedan 1980- talet. Organisationer 

har tillplattats som ett resultat av kulturella, sociala och teknologiska faktorer. Dessa 

påfrestningar påskyndades med stor sannolikhet av den ekonomiska krisen i början av 1990-

talet.
41

 Förändringarna innebar att mellanchefer fick det betydligt svårare då deras 

arbetsuppgifter blev allt mer komplexa samtidigt som mellancheferna blev allt färre. Den 

globala konkurrensen innebar ytterligare påfrestningar i form av nedskärningar och 

omstruktureringar.
42

 Att mellanchefer ofta tenderar att känna sig utbrända, stressade och 

överbelastade är sålunda ingen överraskning.  

 

Liksom rollen som ledare är rollen som mellanchef omdiskuterad vad gällande betydelse och 

innebörd. Forskare så som Briggs menar att man som mellanchef kan liknas vid en person 

som omvandlar strategi till handling och att denne på grund därav innehar en administrativ 

och operativ roll. Briggs uppfattning av mellanchefer styrks av Holden och Roberts som 

belyser mellanchefens roll som en aktör i kommunikationsledet mellan ledningen och den 

enskilda medarbetaren. Andra forskare menar å andra sidan att mellanchefen har ett snävt 

ledarskap utan några större befogenheter, en begränsad roll som sålunda saknar 

självständighet.
43

  

 

Mellanchefen fyller en viktig funktion som kommunikatör, entreprenör och terapeut, särskilt 

vid organisationsförändringar.
44

 Mellanchefer är även skickliga strateger då deras position 

innebär att de har möjlighet att skapa kontakter världen över som kan ge värdefull information 

om eventuella möjligheter och hot. De har även tillgång till resurser av varierande slag som 

                                                 
41

 Staehle & Schirmer (1992) 
42

 Holden, L. & Roberts, I. (2004) 
43

 Della-Rocca,G.(1992) 
44

 Huy, Q. N. (2001) 
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kan användas för framdrivningen av idéer och affärsmöjligheter.
45

 Dock finns forskare som 

menar att mellanchefer sällan får delta i själva strategiutformningen. Studier visar att företag 

som inte involverar mellanchefer i strategiutformningen löper större risk att påträffa 

komplikationer vid implementeringen.
46

 

 

Mellanchefer i praktiken 

Som vi tidigare nämnt har mellanchefer en komplex arbetssituation. Vid implementeringen av 

förändringsstrategier skall den överordnande ledarens vilja beaktas samtidigt som 

mellancheferna måste hantera medarbetarna.
47

 Som mellanchef kan man av de underordnade 

uppfattas som betydelsefull och mäktig. Detta medan de överordnande ser mellanchefen som 

en lärling, en potentiell konkurrent, men även som en person som lätt kan ersättas.
48

 Då 

mellanchefers ansvarsområde sträcker sig uppåt såväl som nedåt i organisationen, är 

konflikthantering inget ovanligt fenomen.
49

  

 

Mellanchefen fungerar sålunda som en förmedlare mellan företagsledningen och 

medarbetarna.
50

 De har dessutom fått inneha rollen som syndabock då de har anklagats och 

kritiserats för att vara orsaken till verksamheters misslyckanden.
51

, 
52

 Mellanchefers roll och 

konflikterna de bemöter blir betydligt tuffare vid svåra tider.
53

 En ekonomiskkris är sålunda 

inte en faktor som underlättar för mellancheferna.  

 

2.4 Utövning av ledarskap 

 

Som ledare är det av stor vikt att skapa en mening eller en vision som enskilda individer kan 

identifiera sig med.
54

 En framgångsrik ledare är kapabel att få sina medarbetare att 

implementera dennes tankesätt. Forskare menar att detta kan uppnås genom utövning av så 

kallad socio- ideologisk kontroll.
55

 Denna sortens kontroll går ut på att ledarna skapar en 

                                                 
45

 Floyd, S. & Wooldridge, B. (1992) 
46

 Westley, F. (1990) 
47

 Lüscher, L. S. & Lewis, M. W. (2008)  
48

 Sims D. (2003) 
49

 Hallier, J. & James, P. (1997) 
50

 Huy, Q. N. (2002)  
51

 Ibid 
52

 Holden, L. & Roberts, I. (2004) 
53

 Sims D. (2003) 
54

 Lawler John. (2005) 
55

 Kärreman, Dan & Alvesson, Mats (2004) 
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samhörighetskänsla i organisationen genom en stark företagskultur. Samhörigheten ger 

medarbetarna en möjlighet att känna sig trygga och säkra i organisationen samt får dem att 

identifierar sig med organisationens syfte och mål. Detta är något som leder till att de känner 

stark tillhörighet gentemot organisationen och en gemenskap med övriga anställda.
56

 En 

ledare som inte kan anpassa sitt sätt att leda till respektive organisations mål och 

företagskultur kommer inte att på ett effektivt sätt kunna leda sina medarbetare. Detta då 

ledaren saknar kunskap och förståelse för det/dem denne är avsedd att leda.
57

 

 

Då ledaregenskaper enligt Mintzberg är väldigt abstrakta kan ledarens personliga egenskaper 

forma dels ledaren men även hur denna uppfattas av omgivningen. Författaren menar att en 

ledare till stor del påverkas av dennes bakgrund. Han menar dock att man som ledare ständigt 

måste ha i åtanke hur man representerar sig själv i arbetet, vilket leder till att en del ledare 

känner att de är tvungna att ändra på sig själva för att kunna vara framgångsrika och överleva 

i rollen som ledare.
58

 

 

2.4.1 Situationsanpassat ledarskap: 

Då vi lever i en värld som är under ständig förändring belyser författare så som Hersey och 

Blanchard behovet att man som ledare beaktar de omkringliggande omständigheterna och 

anpassar sitt ledarbeteende därtill. En ekonomisk kris förändrar sålunda omständigheterna för 

ledare.
59

 Nilsson & Gustafsson menar att man som ledare bör vara dynamisk i det dagliga 

arbetet samt att försöka stimulera medarbetarna till att bli självständiga. Självständiga 

medarbetare åtar sig mer ansvar, något som resulterar i att ledaren istället kan prioritera 

samarbetsutveckling. Hersey och Blanchard belyser i deras teori hur man som ledare innehar 

en stor inverkan på andra människor. Denna inverkan kan ske på olika sett och under olika 

omständigheter. Som ledare skall man vara flexibel för att därmed kunna anpassa sitt 

ledarskap till de olika situationer som organisationen befinner sig i. En situationsanpassad 

ledare växlar sålunda ledarstil utefter den föränderliga situationen. En effektiv 

implementering av denna kan bidra till en utveckling av individerna och hjälper dessa att 

uppnå sin högsta prestationsnivå.  

 

                                                 
56

 Kärreman, Dan & Alvesson, Mats (2004) 
57
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58

 Watson and Harris, (1999) 
59

 Lennéer Axelson, Barbro & Thylefors, Ingela (2005) 
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Blanchard & Hersey introducerar begreppen – styrande och stödjande ledarskap. De belyser 

vikten av dessa begrepp och menar att styrande och stödjande ledarskap genererar den bästa 

kombinationen av ledarskap. En styrande ledare organiserar och ger instruktioner om var, när 

och hur uppgiften ska lösas samt övervakar aktivt själva utförandet, auktoritärt ledarskap. En 

stödjande ledare kännetecknas av att han eller hon uppmuntrar sina medarbetare. Denne 

lyssnar och vägleder dem med syftet att den enskilda individen eller gruppen själv skall kunna 

fatta det rätta beslutet. En sådan effektiv arbetsgrupp kan inbringa stora ekonomiska samt 

hälsomässiga vinster. Situationsanpassat ledarskap kan sålunda användas som ett kraftfullt 

verktyg för alla med en ledande position.  

 

2.5 Att leda i kris  

 

Det ställs stora krav på företag som verkar i dagens samhälle då de existerar i en föränderlig 

miljö. För att kunna överleva nödgas de anpassa sig till denna miljö, genom exempelvis 

sammanslagningar av företag, uppsägning av personal mm.
60

 Under kristider kan stor oro och 

förvirring uppstå bland medarbetarna. Det är då upp till ledaren att skapa en fokus bland sina 

underordnade. Detta kan uppnås genom bland annat utformning av ett tydligt arbetssätt och 

tydliga regler.
61

  

 

Vid exempelvis ekonomiska kriser kan en ledares situation förändras radikalt under en kort 

tids period. I sådana situationer menar Ahltorp att lyhördhet är en av de viktigaste egenskaper 

som en ledare kan inneha. Denna egenskap medför att man i organisationen på ett bättre sätt 

kan förstå den omgivning han/hon verkar i för att därigenom kunna tyda varningssignaler på 

en kommande kris. Det är även i kristider av stor vikt att kunna läsa av sina medarbetare för 

att på så sätt förstå deras kapacitet för att därigenom inneha kunskap om de medarbetare som 

bär upp organisationen. En sådan förståelse medför att man som ledare på ett bättre sätt vet 

hur man handskas med medarbetarna för att kunna leda företaget ur en kris.
62

 Även Watson 

och Harris (1999) belyser vikten av att förstå medarbetarna för att därigenom kunna bidra 

med organisatoriska strategier för utveckling av personalresurserna. Detta är något som i sin 

tur leder till ett långsiktigt framgångsmål för företaget.
63

 

                                                 
60
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För att på bästa sätt kunna bearbeta en rådande kris krävs att man som ledare accepterar 

krisens existens. Författare så som Skoglund, Burke och Cooper menar att en ledare som 

besitter denna förmåga kommer att på ett bättre sätt kunna fastställa vilka resurser som krävs. 

Då en kris inträffar med liten eller ingen förvarning åvilar ett stort ansvar på ledarna som 

snabbt måste få ett grepp om krisen samt reducera de negativa effekterna av denna. Om det å 

andra sidan råder klara indikatorer på att en ekonomisk kris är att vänta är ledarnas uppgift 

istället att i ett tidigt skede göra krisen hanterbar.
64

  

 

Att som ledare fatta strategiska beslut i en krissituation är av stor vikt då sådana beslut har en 

tendens att påverka företag både under den rådande ekonomiska krisen men även företagets 

förmåga att återhämta sig då krisen avtar.
65

 I en krissituation är det sålunda essentiellt att som 

effektiv ledare identifiera de rådande problemen, informera medarbetarna samt finna en 

lämplig strategi för att så snabbt som möjligt lösa dessa.
66

 Dock tenderar de flesta företagen 

att vid en kris agera defensivt, något som bland annat kan bero på att en ledares beteende och 

beslutstagande under en kris noggrant granskas av medarbetarna och vice versa.
67

  

 

2.5.1 Kris hantering 

Att företag och organisationer drabbas av kriser är en vanlig företeelse. Då kriser kan vara av 

varierande karaktär försvåras möjligheten att dra konkreta slutsatser om hur en sådan kris 

skall hanteras.
68

,
69

 Ford menar att ”kriser existerar inte av sig själva utan genom hur de 

individer som påverkas upplever dem”. Osäkerheten och ovissheten bland individerna om vad 

som komma skall leder till obalans och svaghet i organisationen. En ledning som tillåter 

ignorans av obalans i ett företag ger sålunda kriser en möjlighet att växa sig starka.
70

  

 

Ford antyder att en kris kännetecknas av två aspekter, nämligen tidspress och hot. Tidspress 

handlar om den tid organisationen har på sig att agera innan förluster av olika slag inträffar. 

Man belyser sålunda vikten av att kunna reagera direkt men även att kunna vara flexibel. 

Hotet innebär att de individer som påverkas av krisen inte längre kan bevara företagets 
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tillgångar och målsättningar och saknar därmed kapacitet att prestera.
71

 Detta illustreras i 

följande modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Egenillustrerad figur 

 

Som ledare för ett företag agerar man som en symbol. Det man säger och sättet man agerar 

iakttas av de övriga medarbetarna. Man bör på grund därav vara väl förberedd med en tydlig 

plan för krishantering.
72

 Bra krishantering innefattande en kriskommunikationsplan kan bidra 

till större förståelse kring vikten av en entydig intern samt extern kommunikation.
73

 En väl 

utformad kommunikationsplan kan även ge tydliga riktlinjer för hur både organisationen och 

dess medlemmar skall agera vid en krissituation. Denna skall innehålla instruktioner för 

”krisförebyggande” samt ”krisförberedelse”. Företagsledarna bör tillsammans med experter 

försöka komma fram till hur krisen skall motverkas. Man bör även utse en talesperson som 

skall representera företaget samt informera alla berörda om den nuvarande situationen på 

företaget.
74

 

 

Krishantering handlar sålunda om att hantera eventuella motgångar på bästa möjliga sett för 

att minimera de negativa effekterna av krisen. Dock har en bra krishantering även till syfte att 

samordna ledarskapet på ett lämpligt sätt under de svåra omständigheterna. För att inneha en 

effektiv krishantering bör det även upprättas en tydligt utformad krishanteringsplan. Det krävs 

även att samtliga ledare inom organisationen är väl insatta i vad denna innebär. Som 

organisation bör man ha som mål att ständigt förbättra denna krishanteringskapacitet och vara 

väl förberedd på vad som kan komma att inträffa och hur man i sådana fall skall agera.
75
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 3. Metod 

Metodkapitlet behandlar vetenskapliga förhållningssätt för hur insamlig av teoretisk och 

praktisk data ska samlas in. Vi kommer på ett utförligt sätt presenterar hur 

tillvägagångssättet från idé till slutprodukten. 

 

3.1 Perspektiv 

 

Då vi närmare skall studera den ekonomiska krisens inverkan på ledarskapet är det också 

ledarnas perspektiv som skall beaktas under arbetets gång. Studien är till för ledare som med 

hjälp av denna kan reflektera över sitt ledarskap och sitt sätt att leda. Vi använder oss sålunda 

av ett användar- eller intresseperspektiv.  

 

3.2 Forskningsmetod 

 

Då vi till en början inte visste om ledarnas situation överhuvudtaget påverkats av den 

ekonomiska krisen insåg vi att vår första uppgift var att bestämma oss för hur vi skall ta reda 

på detta. Vi använde oss av sökord såsom den ekonomiska krisen och hittade material i källor 

som bland annat Dagens Nyheter och tidskriften Balans. Därefter söktes artiklar om ledarkap, 

här användes sökorden leadership in economical crises samt ledarskap. Det bör även nämnas 

att vi under arbetets gång använt oss av databaser såsom Google Scholar, JSTOR och Emrald 

Fulltext där vi snabbt och effektivt fick tag på godkända och vetenskapligt granskade artiklar.  

