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Abstract: Påverkas officerarnas beslutsfattning om de utsätts för stress? 
Den här uppsatsen handlar om stress och ledarskap och hur de två begreppen påverkar varandra. 
Bakgrunden till detta arbete är att belysa hur stress påverkar ledarskapet och beslutsfattandet. Syftet 
med arbetet är att undersöka hur stress påverkar officerare inom Försvarsmakten som sitter i 
beslutsfattande ställningar. Med den här uppsatsen vill författaren ge en större förståelse för hur stress 
påverkar officerare när de ska fatta beslut. Det här ska genomföras genom att besvara följande tre 
frågeställningar: Vad är stress? Vad är ledarskap? Hur påverkas en officer vid beslutsfattande om 
han/hon befinner sig under stress? Problemformuleringen är att idag talas det om att stress påverkar 
oss mer än vad den gjorde förr. Vilka effekter har detta på officerare och deras beslutsfattning? 
Metoderna som används för att genomföra denna uppsats är en kvalitativ och deskriptiv metod. En 
slutsats av studien är att det är väldigt individuellt hur mycket varje officer kommer att påverkas 
under stress men att stress på ett eller annat sätt påverkar deras beslutsfattning. En annan dragen 
slutsats är att om en grupp har goda relationer så kommer det att underlätta om de hamnar i en 
stressfylld situation. 
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Abstract: Does stress have an effect on officers decision-making   
This essay is about stress and leadership and how they affect each other. The background to this 
essay is to show how stress affects leadership and the officers’ ways to make decisions. The purpose 
of the essay is to investigate how stress affects an officer in a decision making position within the 
armed forces. With this essay the author want to create bigger understanding on how stress affects the 
officer when they are about to make a decision. In order to do this the author has three questions that 
he would like to answer. What is stress? What is leadership? How does the officers decision making 
affect him when he is under stress? The problem formulation is that in today’s society stress is 
affecting us more than it used to do. What effect has this had on the officers and their decision 
making? The methods the author used in this essay were qualitative and descriptive method. One of 
the conclusion that the author made was that it is vary individual how much every officer affects of 
stress. But it will in some way affect there decision making. One other conclusion was if a group has 
a good relationship within the group, this will make it easier to act if they would get in a stressful 
situation. 
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1 Inledning 

Stress är något som alltid har påverkat människan. Vi har alltid varit utsatta för stress, dock 

har det som stressar oss ändrats radikalt genom århundraden. På stenåldern kunde stress 

utgöras av att vi tvingades fly ifrån vilda djur för att skydda oss. På senare år har människan 

blivit mer bofast och därmed uppstår stress vid fler situationer så som att ta hand om familj, 

bostad och välfärd. I dagens samhälle finns det betydligt fler saker som framkallar stress hos 

människor. Hela samhället håller ett högre tempo idag än vad det gjorde för 50 år sedan. Detta 

högre tempo påverkar människor i olika grad. Vissa blir mer effektiva av lagom stress medan 

andra människor inte alls klarar av stress. Idag kan stress handla om att exempelvis få in 

arbeten i tid eller att prestera bra för att bli accepterad inom vissa samhällskretsar. 

 

Bakgrunden till detta arbete är att belysa hur stress påverkar ledarskapet och beslutsfattandet. 

 

Vad är ledarskap? Det finns många uppfattningar om vad ledarskap är för något. Den vinkel 

som kommer att studeras i den här uppsatsen är militärt ledarskap. En formulering för militärt 

ledarskap är ”att påverka någon/några i syfte att nå ett visst mål”1. På lägre nivåer kan direkt 

ledarskap användas. Direkt ledarskap innebär att ledaren har direkt kontakt med de han/hon 

leder. ”se varandra i ögonen”. På högre nivåer av ledarskap används indirekt ledarskap. 

Ledaren har kontakt med sina direkt underställda chefer men inte direkt med soldaterna.2 

 

Vad är stress? Stress är något som påverkar oss människor väldigt olika. Stress för författaren 

är att känna att inte hinna med att göra de åtaganden han har. Att känna att inte räcka till. 

Stress kan även vara att någon har lite att göra. Att bli stressad över att det inte finns 

någonting att göra. Vissa människor skulle nog kalla detta för rastlöshet. Stress är något som 

påverkar hela människan. Det påverkar våra känslor, vårt beteende och hur vi reagerar. Stress 

ska inte bara uppfattas som något negativt. Stress är en överlevnadsinstinkt hos oss 

människor. Forskning visar att för hög eller för låg stressnivå försämrar människans 

prestationsförmåga.3 

 

                                                
1 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 18 
2 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 18 
3 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 199 
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Författaren har valt det här ämnet för att studera ledarskapet och undersöka hur det fungerar 

under pressade situationer. Detta kopplat till stress, för att ta reda på hur människan reagerar 

på stress och vilka effekter det får på beslutsfattandet och ledarskapet. 

 

För att göra detta kommer författaren att undersöka olika modeller och även undersöka vad 

olika teoretiker säger om stress och ledarskap. 

 

1.1 Problemformulering 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur stress påverkar ledarskapet i pressade situationer. I 

dagens samhälle är det mycket troligt att personer i ledarskapspositioner utsätts för stress både 

på och utanför sin arbetsplats. Kan detta speciellt gälla militärer vars vardag är att lösa olika 

former av uppgifter under press? Det författaren vill undersöka är om officerarnas 

beslutsfattning påverkas om de utsätts för mycket eller för lite stress. Idag går det att läsa mer 

och mer i både tidningar och böcker om hur människan blir/är stressad. Författaren vill 

undersöka om det här även gäller våra ledare inom Försvarsmakten och hur detta påverkar 

deras ledarskap. 

 

Idag talas det om att stress påverkar oss mer än vad den gjorde förr. Vilka effekter har detta på 

officerare och deras beslutsfattning? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka hur stress påverkar officerare inom Försvarsmakten som 

sitter i beslutsfattande ställningar. Med den här uppsatsen vill författaren skapa en större 

förståelse för hur stress påverkar officerare när de ska fatta beslut.  

 

Denna förståelse vill författaren uppnå genom att lägga fram följande frågeställningar. 

 

 Vad är stress?  

 Vad är militärt ledarskap? 

 Hur påverkas en officers beslutsfattande om han/hon befinner sig under stress? 
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1.3 Avgränsningar 

Författaren väljer att avgränsa sig till svenska Försvarsmakten och till svenska officerare för 

att få koppling till ledarskap. Författaren kommer till största del att inrikta sig på militärt 

ledarskap men kommer att presentera vissa allmänna teorier om ledarskap för att få en bra 

översikt över vad ledarskap är. Stress och ledarskap förekommer överallt i vårt samhälle. De 

två sakerna finns med i nästan alla vardagssituationer. Ledarskap bedrivs på nästan alla 

arbetsplatser. De flesta människor har en chef över sig som fattar beslut och sätter upp mål för 

gruppen. Stress finns exempelvis i att du ska prestera någonting och kanske inte känner att det 

finns tillräckligt med tid. Anledningen till att författaren bara vänder sig mot Försvarsmakten 

är att stress och ledarskap är två väldigt breda ämnen, och även inom militären är ledarskap 

och stresshantering viktigt för att alla i Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter på bästa 

sätt. En officer hamnar ofta i situationer där det krävs bra ledaregenskaper och förmåga att 

arbeta under stress. Därför tycker författaren det är viktigt att undersöka dessa ämnen 

närmare. 

 

I denna studien kommer författaren att begränsa sig till tre olika ledarskapsmodeller och tre 

olika stressmodeller. Ledarskapmodellerna är följande: Blake och Moutons ledarskapsmatris 

från 1964. Herseys, Blanchards och Johnsons modell av situationsanpassat ledarskap från 

1969. Alvesson och Ydèns modell över ledarskap ifrån 2000. Dessa modeller kommer att 

användas dels för att Försvarsmakten grundar sitt ledarskap på dessa modeller idag och dels 

för att några av modellerna har varit grund för hur ledarskap har utvecklats under 1900-talet. 

 

Den första modellen för stress är Elliot och Eisdorfers modell från 1982 som bygger på fyra 

olika typer av stressorer. Stressorer är klassifikationer av stressfyllda händelser.4 Andra 

modellen är Enander, Larsson och Wallenius modell. Den bygger på händelseförloppet utifrån 

individens upplevelser. Den tredje och sista modellen författaren kommer att undersöka i det 

här arbetet är den modell som Lazarus och Folkman har tagit fram. Modellen bygger på 

probleminriktad eller känsloinriktad stresshantering. Även dessa modeller valdes för att 

Försvarsmakten använder sig av dessa idag och även dessa ligger till grund för många andra 

stressundersökningar. 

 

                                                
4 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 187 



michael sördal 7(39) 

Alla dessa modeller kommer att förklaras djupare i arbetes analysdel. Själva modellerna 

presenteras som bilagor. 

