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Stress och ledarskap i en komplex miljö 

Kumulativ stress kan påverka soldater vid en utlandsmission. Denna stress orsakas av små vardagliga 
händelser och tjänstgöringsrelaterade händelser under en mission. Syftet med denna uppsats är att få 
en fördjupad förståelse av hur en stressad gruppchef påverkar sin grupp i en komplex miljö som i den 
typ av missioner som för närvarande genomförs i Afghanistan.  
 
Uppsatsen undersöker hur kumulativ stress har påverkat gruppchefer och deras förmåga att leda 
gruppen samt hur stressen som gruppchefen utsatts för har påverkat gruppen.  
 
Undersökningen baseras på intervjuer av informanter som varit på utlandsmission i Afghanistan och 
de beskriver sin gruppchef och händelser som skedde under deras tid på mission. Alla informanter 
var män mellan 20-25 år när de genomförde sin utlandsmission. Informanterna hade olika 
befattningar för att ge undersökningen en bredare bild. För att kunna koppla till teorier om ledarskap 
och kumulativ stress har även dessa beskrivits i en teoretisk genomgång. 
 
Resultatet visar att gruppcheferna har på något sett påverkats av stress och att detta har påverkat deras 
handlande och påverkat gruppen. Hur de har agerat i de stressade situationerna tycks vara relaterat till 
hur de har fördelat ansvar och byggt upp gemenskapen i sin grupp. De grupper som hade en stark 
sammanhållning och öppet förhållande till varandra både i arbetet och privat påverkades mindre av 
att gruppchefen var stressad. 
 
Nyckelord: Kumulativ stress, Utvecklande ledarskap, Försvarsmakten, Afghanistan 
 

 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Fredrik Gussing  2 (27) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 
Stress and leadership in an extreme environment 

 
Abstract 
Cumulative stress may affect the troops on a foreign mission. This kind of stress is caused by small 
daily events and service-related events during a mission.  
 
The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of how stress affects group team leaders 
in a complex environment in the type of missions that are currently implemented in Afghanistan. The 
essay examines how group leaders have reacted to cumulative stress during their time in the mission 
and their ability to lead the group, 
 
The study is based on interviews with informants who had been on foreign missions in Afghanistan. 
All respondents were male between 20-25 years when they carried out their mission abroad. The 
informants had different positions in order to obtain a broader picture. The informants were 
interviewed about their squad leader and events that occurred during the mission. To be able to 
connect to theories of leadership and cumulative stress summaries of these have also been described 
in the theoretical analysis.  
 
The result shows that group leaders are affected by stress and that has affected their behaviour and 
impact on the group. How they have behaved in the stressful situations appears to be related to how 
they have allocated responsibilities and contributed to the cohesion in their group. The groups that 
had a strong cohesion and open relationship with each other, both at work and in private, appeared to 
be less affected by the commander when he/she was under stress.  
 
 
 
Key words: Cumulative stress, developing leadership, the Swedish Armed Forces, Afghanistan 
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1. Inledning 

1.1 Beskrivning av problemområdet och personliga reflektioner kring dess 
relevans 
Uppsatsen som läsaren nu håller i sin hand har tillkommit på grund av intresse av ämnet 
kumulativ stress och intresset av utlandsmission och hur jag själv kan komma att påverkas 
och även mina medarbetare. På detta sätt hoppas jag att man tidigt kan se problem och som 
framtida chef kunna agera innan händelser får allt för stora proportioner och drabbar soldater 
och andra medarbetare under en mission. 
 
Jag har valt att fokusera på kumulativ stress och dess delar samt modellen Utvecklande 
ledarskap som Försvarsmakten idag utbildar sina kadetter i på skolorna runt om i landet. För 
att ge en bredare bild på hur det utvecklande ledarskapet fungerar och vad dess motpol är så 
kommer även andra ledarskapsstilar att beskrivas. Valet att endast undersöka kumulativ stress 
grundar sig på att det i stor utsträckning förefaller påverka soldater och officerare som idag är 
iväg på mission och att det är den stress som är märkbar över en längre tid. 
 
Det valda ämnet tycks vara ett mycket hett ämne i dagsläget. I dagens Försvarsmakt så skall 
alla som går officersprogrammet eller specialistofficersprogrammet göra utlandstjänst, detta 
är ett måste om man vill ha en framtid i organisationen. Det som kommer att ske när man är 
iväg är att man sannolikt kommer drabbas av kumulativ stress. 
 
En kärnfråga som jag ser det är varför man drabbas av kumulativ stress och vad det är som 
händer med sin omgivning och hur påverkar man som chef sin omgivning när man har ett 
ansvar mot sina soldater och medarbetare, inte bara nedåt i hierarkin utan även uppåt har man 
ett ansvar. 
 
En bakgrund till denna uppsats är att jag för snart ett drygt år sedan skrev en uppsats om 
”Stress i militärt ledarskap” med en annan kadett, där fokus låg på en övning som kadetterna 
vid militärhögskolan Karlberg genomförde och syftet med den övningen var att utsätta 
cheferna för komplexa situationer. I den uppsatsen gjordes undersökningar med de kadetter 
som gått i chefsbefattning och om hur de hade upplevt situationen och hur de agerade.  
 
Arbetet gav även en bild om stress och stressorer och kom även där in på kumulativ stress 
men ingen stor fokus las där. Ledarskapsmodellen diskuterades men de kopplades inte till 
kadetternas agerande under övningen. Denna tidigare undersökning väckte intresse hos mig 
och skapade en djupare eftertanke på vad och hur den kumulativa stressen egentligen påverkar 
gruppchefen och därigenom ledarskapet och soldaterna. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en fördjupad förståelse av hur en stressad gruppchef 
påverkar sin grupp i en komplex miljö som i den typ av missioner som för närvarande 
genomförs i Afghanistan. Uppsatsen undersöker hur gruppchefer har reagerat under sin tid på 
mission, hur stressen har påverkat dem och deras förmåga att leda gruppen samt hur stressen 
som gruppchefen utsatts för har påverkat gruppen.  
 
Uppsatsens uppgift är att undersöka den kumulativa stress som gruppchefer kan drabbas av 
under en mission och därigenom försöka erhålla en förståelse av hur det vardagliga livet och 
soldaterna i gruppen under missionen påverkas av detta. Denna uppsats skall inte försöka hitta 
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lösningar på problemet med kumulativ stress utan mer ge förslag på möjliga förebyggande 
åtgärder om hur man som soldat kan se och kanske stödja/hjälpa sin gruppchef om nu den 
kumulativa stressen har allt för stor påverkan på gruppen. Samt ge förslag på hur chefen kan 
agera för att bygga en sammansvetsad grupp. 
 