 

Vi valde att sedan att genomföra en förstudie genom att ringa runt till olika företag och 

därigenom få en ungefärlig kartläggning över hur företag uppfattade krisens inverkan. Till en 

början infann vi oss i en mycket svår situation, då samtliga företag och ledare vi kontaktade 

framhöll sig opåverkade av den ekonomiska krisens inverkan på företagen men även 

ledarskapet. Detta fick oss att fundera på hur vi skall ta oss tillväga. Vi valde att trotsa oddsen 

och lita på vår instinktiva uppfattning i hopp om att kunna bevisa motsatsen. Till vår 

förvåning kunde vi redan under den första genomförda intervjun utläsa klara indikationer på 

att företaget och ledarna påverkats av krisen. Vi kunde därmed fortsätta med arbetets 

ursprungliga riktning. 
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Då vi är intresserade av vilken världsbild eller livssyn respondenterna har och vill fånga deras 

uppfattningar och tolkningar av den verklighet de lever i är en kvalitativ forskningsmetod, 

enligt Bryman, den bäst lämpade metoden för vår studie. Detta innebär att statistisk data inte 

är lämplig för att närmare undersöka om ledare påverkats av den ekonomiska krisen. Vi fick 

istället ta oss an uppgiften att gå ut till företag för att få svar. De som kunde förse oss med 

relevant information var självfallet ledarna. Då det är ledarna som har till uppgift att fatta 

beslut som i sin tur påverkar företaget anser vi att det är deras synsätt som ger det mest valida 

informationen för undersökningen. 

 

Då vi även vill veta hur ledare påverkas av de rådande ekonomiska påfrestningarna är det 

även här ledare som vi anser vara kompetenta nog att ge oss svar. Eftersom att företag kan 

ledas på varierande sätt är det önskvärt att få svar från olika ledare i ett och samma företag för 

att på så sätt belysa olika perspektiv av effekterna.  

 

Vi hade att välja mellan enkät undersökning eller personliga intervjuer. Då vi ville att studien 

skulle ske på en djupare nivå ansåg vi att personliga intervjuer är ett lämpligt alternativ. En 

personlig intervju ger oss en möjlighet att bland annat ställa följdfrågor samt att respondenten 

mer utförligt kan besvara frågorna. Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade något som 

innebär att de genomförs med vissa uppsatta riktlinjer.
76

 På så vis får vi svar på fasta frågor 

samtidigt som respondenten fritt får utforma sitt svar. Denna uppbyggnad på intervjun ger oss 

även möjligheten att be respondenten om ytterligare förklaringar vid oklarheter.  

 

Anledningen till att vi valt att inte dela upp intervjuerna mellan oss är att minska risken för 

olikheter mellan intervjuutförandena. Något som i sin tur medför att vi tillhandahåller 

material som lättare kan jämföras. För att få största möjliga likhet har intervjuerna lagts upp 

på ett sätt som diskuterats väldigt noggrant.  

 

För att försäkra oss om att vi inte missar viktig information valde vi att använda oss av 

ljudinspelning samt att anteckna. Detta då vi med hjälp av bandspelarna minimerar risken att 

missa viktig information. På så sätt får vi även med betoningar och uttryck som annars inte är 

lätta att komma ihåg. Anledningen till att vi även antecknat är för att ha en reservplan i fall att 
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ljudinspelningen skulle krångla eller misslyckas. Vi har dock väldigt noggrant testat 

bandspelarna innan intervjuerna.
77

  

 

Utformningen av frågorna i vår intervjuguide skapades med hjälp av Brymans vägledningar 

och råd om hur en intervjuguide bör formuleras. Vi har vid formuleringen av intervjufrågorna 

försökt att ha korta och tydliga frågor för att undvika att styra respondentens svar.
78

 Vi har 

även försökt ställa upp frågorna i logisk ordning för att på så sätt få diskussionen att fungera 

smidigt under intervjun. Vi började därför med att ställa bakgrundsfrågor till respondenten för 

att få en överblick över vem denne är, detta ger också den intervjuade en möjlighet att slappna 

av och känna sig bekväm. Efter att ha ställt frågor om respondentens bakgrund övergick vi till 

intervjuns huvudfrågor, då respondenten känner sig mer bekväm får vi mer trovärdiga och 

tydliga svar. Genom att formulera frågor som ger oss svar på det som är avsett att utröna ökar 

studies validitet.
79

 Det bör även nämnas att vi som intervjuare och respondenterna inte erhöll 

likartade intervjuguider (se bilagor). Detta gjordes på grund av att vice VD:n exempelvis inte 

kan besvara frågor som berör mellanchefers uppfattning av deras position.  

 

Då vi ringde runt till företag och frågade huruvida de upplevde den ekonomiska krisen som en 

krissituation visade det sig att de tre tillfrågade företagen inte skulle likna den situation de 

befinner sig i som en krissituation. På grund därav valde vi att plocka bort sådana frågor från 

både teori kapitlet och därmed också från intervjuguiden. För att få en möjlighet att korrigera 

och förbättra intervjufrågorna om det skulle visa sig behövas, bokade vi den första intervjun 

en vecka innan de andra. Vi insåg efter den första intervjun att företaget, till skillnad från det 

de berättat via telefon, upplevt den ekonomiska krisen som en krissituation och har därigenom 

lett till en krishantering inom företaget. På grund därav valde vi att återigen ha med en fråga 

om krishantering i vår intervjuguide samt att berätta kort om denna i teori kapitlet. Vi 

upptäckte även behovet av att lägga till en fråga om mellanchefer i intervjuguiden då det 

främst är sådana ledare som skall intervjuas. Även här fick vi komplettera teorikapitlet med 

ett stycke om mellanchefer.  
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3.3 Genomförandet av intervjuerna  

 

Vi hade för avsikt att genomföra personintervjuerna ”face to face” med respondenterna för att 

på så sätt kunna skapa en bättre relation.
80

 En annan anledning till att vi valt att genomföra 

intervjuerna på det sättet är att vi lättare kan försäkra oss om att respondenterna är i en lugn 

miljö, att det inte finns någon som påverkar deras svar och att vi har deras fulla 

uppmärksamhet. För att bibehålla denna lugna miljö tillät vi även respondenten själv 

bestämma var denne vill att intervjun skall genomföras.
81

 Respondenterna valde att 

genomföra intervjuerna på huvudkontoret i Stockholm. Vi hade även förberett oss på att 

någon av respondenterna kanske inte har tid att träffas. Om så skulle vara fallet skulle 

intervjun kunna genomföras via telefon. Dock förelåg inget sådant behov. 

 

Redan vid framställandet av intervjuguiden började vi diskutera huruvida det var nödvändigt 

för oss att skicka ut intervjuguiden till respondenterna. Vi kom tillslut fram till att de kan 

komma att behöva tänka igenom sina svar noggrant. För att respondenterna skulle få denna 

möjlighet skickades därför intervjuguiden innan genomförandet av intervjuerna. Vi tyckte 

dessutom att det var av stor vikt att belysa möjligheten för respondenterna att vara anonyma, 

något som vi tror kommer kunna förse oss med mer tillförlitlig och verklig information.  

 

3.3.1 Återgivning av intervjuerna  

De genomförda intervjuerna pågick i mellan 40-60 minuter vardera vilket innebär att en 

redogörelse av hela intervjuerna skulle resultera i ett alltför tungläst arbete. Vi valde därmed 

att istället framföra den information som var av störst relevans för vårt arbete. Vi är medvetna 

om att detta kan komma att minska validiteten i arbeten en aning men vi tror inte att det 

kommer att spela en större roll då vi försäkrat oss om att all information som behandlar vårt 

ämnesområde återges.  
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Respondenter Befattning Datum  Plats Tid  

Linda Viberg Personalchef 2009- 11- 27 Stockholms 

kontoret 

Ca 40 minuter 

Daniel Hasselhuhn Kreditchef 2009- 12- 03 Stockholms 

kontoret 

Ca 55 minuter 

Sören Andersson Ekonomichef 2009- 12- 03 Stockholms 

kontoret 

Ca 60 minuter 

Kenan Anter Vice VD 2009- 12- 11 Stockholms 

kontoret 

Ca 60 minuter 

Figur 2. Egenillustrerad matris 

 

 

3.4 Teorival och Analysmetod 

 

Vad gällande vårt teoretiska ramverk valde vi att inkludera sådan teori som förtydligar syftet 

med studie. Teori kapitlet inleds därmed med en definition av begreppet kris och hur vi 

förhålla oss till krisbegreppet. Detta följs av en kort redogörelse av den rådande ekonomiska 

krisen, då det är denna kris som studien avser. Då syftet med arbetet är att undersöka den 

ekonomiska krisen inverkan på ledarskap så är det vitalt att även kort definiera 

ledarskapsbegreppet samt att skildra vad ledarskapet går ut på. Detta följs av en redogörelse 

av rollen som mellanchef samt en beskrivning av de svårigheter de förmodas uppleva. 

Teorikapitlet avslutas med avsnittet ”Att leda i kris” som knyter samman den ekonomiska 

krisen med ledarskapet. 

 

Vid valet av rubriker samt innehåll av teorikapitlet har vi utgått ifrån studiens syfte samt 

försökt tydliggöra problematiseringen. En närmare beskrivning av de områden som vi avser 

undersöka anser vi kommer att bistå läsaren med en ökad förståelse för problemet. Det bör 

även nämnas att vi, som vi nämnt ovan, kompletterat samt reducerat teorikapitlet utefter det 

som framkom i samband med bearbetningen av det empiriska material som tillhandahölls vid 

genomförandet av intervjuerna. Vi har därmed anpassat det teoretiska innehållet efter studiens 

empiri och vise versa.  
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Att välja ett lämpligt upplägg av vår analys var inget lätt åtagande, då det finns en mängd 

olika metoder att tillgå. Vi ville att analysen skulle vara lättläst och intressant. Vi började 

därmed med att diskutera de olika upplägg som skulle kunna användas för att uppnå det vi 

eftersträvar. Vi kom fram till att vi skulle utgå från de rubriker som används i teorikapitlet. 

Detta då vi förmodar att det på så sätt blir lättare för läsaren att följa arbetets tyngdpunkter, att 

sålunda få en röd tråd genom hela arbetet. Vi valde även att citera respondenterna för att öka 

analysens trovärdighet men också för att få analysen att bli mer ”luftig” och lättläst.  

 

3.5 Urval 

 

Att välja vilket företaget som skall ingå i vår studie har inte varit ett lätt åtagande. Vi började 

med att diskutera storleken på det eventuella företaget. Vi kom snabbt överens om att ledare 

till stora företag såsom Scania och Volvo förmodligen skulle vara svåra att kontakta och få en 

intervjutid med. Därmed ansåg vi att ett medelstort företag skulle vara bättre lämpad för vår 

studie.  Vidare ville vi att det valda företaget skulle vara verksam i en bransch som är 

konjunkturkänslig för att på så sätt försäkra oss om att vi kommer att förses med användbar 

information till studien.  

 

Vår grundtanke var vidare att intervjua ledare i olika verksamheter. Efter en diskussion kring 

detta insåg vi att det inte skulle ge oss en fokuserad inblick i ledarnas situation då ledare i 

olika branscher kanske påverkas olika av den rådande ekonomiska krisen. Vi kom till slut 

fram till att vi istället bör intervjua ledare som är verksamma inom samma företag. För att ta 

reda på vilka företag som påverkats av den rådande ekonomiska krisen ringde vi runt till ett 

antal företag som dock inte ansåg sig ha påverkats av krisen, dessa uteslöts därmed från 

studien. Efter ett samtal med Exchange Finans Sverige AB beslöt vi oss för att detta var 

företaget som vi skulle studera närmare, trots att de påstod att krisen inte haft en inverkan på 

dem. Detta då vi ansåg att intervjuerna fick avgöra och styra arbetets utfall och riktning. Vi 

gjorde därmed en geografisk avgränsning till Stockholms län, då det är där huvudkontoret är 

belägget. Vi fick kontakt med vice VD:n till företaget Exchange Finans Sverige AB via en 

bekant. Då personliga kontakter nyttjats använde vi oss här av ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Ytterligare en avgränsning är att arbetet kommer att innefatta fyra 

intervjuer.  
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Då den insamlade datan kommer från tre mellanchefer som innehar likartad ledarposition men 

jobbar i olika avdelningar i företaget, samt en överordnad ledare kommer vi sålunda få en 

bättre inblick i de olika ledarnas situation samt olika perspektiv på den ekonomiska krisens 

inverkan på företaget. Anledningen till att vi valt att intervjua mellanchefer är att dessa 

befinner sig i en situation där de påverkas av både de överordnande cheferna samt de 

underordnande medarbetarna, något som innebär att de kan inneha en större inblick i 

hanteringen av krisen. Intervjun med Kenan Anter hade för avsikt att säkerställa samt 

komplettera den information intervjuerna med mellancheferna genererat. Det bör nämnas att 

vi vid valet av respondenter använde oss av ett slumpmässigt urval, då personalansvarig på 

Exchange Finans Sverige AB anordnade en intervju med ytterligare två tillgängliga 

mellanchefer ledare.  

 

För att sortera vilka respondenter som skall tillhöra vår population ställde vi upp en urvalsram 

som respondenterna måste befinna sig inom. Respondenten: 

 Skall vara ledare för ett medelstort företag 

 Skall ha minst ett års erfarenhet av jobbet som ledare  

 Ska ha arbetat som ledare i den nuvarande arbetsplatsen innan den ekonomiska krisen 

inträffat 

 

Motiveringen till ovanstående kriterier är att vill vi få relevanta och betydelsefulla svar vilket 

endast kan erhållas från en ledare som besuttit ledarrollen en längre tid. Detta försäkrar oss 

även om att respondenten har erfarenhet inom det berörda ämnesområdet, subjektivt urval. Då 

vår studie bland annat har för syfte att undersöka huruvida en ledarens sätt att leda har 

förändrats i samband med den ekonomiska krisen skall respondenterna självfallet ha verkat 

som ledare innan krisens uppkomst för att kunna svara på denna fråga.  