 

2 Metod 

I detta kapitel beskriver författaren de metoderna som används i studien och varför dessa 

används. 

 

2.1 Kvalitativ metod och deskriptiv metod 

Kvalitativ metod innebär att författaren kan använda sig av redan skrivna källor för att 

beskriva och berätta om texten. Detta kommer författaren av denna uppsats att göra genom 

textanalys av det material som har samlats in. Som presenterades tidigare, är syftet med denna 

uppsats att ge förståelse för hur stress påverkar människor, och det är därför författaren 

använder sig av en kvalitativ studie. Kvalitativ metod innebär ett förståelseinriktat arbete. Här 

är fallet att förståelse ska skapas och forskningsresultaten kanske inte är av största intresse.5 

En annan anledning till att författaren har valt kvalitativ metod är flexibiliteten som det 

innebär vid läsning. I metodhandboken beskrivs det så här.  

 

”I en kvalitativ ansats är flexibiliteten vid dataanalys ganska stor eftersom du vid 

intervjuer eller läsning av dokument kan få nya idéer som leder dig framåt hela 

tiden i forskningsprocessen. Svårigheten kan dock vara att det är svårt att sätta 

punkt, man hittar ju ofta nya spännande data som man vill använda.”6 

 

Författaren kommer även att använda sig av deskriptiv metod. Det här innebär att författaren 

kommer att berätta om innehållet i arbetet på ett beskrivande sätt. Med beskrivande studier 

menas att författaren besvarar frågor som var, när, hur, vem eller vilka.7 Ett beskrivande sätt 

kan med fördel användas då författaren har en frågeställning av allmän art.8 Både stress och 

                                                
5 Metodhandboken. 2008.sid 13 
6 Metodhandboken. 2008. sid 13 
7 Medtodpraktikan konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm. Norsteds Juridik AB. 2009. 

sid 37 
8 Rolf Ejvegård. Vetenskaplig metod. Lund. Studentlitteratur. 2003. sid 32. 
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ledarskap är två stora ämnen som är av allmän karaktär och därför lämpar sig denna metod 

bra här.  

 

Kvantitativ metod valdes bort då författaren inte vill mäta något statistiskt eller något fast 

resultat i sin uppsats. Det viktiga i denna uppsats är inte att fastna på svart eller vitt utan att 

kunna läsa mellan raderna när det gäller stress. Exempelvis vill författaren inte mäta hur 

mycket stress en människa klarar av, utan snarare ge en förståelse för vad som gör människor 

i ledande positioner stressade. 

 

”Det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är den uttalade viljan att 

se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade 

personernas eget perspektiv.”9 

 

Citatet ovan beskriver vad författaren vill uppnå med den här uppsatsen på en bra sätt. 

Författaren kommer att tolka en del texter utifrån sitt eget perspektiv. 

 

2.2 Källor och källkritik 

De källor författaren har använt sig mest av i detta arbete är Försvarsmaktens egen litteratur 

inom ämnet. Dessa är, Direkt ledarskap, Pedagogiska grunder och Militärt ledarskap när det 

gäller. Dessa böcker beskriver väldigt grundläggande vad både stress och ledarskap är. Dessa 

böcker används av Försvarsmakten för utbildning inom ämnet ledarskap. Dock måste 

författaren vara kritisk mot dessa böcker då de är vinklade för just Försvarsmakten. 

Författaren har även använt sig utav civila böcker som inte belyser stress eller ledarskap ur ett 

militärt perspektiv. Exempelvis har författaren använt sig av en bok som heter Stress en del av 

livet av Marianne Frankenhaeuser. Den här boken har en mer allmän syn på stress än det som 

tas upp i Försvarsmaktens böcker. Många av modellerna kring stress som författaren kommer 

att använda sig av i arbetet bygger på forskningen från 50-60talet.   

 

                                                
9 Metodhandboken. 2008 sid 13 
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3 Tidigare forskning 

Inom både ledarskap och stress finns det gott om tidigare forskning. Amerikanerna har dragit 

många slutsatser ifrån både Afghanistan och Irak hur beslutfattare påverkas av stress. Dock 

har författaren valt att använda sig av modellerna som den svenska Försvarsmakten använder 

sig av för att kunna skapa mer förståelse hur den svenska Försvarsmakten jobbar med 

ledarskap och stress. 

 

Den forskningen som Försvarsmakten tidigare har byggt sitt ledarskap kring härstammar ifrån 

så kallade Ohio-skolan. Det här är forskning som inleddes redan 1945 på Ohio State 

University. Forskningen inriktade sig på ledarens beteende, varav två huvudgrupper av 

beteende trädde fram. Dessa grupper var omtänksamhet och styrning.10 Ohio-skolan ligger til 

grund för flera andra undersökningar som har gjorts. En modell som Försvarsmakten 

använder sig av är den modell som Blake och Mouton tog fram 1964. (se bilaga 2, figur 2).  

 

1969 togs en annan modell fram som kallades situationsanpassad ledarskapsmodell. Det var 

Hersey, Blanchard och Johnson som tog fram denna modell. (se bilaga 2, figur 3). Den bestod 

av en matris som hade två riktningar, uppgiftsinriktat ledarskap och relationsinriktat 

ledarskap.  

 

Idag används en modell som delar upp ledarskapet i tre områden, ledarkarakteristiska och 

omgivningskarakteristiska som i sin tur leder till en ledarstil (se bilaga 2, figur 1) 

Denna modell bygger på tre ledarskapsstilar; Utvecklande ledarskap, konventionellt ledarskap 

och icke-ledarskap. (se bilaga 2, figur 1) Modellen togs fram 2000 av Alvesson och Ydèn. 

 

Inom området stress finns det enorma mängder med forskning. I den här uppsatsen avser 

författaren avgränsa sig till Försvarsmakten och stress som kan uppstå eller uppträda i den 

verksamheten Försvarsmakten dagligen bedriver.  

 

Den tidigare forskningen som författaren har undersökt är de modellerna som det svenska 

försvaret har använt sig av genom åren. En modell som togs fram 1982, är Elliot och 

Eisdorfers som bygger på att det finns fyra olika stressorer att utgå ifrån. Dessa är akuta 

                                                
10 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 33 
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tidsbegränsande stressorer, stressor sekvenser, kroniska intermittenta stressorer och kroniska 

stressorer.  

 

En annan modell som författaren har undersökt när han har genomfört detta arbete är den 

modell som Enander, Larsson och Wallenius har tagit fram. Den bygger på händelseförloppet 

utifrån individens upplevelser. (se bilaga 1, figur 1)  

 

Den mest betydelsefulla modellen för Försvarsmakten anser författaren vara den som Lazarus 

och Folkman har tagit fram. (se bilaga 1, figur 2) Den här undersökningen bygger på 

probleminriktad eller känslo inriktad stresshantering. Den här modellen kommer författare att 

gå igenom senare i studien.  

 

4 Disposition 

Första kapitlet börjar med att författaren kort beskriver bakgrunden till arbetet genom att leda 

in läsaren på vad arbetet ska handla om. Det ger lite bakgrund till vad de två stora begreppen 

stress och ledarskap innebär. Därefter leds läsaren vidare in på författarens 

problemformulering. Härnäst presenteras syftet och de tre frågeställningarna som har valts för 

att besvara syftet. I kapitel ett kan läsaren också bekanta sig med avgränsningarna som har 

gjorts för detta arbete. 

 

I andra kaptilet kommer författaren att presentera vilka metoder som har använts till det denna 

studie och varför just dessa metoder har valts. Metoderna som används är deskriptiv och 

kvalitativ metod. Insamlingen av material har utgjorts av en litteraturstudie. Författaren har 

samlat på sig material och gjort en tolkning av materialet. I detta kapitel kommer även 

källor/källkritik att beröras. 

 

Tredje kapitlet kommer att behandla den tidigare forskningen som författaren har undersökt 

till den här studien. 

 

Fjärde kapitlet är denna disposition 

 

Femte kapitlet är där avhandlingen tas upp. Här går författaren igenom stress och ledarskap på 

djupet samt hur dessa två förhåller sig till varandra.  
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Sjätte kapitlet är en diskussion där författaren kommer att delge läsaren sina egna synpunkter 

och ideer på stress och ledarskap och hur de påverkar varandra. Där kommer även förslag till 

fortsatt forskning att tas upp. 

 

Sjunde kapitlet är en sammanfattning av vad författaren har kommit fram till i sin studie. 