När det gäller ledarskap kommer denna uppsats att undersöka hur ledarskapet har påverkats 
när gruppchefen har utsatts för kumulativ stress och då kommer den utvecklande 
ledarskapsmodellen stå i fokus i och med att det är enligt den modellen 
ledarskapsutbildningen sker i Försvarsmakten. Självklart tas även andra ledarskapssätt upp för 
att visa för läsaren hur vissa gruppchefer kan kopplas till andra ledarskapsstilar än den 
utvecklande ledarskapsmodellen.  

2. Teoretisk genomgång 
Denna teoretiska genomgång beskriver och förklarar vad kumulativ stress är. Den teoretiska 
genomgången tittar även på den utvecklande ledarskapsmodellen som är den modellen 
specialistofficerare och officerare utbildas i idag. För att inte bara ge en allt för begränsad bild 
av den ledarskapsmodellen beskrivs även andra ledarskapsmodeller så som konventionellt 
ledarskap och icke-ledarskap. 
 
Den tidigare utländska forskning som författaren har utgått ifrån har inriktat sig mycket på 
”combat stress” och i svenska termer benämns då ”combat stress” som stress som upp 
kommer under strid. Den delen av stress finns med i den kumulativa stressen men där räknas 
då även i vardagliga händelser in och fokus läggs inte bara på de akuta stressorerna som 
mycket av den engelska/amerikanska forskningen lagt fokus på. 
 
Författaren har använt sig av svensk forskning så som ”Handbok Försvarspsykiatri – Insats 
och Stress, där den kumulativa stressen tas upp. När det gäller tidigare forskning om den 
utvecklande ledarskapsmodellen så har författaren använt sig av kurslitteratur så som ”Direkt 
Ledarskap”. Den tidigare amerikanska/engelska forskning som tas upp i denna uppsats är 
endast till för att utgöra stöd och jämföra med den svenska forskningen om kumulativ stress. 
Den ska förstärka likheter och hitta skillnader. 

2.1 Kumulativ Stress 
Kumulativ stress är en vanlig stressform som militär personal blir utsatt för, när de deltagit i 
krig, katastrofhjälp eller internationella fredsfrämjande alternativt fredsframtvingande 
insatser. Stressorerna som bidrar till kumulativ stress är indelade i nedanstående två faktorer. 

2.1.1 Tjänstgöringsrelaterad stress 
Kumulativ stress är en följd av att man befinner sig i en ovan och farlig arbetsmiljö med hög 
nivå av bakgrunds stress. Man är utsatt för alla de stressorer som finns i det vanliga 
arbetslivet, men utöver det tillkommer en stor risk för att man själv eller någon kamrat 
allvarligt kan skadas eller dö… Det är många påfrestningar som personal i internationella 
operationer utsätts för1  
 
Klimatet med den ovana värmen eller kylan, olika sjukdomar, maten, brist på uppskattning, 
missnöje fån civilbefolkningen, trakasserier, långtråkig och enformig tjänst, problem hemma 
och nya konflikter inom gruppen är exempel på påverkande faktorer till stressen. 

                                                
1 Michel (2008). Stressreaktioner s.36 
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2.1.2 Sociala stressorer 
Denna typ av stressorer är relaterade till individens egna liv och att man är långt hemifrån. 
De sociala stressorerna utgörs av olika stressfulla livshändelser eller pågående problem. 
Stressade livshändelser bottnar inte sällan i den aktuella familjesituationen. Det kan till 
exempel röra sig om skilsmässa, otrohet, sjukdom… Pågående problem kan vara kroniska 
relationsproblem, sociala, ekonomiska eller medicinska problem 2 
 
Saknaden av familjen, medias påverkan, brist på information till nära anhöriga är också 
exempel på faktorer av stress som påverkar soldaten/befälet. Symtomen på de drabbade är 
bland annat; orolighet, dålig sömn, lättirritation, rastlöshet, han/hon börjar kritisera 
organisationen, politiker och ledarskapet och han/hon börjar rubba tidigare vanor.  
 
Nu börjar också konflikter att formas, helhetsperspektivet förändras och en våg av 
meningslöshet och uppgivenhet kan tas vid. Att alkoholkonsumtion ökar är också ett tydligt 
tecken på att stressen nalkats vilket i sin tur förvärrar situationen så otroligt mycket, eftersom 
en risk om att bli hemskickad har öppnats.3  

2.1.3 Mikrostressorer 
De mikrostressorer som kan nämnas är de vardagliga saker som drabbar oss människor varje 
dag. Det kan vara allt ifrån att man tappar bort saker och ting till trafikköer och dåligt väder 
som man irriterar sig på. Inom den sociala sfären kan även nämnas delar som påverkar en som 
krav från barn och föräldrar, för mycket på jobbet eller vardagligt gnabb. Dessa stressorer kan 
förstärkas under en mission och kan skapa små problem till en början och om dessa problem 
inte tas om hand om och löses i ett tidigt stadium så kan de följa med på missionen och där 
skapa större problem.4 

2.2 Utvecklande ledarskap 
Det utvecklande ledarskapet som tidigare nämnts är det ledarskap inom Försvarsmakten som 
officerare utbildas i idag. Inom det utvecklande ledarskapet finns tre kännetecken: 
 

1. det utmärks av föredömligt handlande 
2. det karaktäriseras av personlig omtanke 
3. det är inspirerande 

 
Dessa tre punkter har alltid funnits med i ett militärt ledarskap men eftersom samhället idag 
ställer högre krav på chefer och kanske då främst chefer inom det militära yrket så läggs 
större vikt på just dessa punkter. 5 

2.2.1 Föredömligt handlande 
Det utvecklande ledarskapet är mer ett mentalt förhållningssätt än tidigare ledarskaps 
modeller som exempelvis konventionellt ledarskap. Inom den första punkten i utvecklande 
ledarskap, föredöme så går det att dela in den i tre delfaktorer: 
 
Värdegrund är den första och där ser man hur chefen förhåller sig till humanistiska 
värderingar och även till moral, etik och lojalitet. En chef som besitter detta kan då vara 
                                                
2 Michel (2008). Stressreaktioner s.37 
3Johansson, Michel & Weibull (2006). Ny omvärld - nya utmaningar. s.26 
4 Kanner, Coyne, Schaefer & Lazarus (1981) 
5 Larsson (2006). Ledarskapsteori. s.45 
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rakryggad, rättfram och ett föredöme när det handlar om just värdegrundsfrågor. Individen 
skall inte vända kappan efter vinden samt att den värderar och lyssnar på sina medarbetare.6 
 
När förebild kommer upp för diskussion så är det viktigt att se på chefen att individen inte 
säger en sak och gör en annan, det är inte den förebild man letar efter. Individen måste även 
kunna vara modig eller snarare ha mod att kunna leda även i svåra situationer.7 
 
Ansvar är mycket viktigt hos cheferna och främst då ansvaret för sina medarbetare och ansvar 
för uppgiften som individen tilldelas. Ansvaret skall tas både i fall där organisationen och 
uppgiften fungerar som den ska men kanske viktigast är att ta ansvar när det inte alls går som 
planerat. Kunna stå fast vid och ta sitt ansvar även när det går riktigt dåligt. Ta ansvar för sin 
personal i alla situationer och på detta sätt vinna sina medarbetares tillit.8 

2.2.2 Personlig omtanke 
När det gäller den personliga omtanken så syns den i chefens handlande och kan delas upp i 
två block. Det första är att ge stöd och med detta menas att chefen ger känslomässigt stöd och 
praktiskt stöd. Till exempel att chefen hjälper sina medarbetare handleder dem eller helt 
enkelt lägger fokus på att de utbildas korrekt. Det är även viktigt att chefen involverar sig och 
bryr sig om sina medarbetares privatliv och deras arbete. 
 