 

3.6 Källkritik 

 

Vid genomförandet av intervjuerna har vi haft i åtanke att respondenterna talar i egen sak. 

Sannolikheten är väldigt stor att de har ett eget intresse i frågan och innehar åsikter som kan 

vara vinklade för egen vinning. Det faktum att ledare kan förtiga information kan ske 

omedvetet.
82

  Detta beskrivs närmare i Ädel-OST- kriteriet tendens, som är ett av fyra 
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kriterier.
83

 Ädels-OST kriterierna har för avsikt att på ett effektivt sätt behandla de källor som 

använts.  

 

Vi har vid valet av ämne haft kriteriet tidsamband i åtanke och bestämde oss därför för ett 

ämne som är dagsaktuell. Den ekonomiska krisen började för inte så länge sedan och pågår än 

idag. Ledarna som skall intervjuas har troligtvis inte hunnit glömma hur de brukade leda 

innan krisen och har därmed inte glömt vilken inverkan den haft på deras sätt att leda. 

 

Vi anser även att vår studie uppfyller oberoende kriteriet då vår empiri bygger på 

primärkällor. Vi vänder oss även till flera ledare och använder oss därmed av flera oberoende 

källor. Ytterligare en faktor som bidragit till uppfyllandet av detta kriterium är att vi varit 

kritiska och granskat de använda källorna. 

 

Vi har under arbetets gång strävat efter att uppvisa en rättvis bild av vilken inverkan den 

ekonomiska krisen haft på ledarskapet. För att detta skall vara möjligt har vi bland annat 

använt oss av en urvalsram och varit kritiska till de använda källorna, något som 

överrensstämmer med Ädel-OST- kriteriet äkthet. För att försäkra oss om att svaren från 

intervjuerna är korrekta har vi skickat vår redogörelse av intervjuerna till respondenterna. 

Detta dels för att dubbelkolla att vi tolkat svaren rätt samt att kontrollera att vi fått med det 

respondenten velat förmedla. Vi har i samband med detta även tillåtit den intervjuade att i 

efterhand lägga till sådant som de själva missat.  
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4. Empiri 

Vi skall här nedan inledningsvis redogöra för företaget som de fyra respondenterna är 

verksamma i. Vidare skall vi behandla det empiriska material som genererats i en gemensam 

process med respondenterna.  

 

4.1 Om Exchange Finans AB 

 

År 1996 öppnades det första växlingskontoret för Exchange Finans Sverige AB som idag är 

en av Sveriges ledande valutaväxlare och kreditmarknadsbolag med åtta kontor runtom i 

Sverige. Då företaget år 2005 blev ett kreditmarknadsbolag fick de möjligheten att utvecklas 

ytterligare genom att erbjuda sina kunder flera tjänster såsom utlåning och inlåning med 

statlig insättningsgaranti. Tillståndet innebär således även att företaget står under 

finansinspektionens tillsyn. Exchange Finans AB omsätter årligen 2 miljarder kronor. En av 

anledningarna till deras framgång kan vara den affärsidén som företaget jobbar efter. 

 

”Vår affärsidé är att vara det bästa valet vid valutaväxling, kontanthantering samt spar- och 

utlåningstjänster. Våra tjänster skall vara förmånliga, med hög service, nära och anpassade 

efter våra kunders behov.” 

 

4.2 Intervju med Linda Viberg 

 

Kort presentation 

Linda är personalchef på Exchange Finans AB, där hon jobbat sedan år 2003. Som 

juriststudent arbetade hon som kassa personal på Exchange Finans AB. Då hon blev 

färdigexaminerad blev hon erbjuden sitt första jobb som ledare på företaget där hon ansvarade 

för ett av de många kontor och sedan även för huvudkontoret. Hon började jobba när 

Exchange Finans AB var relativt nystartat och har fått se hur företaget utvecklats och 

expanderat. När hon började hade företaget endast tre kontor till skillnad från dagens åtta. 

Hon menar att hon därmed fått växa in i företaget och rollen som ledare. Hon blev erbjuden 

jobbet som personalansvarig år 2006 och hennes arbetsuppgifter har sedan dess bestått av 

bland annat av rekrytering av personal och hantering av allt som berör de anställda. Hon har 
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sålunda jobbat som ledare i fem år. Hon tycker om att jobba med människor, något som 

medförde att hon valde att jobba som personalchef istället för att jobba inom juridiken.  

 

Hur skulle Du beskriva dig själv som ledare? 

”Jag skulle självklart vilja uppfattas som en fantastisk ledare.” Hon beskriver sig själv som 

ödmjuk och en person som gärna lyssnar på folk. Linda menar att hon är omtyckt av de 

anställda. Dock belyser hon att man inte kan få alla nöjda. Vidare ser hon sig själv som 

väldigt bestämd och säker på sin sak. Det är viktigt, enligt henne, att ha någon att bolla sina 

tankar och funderingar med, på grund där av går hon igenom vissa av hennes beslut med 

VD:n och vice VD:n.   

 

Hon menar även att det i allmänhet är mer krävande att vara en kvinnlig ledare. Man måste 

vara bestämd och ständigt prestera för att kunna behålla jobbet. Detta är dock något som 

enligt henne inte förekommer i Exchange Finans AB. Alla anställa har krav på sig och 

uppfyller man inte kraven så menar hon att man inte är lämpad att jobba med henne.  

 

Vilka förväntningar tycker Du generellt finns på ledare? 

Förväntningarna har förändrats genom tiden. Ledare förr i tiden sågs som personer med hög 

status, någon som man knappt tilltalade. Numera kännetecknas samhället enligt henne av stor 

individualism, där alla tänker på sitt eget bästa. Hon menar att man inte direkt ”trampar över 

lik” men att man är betydligt mer egoistiskt. För att exemplifiera detta beskriver hon hur man 

förr i tiden jobbade gemensamt för att bygga en järnväg som krävde en samarbetsvilja som 

idag är väldigt sälsynt. Denna individualism har lett till att ledare numer förväntas lyssna på 

respektive medarbetares tankar, funderingar, personliga problem och ta hänsyn till dessa.  

 

Hon menar även att man som ledare förväntas ha extremt hög kompetens, annars blir man lätt 

ifrågasatt. Med kompetens menar hon erfarenhet, utbildning och förståelse för de olika 

arbetsområdena. Om en medarbetare kommer med ett problem och hon inte förstår vad denne 

talar om kommer hon av medarbetaren att ses som inte tillräckligt insatt.   

 

Hur ser Du på omvärldens påverkan på Ditt ledarskap? 

Hon anser sig inte påverkas särskilt mycket av omvärlden. Vad gällande den ekonomiska 

krisen, menar hon fått tänka på vad som skulle kunna hända om företaget dras med i krisen. 

Hon måste även beakta vilken effekt detta kommer att ha på de anställda samt att utifrån en 
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budget planera huruvida antalet anställda måste ses över. Om det går dåligt för företaget får 

hon en mindre budget att förhålla sig till. Hon menar sålunda att rollen som ledare inte 

påverkas men att hennes arbetsuppgifter å andra sidan förändras då hon beaktar de 

ekonomiska aspekterna mer än tidigare.  

 

Detsamma gäller om media börjar skriva om att exempelvis alla som studerat statsvetenskap i 

Stockholms Universitet har fuskat. Information som denna leder till att hon själfallet är extra 

uppmärksam på sådana som studerat statsvetenskap i Stockholms Universitet.  

 

Under en ekonomiskkris som denna förändras arbetsmarknaden, något som gör att hon nu kan 

rekrytera människor med högre utbildning och erfarenheter än tidigare, man sållar sålunda 

bort de med lite lägre utbildning och erfarenhet. När allt går jättebra kanske man inte lägger 

märke till den enskilda individens prestationer, något som lättare uppmärksammas i sämre 

tider. Hon menar dock att krisen inte är lika allvarlig som media fått det att framstå. 

 

Hur tycker Du att den nuvarande ekonomiska krisen har påverkat ert företag? 

Linda menar att Exchange Finans AB varken påverkats positivt eller negativt i sin helhet. 

Trots detta framhäver hon att vissa avdelningar påverkats mer än andra. Den ekonomiska 

krisen har medfört att privatpersoners kapital minskat. Detta resulterar i att människor inte 

reser i lika stor omfattning, något som lett till att valutaväxlingen har sjunkit en aning. 

Utlåningsverksamheten har å andra sidan ökat i och med att folk inte har pengar och behöver 

låna mer samtidigt som inlåningsverksamheten sjunkit då man inte har mycket kapital att 

spara. Dock menar Linda att vissa verksamhetsgrenar, såsom exempelvis Giroservice är 

relativt oförändrade, detta då folk även i dåliga tider måste betala sina räkningar. Eftersom de 

positiva och negativa effekterna av krisen jämnar ut varandra menar hon att företaget sitter 

relativt säkert.  

 

Linda belyser att då de först fick vetskap om den ekonomiska krisen befarades att de tänkta 

lönehöjningarna skulle övervägas. Men det visade sig vid lönerevisionen att företaget kunde 

revidera alla löner samt betala ut de planerade lönehöjningarna. De har inte heller behövt säga 

upp någon på grund av arbetsbrist. Linda menar att de snarare expanderat. Företaget har 

öppnat två nya kontor de senaste åren samt utökat finansavdelningen med säljare och 

kredithandläggare. Denna expandering är oberoende av krisen, och skulle därför inte ske 

snabbare om det inte varit kris.  
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Tycker Du att den ekonomiska krisen på något sätt påverkat Ditt ledarskap? 

Linda antyder att den ekonomiska krisen inte direkt påverkat hennes ledarskap. Hon menar 

dock att hon till följd av krisen fått möjligheten att vara mer sträng samt att hon numera ställer 

mer skärpta krav. Dessa krav ställs på de anställda i företaget men även på de som ansöker om 

jobb. Idag har hon möjlighet att anställa civilekonomer som kassapersonal. Hon berättar 

vidare att krisen fick henne att börja fundera på hur företaget kommer att påverkas och 

agerade utifrån dessa antaganden.  

 

Vad anser du vara viktiga åtgärder att beakta för att inneha en bra krishantering?  

Som ledare menar Linda att man bör fundera över och ha i åtanke hur företaget troligtvis 

kommer att påverkas av en kris, att vara beredd på det värsta. Hon berättar vidare att de på 

Exchange Finans AB förbereder sig genom att skapa en beredskapsplan för kriser såsom 

svininfluensan, ekonomiska kriser mm. Dessa förberedelser går ut på att man funderar på hur 

företaget kommer att påverkas och vad som bör göras för att motverka eller minimera de 

negativa effekterna.  

 

Linda berättar att de utför så kallade stresstester på företagets olika avdelningar och kontor. 

Dessa stresstester visar exempelvis hur företaget påverkas om alla som sparar tar ut sina 

pengar. Man förbereder sig för ”worst case scenarios” för att på så sätt få reda på vad en 

eventuell kris kommer att kosta företaget, om de kommer tvingas lägga ner kontor eller säga 

upp ett visst antal anställda.  

 

Enligt en del artiklar innebär oförutsedda händelser, såsom en kris, svårigheter för en 

ledare. Vad anser du om detta? 

Linda syftar tillbaka till det hon nämnt tidigare och menar därigenom att oförutsedda 

händelser, såsom en exempelvis en ekonomisk kris självfallet kan innebära svårigheter för en 

ledare. Hon menar att den största skillnaden är det faktum att man ständigt måste ha i åtanke 

hur företaget troligtvis kan komma att påverkas. Detta är enligt henne inte ett lätt åtagande då 

man inte kan förutspå hur framtiden kommer att se ut. 

 

Det finns studier som visar att ledare i kristider har en möjlighet att visa vad de går för. 

Stämmer det?  

Ja, alla blir under kristider ”granskade under lupp”, detta gäller även för ledare. Som ledare 

måste man ständigt visa att man är kompetent och att man är rustad för att klara av en kris. 
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Även anställda jobbar hårdare när de är kontrollerade av ledningen. Då alla vill behålla jobbet 

på företaget innebär detta att samtliga presterar mer än vanligt, vilket självfallet är positivt för 

företaget.  

 

Dessa krissituationer kan även sammansvetsa ett företag, man sammanfogar avdelningar, 

kontor och dylikt. I sådana situationer jobbar alla aktivt som en gemensam grupp för att 

kämpa mot krisen. Detta är något som skapa en mycket större ”vi känsla” bland 

medarbetarna.  

 

Hur upplever Du Din roll som mellanchef? 

Linda anser att rollen som mellanchef på Exchange Finans AB har två sidor. Hon menar att 

hon dels kan fatta egna beslut samtidigt som hon upplever ett stöd av VD:n och vice VD om 

så skulle behövas. Linda berättar vidare att hon vid svårigheter kan lämna ifrån sig beslut och 

bolla tankar och idéer med de överordnade ledarna. Hon upplever den chefrollen som hon 

innehar, dvs. direkt underställd VD:n som den bäst lämpade för henne. Dock skulle en lägre 

mellanchefs position inte vara att föredra, då hon från tidigare erfarenheter från jobbet som 

kontorschef upplevde mellanchefsrollen som betydligt svårare och mer frustrerande.  

 

4.3 Intervju med Daniel Hasselhuhn 

 

Kort presentation 

Daniels passion är att arbeta med krediter. Han började med att jobba som handläggare för ett 

konsultföretag år 1998-99. Det var i samband med detta som han upptäckte att krediter var det 

han ville arbeta med. Där jobbade han i ca 5-6år och blev berikad med mycket information 

om krediter. Efter att ha jobbat där satte han upp mål som han ville uppnå. Han strävade bland 

annat efter att bredda sig och få erfarenheter från andra branscher. För att uppnå sitt mål 

jobbade han med kortkrediter, där han även bekantade sig med konsumentlagstiftningen. Efter 

detta ville han bredda sig ytterligare vilket han gjorde genom att jobba inom bilfinansiering, 

”trade loan”. Som ung i en bransch med många äldre medarbetare hade han ett annat tänk 

vilket gjorde att han hade en möjlighet att påverka och genomföra en omorganisering. Han 

blev därefter befordrad till analytiker, vilket innebar att han nu innehade en specialist roll.  

”Det faktum att man jobbar med det man tycker om innebär själklart att man presterar 

bättre.” Daniel menar att han ”alltid strävar efter att bli bäst, att bli nummer ett”. Och det är 
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detta tankesätt som fått honom att komma till den befattningen han har idag, som kreditchef 

på Exchange Finans AB. 