 

5 Analys 

5.1 Stress 

Som det tidigare har nämnts är stress något som alltid har påverkat människan. Dock har 

stress ändrats genom århundraden. Det som gör oss stressade och hur vi hanterar stress har 

också ändrats mycket genom åren. Stress för flera hundra år sedan kunde vara att människan 

reagerade på ett hot, exempelvis att bli attackerad eller att bli jagad av något vilt djur. Den 

kroppsliga stress som uppstod då fyllde självklart ett syfte, att kämpa eller fly. Nu talar vi om 

rent fysiologiska funktioner som spelade in. Det som händer i kroppen vid en stressreaktion är 

att icke viljestyrda funktioner aktiveras. Nervsystem, hormonsystemet och immunförsvaret är 

sådana funktioner som kan aktiveras av stress. Den största skillnaden som varje individ 

kommer att märka av är av rent kroppslig karaktär. Adrenalin pumpas ut i blodet, pulsen 

stiger och musklerna spänns.11 Dessa reaktioner har människan alltid haft med sig genom 

tiderna. När människan kom till handlade det om överlevnad, att klara livhanken eller att 

skydda något. Troligtvis handlade det om att skydda familj och hem. Vilket det självklart kan 

handla om i dagens samhälle också.  

 

Problemet med stress är att det är väldigt svårt att definiera vad stress är för något. Att säga att 

en händelse är stressfylld är svårt. När någon ska undersöka begreppet stress måste de alltid 

tänka på att alla individer uppfattar stress på helt olika sätt. Varje individ tolkar och upplever 

situationer helt olika. Hur de olika individerna uppfattar stress kan bero på många faktorer. 

”Sanningen bor i betraktarens ögon” är ett citat som används ofta inom stressforskning. 

Människan skapar en bild av omgivningen som finns runt omkring. Det människor uppfattar 

                                                
11 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 198 
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med sina sinnen, syn, hörsel, smak, känsel och lukt. Med denna information skapar 

människan sig en yttre bild av sin omgivning.12  

 

Den yttre bilden påverkar människan vare sig hon vill det eller inte. Alla dessa saker som 

händer runt omkring oss kan människan inte alltid styra som hon/han vill vilket kan leda till 

att vissa individer upplever yttre miljöer som stressfyllda. Detta är av största vikt för militärer 

som påverkas mycket av yttre miljöer. Både i hemmamiljö och när de är på 

utlandstjänstgöring. På hemmaplan är de yttre miljöerna ganska välkända och det kan de 

flesta militärerna hantera utan någon form av stress. Om militärerna däremot befinner sig 

utomlands påverkas de av fler yttre miljöer än vad de är vana vid hemma på förbandet. Här 

kan olika kulturer spela in och okända miljöer som militärerna kanske inte vet hur de ska 

tolka.  

 

En viktigare punkt i begreppet stress är den inre miljön som människan bygger upp hos sig 

själv. De här är bilden som varje enskild person skapar sig utifrån det förutsättningar personen 

ifråga har med sig. Här handlar det istället om olika situationer i livet som har färgat av sig på 

personen ifråga. Hur mycket stress en människa kan tåla beror dels på uppväxt, uppfostran 

och även på inlärning.13 Alla människors uppväxt skiljer sig ifrån varandras och det gör 

självklart att vi blir olika individer. Har en person haft en trygg och säker uppväxt med ett 

stort socialt liv är det troligt att det kan vara till en stor fördel senare i livet. Det sociala livet 

kan vara av stor betydelse i livet. Med en stor social förmåga kan det vara lättare att hamna i 

de miljöer som stimulerar en bäst och kan skapa förutsättningar att göra det som passar den 

personen bäst.14 Utbildning är också något som till stor del gör oss till den personen vi blir 

senare i livet. Eftersom människan idag spenderar stor del av sina yngre år i skolan färgas 

personen även av hur utbildningen är och vad det är för utbildning.  

 

Åter igen är det här viktigt för hur militären hanterar stress. Det är viktigt att officeren som 

ska agera lärare och som ska utbilda soldater inte upplevs som stressande, utan att soldaterna 

kan känna att officeren kan hjälpa dem att skapa en förmåga som de sedan ska använda i sin 

framtida tjänstgöring. Om soldaten känner läraren som någonting stressande kan detta leda till 

                                                
12 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 190 
13 Marianne Frankenhaeuser, Maj Ödman. Stress en del av livet. Värnamo. AB fälths tryckeri. 1992. sid 66 
14 Marianne Frankenhaeuser, Maj Ödman. Stress en del av livet. Värnamo. AB fälths tryckeri. 1992. sid 66.  
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känslan av att inte duga. Vilket kan vara en stor stressfaktor för många soldater.15 Här gäller 

det även för Försvarsmakten att undersöka vilka tekniker av stresshantering som passar för 

olika situationer och olika individer. Detta är viktigt då Försvarsmakten agerar i många olika 

kulturer och miljöer som påverkar personer på olika sätt. Här kommer fokus att hamna 

mycket på ledaren, då måste ledaren kunna vara självkritisk för att lyckas så bra som möjligt 

med den utbildning ledaren bedriver.  

 

Olika läggningar, livserfarenheter och vart individen befinner sig i livet kommer alltid att göra 

så att människan uppfattar situationer ur olika synvinklar. Vår uppväxt formar oss till den 

människan vi kommer att bli som vuxna. Återigen kan detta kopplas till ”sanningen bor i 

betraktarens ögon.” 

 

För att benämna vad en stressfylld situation kan vara tog forskarna Elliot och Eisdorfer (1982) 

fram en klassifikation på vad olika stressorer kan innebära. De kom fram till fyra olika typer 

av stressorer. De är akuta/tidsbegränsade stressorer, stressorsekvenser, kroniska intermittenta 

stressorer samt kroniska stressorer. Som nämndes innan så tolkar varje person situationer på 

olika sätt. Deras definition om hur stressfyllda händelser kan uppfattas lyder enligt följande: 

 

”Akuta, tidsbegränsade stressorer som att hoppa fallskärm, bli utsatt för 

beskjutning eller delta i annan stridsaktivitet. 

Stressorsekvenser, eller serier av händelser som under en länge tidsperiod 

påverkar individen som ett resultat av en inledande händelse. Exempel på 

detta är att bli arbetslös, att gå igenom en skilsmässa eller förlora någon 

genom dödsfall. 

Kroniska intermittenta stressorer, till exempel konfliktfyllda besök hos en 

högre chef, besök som kan förekomma en gång om dagen, en gång i veckan 

eller en gång i månaden. 

Kroniska stressorer till exempel permanenta funktionshinder eller kronisk 

stress på arbetet, vilka kan, men inte behöver, vara initierade av en enskild 

händelse och som kan bestå kontinuerligt under lång tid.”16 

 

                                                
15 Folke P Sandahl. Pedagogiska grunder. Stockholm. Försvarsmakten. 2006. sid 207 
16 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 187 
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Inom Försvarsmakten kan det vara vanligt att soldaterna utsätts för aktiviteter som kan utlösa 

de här stressorerna hos en person.  

 

Tidigare i det här stycket nämndes att olika människor tolkar situationer helt olika. I 

tolkningsprocessen arbetar människan utifrån två grundfrågor. ”är det hotfullt?” och ”vad kan 

jag göra?”17 Lazarus och Folkman (1984) beskriver att individer kan tolka situationer på tre 

olika sätt; irrelevant, gynnsam/positiv eller stressfylld. Vidare pratar de om att människan 

börjar försöka bemästra situationen. Detta kan ske genom att personen väljer det här själv 

eller att det sker omedvetet. Vilket personen ifråga än väljer kommer det här att leda till två 

olika sätt att hantera stress; probleminriktad stresshantering eller känsloinriktad 

stresshantering.18 (se bilaga 1, figur 2)  

 

Med probleminriktad stresshantering menas att ledaren försöker hitta lösningar på problemen 

genom att analysera problemet. Att ha förmågan att kunna kommunicera och samverka med 

andra människor hjälper till stor del att lösa problem med andra människor. Har ledaren inte 

den här förmågan kan det bli svårare att prata med andra människor och lösa problem 

tillsammans med dem. Inom militären är det viktigt att kunna kommunicera bra. Exempel på 

detta kan vara utlandstjänstgöring. Troligtvis i ett missionsområde så finns det flera olika 

länder och alla har sitt eget språk och sin egen kultur. Om officeren har en god förmåga till 

kommunikation och kan visa det på andra sätt än bara tal går nog nästan alla problem att lösa.  

 

Känsloinriktad stresshantering är precis vad det låter som, att kunna hantera sina känslor när 

stressfyllda situationer uppstår. Lazarus och Folkman har med några av de vanligaste 

punkterna till det här i sin modell. Det punkter som de har med är följande; Positivt tänkande, 

självkontroll, önsketänkande, distansering och flykt. Positivt tänkande som innebär att 

personen försöker vara positiv trots pressade lägen. Självkontroll kan vara att personen 

kontrollerar sig och lägger band på sig själv trots att personen är arg eller liknande. 

Önsketänkande kan vara att personen tolkar situationer på orealistiska sätt. Distansering kan 

vara att personen skjuter ifrån sig problemet genom att hitta på något helt annat under en tid. 