Det andra blocket är att vara tydlig och rak, chefen måste kunna konfrontera sina 
medarbetare. Med detta menas att chefen kan ge konstruktiv feedback till sina medarbetare 
som gjort ett dåligt jobb och sedan kunna göra ett bättre jobb. Chefen bör inte ge kritiken 
inför de andra medarbetarna om inte det är kritik till alla, det är även viktigt att chefen tillåter 
sina medarbetare att motivera sitt handlande och kan visa att de tagit till sig feedbacken.9 

2.2.3 Inspiration och motivation 
När det talas om inspiration så finns det många saker en chef kan göra för att inspirera sina 
medarbetare. Karisma kan vara en bidragande faktor men är inte nödvändig, samtidigt kan en 
tystlåten och tillbakadragen chef inspirera på ett annat sätt exempelvis genom handlande som 
då gör intryck och övertygar medarbetarna.  
 
En väl balanserad blandning mellan personlig utstrålning och humanistisk förankrad 
värdegrund är vad som symboliserar en chef som inspirerar sina medarbetare. Motsatsen till 
detta är en chef med karisma men som saknar ett värdegrundstänk. Chefen skall kunna 
uppmuntra delaktighet hos medarbetarna, få dem engagerade och ta ansvar exempelvis. Sen är 
det även viktigt att chefen uppmuntrar kreativitet låter sina medarbetare komma med idéer 
och inte förkastar dem.10 

2.3 Konventionellt ledarskap 
Detta ledarskap är egentligen ett svart eller vitt ledarskap, det bygger på krav och belöning 
och kontroll. Det som måste nämnas är att alla ledarskap innehåller detta till en del. Det blir 
tydligt när order ges och uppgifter måste lösas. Det är viktigt att de inte överdrivs och används 
allt för ofta. 

                                                
6 Larsson (2006). Ledarskapsteori. s. 45 
7 Larsson (2006). Ledarskapsteori. s. 45 
8 Larsson (2006). Ledarskapsteori. s.46 
9 Larsson (2006). Ledarskapsteori. s.46 
10Larsson (2006). Ledarskapsteori. s.47 
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2.3.1 Krav och belöning 
”Jag är hygglig mot dig om, men bara om, du är hygglig mot mig”.11 
Detta är det grundläggande i konventionellt ledarskap, det som kan nämnas är att denna 
modell har två faktorer, en positiv och en negativ. Den positiva faktorn är att chefen och 
medarbetarna eftersträvar överenskommelser, en sorts förhandling där chefen ändå lyssnar på 
sina medarbetare. Detta kan man säga även tillhör det utvecklande ledarskapet. Den negativa 
faktorn är piska och morot och då kommer chefen också att känna ett större behov av kontroll. 

2.3.2 Kontroll 
Överkontroll resulterar i att chefen inte vågar eller vill ge ifrån sig ansvar. Den gången 
kontroll är av nytta är när det finns fasta rutiner att följa så som fallskärmsdrill eller vid 
flyglarm. Den negativa delen är överkontroll att hela tiden följa upp att ens plan följs och 
lägga sig och detaljstyra kan skapa osämja bland medarbetarna och de kommer känna att de 
inte får sköta sina uppgifter. Chefen i detta fall har då en hög målinriktning men ingen 
personlig omtanke till sina medarbetare.12 

2.4 Icke-ledarskap 
Denna typ av ledarskap har även ett annat namn, låt-gå-ledarskap. Detta innebär att chefen 
inte tar ställning i viktiga frågor och inte tar ansvar för handlingar samt även att chefen är 
frånvarande när chefen verkligen behövs. Chefen vill heller inte fatta beslut utan drar ut på det 
till situationen eller beslutstillfället går förlorat.13 

3. Metod 
De som intervjuas är skyttesoldater och de intervjuas om sina gruppchefer. Därför att det i 
utlandsmission och då främst Afghanistan handlar om små enheter i grupp eller två gruppers 
storlek som bedriver patruller. Det är ett faktum att plutonchefen inte alltid kan vara vid alla 
grupper samtidigt under dessa patruller och då ligger ansvaret hos gruppchefen. 
 
När det gäller de olika gruppcheferna så har författaren inte beaktat hur de är som individer 
utan istället undersökt utifrån erfarenhetsnivån, då gällande tidigare missioner som 
gruppchefer eller som skyttesoldater. 
 
När det gällde valet och definitionen av vad en komplex miljö är så valdes just en mission i 
Afghanistan och detta med motiveringen att det är där som våra svenska soldater konfronteras 
med större händelser, avståndet är stort och kommunikationen till familjen och vänner hemma 
i Sverige är begränsad. 

3.1 Undersökningsdeltagare 
Deltagarna i denna undersökning valdes ut för deras bakgrund inom Försvarsmakten och att 
de har varit iväg på mission. Två av de intervjuade hade varit iväg tidigare på mission i 
Kosovo. Dessa två hade även då varit på mission och gått i befattning som soldater, vilket de 
även var under den andra missionen. Det som skiljde en av dem var att under den andra 
missionen så var han på en för honom ny inriktning.  
 

                                                
11Larsson (2006). Ledarskapsteori. s.47 
12Larsson (2006). Ledarskapsteori. s.48 
13Larsson (2006). Ledarskapsteori. s.49 
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Författaren ville ha personer som hade erfarenhet av tidigare mission. Detta gav 
undersökningen en bredare bild av hur de olika befattningarna hade olika typer av 
gruppchefer, med typer menar författaren hur gruppchefernas ledarskap fungerade under olika 
händelser samt hur de ledde gruppen och hur de reagerade på händelserna. Informanterna 
hade befattningar som vakt/eskortsoldat, spaningssoldat, förare samt 
prickskytt/förare. 
 