 

Hur skulle Du beskriva dig själv som ledare? 

Som ledare försöker Daniel att inspirera, belöna, bekräfta samt samarbeta med sina 

medarbetare . Han berättar även att han vill vara mot sina medarbetare såsom han vill att hans 

chefer ska vara mot honom.  

 

Daniels malltramp lyder som följer: ”Om du berättar någonting för mig så glömmer jag det, 

om du visar någonting för mig så kanske jag kommer ihåg det men om du involverar mig så 

förstår jag.” Detta är något som han arbetar efter och menar sålunda att det är av stor vikt att 

medarbetarna är involverade samt engagerade. Han menar också att man som ledare inte kan 

kontrollera samliga medarbetare och vad dessa gör, något som innebär att tillit mellan honom 

och hans medarbetare är av stor väsentlighet.  

 

Då Daniel är ledare för en avdelning med sju underordnade är den största utmaningen för 

honom att få dessa att fungera som en gemensam grupp. Han belyser här även ödmjukhet som 

en viktig egenskap. Daniel menar att en del av de chefer han haft har byggt sitt ledarskap 

kring auktoritet, detta anser han inte vara ett bra sätt att leda på. Att istället inneha kompetens 

och förståelse för sina medarbetare underlättar vägen till framgång. Detta är även något som 

enligt honom leder till att medarbetarna får mer tillit till ledaren. 

 

Vilka förväntningar tycker Du generellt finns på ledare? 

Enligt Daniel är en ledare ansvarig för det som presteras, denne har det yttersta ansvaret. Det 

är ledarens uppgift att se till att alla jobbar aktivt för att uppå de uppsatta målen. Daniel 

ansvarar för tre olika verksamhetsområden. De ena området är finansavdelningen som arbetar 

med in och ut låning, det andra är inkasso, där ett ständigt arbete pågår för att försöka få in 

pengar. Den tredje avdelningen är Giroservice, en senare tillkommen produkt, där man arbetar 

med betalningsförmedling. För att som ledare inneha kontroll måste man vara kunnig inom 

alla dessa områden. Han menar dock att ”tillit är bra men kontroll är bättre”. Han berättar 

vidare att ju större och/eller spretigare det är produktmässigt desto svårare är det för ledare att 

ha kontroll. Daniel menar också att samhället vi lever i rent generellt sätter stor press på 

ledare att bland annat hantera den sociala biten av arbetet.  
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Hur ser Du på omvärldens påverkan på Ditt ledarskap? 

Omvärlden har en allmän påverkan, med hjälp av omvärldsanalyser kunde Daniel utläsa 

indikationer på en kris redan år 2007. Han menar således att det har funnits tydliga signaler. 

Omvärlden har även influerat honom på så sätt han med hjälp av den kan se hur ledare 

världen över agerar och ta lärdom av deras handlande, ”ha dem som förebilder”. Då 

omvärldsanalyser är en väldigt stor del av Daniels arbete påverkas han självfallet av det som 

sker i omvärlden. Han belyser dock att hans ledarskap i sig inte påverkas av detta.  

 

Media har en tendens att publicera skräck propaganda, något om enligt Daniel i många fall 

kan leda till en självuppfyllande profetia. Att i media påstå att världsekonomin är i obalans 

kan leda till att människor är mer försiktiga och inte spenderar lika mycket, något som i sin 

tur leder till att ekonomin försämras.  

 

Hur tycker Du att den nuvarande ekonomiska krisen har påverkat ert företag? 

Återigen menar Daniel att företaget inte påverkats av den ekonomiska krisen i större 

utsträckning. Självfallet har vissa av hans ansvarsområden påverkats, han nämner exempelvis 

att valutaväxlingen sjunkit en aning då folk inte reser lika mycket. Då den ekonomiska krisen 

kan ha en negativ inverkan på konsumenternas ekonomi ökar viljan att låna från banken. För 

att försäkra sig om att de ska betala tillbaka är man extra försiktig vid utlåning. Då företaget 

har högre sparränta än många andra banker har detta inneburit att fler väljer att spara, dock är 

sparandet inte lika stor som den skulle ha varit om inte den ekonomiska krisen hade funnits.  

 

Tycker Du att den ekonomiska krisen på något sätt påverkat Ditt ledarskap? 

Han anser sig inte ha påverkats ”särskilt mycket” av den ekonomiska krisen. Han belyser dock 

att personalomsättningen är något som gynnas vid sådana kristider. Den ekonomiska krisen 

har dock skapat en stor rädsla och oro bland människor som numera helst inte byter jobb. 

Man håller fast vid jobbet man redan har, något han anser vara negativt. Den ekonomiska 

krisen gör att folk inte vågar byta jobb och väljer att arbeta kvar i en arbetsplats där de varken 

trivs eller kan göra nytta. 

 

Då Daniels avdelning inte växer i snabb takt menar han att han inte kunnat använda den 

ekonomiska krisen för att på så sätt kunna välja mer kompetenta medarbetare eller vara mer 
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sträng i sitt sätt att leda. Det här är dock något som ledare i bland annat andra avdelningar har 

fått större nytta av, enligt honom. 

 

Vad anser du vara viktiga åtgärder att beakta för att inneha en bra krishantering?  

Daniel belyser vikten av ett så kallat ”BCP” (Business continuity planning). Han menar att 

detta är ett dokument som förklarar hur man ska agera i olika krissituationer. ”Kritiska 

affärsprocesser måste kunna fungera i händelse av en kris.” Han menar även att detta 

dokument är något som samtliga berörda måste känna till och att belyser vikten av att 

medarbetarna förstår dess innebörd.  

 

Han nämner även det faktum att företaget utför så kallade stresstester för att få en ungerfärlig 

bild av hur företaget kommer att påverkas av om exempelvis att Sverige ska implementera 

Euro. Detta kommer att få till följd att hela växlingsavdelningen påverkas negativt. Men då 

växlingen mellan Sek och Euro endast är en del av den totala växlingsverksamheten så menar 

Daniel att Exchange Finans AB kommer klara av denna valuta övergång på ett bra sätt.  

 

Enligt en del artiklar innebär oförutsedda händelser, såsom en kris, svårigheter för en 

ledare. Vad anser du om detta? 

Enligt Daniel har han inte alls känt av negativa effekter av oförutsedda händelser vad gällande 

hans ledarskap. Han menar dock att det i stora allmänheten kan innebära svårigheter för ledare 

under exempelvis kristider. Han menar att en ledares förmåga att leda sätt på prov och 

framhäver att det är upp till ledaren att identifiera och möta gruppens behov i krissituationen. 

Han menar han även att det kan krävas att man som ledare ändrar gruppens fokus för att klara 

krisen på bästa sätt. ”Det är just leda man vill göra” detta är något som innebär att man vill att 

gruppen ska följa med engagemang. Enligt Daniel vill man sålunda ha gruppens tillit utan att 

behöva styra. 

 

Ännu en svårighet som Daniel tar upp är det faktum att det sätts stor press på ledare under 

kristider att fatta viktiga beslut. Han menar att man måste våga agera samt inneha ett proaktivt 

och strategiskt tänk. Man måste i svåra tider inte vara för svag i sitt sätt att leda utan man skall 

våga ställa krav för att hålla en hög produktivitet. Som ledare skall man alltid ha lönsamheten 

i fokus. Daniel skulle beskriva sig själv som en utvecklande ledare. Dock menar han att en 

kombination av utvecklande samt förvaltande ledare är det mest effektiva i kristider.  
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Det finns studier som visar att ledare i kristider har en möjlighet att visa vad de går för. 

Stämmer det? 

Han anser att detta självfallet kan användas som ett tillfälle att visa vad man som ledare går 

för. Ett möjlighetsorienterat synsätt är definitivt något som underlättar speciellt i kristider. 

Detta oavsett om det handlar om att hålla en budget eller att identifiera nya affärsmöjligheter.  

 

Daniel menar även att ledare kan uppleva ett ökat behov av trygghet i ett läge då exempelvis 

konjunkturen är hårt ansträngd. Han belyser att “Jag betraktar det som en styrka att ha 

förmågan att tillämpa mina teoretiska kunskaper i praktiken för att våga agera affärsmässigt 

och möjlighetsorienterat även i krissituationer”  

 

Han menar även att man bygger upp en starkare ”Vi känsla” under tider som kännetecknas av 

ekonomiska påfrestningar. ”När staden brinner, fly inte – plundra!” 

 

Hur ser du på din roll som Mellanchef 

Daniel påtalar att en platt organisationsstruktur som Exchange Finans AB har innebär att det 

auktoritära ledningssättet inte existerar. Som mellanchef har man därför möjlighet att gå till 

VD:n eller vice VD:n för ”feed back”. Han menar att ”det är alltid bra att ha någon att bolla 

tankarna med”. Denna organisationsstruktur innebär att han som mellanchef i företaget lättare 

kan få igenom förändringar som han anser kommer att gynna kreditverksamheten.  

 

Daniel belyser dock att jobbet som mellanchef i allmänhet kan vara en aning mer påfrestande, 

detta särskilt i organisationer som är större men även i sådana som innehar en annorlunda 

organisationsstruktur än den som råder på Exchange Finans AB.  

 

4.4 Intervju med Sören Andersson 

 

Kort presentation 

Sören Andersson är en man med ett stort intresse för ekonomi. Han berättar att han innehaft 

rollen som ekonomichef i både stora och små företag inom varierande branscher. Han har 

således ca 30års erfarenheter av arbetet som ledare. År 2006 anställdes han av Exchange 

Finans AB som ekonomichef. Då ekonomi är ett så brett arbetsområde består hans 

arbetsuppgifter av bland annat redovisning, deklarering och bokslut. Han genomför 



 
34 

kontinuerligt kalkyler och analyser av olika slag för att kunna förutspå vad som komma skall 

samt uppmärksamma och uppdatera företagsledningen och medarbetarna om den rådande 

ekonomiska situationen i företaget.  

 

Hur skulle Du beskriva dig själv som ledare? 

Som ledare beskriver sig Sören som vänlig och hjälpsam. Han belyser att han alltid försöker 

hjälpa sina medarbetare med problem som uppstår både vad gällande arbetsuppgifter men 

även med kommunikationen mellan medarbetarna. Sören menar att det finns olika sorters 

medarbetare, en del är nöjda med den positionen och de uppgifterna som de för tillfället har 

medan andra stävar efter att utvecklas och arbeta upp sig. I en sådan situation ser han till att 

ge de möjligheter att utvecklas. Dock menar Sören att han har tydliga regler som 

medarbetarna har till uppgift att följa. När man arbetar ekonomi finns väldigt lite utrymme för 

misstag.  

 

Vilka förväntningar tycker Du generellt finns på ledare? 

Sören belyser vikten av att som ledare kunna leda sina medarbetare på ett så bra sätt som 

möjligt. Detta kan göras genom att försöka läsa av sina medarbetare och förstå deras 

kapacitet, för att sedan kunna hantera varierande problem och dylikt. Det är även viktigt att 

skapa tydliga riktlinjer för medarbetarna, detta dels för att de skall vara medvetna om vad som 

förväntas av dem men även för att se till att så få misstag som möjligt begås. De anställda har 

sålunda vetskap om vad som skall göras och kommer därför att göra det på ett riktigt sätt. 

 

Hur ser Du på omvärldens påverkan på Ditt ledarskap? 

Enligt Sören har omvärldsfaktorer en påverkan på sättet han leder. För att exemplifiera detta 

menar han att som ekonomichef är den politiska aspekten en faktor av stor betydelse. Han 

måste handla inom ramen för de nu gällande lagar och reglerna. På grund därav kan 

exempelvis en lagändring innebära att han måste handla på ett sätt som han inte behövt göra 

tidigare. Han menar även att, nu när Sverige blivit en del av EU, så måste även EU direktiven 

beaktas.  

 

Även media är en omvärldsfaktor som Sören anser påverka hans ledarskap. Han skildrar 

effekten av media med ett exempel: om media skulle starta ett negativt ryckte om att 

Exchange Finans AB skulle detta påverka honom på så sätt att han nu måste ha i åtanke hur 

företaget ses ur allmänhetens perspektiv och agera utifrån det synsättet. Man måste även 
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förbereda sig genom att fundera ut vilka effekter detta kan ha på företaget. 

  

Hur tycker Du att den nuvarande ekonomiska krisen har påverkat ert företag? 

Vad gällande den ekonomiska krisens inverkan på Exchange Finans AB så har 

valutaväxlingen minskat. Detta menar han beror på att man i svåra tider inte reser i lika hög 

grad. Desamma gäller för utlåningen, detta på grund av att man i svårare tider skärper kraven 

för utlåning. Han berättar att de dåliga tiderna smittar av sig på företag som i sin tur blir mer 

försiktiga. Denna försiktighet kan leda till exempelvis lönesänkningar något som innebär att 

människor nu inte har lika mycket att spendera.  

 

Då företaget först fick vetskap om den väntade ekonomiska krisen insåg man snart att 

drastiska åtgärder kan behöva vidtas. Under denna period diskuterades lönestopp, man hade 

förberett sig på att man möjligtvis inte skulle kunna betala ut de väntade lönehöjningarna. 

Han menar dock att medarbetarna under kristider brukar ha större förståelse för detta.  

 

Den ekonomiska krisen har sålunda påverkat företaget, dock har dessa effekter varit väldigt 

små. En anledning till att effekterna inte varit lika stora som de skulle kunna bli är det faktum 

att man innehar ett bra framtidstänk. Inom Exchange Finans AB har det diskuterats kring den 

eventuella implementeringen av Euro i Sverige. För att skydda sig mot de befarade negativa 

effekterna agerade man snabbt genom att utvidga sitt produktutbud, något som gör företaget 

mindre konjunkturkänsligt. Detta till skillnad mot företag som är nischade till enbart en 

produkt. Man har således anpassat verksamheten till de rådande omständigheterna.  

 

Tycker Du att den ekonomiska krisen på något sätt påverkat Ditt ledarskap? 