Det sista beteende, flykt, kan på ledarnivå innebära att ledaren flyr ifrån sitt ansvar.19 Den 

                                                
17 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 190. 
18 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 192 
19 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 192 
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sista punkten kan inom det militära få väldigt stora konsekvenser om officerarna skulle fly 

ifrån sitt ansvar. Eftersom mycket av Försvarsmaktens verksamhet kan beskrivas som farligt 

eller riskfyllt är de viktigt att cheferna tar sitt ansvar och följer upp verksamheten för att se till 

att allting går rätt till och ingen blir skadad. 

 

Dessa är olika sätt för oss människor att hantera stress. De olika sätten är mekanismer vi 

väljer att aktivera. Utöver dessa olika sätten finns det funktioner i kroppen som inte styrs av 

vår vilja. De kallas för psykiska försvarsmekanismer. De är också till för att försvara oss mot 

stress. För att bara ta upp några av dem kan bortträngning och förnekande nämnas. 

Bortträngning innebär att psykiska impulser trängs undan av hjärnan. Förnekande innebär att 

människan inte vill inse att ett hot eller liknande finns. Kort och gott blundar människan för 

fakta.20 Efter en svensk undersökning av FN-soldater (Wallenius, 1997) visade det sig att en 

vanlig tanke bland soldater har visat sig vara ”det där händer inte mig”. Här inses det ganska 

snabbt att soldaterna kommer att utsätta sig själv för onödiga risker om de har det här 

tankesättet. 

 

En annan modell av människors stressuppfattning som används mycket inom militära 

sammanhang är Enander, Larsson och Wallenius modell. (se bilaga 1, figur 1) Modellen 

består av fyra stycken rutor som beskriver om situationen tolkas som klar/oklar och 

påverkbar/opåverkbar.  

 

I fält A är situationen klar och påverkbar. Exempelvis inom marinen kan det vara att fartyget 

möter ett annat fartyg som är på väg rakt emot en själv. Officeren på bryggan kan då påverka 

sin situation genom att väja för det mötande fartyget. I fält B är situationen klar men 

opåverkbar. Exempel på det här är om det händer en olycka, du vet vad som har hänt men är 

beroende av hjälp utifrån. I fält C är situationen oklar och påverkbar. Exempelvis om det finns 

ett terroristhot så vet du inte vart terroristerna kan slå till men genom att öka din säkerhet och 

säkerhetskontroller kan du påverka din chans att upptäcka avvikelser. I den sista rutan, ruta D 

är situationen oklar och opåverkbar. Exempel på en sådan situation kan vara en 

kärnkraftverksolycka, men du kan inte räkna på hur mycket radioaktivt nedfall det blir och det 

finns inget du kan göra för att påverka det heller. 

 

                                                
20 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 194 
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Som det har nämnts innan i arbetet finns det mycket som påverkar oss människor och 

självklart finns det även saker som påverkar våra sätt att välja med vilka metoder vi ska 

hantera stress. En frisk och kry människa i bra fysisk och psykisk form kommer självklart att 

kunna hantera stress på ett mycket bättre sätt än vad en människa som är sjuk eller mår 

psykiskt dåligt kommer att kunna. 

 

5.2 Ledarskap 

Som nämndes under inledningskapitlet är en formulering av militärt ledarskap ”att påverka 

någon/några i syfte att nå ett visst mål”21. Den här förklaringen på ledarskap kan även gälla 

den civila biten av ledarskap. En ledare ska alltid sträva efter att nå ett visst mål. I det här 

stycket ska författare gå in mer på djupet vad just militärt ledarskap innebär och även beskriva 

vissa av modellerna som finns för ledarskap.  

 

När ledarskap nämns är nog det flesta människorna snabba på att måla upp en bild vad 

ledarskap innebär just för dem. Det kan vara allt ifrån chefen på jobbet till en gammal 

krigsherre som kommer på tal när det gäller ledarskap. För att titta tillbaka historiskt beskrev 

exempelvis Platon 350 år före Kristus att det fanns tre typer av ledare. Dessa tre var 

statsmannen, den militäre befälhavaren samt affärsmannen. En annan som tidigt la grunden 

för vad som skulle menas med ledarskap var Machiavelli (1532). Machiavelli pratade om att 

den som har makten har både rätt och en skyldighet att ta till alla medel för att uppnå ett mål. 

Detta utan hänsyn till lidande av enskild medborgare.22  

 

Det här är tidiga uppfattningar om vad ledarskap är för någonting. Idag skulle nog 

uppfattningen av ledarskap se annorlunda ut. Visst finns grunder kvar, som att en ledare till 

exempel utövar makt i någon form och att ledaren vill/ska uppnå mål. Makt är något som 

alltid kommer att gå hand i hand med ledarskap. Makt är inte alltid något som ses positivt på, 

men för att få en bra förståelse för ledarskap och de olika modellerna bör individen ha 

förståelse hur dessa två begrepp hör ihop. Makt kan arta sig på olika sätt. Till exempel 

belöningsmakt, tvångsmakt, legitimmakt, personligmakt och expertmakt. Hur går det här ihop 

med ledarskap? Många människor ser makt som något som påverkar människor som är under 

                                                
21 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 18 
22 Lars Andersson. Militärt ledarskap när det gäller. Karlstad. One digitaltryck. Tredje upplagan. 2006. sid 45 
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en själv i en organisations hierarki. Faktum är att makt kan påverka både uppåt och även åt 

sidorna i en organisation.23 Svenska officerares makt är begränsad enligt regler och lagar 

inom organisationen. Detta för att makten inte ska kunna missbrukas. Dock finns det 

situationer där människor som vill utöka sin makt kanske tar tillfället i akt. Om en person har 

för lite makt och vill ha mer kan personen kanske tänka sig att bryta mot regler och lagar för 

att få mer makt. Därför är det viktigt att ledaren tar till vara på gruppens kompetenser på rätt 

sätt. Då kan individen känna sig mer till rätta med att ha en ledare över sig. Det här gör även 

att ledarens makt kan accepteras lättare.24  

 

En betydelsefull forskningen inom ledarskap som ligger till grunden för många efterföljande 

undersökningar är Ohio-skolan. Det som utmärkte den här forskningen var att den beskrev 

ledarens beteende istället för deras personlighetsegenskaper. I undersökningen pekas två 

huvudgrupper av ledarbeteende ut, omtänksamhet och styrning. Så här definieras de två 

grupperna av forskarna Fleishman och Harris (1962): 

 

”Omtänksamhet innefattar beteenden som tyder på ömsesidig tillit, respekt och 

ett visst mått av värme och kontakt mellan ledaren och hans grupp. Det är inte 

detsamma som ett ytligt `dunk i ryggen` eller `säga förnamnet beteende`. 

Dimensionen betonar snarare en omtanke om gruppmedlemmarnas behov. Den 

tillåter de underställda att vara delaktiga vid beslutsfattande och den 

uppmuntrar till tvåvägskommunikation. 

Styrning innefattar beteenden där ledaren organiserar och definierar gruppens 

aktiviteter och sin egen relation till gruppen. Han definierar den roll han 

förväntar sig att varje medlem ska anta, delar ut uppgifter, planerar i förväg och 

ser till att få saker gjorda. Denna dimension betonar produktiviteten och 

måluppfyllelse.”25 

 

Omtänksamhet kan sammanfattas som att det är i den utsträckning som ledaren bryr sig om sin 

grupp/underställda. Medan styrning handlar om vilka relationer ledaren har till sin 

grupp/underställda 

                                                
23 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006 sid 36 
24 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 37 
25 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 33 
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En för Försvarsmakten känd modell som bygger på Ohio-skolan är Blake & Moutons 

ledarskapsmatris från 1964.(se bilaga 2, figur 2). Modellen bygger på två huvuddimensioner 

med fem olika ledarskapsstilar. Huvuddimensionerna är relationsinriktning och 

uppgiftsinriktning26 vilket påminner mycket om Ohio-skolans två dimensioner som var 

omtänksamhet och styrning. I dessa två olika riktningar placeras de olika ledarskapsstilarna ut 

där ett är lågt och nio är högt (se bilaga 2, figur 2). Blake & McCanse definierar de olika 

ledarskapstilarna enligt följande (1991). 

 

”Låt-gå-ledarskap. Minsta möjliga arbete för att få arbete utfört räcker för att 

få vara kvar i organisationen. 

Gemytledarskap. Uppmärksamheten ägnas åt människors behov av att ha bra 

relationer och trivsamvänlig atmosfär. 

Lydarledarskap. Effektivitet och resultat bygger på att ordna arbetet så att 

mänskliga faktorer stör så lite som möjligt. 

Kompromissledarskap. Tillräckliga prestationer fås genom att man balanserar 

arbetskraven med människornas behov av goda relationer. 