De som intervjuades var män i åldern 20 till 25 år när de genomförde sin mission. 
Informanterna hade varierande tjänster under sina missioner i Afghanistan. 
Det såg ut enligt följande: 
 

- Informant 1, 3-4 år sedan missionen, var första missionen för informanten, 
gruppchefens första mission, gruppchefen var officer 

- Informant 2, 3-4 år sedan missionen, var andra missionen för informanten, 
gruppchefens tredje mission, gruppchefen var civil 

- Informant 3, 3-4 år sedan missionen, var andra missionen för informanten, 
gruppchefens första mission, gruppchefen var reserv officer 

- Informant 4, 1-2 år sedan missionen, var första missionen för informanten, 
gruppchefens andra mission, gruppchefen var officer 

 
Urvalet gjordes för att ge en bredare syn på de olika tjänsterna och uppdrag som 
informanterna genomförde och i syfte att inte jämföra allt för liknande händelser samt även 
hitta olika typer av gruppchefer.  

3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde på följande sätt. Författaren satte upp olika huvudteman och inledde 
med en bred fråga och lät sedan informanten tala runt omkring denna fråga. Intervjuerna 
innehöll även vissa underteman för att lättare kunna koppla till det teoretiska som tidigare 
beskrivits i arbetet. Intervjuerna följde en intervjuguide: Se bilaga. 
De olika teman som författaren använde sig av var:  
 

- Bakgrundsfrågor 
- Beskriv din gruppchef 
- Vardagen 
- Vardagshändelser 
- Stora händelser 
- Förebyggande åtgärder 

 
Bakgrundsfrågor hade som syfte att skapa sig en bild av de olika informanterna och få dem 
att berätta lite om sig själva och vad de hade för befattning och när de gjorde mission. Där var 
även syftet att se om de hade någon tidigare erfarenhet av utlandstjänst. 
 
Beskriv din gruppchef som var det andra temat som informanterna fick berätta om. Syftet där 
var att skapa sig en bild om vilket intryck informanterna hade av sin gruppchef och även hur 
han/hon fungerade med övriga i gruppen. Informanten fick även berätta om de övriga 
gruppmedlemmarna och hur de upplevde stämningen i gruppen i det inledande skedet. Fokus 
låg självklart på gruppchefen men för att skapa en bred bild om gruppchefen var det viktigt att 
se hur och vad den övriga gruppen bestod av för typ av personer.  
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När informanterna beskrev sin gruppchef och hur han/hon jobbade med gruppen fanns det 
ofta tydliga tecken på vilket typ av ledarskap gruppchefen använde sig av. Detta möjliggjorde 
kopplingar till den teori som finns tidigare beskrivet i arbetet. Följdfrågorna styrde in 
informanterna på just ledarskapet. 
 
Vardagen var en viktig del för informanterna att beskriva för författaren, detta för att se 
skillnaden i vilka uppgifter de hade och löste under sin mission. Samt att författaren skapa sig 
en bild av hur det fungerade i just deras grupp och på deras mission. De fick helt enkelt 
beskriva hur en vanlig dag gick till under missionen.  
 
Vardagshändelser var för att informanten skulle kunna beskriva gruppchefens agerande i 
enkla händelser som skedde när de var i tjänsten. Det kunde vara allt från lösa gruppkonflikter 
till att navigera fel under en patrull. Här la författaren fokus på ledarskapet och att hitta 
stressorer och mikrostressorer. Detta för att kunna koppla samman hur chefen agerade i 
situationer när han eller hon kanske var lite irriterad eller trött. Ledarskapet var en stor del 
även under vardagshändelser, här kunde författaren se om gruppchefen frångick sitt ledarskap 
som han eller hon använt sig av tidigt.  
 
Stora händelser, beskriver vad soldaterna upplevde där nere som egentligen gav dem en riktig 
tankeställare. I detta tema så ville författaren få beskrivet händelsen och hur gruppchefen 
agerade. Dessa händelser varierar i allt ifrån stridssituationer till bilolyckor och Improvised 
Explosive Device (IED: er).  
 
De händelser som beskrivs under detta tema går att koppla till just de ledarskapsteorier som 
undersökts tidigare, det går även att hitta inslag av just den kumulativa stressen som var det 
författaren undersökte. En del av händelserna har inte drabbat själva gruppen men 
informanterna själva har känt att de händelser som de valde att beskriva påverkade både dem 
själva, gruppen och gruppchefen. 
 
Förebyggande åtgärder, var ett tema som författaren ville ta upp för att där kunna dra 
slutsatser utifrån gruppchefernas agerande och hur de använde sig av ledarskapet för att 
grupperna skulle bli bra eller dåliga. I detta tema har informanterna fått frågor om vad de 
tyckte var bra och dåligt, vad som fungerade i gruppen och hur de själva skulle kunna 
förebygga problem som kan komma att uppstå. 

3.3 Dataanalys 
Intervjuerna genomfördes med bandinspelare och transkriberades. Sedan har vissa av 
beskrivningarna av händelserna förkortats och ger i vissa fall inte en komplett bild, detta för 
att skydda individer som annars skulle kunna identifieras och riskera att drabbas negativt.  
 
Beskrivningarna har även kortats ned i en del fall för att informationen inte bedömdes vara 
nödvändig för att kunna göra kopplingar till de teorier som undersöks. Även namn och 
tidpunkter har lämnats utanför då detta inte fyller något syfte att ha med för att undersöka 
själva teorin. 
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När svaren på de olika intervjuerna bearbetades så skedde det på följande sätt: 
 

 
 
Figur 1, Modell för bearbetning av intervjusvaren 
 
Författaren satte först upp ett tema och för att kunna koppla och skilja svaren som 
informanterna gav så sattes två under teman upp där svaren delades in antingen stress eller 
ledarskap. Eftersom författaren valt just denna metod ledde detta till att processen fick 
deduktivt anslag, där författaren letade efter svar på sin teori om stress och ledarskap. 

4. Resultat 

4.1 Tema 1: Beskriv gruppchefen 
I de olika intervjuerna beskrivs gruppchefen på olika sätt. De flesta nämner att de har fått en 
bra bild av sin gruppchef. Det är det första intrycket som är viktigt och nästan alla 
gruppchefer ger ett bra första intryck. Det är först efter ett tag som bilderna börjar skilja sig 
utifrån vad de nämner.  
 
En informant beskriver sin gruppchef som: ”Typisk göteborgare, jovialisk och livserfaren i 
sitt sätt, mycket att prata om ganska extrovert. Lätt att få kontakt med folk, levnadsglad 
person… Första intryck var att han var en trevlig prick kan man säga… Väldigt seriöst 
intryck över tiden, märktes att han hade varit på mission tidigare, både chefen och skytten och 
det blev ganska mycket raka rör. Det utvecklades under missionen också, hade man ett 
problem så gick man och sa det rakt ut om att det inte funka. De konflikter som uppstod 
mellan oss tre de gånger vi var sura på varandra så talade vi med varandra och löste det.” 
 
Beskrivningen av en annan gruppchef är: ”Tyst, höll sig något tillbaka, väldigt trevlig, 
extremt lugn, som man tänker en norrlänning. Kändes nästan som om han gav ett för lugnt 
intryck, skulle nog behövas lite mer ”go” i honom. Hade varit utanför Försvarsmakten länge 
så det kändes som att chefskapet och beslutsfattandet och snabbt och tydligt fanns 
inledningsvis ganska långt innanför huden. Uppfattningen var att han var lite för lugn.” 
 