Enligt Sören har hans ledarskap inte förändrats dock har hans sätt att hantera vardagliga 

arbetsuppgifter ändrats. Hans ledarskap har förändrats så till vida att han är mer analytisk och 

försöker förutspå vad som komma skall. Han är även mer noggrann nu vad gällande sättet att 

hantera sina arbetsuppgifter. I kristider som denna är det viktigt att allt går rätt till då man inte 

har råd med några misstag, man är på grund där av mer försiktig och tänker exempelvis 

betydligt mer vid eventuella investeringar. Sören menar att i sådana tider kanske man till och 

med avvaktar med investeringar. Innan krisen kunde man ”handla efter känsla” man försöker 

sålunda minska riskerna för misstag och slarv genom att ”ta det säkra före det osäkra”.  
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Som ledare försöker han även vara mer konkret och tydligt för att undvika missförstånd. Han 

belyser likaså att kraven på prestation från medarbetarna ökar. Man måste göra sitt bästa för 

att skapa en bättre ”vi känsla” i företaget och få alla att arbeta gemensamt för att uppnå de 

uppsatta målen. Han menar emellertid att detta samarbete är något som behövs oavsett om det 

är kristider eller inte. 

 

Vad anser du vara viktiga åtgärder att beakta för att inneha en bra krishantering?  

Det viktigaste enligt Sören är att ständigt vara förberedd på det värsta. Att vara realistisk och 

bemöta eventuella indikatorer med stort allvar. På Exchange Finans AB har man så kallade 

stresstester. Dessa går till på så sätt att syrelsen och ledningen bestämmer sig för ett scenario 

som skall testas. Man samlas för att sedan under konferens liknande omständigheter försöka 

diskutera hur företaget kan komma att påverkas av detta scenario, vad detta kommer att 

innebära samt vad som kan göras för att förhindra de negativa effekterna av scenariot. 

 

Vad gällande den nuvarande ekonomiska krisen så har ett antal sådana stresstester 

genomförts.  Ett exempel på ett scenario har varit att företaget undersökt vad konsekvenserna 

skulle vara om svenskar inte längre reser till Thailand. Man räknar ut hur mycket 

växligverksamheten mellan svenska Sek och thailändska Bath genererar i form av intäkter för 

att sedan räkna ut vad en förlust av denna verksamhetsgren skulle innebära för företaget. 

Sådana stresstester intresserar bland annat Finansinspektionen som gärna tar del av dessa. 

Stresstesterna och det faktum att man tagit förvarningarna om kris på allvar har bidragit till att 

företaget kunnat förbereda sig för potentiella hot med ett utvidgat produktutbud.  

 

Då Exchange Finans AB är en platt organisation förs ständigt en dialog om åtgärder som kan 

och bör vidtas för att förhindra de negativa effekterna samt förbättra verksamheten i helhet.  

 

Enligt en del artiklar innebär oförutsedda händelser, såsom en kris, svårigheter för en 

ledare. Vad anser du om detta? 

Sören instämmer och menar att det kan vara svårt att leda under kristider. Som ledare har man 

stor press på sig och måste agera på ett ”korrekt” sätt samt inneha kompetens nog för att 

förstå vad som kan göras och hur det kan göras. ”Är man insatt i sitt arbetsområde bli man 

automatiskt mer säker på sig själv och sitt ledarskap. Det faktum att man som ledare är säker 

på sig själv speglar av sig på sina medarbetare som då får en större tillit och förtroende för 
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ledaren.” För Sören som ledare på Exchange Finans har svårigheter inte upplevts i lika stor 

omfattning som för ledare inom andra branscher och sektorer.   

 

Det finns studier som visar att ledare i kristider har en möjlighet att visa vad de går för. 

Stämmer det?  

”Alla förändringar har både positiva och negativa effekter.” Det faktum att en av hans 

tidigare arbetsplatser lades ner innebar att han kom ett steg närmare jobbet på Exchange 

Finans AB. Det positiva kan även bestå i att man som medarbetare och mellanchef under 

kristider känner sig iakttagen och tenderar därför att prestera utöver det normala. Om man 

dessutom strävar efter att arbeta sig uppåt i organisationen kan detta absolut vara ett tillfälle 

att ta i akt. Man kan använda detta som ett sätt att visa att man är kapabel att hantera 

påfrestande situationer.  

 

En annan positiv effekt kan vara att då man jobbar hårdare i företaget bidrar man till att 

företaget blir mer konkurrenskraftig, både under- men även efter krisen. Även ”vi känslan” i 

företaget stärks. 

 

Hur upplever Du Din roll som mellanchef? 

Som mellanchef på Exchange Finans AB upplever Sören inga större svårigheter med sin roll. 

Detta tror han beror till största delen på företagets platta organisationsstruktur samt det 

faktum att företaget är relativt litet. En sådan organisationsstruktur innebär att både VD:n och 

vice VD:n ständigt är på fältet för att tala med medarbetarna och mellancheferna. Man har 

sålunda direktkontakt mellan företagsledningen och medarbetarna. Det är därför lätt att ta upp 

åsikter, tankar och funderingar med de överordnade samt att få igenom förändringar som man 

anser vara lämpliga och/eller nödvändiga.  

 

Sören är medveten om att rollen som mellanchef kan innebära svårigheter. Han berättar om en 

period i sitt liv då han arbetade för ett större företag. Som mellanchef på företaget upplevde 

han det svårt att föra fram sin talan. Han menar att man väldigt lätt befann sig i en ”pressad 

situation” mellan ledningen och medarbetarna, något som resulterade i en stor förvirring. 

Förväntningarna från de underordnade och överordnade tenderade att ofta att ”krocka”. 
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4.5 Intervju med Kenan Anter 

 

Kort presentation 

Kenan Anter är 56 år och innehar 29 års erfarenheter av jobbet som ledare. Kenan är en man 

med en stor passion för ekonomi. De ekonomiska kunskaper han innehar införskaffades under 

perioden då han studerade ekonomi. Han bedrev även, parallellt med sina studier företag av 

olika slag, däribland nattklubb och restauranger. Under en viss period jobbade han även som 

stödlärare för låg - och mellanstadiet där han undervisade i olika ämnen. År 1994 kunde 

Kenan tyda signaler på att det började gå dåligt i restaurang branschen, något som fick 

honom, tillsammans med sin kollega Umit att börja fundera på möjligheten att starta ett 

företag som motsvarade deras utbildning. De undersökte möjligheterna att starta alltifrån en 

pantbank och finansbank, men det var inte förens de började titta närmare på Forex 

verksamhet som de insåg att valutaväxligt var det som var av störst intresse. Kollegan Umit 

hade dessutom skrivit en uppsats om valutaavreglering och var därmed väldigt insatt i ämnet. 

År 1996 startade man således det första växlingskontoret i Sveavägen, Stockholm. De hade 

för avsikt att bedriva en verksamhet där de kunde växa som organisation men även att kunna 

växa i finansbranschen.  

 

Hur skulle Du beskriva dig själv som ledare? 

Kenan menar att han under åren som ledare känt sig väldigt omtyckt av sina medarbetare. 

Dock framhäver han att anledningen till detta kan vara att han både är strikt men samtidigt 

väldigt omtänksam. Han beaktar sina medarbetares tankar och åsikter. Kenan belyser även 

vikten av att som ledare lyssna, samt att kunna vara mottaglig för kritik. Kenan berättar om 

tiden som ledare för en restaurang som han bedrev och menar att ”man var som ledare 

tvungen att ha total kontroll över verksamheten och de anställda”. Han menar att detta 

gjordes genom att ha direkt kontakt med alltifrån bartendern till städarna.  

 

Vilka förväntningar tycker Du generellt finns på ledare? 

Enligt Kenan finns många förväntningar på ledare. Han menar att man förväntas fatta snabba 

beslut samtidigt som dessa beslut skall vara de ”rätta” besluten för verksamheten. Han 

belyser vikten av att ta itu med förekommande problem direkt annars är det lätt hänt att de 

förglöms. Det är även av stor vikt, enligt honom, att vid ett beslutsfattande insamla relevant 
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information från sina medarbetare. Att inneha ”korrekt” information från kunniga inom det 

berörda området bidrar till att man som ledare kan fatta bra beslut.  

 

Som ledare bör man även lära sig av sina misstag. ”det är inte fel att begå misstag men man 

bör inte begå samma misstag igen.” Kenan belyser även vikten av att lära sig av andras 

begångna misstag. Då man är ledare för en verksamhet med många medarbetare menar Kenan 

att det är av stor vikt att kunna se möjligheten hos sina medarbetare och därigenom bidra till 

att de utvecklas. Detta menar han är något som stärker både personalen men även 

verksamheten i sin helhet. ”En medarbetare som känner sig uppskattad och erbjuds möjlighet 

att utvecklas kommer att jobba för företaget under en längre tid.” Detta är något som enligt 

Kenan är bra för företaget, denna interna rekrytering och utbildning av personal gynnar 

företaget på lång sikt. Alla dessa egenskaper menar Kenan vara förväntningar på en bra 

ledare.  

 

Hur ser Du på omvärldens påverkan på Ditt ledarskap? 

Kenan belyser att omvärlden har en stor inverkan på hans ledarskap. Han belyser främst den 

rådande ekonomiska situationen som en påverkande faktor. Han menar att, då man bedriver 

en verksamhet under sådana omständigheter tenderar man att fundera extra noggrant vid 

exempelvis investeringar. Även de kalkyleringar man gör sker på en mer noggrann nivå. 

Dock belyser Kenan att man som ledare för ett sådant företag lätt uppfattas som ”snål och 

girig” av de underordnade.  

 

Han belyser även den politiska aspekten som väldigt betydelsefull. Detta då han menar att den 

politiska regin som råder i det land man är verksam i påverkar organisationens uppbyggnad, 

något som i sin tur påverkar sättet man leder. Han belyser detta med ett exempel innefattande 

jämställdhetsfrågan. Han menar att han tar hänsyn till kvoteringen av kvinnor i bland annat 

styrelsen. Detta är något som ledare i andra länder kanske inte anser vara av lika stor vikt som 

ledare verksamma i Sverige.  

 

Kenan framhäver media som en viktig kunskapskälla. Han menar att man med hjälp av denna 

kan utläsa indikationer på en kommande kris. Media kan även publicera uttalanden från 

exempelvis högt uppsatta chefer på riksbanken, dessa uttalanden kan användas för att 

förbereda sig själv och sitt företag för var vad som komma skall.  
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Hur tycker Du att den nuvarande ekonomiska krisen har påverkat ert företag? 

Den ekonomiska krisen har satt tydliga spår på företaget. I tider som präglas av ekonomiska 

påfrestningar är han som ledare mer riskmedveten. Han menar att man på Exchange Finans 

AB bland annat avvecklat vissa produkter då man inte kan riskera att inte få betalt av köparna 

och dylikt. Man undviker enligt Kenan ”för stora kreditrisker”.   

 

Andra negativa effekter är att antalet blancolån har minskat samtidigt som valuta växlingen 

sjunkit. Han exemplifierar de negativa effekterna men att belysa att resorna till Thailand såhär 

års brukar vara fullbokade dock har så inte varit fallet i år till följd av den ekonomiska krisen. 

Att folk sålunda inte reser till Thailand i lika stor omfattning innebär självfallet att 

valutaväxling från Sek till Bath sjunkit. 

 

Dock menar Kenan att den ekonomiska krisen även haft positiva effekter på företaget. Då 

regeringen ha beslutat om att ökat insättningsgarantin tenderar folk att sparar mer, något som 

resulterat i ökad inlåning. Han menar även att folk numera sprider riskerna något som bidragit 

till att de fått ett ökat antal sparkunder.  

 

Man har även vidtagit åtgärder såsom lönestopp. Detta innebar att de anställdas planerade 

årliga lönehöjning uteblev. Han belyser dock att de underordnade medarbetarna var 

förstående för denna åtgärd.  

 

Tycker Du att den ekonomiska krisen på något sätt påverkat Ditt ledarskap? 

Han tycker att den ekonomiska krisen självfallet haft en inverkan på hans ledarskap. Han 

menar återigen att han mer försiktig och tenderar att bland annat avvakta med investeringar 

som kan innebära en allt för stor risk för företaget. Man expanderar sålunda inte i lika snabb 

takt som man gjort tidigare. Kenan belyser att man avvaktat vid expanderingen av 

verksamheten och beslutat om att i nuläget inte öppna fler kontor. Denna försiktighet innebär 

även att man numera har fler diskussioner mellan VD:n och vice VD:n men även med 

mellancheferna, kring de beslut som skall fattas. Man tenderar även att dra ut på åtgärder som 

skall vidtas.  

 

Kenan berättar vidare att de tidigare ägde 60 % av andelar i ett IT företag som de till följd av 

den ekonomiska krisen valt att sälja med förlust. Detta då han anser att det är viktigare att 

rikta fokus på vinstgenererande produkter.  
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Vad anser du vara viktiga åtgärder att beakta för att inneha en bra krishantering?  

För att inneha en bra krishanterig vad gällande interna kriser har Exchange Finans AB två 

krisgrupper. Den ena består bland andra av Kenan och Linda. Denna krisgrupp har till uppgift 

att hantera exempelvis rån och förse de anställda med psykologer och dylikt vid behov. Den 

andra krisgruppen består av bland andra Umit och Kenan och har till uppgift att, tillsammans 

med de som krisfrågan berör, hantera den rådande krisen.  

 

Ytterligare en åtgärd som vidtas för att inneha en bra krishantering är genomförandet av 

stresstester. Dessa har för syfte att pröva om företaget kan överleva vissa scenarier som skulle 

kunna inträffa. Exempel på stresstester är att en tsunami återgen inträffar i Thailand, att 

Sverige inför Euro eller att en konjunktur förändring inträffar. Man räknar om allting i pengar 

för att på så sätt kunna se hur mycket man tjärnar idag, hur mycket man kommer att förlora 

samt vad som an göras för att förhindra de negativa effekterna för företaget. Åtgärder som kan 

behöva vidtas är exempelvis nedläggning av butiker, minska antalet anställda mm.  

 

En bra krishantering innebär att man kan utveckla ett produktutbud som inte är lika 

konjunkturkönsligt. Exempel på en sådan produkt är Giroservice, en faktura 

betalningsprodukt. Han menar att Exchange Finans AB var det första växlingskontoret i 

Europa som kombinerat växlingsverksamheten med en Giroservice produkt.  

 

Kenan menar att företag som innehar en bra krishantering kan även förebygga dåliga 

investeringar. Han menar exempelvis att om Swedbank och SEB utfört fler stresstester skulle 

de ha funderat ytterligare innan de investerat i Baltikum, en invertering som inneburit stora 

förluster för bankerna.  

