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Destruktivt ledarskap vid krishantering 

Påverkar det effektiv hantering av kriser och olyckor? 
 

 

Att vara ledare vid hantering av olyckor och samhällskriser 

innebär att leda under press. Vid kriser och olyckor går ledare 

från en vardaglig, till en mer riskfylld kontext som 

karakteriseras av osäkerhet och otydlighet. Ledare som kan 

hantera båda dessa sammanhang blir en viktig förutsättning 

för en effektiv hantering av kriser och olyckor.  

Forskning inom området indikerar att en miljö med stress och risker 

kan bidra till att ledare oftare använder destruktiva ledarbeteenden. 

Det får följdeffekter som bristande tillit från medarbetarna. Det kan 

även leda till att medarbetarna presterar sämre samt att 

organisationens resultat och medarbetarnas hälsa påverkas. Att leda 

utan tillit är mycket svårt och forskning visar att förlorad tillit ofta är 

omöjlig att återskapa. 

 

Studiens syfte och upplägg 

Det övergripande syftet i denna studie är att öka kunskapen om 

destruktivt ledarskap i krishanteringsorganisationer och hur det 

påverkar individerna som arbetar med krisen eller olyckan. 

 

Mer specifikt att studera: 

 Vilken typ av destruktiva ledarbeteenden kan identifieras hos 

ledare i krishanteringsorganisationer? 

 Skiljer sig ledarens vardagliga beteenden från ledarens 

beteenden vid kriser och olyckor? 

 Vilket samband finns mellan destruktiva ledarbeteenden och 

underställdas tillit och prestation? 

 

Projektet består av två delstudier: I den första delstudien intervjuas 

ledare och medarbetare som är involverade i krishantering kring 

erfarenheter av destruktivt ledarskap. Informanterna arbetar inom 

kommun, länsstyrelse, polis och räddningstjänst. I den andra 

delstudien utförs en uppföljning av den första studien med en 

enkätstudie som också riktar sig till ledare och medarbetare i 

krishanteringsorganisationer.   

 

Projektet startade i juli 2017 och beräknas vara slut i juni 2019. 
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