”Stor förändring, när han kom in det igen, innan vi åkte ner så började han komma igång 
med beslutsfattandet och hur Försvarsmakten fungerar igen och då blev det bättre och bättre 
hela tiden. Slutade inte att utvecklas tycker jag.” 
 
En annan beskriver sin gruppchef som: ”Alla var lite skeptiska i början, det var den enda 
officeren som inte var från platsen där vi utbildades och det var det vi hörde. Han var god 
kamrat med dem som redan var där, de övriga officerarna. De talade mycket varmt om 
honom och när vi väl fick honom så visade det sig direkt att när han kom in i rummet att han 
var en bra chef. Det första intrycket var bra, dels kroppsspråket och hur han talade till oss.  
 

Tema 

Ledarskap Stress 

Svar på 
följdfrågor 

Svar på 
följdfrågor 

Svar på 
följdfrågor 

Svar på 
följdfrågor 
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Det var som om vi var kamrater direkt. Inte som att han kom in som officer utan mer som en 
civil kamrat, han kom in civilklädd och det var avslappnat och det verkade som om han inte 
kände någon oro om vilka killar han hade fått i sin grupp. Han verkade aldrig tvivla på vår 
prestations förmåga och det gjorde det enklare för oss att acceptera honom mer som chef och 
få in honom i gruppen.” 
 
Av dem som intervjuades så var det en intervju som stack ut lite åt det negativa hållet. 
Informanten beskrev gruppchefen på följande sätt: ”Hade sin bakgrund som hundförare, hade 
inte jobbat med skytte på det sättet tidigare, var trevlig och utåtriktad och social. Chefen 
kändes väldigt taggad och laddad… 
 
Gav ett seriöst intryck, sen uppfattade vi chefen olika, jag kom direkt från värnplikten. En 
fänrik är ju en fänrik, det är ju en officer och såg chefen på ett sätt medan gammelyxan som 
hade gjort 7-8 missioner hade ju en annan syn på en nyexaminerad fänrik skulle leda 
gruppen”. 
 
I det inledande skedet beskrivs gruppchefen som bra och framåt men bilden ändras ganska 
snart. ” … bestämd och hård i sitt sätt, förklarade väldigt tydligt om hur chefen såg på oss 
och hur vi skulle se på chefen, hur chefen ville att det skulle vara i gruppen, det klarade 
chefen ut första eller andra dagen på Livgardet. Det visade sig vara på gott och på ont.” 
 
”… det gick ifrån att vara väldigt säkert till att det märktes att chefen inte besatt den 
kunskapen om skyttestrid som behövdes och var inte öppen med det. Brytpunkt, erkände inte 
att chefen hade brister på gruppstrid, istället för att nu hjälps vi åt så visades en sida upp med 
att det här kan jag och det här är jag bra på, inte ta in och erkänna att någon annan kunde 
hjälpa” 
 
”Istället för att erkänna att fan jag är inte så bra på att reka på karta eller följa en svår karta 
eller följa ett svårare upk system, jag är kanske inte världens bästa på det. Istället för att köra 
fel och skylla på föraren så kan man sätta någon annan på att läsa kartan, bara för att man 
är gruppchef så behöver man inte läsa kartan, gruppchefen ska leda och kan undersöka om 
någon annan är bättre på att läsa kartan. 
 
 Svårt att erkänna för sig själv och eftersom chefen var officer så trodde chefen att chefen 
måste vara bäst på allting. Sen så förklarade chefen väldigt ofta när vi kom i diskussioner att 
det spelar ingen roll vad ni tycker, jag är officer.” 

4.1.2 Gruppchefen kopplat till teorin 
Tre av de fyra intervjuerna kopplas lätt mot det utvecklande ledarskapet där en av 
informanterna nämner att det fanns ett: ”väldigt öppet klimat, klart att gruppchefen var 
gruppchefen men vi diskuterade väldigt mycket och pratade väldigt mycket inom gruppen om 
hur vi ska jobba. Det var inget som fastställdes utan vi tog in synpunkter från alla om hur vi 
tror det ska vara.”  
 
Det som tre av informanterna beskriver går tydligt att följa i det utvecklande ledarskapet, där 
chefen genom att fördela ansvar ger medarbetarna motivation och han eller hon låter gruppen 
komma med förslag och inte förkastar dem. Detta skapar en bra gemenskap inom gruppen och 
ansvarskänslan gör att gruppen känner sig delaktig i arbetet. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Fredrik Gussing  13 (27) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

En annan informant beskriver ledarskapet som ”Raka rör i kommunikationen, fanns inget gå 
bakom ryggen. Det utvecklades till att man lärde känna varandra väl. Jag upplevde att vi 
ganska snabbt delade upp ansvarsområden… 
 
Detta gjorde att jag växte, kan se det som utvecklande. Tilldelas ansvar och då tar man på sig 
det. Man kände att man blev en viktig del i gruppen. Då är man med i ansvaret och ser till att 
hela gruppen fungerar.”  
 
Chefen som börjar med ett kontrollbehov går att koppla till det negativa med konventionellt 
ledarskap. Chefen släpper inte in de andra i gruppen och fördelar inte ansvaret för olika 
uppgifter. Tar på sig för mycket ansvar själv och sedan när det går snett beskyller andra för 
sina misstag. Detta går att koppla till låt-gå-ledarskap. 
 
Den gruppchefen tar inte ansvar för sina egna handlingar och i det utvecklande ledarskapet är 
detta mycket viktigt för gruppen att se att de har en chef de kan ha förtroende för och en chef 
som även när det går dåligt, tar ansvar för sina handlingar. Även detta med att hela tiden 
använda sig av sin grad för att påvisa sin rätt till att leda gruppen skapade i detta sammanhang 
en ovilja och olust inom gruppen att samarbeta med chefen, det märktes tydligt hos de äldre 
som varit på mission tidigare. 
 
Ser man på detta beteende ur ett stressperspektiv så går det att koppla till de mikrostressorer 
som beskrivits tidigare, mycket av det som informanten beskrivit om sin gruppchef skedde 
innan och under missionen. Gruppchefen kände många gånger irritation på gruppen och visste 
inte om denne kunde lita på gruppen. 
 
Kopplar man detta till det utvecklande ledarskapet så har gruppcheferna där ansvar fördelas 
på gruppen lyckats med att motivera sina soldater. Tillsammans växer de i gruppen och 
utvecklas i en positiv riktning. I den grupp där gruppchefen inte var alls lika villig att dela ut 
ansvar för uppgifterna går att se en mer negativ trend.  
 