 

Enligt en del artiklar innebär oförutsedda händelser, såsom en kris, svårigheter för en 

ledare. Vad anser du om detta? 

Kenan instämmer och framhäver att ledarskap i sig är svårt, att dessutom agera som ledare 

under en kris är en faktor som försvårar snarare än att underlätta. Han menar återigen att detta 

är något som han personligen haft erfarenheter av då han upplever sättet att leda som betydligt 

svårare idag än tiden innan krisens uppkomst.  
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Det finns studier som visar att ledare i kristider har en möjlighet att visa vad de går för. 

Stämmer det?  

Det finns olika sorters medarbetare och ledare, där ”vissa jobbar med hjärnan och andra 

jobbar med hjärtat”. Han menar att en medarbetare som jobbar med både hjärtat och hjärnan 

kan utnyttja kristider för att visa vad de går för. Det är sådana medarbetare som kan identifiera 

sig med förtaget och som är stolta över att jobba i ett företag som växer även i kristider. Han 

belyser således att kristider får vissa av hans medarbetare liksom han själv att jobba 

effektivare. 

 

Vilka råd skulle Du ge en nytillträdd VD för ett bolag liknande Ditt, om omvärlden vid den 

nye VD:ns tillträde genomled en ekonomisk kris?  

Det viktigaste rådet för en blivande ledare är skapandet av en vision som man verkligen tror 

på. För att man skall kunna uppnå denna vision krävs att man skall bygga upp en lämplig 

organisationsstruktur. Som ledare bör man använda denna vision som en mall där man steg 

för steg jobba effektivt för att uppnå de uppsatta målen. Han menar att man för att uppnå sin 

vision bör sätta upp kortsiktiga samt långsiktiga mål på ett strategiskt sätt. Det bör dock 

belysas att visionen inte skall vara tidsbegränsad. På Exchange Finans AB har man för avsikt 

att en dag bli en börsnoterad bank värden över. Dock är man medveten om att detta är något 

som inte sker över en natt.  

 

Att som ledare vara kompetent inom området samt att inneha kompetenta mellanchefer och 

medarbetare är faktorer som bidrar till måluppfyllandet. Man bör även, för att vara en bra 

ledare, kritiskt granska de besluten som fattas, vara lyhörd samt att utnyttja de resurser som 

finns på ett effektivt sätt. Kenan belyser att man som ledare skall ha kontakt med medarbetare 

och mellanchefer dock menar han att detta är lättare då företaget är mindre.  
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5. Analys 

Den erhållna empirin skall här återknytas till teorier samt vetenskapliga artiklar för att på 

ett så bra sätt som möjligt jämföra och analysera respondenterna. För att ge läsaren en tydlig 

struktur skall vi basera analysen på de grundpelare som teorikapitlet bygger på. 

 

5.1 Presentation av respondenterna 

 

Vi vill inleda detta kapitel med en presentation av de deltagande respondenterna ifrån 

Exchange Finans Sverige AB vars berättelser kommer att vara grunden till vår analys.  

 

Linda Viberg   Personalchef 

Daniel Hasselhuhn  Kreditchef 

Sören Andersson  Ekonomichef 

Kenan Anter   Vice VD 

 

5.2 Ledarskap 

 

Vi har vid intervjuerna fokuserat oss på hur respondenterna uppfattar sitt ledarskap. Linda, 

Daniel, Sören samt Vice VD:n Kenan tycker att det är viktigt att som ledare vara ödmjuk, 

vänlig och hjälpsam samtidigt som man skall vara bestämd och ha strikta regler. Detta tror vi 

beror på att dagens samhälle kräver att ledare fokuserar på både mjuka och hård drag tills 

skillnad från hur man exempelvis brukade leda förr i tiden. Vi kan relatera detta till 

Mintzbergs resonemang där han belyser att en ledares personliga egenskaper formar dels 

ledaren men även hur denne uppfattas av omgivningen. Att sålunda enbart vara ödmjuk tror vi 

kan leda till att man som ledare inte får den respekt man behöver av sina medarbetare för att 

vara effektiv. Som ledare skall man sålunda ständigt ha i åtanke hur man representerar sig 

själv i arbetet. Det faktum att samtliga respondenter kombinerade deras sätt att leda med både 

ödmjukhet och strikthet kan även likas vid Hersey & Blanchards teorier om att en 

kombination av stödjande samt styrande ledarskap resulterar i framkomsten av ett effektivt 

ledarskap. Av de ovanstående resonemangen kan vi tydligt utläsa att en bra och effektiv 

ledare bör kunna agera med strikthet samtidigt som denne bör visa hänsyn och omtanke för 

sina medarbetare. Vi föreställer oss dock att detta är något som kan leda till en förvirring 
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kring ledarskapet samt hur en ledare bör agera. Att sålunda hitta en bra balans vad gällande 

graden av strikthet och ödmjukhet kan tänkas vara ett svårt åtagande.  

 

Att liksom Daniel få samtliga medarbetare att jobba aktivt för att uppnå de uppsatta målen 

kan relateras till Kärreman & Alvesson, som menar att måluppfyllandet kan uppnås genom 

utövning av så kallad socio- ideologisk kontroll. Denna sortens kontroll går ut på att ledarna 

skapar en samhörighets känsla i organisationen genom en stark företagskultur. Vi anser 

liksom Daniel att detta självfallet inte kan vara ett lätt åtagande då vi är individer med 

varierande tankar och åsikter. Att sålunda försöka implementera en gemensam företagskultur 

innefattande tydliga mål och syften som samtliga medarbetare kan relatera till menar vi är en 

svår arbetsuppgift att ansvara för.  

 

Watson och Harris menar att för att på ett effektivt sätt leda sina medarbetare krävs kunskap 

och förståelse. Linda och Daniel berättar om hur många ledare väljer att bygga sitt ledarskap 

kring auktoritet, en metod som de inte anser vara den bäst lämpade. Att istället inneha 

kompetens och förståelse för sina medarbetare underlättar vägen till framgång. Detta är även 

något som enligt dem leder till att medarbetarna får mer tillit till ledaren, något som även vice 

VD:n bekräftar. 

 

”En medarbetare som känner sig uppskattad och erbjuds möjlighet att utvecklas kommer att 

jobba för företaget under en längre tid.” 

(Kenan) 

Sören anser att det är viktigt att ge de medarbetare som vill arbeta sig uppåt möjligheten att 

utvecklas. Även Daniel försöker i sitt ledarskap att inspirera, belöna, bekräfta samt samarbeta 

med sina medarbetare.  

 

”Jag vill vara mot mina medarbetare såsom jag vill att mina chefer ska vara mot mig. ”  

(Daniel) 

Sapriel belyser det som Kenan, Daniel och Sören säger då han menar att en ledare ansvarar 

över att både leda och stödja organisationen samt de anställda. Denne bör förmedla en genuin 

omtanke för samtliga berörda. Vi kan även likna detta vid Blanchard & Herseys beskrivning 

av en stödjande ledare. En sådan ledare kännetecknas av att denne uppmuntrar, vägleder och 

lyssnar på sina medarbetare med syfte att medarbetaren själv skall fatta det rätta beslutet.  
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Mintzberg framhäver att ledarskapsrollen innefattar många olika dimensioner. Som ledare har 

man på grund därav många olika arbetsuppgifter utöver de administrativa. Daniel menar att 

samhället vi lever i rent generellt sätter stor press på ledare att även hantera den sociala biten 

av arbetet. Något som Sören instämmer med då han ständigt försöker hjälpa sina medarbetare 

med problem som uppstår både vad gällande arbetsuppgifter men även med 

kommunikationen mellan medarbetarna. Kenan bekräftar vikten av effektiv kommunikation 

då en ledare, enligt honom, bör ha direkt kontakt med de anställda. En effektiv 

kommunikation leder sålunda enligt Kenan till en effektiv utövning av kontroll. 

 

”man är som ledare tvungen att ha total kontroll över verksamheten och de anställda” 

(Kenan) 

Daniel menar att det är av stor vikt att medarbetarna är involverade samt engagerade. Han 

belyser svårigheten att som ledare kontrollera samliga medarbetare och vad dessa gör, något 

som innebär att tillit mellan honom och hans medarbetare är av stor väsentlighet, något som 

även Kenan instämmer med. 

 

”Om du berättar någonting för mig så glömmer jag det, om du visar någonting för mig så 

kanske jag kommer ihåg det men om du involverar mig så förstår jag.” 

(Daniel) 

Nilsson och Gustavson beskriver ledarskapet som mycket komplext, särskilt då man leder i ett 

föränderligt samhälle. Något som även Burke och Cooper instämmer med då de antyder att 

det ställs stora krav på företag och dess ledare. Vi ser vidare tendenser som tyder på att man 

som ledare bör anpassa sitt sätt att leda till de rådande omständigheterna.
 
Kenan menar att 

man som ledare idag förväntas fatta snabba beslut samtidigt som dessa beslut skall vara de 

”rätta besluten” för verksamheten. Dock har vi av de genomförda intervjuerna kunnat finna 

indikatorer som tyder på att förväntningarna på ledare förändrats genom tiden.  

 

”förr i tiden sågs ledare som personer med hög status, någon som man knappt tilltalade” 

(Linda) 

Numera kännetecknas samhället, enligt Linda av stor individualism, där alla tänker på sitt 

eget bästa. Vi liksom Linda menar att detta kan bero på att denna individualism har lett till att 

ledare nuförtiden förväntas lyssna på respektive medarbetares tankar, funderingar, personliga 

problem och ta hänsyn till dessa.  
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Samtliga respondenter framhäver kravet på att som ledare vara mer kompetent inom det 

området man är verksam i numera är betydligt mer påtaglig. Ledare förväntas ha extremt hög 

kompetens för att inte ifrågasättas av sina medarbetare, något som även Ahltorp framhåller. 

Respondenternas nedanstående påståenden bekräftas av bland annat Watson och Harris som 

framhäver vikten av att inneha kunskap om medarbetarna som bär upp organisationen. Enligt 

Kenan och Sören innefattar denna kunskap även förmågan att som ledare kunna läsa av sina 

medarbetare och förstå deras kapacitet.  

 

”Som ledare förväntas jag skapa tydliga riktlinjer för medarbetarna, detta för att de anställda 

ska ha vetskap om vad som skall göras och hur det skall göras” 

(Sören) 

 

”Om en medarbetare kommer med ett problem och jag inte förstår vad denne talar om 

kommer medarbetaren uppfatta mig som inte tillräckligt insatt. ” 

(Linda) 

Då respondenterna belyst vikten av att som ledare inneha kunskap verkar detta således vara en 

viktig egenskap bland ledare, vice VD:n  för Exchange Finans AB belyser dock även vikten 

av att som ledare lära sig av sina misstag likaså av andras begångna misstag. 

 

 ”det är inte fel att begå misstag men man bör inte begå samma misstag igen.”  

(Kenan) 

Ett företag med olika avdelningar innehar olika mål och strategier beroende på arbetsuppgifter 

och uppdrag. Ahltorp menar att det därför kan behövas olika sorters ledare och olika sätt att 

leda för att skapa ett bra arbetsklimat för det anställda. Han förklarar att bra ledarskap kan 

kopplas till anpassningsbarhet, kravställande och konstruktionsförmåga. Att sålunda som 

ledare vara flexibel framhävs som essentiellt. Detta är något som Linda instämmer med, dock 

belyser hon att man som ledare inte kan få alla nöjda.  

 

5.2.1 Mellanchefer 

Som mellanchefer på Exchange Finans AB upplever ingen av de tillfrågade respondenterna 

några större svårigheter med sin roll. Detta tror vi beror till största delen på företagets platta 

organisationsstruktur. En sådan organisationsstruktur innebär att det auktoritära ledningssättet 

inte existerar, då både VD:n och vice VD:n ständigt är på fältet för att tala med medarbetarna 



 
47 

och mellancheferna. Som mellanchef har man därför möjlighet att gå till de överordnade för 

att” bolla tankar” samt att få ”feed back”. Exchange Finans AB:s platta organisationsstruktur 

innebär även att det ständigt förs en dialog om åtgärder som kan och bör vidtas för att 

förhindra de negativa effekterna samt förbättra verksamheten i helhet. Man har sålunda 

direktkontakt mellan företagsledningen och medarbetarna.  

 

”Det är därför lätt att ta upp åsikter, tankar och funderingar med de överordnade samt att få 

igenom förändringar som man anser vara lämpliga och/eller nödvändiga” 

(Daniel) 

Respondenterna är dock eniga om att rollen som mellanchef kan innebära svårigheter för 

ledare i allmänhet. Svårigheterna blir, enligt dem, även större för mellanchefer då de är 

verksamma i ett ”större” företag. Sören berättar om en period då han arbetade för ett större 

företag.  

 

”Som mellanchef på företaget upplevde jag det svårt att föra fram min talan” 

(Sören) 

Respondenterna menar att man som mellanchef väldigt lätt kan befinna sig i en ”pressad 

situation” mellan ledningen och medarbetarna, något som kan resultera i en stor förvirring då 

förväntningarna från de underordnade och överordnade tenderar att ”krocka”. Lüscher & 

Lewis belyser likaså svårigheten för en mellanchef som har till uppgift att beakta den 

överordnande ledarens vilja samtidigt som denne skall hantera medarbetarna. Briggs delar 

denna uppfattning med Holden och Roberts som framhåller att mellanchefen är en aktör i 

kommunikationsledet mellan ledningen och den enskilda medarbetaren. Detta är något som vi 

anser bekräfta mellanchefernas komplexa arbetssituation.  

 

5.2.2 Omvärlden 

Samtliga respondenter anser sig påverkas av omvärldsfaktorer. Daniel menar att han påverkas 

av det som sker i omvärlden då han belyser vikten av omvärldsanalyser i hans dagliga arbete. 

Han ser även till värdens ledare som förebilder och tar lärdom av deras handlande. Sören 

menar att det för honom som ekonomichef är den politiska aspekten som är av stor betydelse. 