Teamledarskap. Resultatet kommer av delaktiga människor, ömsesidigt 

beroende genom förankrade mål leder till relationer präglade av förtroende och 

respekt.”27 

 

De här ledarskapsstilarna bygger mycket på ledarens förmåga att kunna ge sina underställa 

förtroende för uppgiften vilket inom den militära kärnverksamheten är viktigt. Om inte de 

högre militära ledarna skulle ha förtroende för sina underställda eller tvärtom skulle det bli 

svårt att genomföra militära uppdrag där förtroende är grundläggande. Ett bra exempel på 

detta skulle kunna vara en grupp militärer på mission. Här är det viktigt för chefen att ta vara 

på sin grupps kompetenser för att kunna utnyttja gruppen maximalt. I en sådan situation måste 

ledaren kunna lita på att de underställda löser sina tilldelade uppgifter. Om ledaren känner att 

han inte har förtroende för de underställda kommer han troligtvis att försöka detaljstyra de 

underställda och då tappar han koncentration på andra saker ledaren bör ägna sig åt. Till 

exempel att ha den övergripande blicken på situationen. 

                                                
26 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 34 
27 Lars Andersson. Militärt ledarskap när det gäller. Karlstad. One digitaltryck. Tredje upplagan. 2006. sid 48 
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Under 1960-talet tog ledarskapet en vändning mot att bli mer komplext och rikta in sig allt 

mer mot situationer. Några av forskarna som tog till sig av det här och började arbeta med 

detta var Hersey och Blanchard. De tog 1969 fram en modell som kallas för situationsanpassat 

ledarskap (se bilaga 2, figur 3). Modellen bygger också på Ohio-skolan som många andra. 

Men istället för att använda orden omtänksamhet och styrning använder Hersey och Blanchard 

begreppen relationsinriktat ledarskap och uppgiftsinriktat ledarskap. Den här modellen 

påminner en del om Blake & Moutons ledarskapsmatris men skiljer sig ifrån denna då den 

undersöker ledarens förmåga att bedöma underställdas beredskap att själva ta ansvar för 

arbetet.28 Med beredskap menas de underställdas kunnighet, motivation och personlig 

mognad.29 Om ledaren har god förmåga i att bedöma vilken beredskap de underställda har, kan 

han/hon lära sig att känna av situationen och anpassa sitt ledarskap därefter.  

 

Mot begreppen relationsinriktat ledarskap och uppgiftsinriktat ledarskap kopplar Hersey och 

Blanchard fyra olika ledarskapstilar. De definieras av Hersey och Blanchard enligt följande. 

 

”Stil 1. Kommenderande. Ledaren talar om vad, var, när och hur medarbetare 

skall utföra olika uppgifter. Ledaren fattar själv alla beslut. 

Stil 2. Säljande. Efter att ha förankrat besluten hos medarbetarna fattar ledaren 

själv besluten. 

Stil 3. Stödjande. Ledaren underlättar beslutfattande genom aktivt lyssnande 

och feedback. Besluten fattar av ledare och medarbetare gemensamt eller av 

medarbetare med stöd av ledaren. 

Stil 4. Delegerande. Ledaren lämnar över hela ansvaret och besluten till 

genomföraren.”30 

 

Om ledaren kan känna av motivationen, kunnigheten samt den personliga mognaden inom 

gruppen kommer ledaren lättare veta hur han/hon ska anpassa sitt ledarskap och inom vilken 

stil han/hon kan utföra sitt ledarskap. Det här gäller i allra högsta grad inom det militära 

ledarskapet. Om någon undersöker ett värnpliktsår kan de direkt se att olika ledarskapsstilar 

                                                
28 Lars Andersson. Militärt ledarskap när det gäller. Karlstad. One digitaltryck. Tredje upplagan. 2006. sid 48 
29 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 35 
30 Lars Andersson. Militärt ledarskap när det gäller. Karlstad. One digitaltryck. Tredje upplagan. 2006. sid 48 
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behövs under olika perioder. När soldaten är nyinrykt är de ofta okunniga och osäkra. Då 

behövs ett kommenderande ledarskap som talar om för dem vad, var, när och hur allting går 

till. När soldaten har börjat komma in i rutinerna och börjar kunna sina arbetsuppgifter allt 

mer kan ledaren då anpassa sitt ledarskap. Ledaren kan då till exempel gå över till ett 

stödjande ledarskap och fatta besluten tillsammans med soldaten. Ledaren blir mer som ett 

stöd vid beslut. Då slipper soldaten alltid fråga ledaren innan han/hon gör någonting. Efter 

ytterliggare en tid kan ledaren och soldaten ha byggt upp sådant förtroende för varandra att 

ledare kan gå över till delegerande ledarskap. Nu kan ledaren ge över hela ansvaret till 

soldaten som sköter arbetet utan att ledaren behöver styra någonting och kan ägna sig åt 

andra uppgifter. Får soldaten ökat ansvar kommer troligtvis detta även att leda till att 

soldaten får en starkare vilja inför nästa uppgift. Det här exemplet kan speglas till alla arenor 

i Försvarsmakten. Det är därför viktigt att officerare inom Försvarsmakten skapar goda 

relationer med sina soldater så att de kan uppfatta hur mycket styrning eller stöd en soldat 

behöver. 

 

En svensk modell av ledarskap har tagits fram av Alvesson och Ydén (2000).(se bilaga 2, 

figur 1) Den består av tre stycken huvudområden. Ledarkarakteristika samt 

omgivningskarakteristika som i sin tur leder till det tredje området, vilken ledarstil ledare 

kommer att använda sig av. Området ledarskapkarakteristika består av två olika delar; 

grundläggande förutsättningar och önskvärda kompetenser. De två begreppen påverkar 

varandra på så sätt att ju bättre grundläggande förutsättningar en ledare har, desto större 

potential har han/hon för att utveckla de önskvärda kompetenserna.31 Inom 

omgivningskarakteristika finns det tre olika delar; gruppen, organisationen och omvärlden. De 

påverkar varandra på olika sätt. Gruppen och organisationen påverkar varandra medan också 

organisationen och omvärlden påverkas av varandra. Inom området ledarstilar tar modellen 

upp tre olika. Det är icke-ledarskap, konventionellt ledarskap och utvecklande ledarskap.  

 

Ledarkarakteristika delen består av två olika områden; önskvärda kompetenser och 

grundläggande förutsättningar. Med grundläggande förutsättningar syftar Alvesson och Ydén 

på de fysiska och psykiska förutsättningar som en person har. Självklart kommer en frisk och 

kry människa ha lättare för att leda andra än en person som mår dåligt. I det här området 

räknas också livsåskådningsrelaterade förutsättningar in. Om någon till exempel en officer har 

                                                
31 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 39 



michael sördal 21(39) 

tidigare erfarenhet av utlandstjänst kommer den officieren att ha lättare för att leda soldater på 

plats. Detta för att han/hon har en tidigare erfarenhet som han/hon kan nyttja sig av. För 

officeren utan erfarenhet är allting nytt och då blir det inte lika lätt att lägga all fokus på sitt 

ledarskap.  

 

Nästa steg inom den ledarkarakteristika delen är önskvärda kompetenser. Fyra olika 

kompetenser ingår i modellen. Dessa är fackkompetens, chefskompetens, social kompetens 

och stresshanteringsförmåga.  

 

Vad fackkompetens innehåller beror självklart på vilket yrke ledaren jobbar inom. En allmän 

förklaring är att individen ska vara duktig på det han/hon sysslar med. Han/hon ska kunna sitt 

område. I militära sammanhang blir det här ganska klart. På lägre nivå till exempel 

plutonschef anses fackkompetens vara att chefen kan samtliga vapen inom plutonen. På högre 

nivå kan det handla om samband eller liknande. 

 

Inom chefskompetens finns det två undergrupper som benämns inomorganisatorisk och 

utomorganisatorisk chefskompetens. Inomorganisatorisk kompetens handlar om att planera, 

fatta beslut, organisera samt att följa upp. Det här är oftast på lägre nivåer som detta sker. 

Utomorganisatorisk kompetens är viktigt för Försvarsmakten då de handlar om att kunna se 

verksamheten med ett ”utifrånperspektiv” exempel på utomorganisatorisk kompetens kan 

vara att ha koll på vad som händer runt omkring i världen och förstå hur det kan komma att 

påverka det egna förbandet/flottiljen.  

 

Det mest kända citatet för social kompetens är nog ” att tala med bönder på böndernas vis 

men med lärde män på latin”. När det gäller social kompetens gäller det att ledaren är lyhörd 

och även använder sig av sitt kroppsspråk korrekt.  

 

Stresshanteringsförmåga är något som nämndes i tidigare kapitel om stress. Författaren 

kommer att koppla ihop dessa två senare i arbetet. Stresshanteringsförmåga utgörs av 

probleminriktad stresshantering och känsloinriktad stresshantering. Probleminriktad 

stresshantering är önskvärd för ledarskap där det är bra att kunna överblicka oklara situationer 

och även kunna fatta beslut med lite information i pressade lägen. Känsloinriktad 
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stresshantering är också en önskvärd kompetens för en ledare. Det handlar om att kunna lägga 

band på sina känslor och lösa ut uppgifterna utan att låta känslor komma i vägen.32 

 

Modellens andra del är omgivningskarakteristika. Här nämns gruppen, organisationen och 

omvärlden som tre delar. En grupp består av en sammansättning av människor som gör saker 

för och mot varandra. De arbetar även mot ett gemensamt mål. Alla personer inom gruppen 

har en egen roll och gruppen har sina egna normer. Det finns även band som binder samman 

gruppen till varandra.  