Det går lätt att koppla till det konventionella ledarskapet och där ser man tydliga tendenser till 
kontrollen gruppchefen tenderar att backa tillbaka till. ”jag är fänrik, jag vet bäst”, samt även 
misstänksamheten mot gruppen när de försöker avlasta gruppchefen. Då gruppchefen tänker 
att de inte litar på denne och då känner ett behov att vara närvarande vid vakterna. Samt att 
gruppchefen vid upprepade tillfällen hade svårt att erkänna misstag och fördela ansvar till 
gruppmedlemmar.  

4.2 Tema 2: Vardagen 
Nedan följer informanternas beskrivningar om hur deras dagar kunde se ut. Detta är en vanlig 
dag för informanten som jobbade med vakt och eskort. 
 
”Varje dag hade man 8 timmars vakttjänst egentligen, om det kunde vara natt eller 
eftermiddagspass eller dagpass kunde bero på var man var i snurran. Övrig tid på dygnet om 
man inte hade haft nattpass då man var lite förskonad på dagen så hade man eskort uppdrag 
eller patrullering i sitt patrullområde. Det var dessa tre man hade, vakt, eskort eller 
patrullering, vi var en pluton där nere… som löste både vaktande och eskorterandet, 
missionen efter så blev det två plutoner och nu är det tre eller fyra plutoner som löser de 
uppgifter vi hade. Arbetsbelastningen var väldigt hög, återtag och möjlighet för analys var 
inte jätte stor då det var väldigt hög arbetsbelastning.” 
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Den andra informanten jobbade med att köra olika typer av fordon inom sin tjänst. 
 
”Vi tillhörde Movementcontroller(MOVCON), vi fick uppgifter som bestod av att vi skulle 
transportera något från flygplatsen. Både på en camp där det fanns många olika 
nationaliteter. Vi var chaufförer för att MOVCON skulle samverka med någon, antingen med 
pansarterrängbil 203(Patrian) eller splitterskyddade Personterrängbil 5 
MB 290/T Geländewagen (GW). Sen när vi inte gjorde det så var det vård på vagnen, vi var 
väldigt stolta att hålla vagnen i trim. Platserna vi skulle till varierade, allt från hämta saker 
på andra camper, flygplatsen eller platser i stan. Någon skulle lösa ett ärende. En gång i 
veckan kom transporten från Sverige och då var det folk som kom från leave skulle iväg på 
leave, då hämtade vi utrustning, lasta ur flygplan och lite sådant. Allt i allo en gång i veckan. 
Övrigt var vi chaufförer.” 
 
Den tredje informanten beskriver sin vardag enligt följande: 
 
”Vanligaste dagen, vi hade en fjärdedel av staden som ansvarsområde, så en vanlig dag var 
upp tidigt och träna, frukost, morgonbrief, möten. Sedan ut så tidigt som möjligt på första 
patrullen, träffa byäldsta och följa upp mål som vi hade. In och äta lunch sedan ny patrull på 
eftermiddagen, nya mål och syften att få svar på. Som vi hade fått av chefen. In och träna, 
lugna ner sig och gå och lägga sig.” 
 
Den fjärde informanten har beskrivit sin vardag så här: 
 
”Vi letade efter buset kan man säga. En vanlig vardag så var vi ute i fält mycket, innan så 
hade vi en ordergivning kvällen innan och sen fick vi kvällen ledigt för att förbereda det sista 
eller bara slappa.  
 
På morgonen så skulle allt vara klart så man bara kunde äta frukost för att sedan ge sig iväg. 
Chefen var väldigt noga med att allt skulle vara förberett och allt skulle göras, så fort vi kom 
in eller ut så skulle allt vara klart till punkt och pricka. Vi gick mycket på rutin och detta hölls 
det väldigt hårt på och där fick det inte tummas på så att allt skulle flyta lättare i fält.” 

4.3 Tema 3: Vardagshändelser 
För att kunna ge en röd tråd och inte blanda ihop de olika vardagshändelserna så har 
författaren valt att dela upp de olika informanternas beskrivningar av vardags händelser samt 
kunna koppla just deras gruppchefs agerande till händelsen eller händelserna. Detta är också 
för att informanterna har beskrivit väldigt olika vardagshändelser som påverkat dem och 
gruppchefen. 

4.3.1 Informant 1 
”Mycket kan vara på grund av den höga arbetsbelastningen så när det dök upp bajsmackor 
så landade de ofta in på vår pluton då. Kommunikationen mellan oss och chefen angående 
vårt stridsvärde kände vi ibland att chefen hade ett behov av att tacka ja till allt och se bra ut 
medan att det var vi som gjorde grovjobbet. För oss var det viktigt att gruppchefen höll oss 
om ryggen och visst, har man varit i tjänst nästan 16 timmar och har 4 timmar ledigt så vill 
man gärna ringa några samtal eller ha lite tid för sig själv. Den kommunikationen kunde 
ställa till det, när chefen tackade ja till uppgifter utan att kontrollera gruppens stridsvärde. 
Dessa vardagshändelser kunde skapa irritation i gruppen. 
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Chefen hade svårt att hitta sin roll i det, att vara kamrat och hänga samtidigt som man ska 
kunna slå om och vara chef. Vi var nog helt klara på det sambandet men jag tror att chefen 
kände en osäkerhet på om chefen valt rätt sätt där, vi var helt klara på att chefen är chef men 
man vill också lära känna och umgås med chefen.  
 
Medan chefen tog en viss distans då, sen om det berodde på att chefen var officer och kände 
att vi var soldater det vet jag inte men just detta att chef kontra kamrat vilken distans chefen 
ska ta tyckte jag att chefen pendlade väldigt mycket i. Det tyckte jag gjorde det svårt att få 
grepp om chefen ibland.” 
 
”Dels hur chefen kom att uttrycka sig, ibland var det svårt att veta om det var en order eller 
uppmaning på sättet som det sades och detta ledde till diskussion och irritation eftersom vi då 
inte ställde in oss och ibland var det för att vi hade en annan syn på saker och ting. Jag tror 
det är kopplat till distansen chefen kontra kamrat att den var så pendlande, ibland snäsa av 
och man inte förstod över vad chefen blev förbannad över: ”ah ni säger emot mig hela jävla 
tiden”, ”jaha, jag fattade inte att det var en order, trodde det var en fråga eller ett påstående 
som var öppen för diskussion” och detta var lite från båda sidor.” 
 
”när det blev som mest diskussioner i vår grupp tror jag att chefen kunde känna en viss 
osäkerhet om var chefen hade gruppen.… jag tror att det var chefens största stress att inte 
riktigt veta om gruppen pratat med andra eller inte. Var en ständig och konstant fråga som 
uppkom, ”jag vet inte riktigt om jag kan lita på er, har ni pratat med någon annan utanför 
gruppen om detta” ”nä det har vi inte”, chefen hade en rädsla som sen blev en stressfaktor 
när det blev diskussioner.” 
 