Han måste handla inom ramen för de nu gällande lagar och reglerna samt EU direktiv. En 

lagändring kan således innebära att han måste handla på ett sätt som han inte behövt göra 

tidigare. Kenan belyser likaså den politiska aspekten som väldigt betydelsefull. Detta då han 
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menar att den politiska regim som råder i det land man är verksam i påverkar organisationens 

uppbyggnad, något som i sin tur påverkar sättet man leder. Det här bekräftas även av 

Sjöstrand, Sandberg och Tyrstrups. Hur stor eller liten effekten är på ledaren beror sålunda på 

individens mottaglighet för denna typ av påverkan 

 

Respondenterna riktar uppmärksamhet på media som en av de största påverkande faktorerna. 

Den makt media har kan få ledarna att agera på ett annorlunda sätt än normalfallet. Ett av de 

exempel som framkom vid intervjuerna var Lindas skildring av medias effekt.  

 

”om media börjar skriva om att samtliga som studerat statsvetenskap i Stockholms Universitet 

har fuskat kommer jag givetvis att vara extra uppmärksam på dessa studenter” 

(Linda)  

Linda menar att krisen inte är lika allvarlig som media fått den att framstå. Daniel håller med 

och åsyftar att media har en tendens att publicerar skräck propaganda, något som enligt 

honom i många fall kan leda till en självuppfyllande profetia. Att i media påstå att 

världsekonomin är i obalans kan leda till att människor handlar därefter. Det är på grund 

därav betydelsefullt enligt Ahltorp att som ledare under kristider förstå den omgivning man 

verkar i för att därigenom kunna tyda varningssignaler på en kommande kris, något Daniel 

instämmer med. Även Kenan framhäver media som en viktig kunskapskälla.  

 

”Media kan publicera uttalanden från exempelvis högt uppsatta chefer på riksbanken som 

kan användas för att förbereda sig själv och sitt företag för vad som komma skall” 

(Kenan) 

 

5.3 Att leda i kris 

 

5.3.1 Krisens inverkan på ledarskapet 

Respondenterna framhävde till en början att deras ledarskap inte påverkats av krisen. Dock 

framgick det under intervjuerna hur krisen faktiskt influerat dem och sättet de leder. Samtliga 

respondenter påtalade att de till följd av krisen nödgas handla i förebyggande syfte, att 

försöka förutspå vad som komma skall. Detta proaktiva tänk innebär således att de behöver ha 

i åtanke hur företaget skulle kunna drabbas av denna kris. Kenan och Linda menar att de 
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måste använda sig av detta tankesätt för att veta vilka effekter det kommer att ha på de 

anställda då de utifrån en budget planerar huruvida antalet anställda måste ses över.  

 

”jag överväger de ekonomiska aspekterna mer än tidigare” 

(Linda) 

 

”Åtgärder jag som ledare vidtar gör att jag utav de underordnade kan uppfattas som `snål 

och girig´”  

(Kenan) 

Kristider kan enligt Ahltorp sätta stor press på en ledare då dennes situation förändras radikalt 

under en kort tids period, något som respondenterna bekräftar. Förändringen av 

arbetsmarknaden har medfört att Linda fått möjlighet att vara mer sträng och skärpa kraven. 

Idag har hon möjlighet att rekrytera människor med högre utbildning och erfarenheter än 

tidigare. Detta bekräftas även av Daniel som menar att man måste våga ställa krav för att hålla 

en hög produktivitet då lönsamheten bör vara i fokus även i kristider. Daniel belyser även det 

faktum att den ekonomiska krisen skapar en stor rädsla och oro bland människor. Denna 

rädsla medför att man håller fast vid det jobb man redan har, något han anser kan vara 

negativt.  

 

”Den ekonomiska krisen gör att folk inte vågar byta jobb och väljer att arbeta kvar i en 

arbetsplats där de varken trivs eller kan göra nytta” 

(Daniel) 

Under kristider påpekar samtliga respondenter att man är mer analytisk och noggrann vad 

gällande sättet att hantera sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att allt går ”rätt” till då man inte 

har råd med några misstag, man är på grund där av mer försiktig och tänker exempelvis 

betydligt mer vid eventuella investeringar då man är mer riskmedveten. 

 

”Innan krisen kunde man handla efter känsla, men idag försöker man minska riskerna för 

misstag och slarv genom att ta det säkra före det osäkra”  

(Sören) 

Sören menar att man som ledare försöker vara mer konkret och tydligt för att undvika 

missförstånd. Kärreman & Alvesson bekräftar att oro och förvirring uppstår bland 

medarbetarna under kristider, det är därför särskilt viktigt för ledaren att skapa fokus bland 
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sina underordnade. Något som kan uppnås genom bland annat utformning av ett tydligt 

arbetssätt och tydliga regler. 

 

Under intervjuerna framkom även att samtliga respondenterna menar att krisen kan användas 

som ett tillfälle att skapa en bättre ”vi känsla”, att få alla medarbetare att arbeta gemensamt 

för att uppnå de uppsatta målen. De menar dock att det inte bara är under kristider som man 

arbetar för en bättre samhörighetskänsla, utan detta är något som eftersträvas även i krisfria 

tider. 

 

Sören belyser likaså att kraven på prestation från medarbetarna ökar under svåra tider. Linda 

framhäver detta ytterligare och menar att när allt går bra kanske man inte lägger märke till den 

enskilda individens prestationer, något som lättare uppmärksammas i sämre tider. Daniel 

belyser vikten av att i kristider förstå sina medarbetare och deras kapacitet för att på så sätt 

kunna möta deras behov. Respondenternas uttalanden kan stödjas av Watson och Harris 

resonemang om att ledarna bör förstå medarbetarna för att på ett bättre sätt veta hur man 

handskas med dem för att därefter kunna leda företaget ur en kris. Vi menar att denna 

förståelse för medarbetarna kan bidra till att ledare implementerar lämpliga organisatoriska 

strategier för utveckling av bland annat personalresurser.  

 

5.3.2 de negativa och positiva effekterna av oförutsedda händelser  

Vi ser tydliga gemensamma drag mellan samtliga ledare på Exchange Finans AB som säger 

sig inte upplevt svårigheter i lika stor omfattning som ledare inom andra branscher och 

sektorer.  

 

”är man insatt i sitt arbetsområde bli man automatiskt mer säker på sig själv och sitt 

ledarskap. Det faktum att man som ledare är säker på sig själv speglar sedan av sig på 

medarbetarna som då får en större tillit och förtroende för mig som ledaren” 

(Sören) 

Respondenterna framhäver dock att det självfallet är svårare att leda under kristider än under 

tider som inte kännetecknas av några svårigheter.  

 

Kenan, Daniel och Sören menar att ledare har stor press på sig att agera på ett ”korrekt” sätt. 

Man måste ständigt visa att man är kompetent samt rustad för att klara av en kris, dock menar 
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de intervjuade att detta blir mer påtagligt under exempelvis tider av ekonomiska 

påfrestningar. Vi anser att ledare som innehar kompetens och förstår vad som kan göras och 

hur det kan göras är sådana som inte upplever svårigheter i lika stor omfattning som en icke 

kompetent ledare, detta då en ledares sätt att leda under kristider sätts på prov.  

 

”Alla förändringar har både positiva och negativa effekter.”  

(Sören) 

Det positiva kan, enligt respondenterna, bestå i att man som medarbetare och ledare under 

kristider känner sig iakttagen och tenderar därför att prestera utöver det normala. 

 

 “kristider får vissa av medarbetarna liksom jag själv att jobba effektivare” 

(Kenan) 

Om man dessutom strävar efter att arbeta sig uppåt i organisationen kan detta enligt Daniel 

absolut vara ett tillfälle att ta i akt. Vi kan utifrån detta tyda att kristider kan användas för att 

visa att man är kapabel att hantera påfrestande situationer. Daniel belyser att man som ledare 

bör ha ett möjlighetsorienterat synsätt för att identifiera nya möjligheter istället för att 

fokusera på problemen.  

 

Vi kunde tyda ytterligare en positiv effekt, som innebar att då man under kristider tenderar att 

jobba hårdare i företaget bidrar man till att företaget torde blir mer konkurrenskraftig, både 

under- men även efter krisen. Kenan belyser likaså att han i dagsläget tenderar att ha fler 

diskussioner men sin kollega Umit men även med de övriga mellancheferna kring de beslut 

som skall fattas. Då krissituationer kan sammansvetsa ett företag genom att man 

sammanfogar avdelningar, kontor och dylikt menar samtliga respondenter att detta är något 

som kan skapa en större ”vi känsla” i företaget och bland medarbetarna. Detta menar vi kan 

bero på att man sådana situationer jobbar aktivt som en gemensam grupp för att kämpa mot 

krisen.  

 

 

5.4 Krisens inverkan på Exchange Finans Sverige AB 

 

Linda, Daniel och Sören ställde sig även här till en början tvekande till den ekonomiska 

krisens inverkan på Exchange Finans AB. Dock framkom det allteftersom information som 



 
52 

indikerar på att företaget faktiskt påverkats, trots att denna inverkan inte varit så omfattande, 

något som bekräftades under intervjun med Kenan.  

 

Samtliga respondenter menar att den ekonomiska krisen har medfört att valutaväxlingen 

sjunkit, utlåningsverksamheten ökat, blancolånen reducerats och inlåningsverksamheten har 

ökat. Respondenterna menar att vissa avdelningar är ganska oförändrade såsom exempelvis 

Giroservice, detta då folk även i dåliga tider måste betala sina räkningar.  

 

”Eftersom de positiva och negativa effekterna av krisen jämnar ut varandra sitter företaget 

relativt säkert” 

(Linda) 

Samtliga respondenterna belyser att då de först fick vetskap om den ekonomiska krisen 

befarades att drastiska åtgärder kan behöva vidtas. Enligt Kenan har företaget vidtagit 

åtgärder såsom lönestopp, uppskjutning av investeringar, expanderingar och dylikt. Det 

faktum att man i företaget förberett sig på anpassning genom att de anställdas planerade årliga 

lönehöjning uteblev innebär att företaget handlar enligt Burke och Coppers teorier. 

Författarna menar att det ställs stora krav på företag som verkar i dagens samhälle då de 

existerar i en föränderlig miljö. För att kunna överleva nödgas att de förbereder sig samt 

anpassar sig till den rådande miljön, genom exempelvis sammanslagningar av företag, 

uppsägning av personal mm.  

 

5.5 Krishantering 

 

Som vi nämnt ovan påverkas Exchange Finans AB av den ekonomiska krisen trots att 

effekterna av denna varit relativt små. Det faktum att de negativa effekterna inte varit lika 

stora som de skulle kunna bli tror vi beror på att man innehar ett bra framtidstänk. Detta 

framtidstänkt innebär att de har i åtanke hur företaget troligtvis kommer att påverkas av en 

kris, att ständigt vara beredda på det värsta. Sören och Kenan menar att man i sådana tider bör 

vara realistisk och bemöta eventuella indikatorer med stort allvar. De handlar sålunda enligt 

Kash & Darling som menar att då en kris inträffar med liten eller ingen förvarning åvilar ett 

stort ansvar på ledarna som snabbt måste få ett grepp om krisen samt reducera de negativa 

effekterna av denna, vilket blir utfallet av ett bra framtidstänk.  
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Linda menar att de på Exchange Finans AB förbereder sig genom att skapa en beredskapsplan 

för kriser såsom svininfluensan, ekonomiska kriser mm. Sapriel belyser likaså vikten av en 

tydlig förberedelseplan i tider som kännetecknas av stora ekonomiska belastningar.  

 

”Förberedelserna går ut på att man funderar på hur företaget kommer att påverkas och vad 

som bör göras för att motverka eller minimera de negativa effekterna. ” 

(Linda) 

Man arbetar även flitigt med att kontinuerligt utföra så kallade stresstester på företagets olika 

avdelningar och kontor. Dessa stresstester har för avsikt att undersöka effekterna av valda 

”worst case scenarios”. Stresstesterna går till på så sätt att syrelsen och ledningen bestämmer 

sig för ett scenario som skall testas. Man samlas under konferens liknande omständigheter för 

att försöka diskutera hur företaget kan komma att påverkas av detta scenario, vad detta 

kommer att innebära samt vad som kan göras för att förhindra de negativa effekterna av 

scenariot. Att kunniga personer deltar i dessa möten framhåller Kash & Darling som det mest 

effektiva tillvägagångssättet.   

 

Vad gällande den nuvarande ekonomiska krisen så har ett antal sådana stresstester 

genomförts. Sören berättar om ett av dessa tester där företaget undersökt vad konsekvenserna 

skulle vara om folk på grund av krisen inte längre reser till Thailand.  

 

”Man räknar ut hur mycket växligverksamheten mellan svenska Sek och thailändska Bath 

genererar i form av intäkter för att sedan räkna ut vad en förlust av denna verksamhetsgren 

skulle innebära för företaget.” 

(Sören) 

Stresstesterna och det faktum att man tagit förvarningarna om kris på allvar har bidragit till att 

företaget kunnat förbereda sig för potentiella hot med ett utvidgat produktutbud, något som 

gör företaget mindre konjunkturkänsligt. Kenan menar att produkten Giroservice är ett 

resultat på en produkt som utvecklats i syfte att göra företaget mindre konjunkturkänsligt. Då 

stresstesterna som görs på Exchange Finans AB bidrar till att man vid ett tidigt skede gör 

krisen hanterbar handlar de i enlighet med Kash & Darlings resonemang. 

 

Krishantering i form av Exchange Finans AB:s stresstester handlar sålunda om att hantera 

eventuella motgångar på bästa möjliga sätt för att motverka effekterna av kriser. Förutom 

stresstesterna har företaget två krisgrupper, den ena gruppen har till uppgift att hantera 
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exempelvis rån och förse de anställda med psykologer och dylikt vid behov medan den andra 

krisgruppen har till uppgift att, tillsammans med de som krisfrågan berör, hantera den rådande 

krisen. Kenan menar att företag som innehar en bra krishantering kan även förebygga dåliga 

investeringar. Vi kan tydligt se att man inom företaget arbetar aktivt för att förbättra denna 

krishanteringskapacitet och är väl förberedda på vad som kan komma att inträffa och hur man 

i sådana fall skall agera, helt i enlighet med Roux-Dufort.  

 

”Om Swedbank och SEB utfört fler stresstester skulle de ha funderat ytterligare innan de 

investerat i Baltikum, en investering som inneburit stora förluster för bankerna” 

(Kenan) 

Daniel belyser även vikten av en så kallad BCP (Business continuity planning). 