 

När det handlar om organisation delas ämnet upp i tre underrubriker i modellen. Det är 

struktur, processer och historia/kultur. Dessa tre delar är saker som påverkar människor på 

olika sätt eftersom varje människa har sin egen historia/kultur. Varje människa kan också se 

på organisationer på olika sätt. Grupper påverkas också här då olika grupper kan ha olika 

strukturer. Organisationen är viktig då det är den som anger vilka ramar och villkor som gäller 

för ledarskapet.33 

 

Sista punkten i den omgivningskarakteristika delen är omvärlden. Här kan ledaren ta hänsyn 

till vilka resurser han/hon har. Här kan även nämnas att hålla koll på den yttre hotbilden. Att 

vara medveten om vad som händer runt omkring. 

 

Den sista delen som beskrivs i modellen är de olika ledarstilarna, icke-ledarskap, 

konventionellt ledarskap samt utvecklande ledarskap. Icke ledarskapet är inte så mycket att 

skriva om utan begreppet är ganska talande i sig. Ledaren undviker ansvar och vill inte ta 

ställning till någonting. Ledaren drar sig undan helt enkelt. 

 

Konventionellt ledarskap bygger på två grundstenar. Den första är krav och belöning samt 

kontroll. Inom krav och belöning finns det olika sätt att närma sig begreppet. Det finns ett mer 

positivt sätt och ett mer negativt sätt. Det positiva kallas för att eftersträva överenskommelser. 

Exempel på detta kan vara om ledaren frågar om medarbetarna kan göra uppgift A och chefen 

gör uppgift B. Arbetarna svarar att de behöver med tid eller mer pengar för att utföra 

uppgiften. Ledaren svarar OK.  Den mer negativa biten brukar kallas för ”piska och morot”. 

                                                
32 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 42-43 
33 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 150 
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Denna metod kan beskrivas med ”jag hjälper dig men bara om du hjälper mig”. De ledare 

som utövar begreppet kontroll vill gärna ha koll på sina medarbetare och har en tendens att 

detaljstyra dem. Här blir överkontroll den negativa sidan av metoden, däremot om ledaren 

utövar kontroll kan han/hon snabbt vidta nödvändiga åtgärder. Kontroll kan även vara viktig 

när en organisation använder sig av rutiner. Här är Försvarsmakten ett bra exempel. Inom 

Försvarsmakten finns det gott om rutiner. På ett fartyg finns rutiner för mat, brand, 

bryggtjänst och så vidare. Finns det rutiner kan ledaren och medarbetare ägna mer tid åt saker 

som inte går på rutin.34 

 

Utvecklande ledarskap har tre olika kännetecken. Det första är att ledaren är ett föredöme 

genom handling. Det andra är att det karaktäriseras av personlig omtanke. Det sista är att 

utvecklande ledarskap är inspirerande.35 Att vara ett föredöme för någon eller några är något 

som alla ledare skall eftersträva.  

 

Inom föredöme nämns tre punkter. Det är värdegrund, förebild och ansvar. Värdegrund för en 

ledare kan vara att ställa krav på moral och etik på arbetsplatsen. Det kan även handla om att 

våga vara rättfram med sina medarbetare. När det gäller förebild handlar det om att vara 

konsekvent som ledare. Om ledaren säger att han/hon ska göra A då ska han/hon verkligen stå 

fast vid det beslutet. Här är det även viktigt för ledaren att han/hon vågar leda även under 

svåra situationer. Den tredje punkten, ansvar, innebär att det är ledaren som har det yttersta 

ansvaret för organisationens uppgifter. Exempel på det kan vara att ledaren ser till att alla 

soldater följer de lagar och bestämmelser som gäller för en mission. 

 

Under punkten personlig omtanke nämns ge stöd samt konfrontera. Ge stöd kan vara att 

hjälpa sina medarbetare både känslomässigt och praktiskt. Ledaren kan göra det här genom att 

exempelvis ge handledning, ge utbildning eller att bara finnas när någon behöver prata. Att ge 

stöd är något som ledaren kan och skall göra både inom arbetet men även utanför jobbet. Det 

här ger medarbetare en känsla av att ledaren verkligen bryr sig om varje individ. När det 

gäller konfrontera måste ledaren vara tydligt och rak mot sina medarbetare. Om någon 

medarbetare har gjort något dåligt är det viktigt att ledaren konfronterar medarbetaren. När 

ledaren har konfronterat någon kan ledaren fortsätta genom att försöka agera uppbyggande så 

                                                
34 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 48 
35 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006 sid 45 
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att misstaget inte sker igen. En ledare måste kunna ge och ta kritik ifrån sina medarbetare men 

ledaren bör tänka på att aldrig hänvisa till vad andra har sagt utan att säga sin egen mening. 

Kritik till enskild bör heller inte ske i grupp om det inte gäller hela gruppen. Det här för att 

den kritiserade ska kunna motivera varför de har gjort som de har gjort. 

 

Inspiration är en viktig del av utvecklande ledarskap. Om en ledare vill inspirera någon 

hjälper det alltid om ledaren har en stark personligt utstrålning, dock är det inte nödvändigt. 

En ledare kan också genom att visa och göra saker praktiskt inspirera andra. Det är viktigt för 

ledaren att uppmuntra delaktighet och kreativitet hos sina medarbetare. Då känner 

medarbetarna sig delaktiga i processen. Det är viktigt att även inom militärt ledarskap 

inspirera sina soldater till att tänka själv och agera självständigt. Om chefen blir skadad eller 

dödad under en mission måste soldaten kunna agera självständigt och har chefen inspirerat 

soldaterna från första början kommer det att vara naturligt för soldaterna att agera även om 

chefen skulle bli skadad. 

 

Det finns en del skillnader i hur utvecklande och konventionellt ledarskap fungerar. Den 

konventionella ledaren vill oftast titta på vilka plikter och skyldigheter medarbetarna har och 

det här leder i sin tur till att medarbetaren inte känner samma motivation. Utvecklande 

ledarskap däremot vill att medarbetarna ska vara med och skapa och ta fram de gemensamma 

målen. Det här leder till att medarbetarna blir mer motiverade. 

 

5.3 Stress och ledarskap 

Att leda under stress kan vara mycket svårt. Då gäller det för ledaren att han/hon kan se vad 

som är viktigt i situationen så att han/hon kan fatta rätt beslut även under stress. Som nämndes 

i det tidigare stycket om stress är det lättare att hantera stress om ledaren har god fysisk 

kapacitet. Är ledaren frisk och mår bra påverkar det här ledaren mycket. Självkänsla är ett 

område som påverkas när man mår bättre. Förmågor som är bra att ha som ledare när man 

upplever stress är till exempel att ha ett gott självförtroende. En ledare som visar upp ett gott 

självförtroende har lättare att få förtroende ifrån sina medarbetare. Ledaren ska kunna se vilka 

möjligheter som finns istället för att se hinder. Ledaren ska även våga agera efter sin 

övertygelse. Har ledaren en god självkännedom vet han/hon lättare hur han/hon kommer att 
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reagera när han/hon hamnar i en stressfylld situation. En god ledare ska även kunna behålla 

sitt lugn i stressade situationer.36 

 

Inom Försvarsmakten är det viktigt att ledarna kan visa upp ett lugn även under stressade 

situationer. Ledaren ska vara en förebild för soldaterna och om det upplevs som om ledaren 

inte har koll på läget kommer soldaterna att mista förtroendet för sin ledare. Om det händer 

kommer gruppen att fungera sämre. Kan ledaren istället visa upp sin kompetens och sociala 

förmåga gentemot soldaterna kan det få gruppen att prestera bättre även under stressade 

situationer.  

 

Under stressfyllda situationer är det viktigt att ledaren vet vilka förmågor sina medarbetare 

har för att klara uppgifterna. Vet ledaren det kan han/hon mycket lättare sätta rätt person på 

rätt plats när svåra situationer uppstår. Det här är viktigt för Försvarsmakten. När officerare 

och soldater är ute på missioner vill ledaren ha med sig en så bra grupp som möjligt. För 

ledaren är det också viktigt att gruppen vet vad varje soldat och även ledaren klarar av. Vet 

alla sin roll inom gruppen kommer det att vara en fördel om gruppen skulle hamna i 

stressfyllda situationer för då vet alla i gruppen att varje person sköter sin uppgift. Som ledare 

är det även viktigt att visa förståelse och medkänsla för sina soldater. Skulle gruppen hamn i 

en stressad situation är det även viktigt att kunna prata om det som har hänt efteråt för att 

kunna förebygga stressrelaterade problem som till exempel chock, mardrömmar, irritation och 

annat som kan uppkomma efter en stressad situation. 