”… vid ett tillfälle skulle vi ut på patrull och då valde chefen att hälla ut en av soldaternas 
stridspackning och inventera den, en visitation av stridspackningen och det visar sig att 
soldaten bara valt att ta med ett par kalsonger och det stod att det skulle vara med två par i 
24 timmars packning.  
 
Gör en jättegrej och anmäler till plutonchefen och plutonschefens svar är egentligen att 
soldaten får väl skylla sig själv och så länge soldaten har med utrustning som påverkar 
gruppen så är det inget problem. Vill han vända ut och in på sina kalsonger i tre dagar så får 
han väl göra det. Inte väsentligt för uppdraget. Chefen började gå på och underminera 
gruppen och kändes som att vi behandlades som något annat, kändes som att chefen klev 
tillbaka i sin roll som GU-officer” 
 
”Kopplat till tidigare incidenter med fel körningar och sådant hade stannat inom gruppen 
men mer och mer började vi lösa uppgift i plutons ram och då är det andra med och kör man 
fel då blir det mer uppenbart för andra i plutonen och så var det inte tidigare. Då ökade 
prestationsångesten hos chefen och då användes vi som soldater rätt ofta som slagpåsar fast 
det inte var vi som höll kartan och en incident var att vi skulle åka ut på en patrull och 
understödja Explosive Ordnance Disposal (EOD) vid röjning av en IED och då kom vi till en 
korsning och chefen vill att föraren ska ta vänster och föraren förklara att det finns blåa 
stenar där, betyder att platsen inte är röjd och därför farlig.  
 
Gruppen säger att vi ska svänga höger och visar att vi lätt kan nå målet och brist på 
kartkunskap gjorde att chefen gick tillbaks i officersrollen ”jag är chef, vi ska svänga 
vänster”. Varpå detta leder till att chauffören kliver ur bilen och säger ”jag kör inte in i ett 
jävla minfält det ska du ha jävligt klart för dig”. Diskussion om ordervägran kommer in och 
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vi står i Mazar al-Sharif och diskuterar om vi ska svänga höger eller vänster och uppgiftens 
lösande blir baserat på gruppchefens okunskap och då är det så klart soldaterna reagerar.” 

4.3.2 Gruppchef 1 kopplat till teorin 
Gruppchefen som informanten beskriver visar på ett tydligt sätt kopplingar till det 
konventionella ledarskapet. Med det menas att avsaknaden på att fördela ansvaret på gruppen 
samt behovet av kontroll. Sedan visar gruppchefen ett negativt beteende genom att ofta falla 
tillbaka in i rollen som officer och hävda detta när gruppen kommer med synpunkter eller är 
frågande om ett visst beslut.  
 
Det som även saknas är det fördömliga handlande som beskrivs inom det utvecklande 
ledarskapet. Gruppchefen tar inte ansvar för när denne gör misstag utan skyller istället på sina 
medarbetare och här förlorar gruppchefen tilliten från sina medarbetare. Gruppchefen verkar 
falla igenom på det personliga planet också, det verkar som om gruppchefen distanserar sig 
från gruppen och har inte en personlig omtanke om sin grupp, då syftar jag främst på att inte 
kontrollera stridsvärde på sin grupp och just som informanten beskriver om gruppchef kontra 
kamrat.  
 
Ser man på vad informanten beskriver om gruppchefen verkar denne ha problem med den 
kumulativa stressen redan på ett tidigt plan. De tjänstgöringsrelaterade stressorer som kan 
nämnas är bland annat att gruppchefen inte känner sig uppskattad av sin grupp, denne finner 
ingen tillit från dem och frågar många gånger om samtal spridits utanför gruppen.  
 
Gruppchefen verkar också känna ett behov att vara omtyckt och upplever inte att denne får 
detta bekräftat av gruppen. Tidigt visar gruppchefen tecken på sociala stressorer då det 
uppkommer konflikter mellan gruppmedlemmar och chefen. Gruppchefen känner här en oro 
att gruppen inte är pålitlig och ändrar då sitt ledarskap, detta i sin tur gör gruppen än mer 
irriterad och diskussioner är en vardags sak. 
 
Ett tydligt tecken på mikrostressorer är när gruppchefen glömmer hur man läser en karta, som 
informanten beskrivit det var detta innan missionen och under missionen sker detta igen och 
detta förstärker stressen för gruppchefen, för i detta skede så är det inte längre bara gruppen 
som kan se detta utan även andra grupper ur plutonen.  
 
Hade dessa stressorer bearbetats innan missionens början eller om ansvaret lagts på någon 
annan så hade denna stress för gruppchefen kunnat ha undvikits. Informanten nämner att ” Vi 
kom med förslag att chefen inte sitter vaktpasset och istället planerar framåt så löser vi det. 
Kunde ibland inte förstå att det var en vänlighetsgest för att lätta på trycket och då skulle 
chefen motbevisa detta och med motiveringen ”att jag orkar visst”. Ständigt bevisande istället 
och vi i gruppen var inte ute efter att få det” 

4.3.3 Informant 2 
Det som beskrivs nedan är informantens beskrivning av vardagshändelser som han upplevde 
påverkade sin gruppchef. 
 
”Det skulle kunna vara om det skar sig någon gång mellan gruppchefen och någon 
MOVCON, då var han sur. Tjurigheter, då blev alla sura. Alla var måna om varandra, man 
tog alltid ställning med varandra. Jag och skytten hade lite konkurrens då och då, då dök det 
ibland upp små konflikter och vi var sura på varandra ett tag sen blev vi vänner igen då.  
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Gruppchefen la sig aldrig i det han visste att sånt löste vi ut efter ett tag. Dock hade han 
väldigt bra koll på oss att vi hade varit sura på varandra.  
 
En annan gång var när jag kom tillbaka från leave och han ropade på mig och jag närmade 
mig honom och han snackade med någon och jag gjorde ett practical joke mot honom och då 
upplevde han att jag var stöddig mot honom. Så då blev han arg och konfronterade mig och 
sa att det inte var okej och jag trodde först att han skämtade, men det var något han tog illa 
upp av och jag förstod inte varför. Han tolkade det att jag var oförskämd, inte okej. Jag blev 
chockad, men det var något annat som gäckade honom. Då var han mer stingslig. 
 
Humör möjligtvis men detta var bara tillfälligt, gick snabbt över. Det påverkade gruppen på 
det sättet att man var lite försiktigare när man pratade med honom, man blev mindre 
ifrågasättande som person och gruppmedlem då.” 

4.3.4 Gruppchef 2 kopplat till teorin 
Denna gruppchef har haft ett bättre samarbete med sin grupp. Tidigare nämns att gruppchefen 
delade upp ansvarsområden, informanten nämner även att de i gruppen var måna om 
varandra. Gruppchefen tar ett visst avstånd ifrån konflikter som uppstår i gruppen men 
informanten känner att han aldrig riktigt släppte kontrollen utan visste vad som pågick hela 
tiden.  
 