 

”Ett dokument som förklarar hur man ska agera i olika krissituationer. Kritiska 

affärsprocesser måste kunna fungera i händelse av en kris. Alla berörda måste känna till 

dokumentet och dess innebörd. Ett tydligt ansvar nerbrutet på befattningsnivå.” 

(Daniel) 

Yukl menar likaså att det är essentiellt att som effektiv ledare identifiera de rådande 

problemen, informera medarbetarna om dessa samt finna en lämplig strategi för att så snabbt 

som möjligt lösa problemen.  Vi menar sålunda att företaget på ett eller annat sätt agerat i 

enlighet med Kash & Darlings teorier om ”krisförebyggande” samt ”krisförberedelse”.  
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6. Slutdiskussion/Slutsats 

Här nedan skall vi genom diskuterande resonemang redogöra för de slutsatser denna 

studie generat. Vi sammanfogar tankar som uppstått vid genomförandet av studien och 

pressenterar de lärdomar och den förståelse vi erhållit. Resonemangen som förs återkopplas 

till det inledande syftet. 

 

 

6.1 Har den ekonomiska krisen påverkat ledarskapet i 

finansbranschen?  

 

Syftet med arbetet var främst att undersöka huruvida den nuvarande ekonomiska krisen haft 

en inverkan på ledarskapet, mer specifikt på ledarna för Exchange Finans AB. Vi har under 

uppsatsens gång arbetat med begrepp såsom ekonomisk kris och ledarskap, begrepp som båda 

innehar stor komplexitet. Såhär i efterhand är vi dock glada att ha följt vår intuition, då vi 

infunnit en stor mängt intressant information som bekräftar att ledare, verksamma under den 

ekonomiska krisen definitivt påverkats av denna instabila miljö. Det bör även nämnas att en 

bidragande faktor till denna inverkan är medias påtagliga inflytande, ett inflytande som 

ledarna inte undkommer.  

 

Denna påverkan kan tydligt utläsas då ledarnas sätt att leda idag skiljer sig nämnvärd från hur 

de brukade leda innan krisens uppkomst. Vid genomförandet av intervjuerna framkom att 

samtliga mellanchefers och vice VD:n Kenans ledarskap har påverkats av den nuvarande 

ekonomiska krisen på varierande vis. Vi har till följd därav diskuterat varför de tillfrågade 

ledarna och företagen ställt sig kritiska vid tillfrågningen om huruvida deras ledarskap 

påverkats av den ekonomiska krisen. Vi tror att denna kritiska inställning kan bero på att det 

råder en rädsla bland ledare verksamma i företag. Denna rädsla kan leda till att de inte vågar 

utrycka sig fritt, då de exempelvis inte vill framstå som illojala mot företaget eller berörd 

arbetsgivare. En annan anledning kan vara att respondenterna inte förstod frågan då ledarskap 

är ett stort ämnesområde. Det faktum att ledarskap är ett stort ämnesområde innebär också att 

det kan uppfattas och tolkas olika, något vi upptäckte då vi insåg att vi inte haft samma 

tolkning av ledarskapsbegreppet som respondenterna. Vid bearbetningen av vårt empiriska 

material lade vi märke till att majoriteten av respondenternas definition av ledarskap inte 

endast innefattade deras sätt att leda, utan även ledarna som personer, deras personligheter. 

Denna individuella tolkning ökade vår förståelse för dels de företag som ställt sig kritiska till 
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den ekonomiska krisens inverkan men också till de intervjuades respons vid tillfrågningen. 

Förvirringen kring ledarskapsbegreppet bekräftas även av att våra respondenter då de alla 

hade ett varierande sätt att se på ledarskap, hur en ledare är och bör vara. Vi kunde dock 

urskilja vissa gemensamma drag. Samtliga respondenter menade att man som ledare bör vara 

strikt samtidigt som man är omtänksam. De belyser även vikten av att som ledare vara lyhörd 

och uppmärksamma sina medarbetare, att dessutom kunna förstå deras potential och hur de 

skulle kunna gynna verksamheten är en vital egenskap.  Ytterligare en faktor som är av stor 

vikt är att man som ledare bör vara extremt kunnig inom det område man är verksam i. På 

grund av det ovansagda har vi kommit till insikt om att det denna förvirring gör det svårt att 

hitta en entydig betydelse av ledarskapsbegreppet. 

 

 Vi har införskaffat oss kunskap och kännedom som gör det möjligt för oss att 

konstatera att den ekonomiska krisen haft en tydlig påverkan på ledarskapet i 

finansbranschen. Vi kan sålunda konstatera att studiens delsyfte uppfyllts.  

 

6.2 På vilket sätt har ledarskapet påverkats? 

 

Då vi även hade som syfte att undersöka hur ledarskapet påverkats kan vi konsterna att ett 

antal förändringsfaktorer framkom under arbetets gång. Några av de många 

förändringsfaktorer som framkom frekvent var att de intervjuade ledarna införskaffat sig ett 

proaktivt tänk för att försöka förutspå vad som komma skall och hur detta kan komma att 

påverka dels dem själva men även företaget.  

 

De tillfrågade ledarna har till följd av den ekonomiska krisen även blivit mer försiktiga. 

Denna försiktighet innefattar rekrytering av ny personal, avvaktan vid investeringar, mer 

noggrant utförda kalkyleringar och dylikt. Ledare har dessutom möjligheten att under sådana 

omständigheter vara mer strikta. Denna strikthet samt den ökade kontrollen nyttjas dels för att 

motivera de anställda till att prestera maximalt men även för att genererar en starkare ”vi 

känsla”.  

 

Studiens resultat indikerar dessutom att flexibilitet är en vital egenskap att inneha, speciell i 

kristider. Vi kan konstatera att de intervjuade ledarena innehaft ett flexibelt sätt att leda, något 

som möjliggjort en effektiv anpassning av ledarskapet utefter de rådande omständigheterna. 
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Denna flexibilitet kan även återknytas till teorin om situationsanpassat ledarskap. Detta då de 

kontinuerligt anpassar sitt sätt att leda att till den rådande omgivningen. Den ekonomiska 

krisen har sålunda förändrat förutsättningarna för ledare och fått dem att agera på ett sådant 

sätt som de annars inte skulle ha gjort.  

 

 Då vi även hade för syfte att undersöka hur den ekonomiska krisen inverkat på 

ledarskapet anser vi oss, utifrån de ovanstående resonemangen, ha god grund att 

konstatera att krisens inverkan bland annat kännetecknas av ett proaktivt tänk, en 

större försiktighet, noggrannhet samt ökat flexibilitet och strikthet hos ledarna.  

 

6.3 Övriga ”findings” 

 

6.3.1 Mellanchefer 

Denna undersökning genererade även intressant information om mellanchefernas roll och 

bekräftade de svårigheter vi kunde infinna i teorin. Vår uppfattning utifrån de genomförda 

intervjuerna är dock att på grund av att Exchange Finans AB innehar en organisationsstruktur 

som värnar om både medarbetarna och de verksamma mellancheferna är dessa svårigheter 

inte påtagliga.  

 

6.3.2 Den ekonomiska krisens inverkan på Exchange Finans AB 

Vi kan även konstatera att den ekonomiska krisen satt sina spår i Exchange Finans AB. Vi har 

funnit tydliga indikatorer på att konsekvenserna av den ekonomiska krisen skulle vara 

betydligt värre om det inte vore för det imponerande framtidstänk företaget haft. Ytterligare 

en anledning till att krisens inverkan inte varit lika stor som den skulle kunna vara är att 

företagsledningen, dvs Kenan och Umit, tagit förvarningarna på en kommande kris på stort 

allvar. De förbereder således företaget och dess anställda genom att försöka förutspå vad som 

komma skall. Man har till följd av detta effektiviserat existerande produkter och utvecklar nya 

icke konjunkturkänsliga sådana. 

 

Organisationsstrukturen och sättet Kenan och Umit arbetar gör att de snabbt och effektivt kan 

fatta viktiga beslut rörande företaget och de anställda, något våra införskaffade teoretiska 

kunskaper framhäver som essentiellt. Ytterligare en bidragande faktor till att företaget lyckats 

handskats med krisen så bra är att de beslut som företagsledningen fattat till följd av den 
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ekonomiska krisen präglas av långsiktighet. Med tanke på att detta är ett relativt nytt företag 

anser vi att hanteringen av krisen varit imponerande. Detta kan jämföras med stora etablerade 

företag såsom Scania som fått vida drastiska åtgärder såsom exempelvis varsel och reducering 

av arbetstimmar.  

 

Vi kan på grund av det ovan sagda konstatera att Exchange Finans AB upplevt den aktuella 

lågkonjunkturen som en kris och har på grund därav uppfattat situationen som en 

krissituation. Något som inneburit att företaget implementerat en effektiv krisförebyggande 

och krisförberedelse, bestående av bland annat de stresstester man genomfört som inneburit 

att man innan krisen testat och förbättrat verksamheten. Det faktum att företaget även innehar 

en beundransvärd krishantering är enligt oss ytterligare en avgörande faktor till att man klarat 

av krisen utan några radikala förändringar.  
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7. Förslag till framtida forskning 

 

Utav den genomförda undersökningen kan vi bland annat konstatera att den nuvarande 

ekonomiska krisen haft en inverkan på ledare och deras sätt att leda. Det vore på grund därav 

intressant att vidare undersköka skillnaderna av en den ekonomiska krisens inverkan på större 

respektive mindre företag. Då effektiv krishantering för Exchange Finans AB varit 

betydelsefull är ytterligare ett förslag till vidare forskning att undersöka vikten av en effektiv 

krishantering och om denna är avgörande för ett företags överlevnad. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Det är runt dessa frågor vi vill samtala med de vi får förmånen att träffa. Intervjuerna kommer 

att kretsa kring dessa frågor som kommer att vara stommen. Dock finns utrymme för tillägg 

från båda respondenternas sida samt från oss som intervjuare.  

 

Bakgrund: 

1. Kort presentation 

2. Hur länge har Du arbetat som ledare? 

3. Vad har Du för tidigare erfarenheter av arbetet som ledare? 

 

Intervjufrågor: 

1. Hur skulle Du beskriva dig själv som ledare? 

2. Vilka förväntningar tycker Du generellt finns på ledare? 

3. Hur ser Du på omvärldens påverkan på Ditt ledarskap? 

 Har de svåra tiderna såsom den rådande ekonomiska kisen någon betydelse? 

4. Tycker Du att den ekonomiska krisen på något sätt påverkat Ditt ledarskap? 

 Vilka skillnader uppfattar Du på ditt sätt att leda jämfört med före krisen?   

5. Hur tycker Du att den nuvarande ekonomiska krisen har påverkat Ert företag? 

6. Vad anser Du vara viktiga åtgärder att beakta för att inneha en bra krishantering?  

7. Enligt en del artiklar innebär oförutsedda händelser, såsom en kris, svårigheter för en 

ledare. Vad anser Du om detta? 

8. Det finns studier som visar att ledare i kristider har en möjlighet att visa vad de går 

för. Stämmer det?  

9. Hur ser Du på Din roll som mellanchef? (mellanchefer) 

10. Vilka råd skulle Du ge en nytillträdd VD för ett bolag liknande Ditt? (VD:n) 

11. Om omvärlden vid den nye VD:ns tillträde just genomled en ekonomisk kris vad 

skulle Du särskilt skicka med honom som Dina bäste råd? (VD:n) 

12. Har du något Du vill tillägga som Du anser inte att vi inte fått med i denna intervju? 

Vi tackar för Din medverkan! 
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9.2 Bilaga 2: Intervjuguide för mellancheferna 

 

Det är runt dessa frågor vi vill samtala med de vi får förmånen att träffa. Intervjuerna skall 

kretsa kring dessa huvudfrågor som kommer att användas som en mall. Då vi som intervjuare 

är flexibla finns utrymme för kompletteringar under intervjuerna från båda respondenternas 

sida samt från oss som intervjuare.  

 

Bakgrund: 

1. Kort presentation 

2. Hur länge har Du arbetat som ledare? 

3. Vad har Du för tidigare erfarenheter av arbetet som ledare? 

 

Intervjufrågor: 

1. Hur skulle Du beskriva dig själv som ledare? 

2. Vilka förväntningar tycker Du generellt finns på ledare? 

3. Hur ser Du om omvärldens påverkan på Ditt ledarskap? 

 Har de svåra tiderna såsom den rådande ekonomiska kisen någon betydelse? 

4. Tycker Du att den ekonomiska krisen på något sätt påverkat Ditt ledarskap?  

5. Hur tycker Du att den nuvarande ekonomiska krisen har påverkat Ert företag? 

6. Hur ser Du på Din roll som mellanchef? 

7. Har du något Du vill tillägga som Du anser inte att vi inte fått med i denna intervju? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tackar för Din medverkan! 
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9.3 Bilaga 3: Intervjuguide för VD:n 

 

Det är runt dessa frågor vi vill samtala med de vi får förmånen att träffa. Intervjuerna kommer 

att kretsa kring dessa frågor som kommer att vara stommen. Dock finns utrymme för tillägg 

från båda respondenternas sida samt från oss som intervjuare.  

 

Bakgrund: 

1. Kort presentation 

2. Hur länge har Du arbetat som ledare? 

3. Vad har Du för tidigare erfarenheter av arbetet som ledare? 

 

Intervjufrågor: 

1. Hur skulle Du beskriva dig själv som ledare? 

2. Vilka förväntningar tycker Du generellt finns på ledare? 

3. Hur ser Du på omvärldens påverkan på Ditt ledarskap? 

 Har de svåra tiderna såsom den rådande ekonomiska kisen någon betydelse? 

4. Tycker Du att den ekonomiska krisen på något sätt påverkat Ditt ledarskap? 

 Vilka skillnader uppfattar Du på ditt sätt att leda jämfört med före krisen? /Hur 

har rollen som ledare förändrats till följd av lågkonjunkturen?  

5. Hur tycker Du att den nuvarande ekonomiska krisen har påverkat Ert företag? 

6. Vad anser Du vara viktiga åtgärder att beakta för att inneha en bra krishantering?  

7. Vilka råd skulle Du ge en nytillträdd VD för ett bolag liknande Ditt om omvärlden vid 

den nye VD:ns tillträde genomled en ekonomisk kris?  

8. Har du något Du vill tillägga som Du anser inte att vi inte fått med i denna intervju? 

 

 

 

 

 

Vi tackar för Din medverkan! 