 

En ledare kommer att få betydligt lättare att utöva sin ledarroll om han/hon vet att det finns en 

bra och fungerande organisation att vända sig till. Ett exempel kan vara att ledaren vet att det 

finns starka resurser att tillgå. Det kan hjälpa ledaren att stärka sitt självförtroende. I den 

militära aspekten är det också viktigt för ledare att veta att deras organisation backar upp dem 

med utrustning och annat de kan behöva för att genomföra sitt uppdrag. Finns det en 

fungerande organisation underlättar det här avsevärt för ledaren i stressfyllda situationer då 

han/hon vet vem som ska göra vad inom organisationen.37 Om det finns en tydlig uppdelning 

av vad alla ska göra inom organisationen vet ledaren detta och han/hon kan lägga fokus på sitt 

ledarskap av grupp istället för att lägga energi på andra uppgifter.  

                                                
36 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006 sid 228 
37 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006 sid 230 
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Inom militären speglas det här av att det finns en befälshierarki. Ett annat sätt som 

organisationen kan underlätta för ledaren i stressfyllda situationer är om det har vuxit fram ett 

sätt att kommunicera på som inte tar hänsyn till någon formell hierarki utan att varje medlem 

inom gruppen säger vad de tycker och tänker. Är ledaren mer informell i vardagen kommer 

den formella hierarkin att fungera bättre under stressfyllda situationer. Då kommer den 

informella strukturen att träda tillbaka. Genom att vara informell har ledaren byggt upp 

förtroende bland sina medarbetare. När gruppen sedan hamnar i stressfyllda situationer känner 

de till vad alla inom gruppen klarar av och kan då hantera situationer på ett bättre sätt.  

 

När det talas om ledarskap under stress benämns två olika sätt att tackla ledarskapet på. Det 

första sättet är uppgiftsinriktat ledarskap. Inom den här kategorin gäller det för ledaren att 

stanna upp och få en överblick på vad det är som ska göras för att lösa situationen. Det gäller 

att ledaren inte springer rakt in i problemet utan överväger sina möjligheter. Ledaren måste 

också tänka framåt för att kunna lösa situationen på en bra sätt. Han/hon kan inte bara förlita 

sig på gamla erfarenheter, för vad som fungerade i en situation kanske inte fungerar i nästa 

situation. Dock måste ledaren även ha förmågan att kunna se sina begränsningar. Det är alltid 

nyttigt för ledaren att vara lyhörd för sina medarbetare. Ledaren bör även tänka på hur 

han/hon hanterar sina egna känslor under stressfyllda situationer. Här gäller det för ledaren att 

hitta en balans inom gruppen. Visar sig ledaren alldeles för hård och känslokall uppfattas 

han/hon som omänsklig av gruppen och de tappar förtroendet för ledaren. När vi i stycket om 

ledarskap pratade om styrning (Ohio-skolan) kan man tänka på hur hård eller mild styrningen 

ska vara i förhållandet till stressade situationer. Hård styrning under akut stress och mindre 

hård under lugna förhållanden.38 Ledaren kan givetvis erkänna att han inte har full kontroll på 

situationen men det gäller att behålla lugnet i rösten och agera på ett kontrollerat sätt. Ledare 

kan även ha fel och att erkänna det för gruppen är inte alltid negativt. Gruppen kan då se 

ledaren som mer mänsklig och förtroendet för ledaren ökar istället.39 

 

Ett andra sätt att hantera ledarskap under stress är relationsinriktat ledarskap. För att skapa en 

bra relation till sina medarbetare gäller det att ledaren är tydlig i sitt ledarskap. Det gör 

ledaren genom att vara villig att ta ansvar och visa att han/hon vågar uppträda auktoritärt när 

                                                
38 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 33 
39 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 235 
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det behövs. Motivation är en del som ledaren bör vara bekant med. Att motivera sina 

medarbetare inför kommande uppgifter är viktigt för att skapa en positiv stämning inom 

gruppen. Inom militära sammanhang kan motivera vara att informera sina soldater inför ett 

kommande uppdrag. Ledaren ser till att soldaterna har samma information som ledaren har.  

 

Andra saker som tas upp i relationsinriktat ledarskap är individuell omtanke och 

krishantering. Med individuell omtanke menas inte att ledaren måste trösta och ta hand om 

medarbetaren. Omtanke kan också vara att aktivera en person, ge dem en meningsfull uppgift. 

Det här bör militära ledare också tänka på, speciellt på utlandstjänst. På en camp kan det vara 

långa perioder där det inte händer någonting och för att soldaterna inte ska drabbas av negativ 

stress bör ledaren se till att aktivera sina soldater. Det kan handla om allt från träning till 

underhållsarbete. Det kan även vara nyttigt för soldaterna att komma igång med en uppgift 

efter att de har varit i en stressfylld situation. Det kan skapa en känsla av att de behövs. 

 

Krishantering efter stressfyllda situationer är en viktig del som ledaren bör ägna sig åt. Det 

kan handla om att kunna hantera olika känslor som kan uppstå, exempelvis ilska, sorg eller 

skuld. Ledaren måste kunna ha samtal med sina arbetare om just sådana känslor. 40 

 

 

6 Diskussion 

Varför är då stress och ledarskapsbegreppet så viktigt inom militären? Ledarskap under stress 

är något som Försvarsmakten alltid måste arbeta med. Den formen av uppgifter som 

Försvarsmakten sysslar med kommer alltid i någon form vara under press. Speciellt nu i det 

nya insatsförsvaret där nya officerare som kommer ut måste göra missioner för att få 

erfarenheter. Författaren anser att Försvarsmakten idag lägger ner för lite utbildning på de här 

två begreppen. Visst finns det forskning på det och Försvarsmakten använder sig av olika 

modeller. Nu när Försvarsmakten är ett insatsförsvar gäller det att alla anställda som är i 

någon form av ledarställning får ordentligt med utbildning i hur de ska använda sitt ledarskap. 

Detta gäller även utbildning för anställda soldater, som kommer vara framtiden. Kanske inte 

på samma nivå som på officersutbildningen men det bör finnas en bra grund som soldaterna 

                                                
40 Gerry Larsson, Kjell Kallenberg. Direkt ledarskap. Försvarsmakten. 2006. sid 236 
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kan stå på. Det ledarskap som Försvarsmakten använder sig av på deras missioner kommer att 

spegla hur officerarna är som ledare.  

 

Författaren anser att det är viktigt för ledare idag att jobba mycket med relationer med sina 

medarbetare. Författaren tycker att det är viktigt att alla inom en grupp ska kunna känna att de 

litar på varandra och att de vet vad de i gruppen har för förmågor.  

 

Varför är då relationer inom en grupp viktigt? Författaren anser att om relationen inom 

gruppen är bra, exempelvis att ledaren känner till sina soldaters förmågor och han/hon har ett 

stort förtroende för sin grupp, då kommer gruppen att få större respekt för ledaren. En grupp 

som känner till varandras förmågor och en ledare som visar tydligt sina intentioner som ledare 

kommer att ha betydligt lättare att hantera stressfyllda situationer än en grupp som inte har 

samma sammanhållning. Det är ledarens jobb att se till så gruppen fungerar och det gör 

han/hon genom att se till att det finns en bra gruppdynamik. Hur påverkas ledaren av goda 

relationer? Skiljer sig besluten vid stress om en grupp har goda relationer till sin ledare? 

Författaren anser att ledaren kommer påverkas väldigt mycket av hur relationerna inom en 

grupp är. Om ledare kan lita på sina medarbetare kommer båda ledarens och medarbetarnas 

förtroende att öka. Det här tycker författaren är viktigt att Försvarsmakten försöker ta tillvara 

på. Om soldaterna och ledaren hamnar i en stressfylld situation kommer de att kunna hantera 

den på ett lättare och smidigare sätt på grund av att ledaren i den här gruppen har varit ett 

föredöme, och försökt inspirera gruppmedlemmarna.  

 

På äldre dagar handlade mycket av det militära ledarskapet om att utöva makt över personer 

som var under sig själv i organisationen. Idag handlar ledarskap mer om att man ska motivera 

sina soldater/underställda för att nå ett gemensamt mål. Därför tycker författaren det är bra att 

Försvarsmakten jobbar med utvecklande ledarskap. Utvecklande ledarskap som handlar om 

att vara ett föredöme för soldaterna istället för att bara säga till dem vad de ska göra. När 

Försvarsmakten nu ska börja anställa soldater istället för att ha värnpliktiga är det viktigt för 

ledaren att visa föredöme och inspirera sina soldater. Här tror författaren att visa ledare får 

ompröva sina ledarskapsstilar en del. De som söker anställning istället för att vara tvungna att 

mönstra kommer med stor sannolikhet ha större motivation. Det här kommer leda till att 

perioden där ledaren går från kommenderande ledarskap till stödjande eller delegerande 

ledarskap kommer att bli kortare. De anställda soldaterna kommer även att stanna längre än 

ett år och det kommer att göra så grupper blir mer sammansvetsade och kan hantera 
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situationer på ett bättre sätt än innan. Om ledaren använder sig av utvecklande ledarskap här 

kommer soldaterna att bli motiverade.  

 

6.1 Slutsatser 

Vad är stress? enligt Författaren är det någonting som påverkar varje individ helt olika. 

”sanningen bor i betraktarens ögon” är ett citat som stämmer bra överens med detta. Stress är 

någonting som varje individ måste lära sig att hantera. Dock har stress också med vår 

uppfostran att göra. Enligt vad författaren har kommit fram till kan alltid en individ jobba på 

att klara stressfyllda situationer. 

 

Vad är Ledarskap? Ledarskap är att nå ett visst mål men vägen till det målet kan skilja sig på 

många sätt. Författaren har kommit fram till att ett utvecklande ledarskap är det som är mest 

gynnsamt. Här motiverar ledaren sina medarbetare och gör dem delaktiga, vilket skapar mer 

motiverade och drivna medarbetare.  

 

Skiljer sig ledarens beslut om han använder sig av olika ledarskapsstilar? Efter vad 

Författaren har kommit fram till gör det absolut det. En ledare som motiverar sina 

medarbetare till att tänka själva istället för att hela tiden detaljstyra kommer att få större 

respons ifrån sina medarbetare och även mer motiverade medarbetare. På frågan om ledaren 

kommer att påverkas då han befinner sig under stress, är författarens slutsats att det är 

individuellt hur mycket varje officer kommer att påverkas av stress. Dock anser författaren att 

alla individer påverkas på ett eller annat sätt. Det kan vara att vissa visar det öppet hur det 

påverkas medan andra kanske inte visar upp några som helst stressymptom. Dock är det 

viktigt som ledare att han/hon kan hantera stress, både känslomässigt och problemmässigt.  

 

En av författarens slutsatser blir att om en grupp har goda relationer kommer det att underlätta 

om de någon gång skulle hamna i en stressfylld situation. Ledarskapet under stress blir 

betydligt lättare om ledaren har god relation till sin grupp. Då vet ledaren vilken 

beredskapsnivå medarbetarna ligger på och han/hon vet även vad de kan klara av för 

uppgifter. Vet ledaren det kan han/hon koncentrera sig på annat, exempelvis att se till att ha 

en övergripande bild av situationen hela tiden. 
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6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Författaren skulle vilja se mer forskning på hur skillnaden i ledarskap blir när Försvarsmakten 

går över till anställda soldater istället för värnpliktiga. Det för att Författaren tror att anställda 

soldater kommer att vara mycket mer motiverade att göra ett bra jobb än vad värnpliktiga var. 

Detta kan nog leda till att ledarskapet efter ett tag kommer gå mot mer stödjande ledarskap. 

 

Ledarskap och stress är något anställda inom Försvarsmakten alltid kommer att utsättas för 

och därför tycker författaren det är viktigt att ständigt driva forskningen framåt i detta ämne.  

 

7 Sammanfattning 

Författaren vill med den här uppsatsen skapa en förståelse för hur stress påverkar officerare 

när de ska fatta beslut. För att göra detta vill författaren besvara tre frågeställningar.  

 

 Vad är stress? 

 Vad är militärt ledarskap? 

 Hur påverkas en officer vid beslutsfattande om han/hon befinner sig under stress? 

 

Författaren har valt av att avgränsa sig till officerare i den svenska Försvarsmakten. Metoden 

som har valdes för att genomföra arbetet var en kvalitativ metod samt deskriptiv metod. 

Eftersom författaren vill ska förståelse om hur stress påverkar officerare så användes den här 

metoden. Författaren har valt att arbeta utifrån tre modeller för stress och tre modeller för 

ledarskap i detta arbete. De tre modellerna som användes för ledarskap var enligt följande; 

Blake och Moutons ledarskapsmatris som bygger på två huvuddimensioner med fem 

ledarskapstilar kopplade till dessa dimensioner. Här finns en x-axel och en y-axel, där x-axeln 

är relationsinriktning och y-axeln är uppgiftsinriktning. I dessa två riktningar placeras de olika 

ledarskapsstilarna, låt-gå-ledarskap, gemytledarskap, lydarledarskap, kompromissledarskap 

samt teamledarskap, ut. Modellen bygger på ledarens förmåga att ge sina medarbetare 

förtroende. 

 

Den andra modellen är Hersey och Blanchards modell om situationsanpassat ledarskap. Här 

finns också x och y-axeln men med fyra olika ledarstilar som utgår ifrån ledarens förmåga att 

bedöma medarbetarnas beredskap. De fyra stilarna är; kommenderande, säljande, stödjande 
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samt delegerande. Modellen syftar till att ledaren ska känna av medarbetarnas motivation, 

kunnighet samt personlig mognad. 

 

Den tredje modellen är en svensk modell av Alvesson och Ydén. Den består av tre stycken 

huvudgrupper; Ledarkarakteristiska, omgivningskarakteristiska samt ledarstil. Modellen har 

tre olika ledarstilar som är, låt-gå-ledarskap, konventionellt ledarskap samt utvecklande 

ledarskap. låt-gå-ledarskapet berörs inte mycket då det inte anses behövas. Konventionellt 

ledarskap tittar ofta på skyldigheter och plikter medan utvecklande ledarskap vill motivera 

medarbetarna mer.  

 

De tre modellerna för stress är enligt följande; Elliot och Eisdorfers modell bygger på fyra 

olika stressorer; akuta tidsbegränsande stressorer, stressor sekvenser, kroniska intermittenta 

stressorer och kroniska stressorer. Dessa ska beskriva hur en stressfylld situation kan 

uppfattas. Andra modellen för stress är Enander, Larsson och Wallenius. Modellen består av 

fyra rutor som beskriver hur en situation tolkas. Det kan vara klar/oklar och 

påverkbar/opåverkbar. Sista modellen för stress är Lazarus och Folkman. Den beskriver hur 

individer kan tolka situationer på tre olika sätt, irrelevant, gynnsam/positiv eller stressfylld. 

 

Med hjälp av dessa modeller har författaren skapat en bild för vad stress och ledarskap är. 

Under rubriken stress och ledarskap går författaren in på vad de två begreppen har med 

varandra att göra. Här nämnär författaren att ledaren bör ha bra självförtroende för att skapa 

förtroende hos sin medarbetare. Ledaren ska även agera som en förebild. I stressfyllda 

situationer är det viktigt att ledaren vet gruppens förmågor och även sina egna förmågor för 

att kunna hantera situationen på ett bra sätt. Det är även viktigt för ledaren att veta hur hans 

organisation ser ut. Vet ledaren att han/hon har en bra organisation bakom sig kommer 

han/hon att få det lättare att utöva sin ledarroll.  

 

Två olika sätt att hantera ledarskap på är uppgiftsinriktat och relationsinriktat. Uppgiftsinriktat 

ledarskap är att ledaren ska skapa sig en bild över situationen och sedan börja lösa problemet. 

Dock måste ledaren kunna se framåt och överväga nya lösningar hela tiden. han/hon måste 

även kunna se sina begränsningar. Relationsinriktat ledarskap är att ledaren skapar en bra 

relation till sina medarbetare genom motivation och skapandet av positiv stämning. 
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I diskussionen behandlar författaren varför stress och ledarskap är viktigt inom 

Försvarsmakten. Författaren lägger även här en del av sina egna åsikter. Här pratar även 

författaren om varför relationer är viktigt inom ledarskap under stress. Har en grupp bra 

relationer underlättas det betydligt för ledaren då han/hon vet vilka förmågor han har att jobba 

med inom sin grupp.  

 

Slutsatserna som dras av denna studie är att officerare påverkas absolut av stress men varje 

individ påverkas annorlunda. Alla individer upplever situationer olika. Stress kommer alltid 

att påverka beslutsfattning, frågan är bara till vilken grad. Författaren kommer även fram till 

att relationer inom gruppen är viktiga för att ledaren ska fungera under stress.  
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Bilaga 1. Stressmodeller. 

 

 
 

Figur 1. Klassificering av stressfyllda händelser (Enander, 
Larsson & Wallenius, 1993). 
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Figur 2. Effekten av en stressor är beroende av individens tolkning och 
bemästring. 
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Bilaga 2. Ledarskapsmodeller. 

 

 
Figur 1. Alvesson och Ydèn ledarskapsmodell från 2000. 
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Figur 2. Blake och Moutons ledarskapsmatris. 
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Figur 3. Herseys, blanchards och Johnsons modell över situationsanpassat ledarskap. 
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Figur 4.  Modell som beskriver relationen mellan de olika ledarskapsstilarna. 

 