Där gör chefen att aktivt val att inte lägga sig i något som han kanske kommer att förvärra. 
Informanten har tidigare nämnt att det var väldigt mycket raka rör i hans grupp och att chefen 
tidigt förklarade vad som var rätt eller fel för informanten angående deras tjänst, som 
informanten beskriver det var det på ett sådant sätt som gör att man utvecklas och informanten 
fick även beröm när han hade gjort något bra. 
 
Han talar även om att ibland så var det ett ledarskap med hela handen och till en början så 
rättade han in sig efter detta och efter en period så började han tänka mer självständigt och 
ibland undra hur gruppchefen tänkte nu. Informanten säger att detta kunde ske när det hade 
smällt en IED och då blev ledarskapet mer strukturerat och trodde att detta kan ha berott på att 
gruppchefen kände att det blev en mer allvarlig situation och även lite mer stressigt. 
 
När det gäller stress så är det svårt att koppla till just vilka stressor som påverkade 
informantens gruppchef mest. Informanten nämner att han kände att det var något som tyngde 
honom när han genomförde ett practical joke. Detta kan ha kopplingar till både 
tjänstgöringsrelaterad stress, sociala stressorer eller mikrostressorer.  
 
Som informanten beskriver så var detta inte ofta, han nämner även att när man kände av att 
chefen var lite stingslig så talade man lite försiktigare med denne. För att motverka och 
motivera sin grupp berättar informanten om att de ofta satt ner och pratade om vad som gick 
bra, dåligt och vad de kan förbättra. De försökte hitta lösningar med gruppen, där alla fick 
säga sin mening och ge förslag. 

4.3.5 Informant 3 
Nedan beskrivs vardagshändelser och hur de påverkade gruppchefen. 
 
”Väldigt svårt att märka det på honom, vi öppnade oss väldigt mycket för varandra inom 
gruppen. Så det var aldrig som hölls inne på, vi visste var vi hade varandra och vad som 
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försiggick. Det enda egentligen som hölls utanför gruppen var lite problem på chefsnivå i vår 
pluton och vår plutonchef tvingades säga upp sig. Det var inget som gruppen involverade sig 
i och visste inte ens om att det var ett problem, för det höll gruppcheferna inom chefskapet på 
plutonen. Där märktes dock att han hade det lite kämpigt under en period. 
 
… han sa aldrig att det var det som var problemet. Som exempel var att han kom in efter en 
två och en halvtimmes ordergivning och visade tydligt att han var ganska less på just 
ordergivningen och då tolkade man det som att det var ordergivningen han var less på och 
inte själva plutonchefen. Som så var fallet egentligen. Då pratade vi om känslor och vad vi 
kunde hjälpa till med, men det var något som gnagde men inte att det var just det då. 
Han berättade ju när plutonchefen åkte hem då, att det var anledningen att han inte berättade 
något. Han hade haft den här plutonchefen i lumpen, men som i alla andra fall så via 
diskussioner och samtal i gruppen klarade vi av den situationen bra.” 

4.3.6 Gruppchef 3 kopplat till teorin  
Kopplat till ledarskapet så hade här gruppchefen ett utvecklande ledarskap, han fördelade 
ansvar på gruppen och de talade mycket öppet med varandra. Informanten nämner tidigare att 
gruppchefen kom till medlemmar i gruppen och frågade när han inte visste och han tog 
mycket stort ansvar för gruppen både på ett arbetsplan och på ett personligt plan. Hela 
gruppen samarbetade genom händelser som var svåra både för dem och för gruppchefen. 
 
När det gäller stressen så märker man att gruppchefen var stressad över plutonchefen, detta 
drabbade inte hans soldater i gruppen men som informanten berättar så märktes det att det var 
något som tyngde honom. I detta fall så förstärktes inga stressorer och detta pga gruppens 
starka sammanhållning och vilja att prata öppet om saker och ting. Gruppchefen agerade 
föredömligt genom att inte sprida missämja bland sin grupp utan missämjan stannade med 
honom och de övriga gruppcheferna. De ska nämnas att en gruppchef berättade för sin grupp 
om sitt missnöje med plutonchefen var på hela gruppen började tycka illa om plutonchefen. 

4.3.7 Informant 4 
Detta är informantens beskrivning av vad som kunde hända under en vardag och hur det 
påverkade gruppchefen och hur han agerade i relation till detta. 
 
”Vi i gruppen visste ju att var sådan. Han var väldigt driven. Visst det blev jobbigt för oss 
men det var ingenting som störde oss jättemycket, det var ju ändå en vän och kollega och vi 
följde honom. Det var ju en person som man såg upp till väldigt mycket och i och med att han 
har fått det intrycket så var det väldigt enkelt för honom att kunna få sin vilja igenom och 
driva oss. Man ville inte visa sig svag inför honom. 
 
Han var väldigt lugn av sig och jag såg honom aldrig uppjagad på det sättet. Men han kunde 
bli irriterad och lite stressad om vi i gruppen misskötte oss så på ett sätt att det glömdes en 
ryggsäck med grejer i eller det glömdes något annat. Det värsta av allt som han tyckte då, att 
vi var lata. När vi hade jobbat så mycket att vi var lite utbrända så kunde han bli irriterad på 
oss att vi inte engagerade oss tillräckligt och det störde honom och det blev han stressad och 
arg över. Då kände han väl att han hellre ville åka med en annan grupp som hade lite mer 
glöd i sig inte under hela missionen men kanske just under den här operationen.  
 
Det jag tror påverkade chefen var nog att, eftersom vi var en rätt så sammansvetsad grupp så 
kunde vi säga saker som vi tyckte och tänkte om varandra direkt till varandra när det blev 
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tungt och svårt. Det gjorde att det kunde bli ganska heta diskussioner i gruppen och det blev 
aldrig bråk men det blev tjafs. Många av de gångerna blev det peka med hela handen från 
chefen, det gjorde så att man blev förbannad eller tyckte det var konstigt men man gjorde det 
ändå för att han sa det. På ett sätt blev det så att när vi bråkade inom gruppen så kunde han 
avleda bråket genom att själv lägga lite skuld på sig själv.  
 
Han kunde vara hård mot oss så att gruppen slöt upp mot honom. På det sättet kände man att 
han tog för skiten för gruppen, en ”gemensam fiende” lite starkt uttryckt. Han kunde avstyra 
bråk inom gruppen på det sättet och det tog nog ibland hårt på honom för han blev irriterad 
att vi bråkade om sådant inom gruppen och man märkte att han blev förbannad på oss och 
tyckte att det var onödigt att bråka om sådant.  
 
Som exempel kan nämnas att det var saker som inte rörde oss, att afghanska armén inte 
gjorde som vi sa och hur vi skulle lösa vissa uppgifter. Vilket inte är gruppens bekymmer utan 
chefens bekymmer. Vi kanske kom och berättade något han redan visste om och på sätt 
kanske han blev irriterad att vi då redan skulle ha sett att han försökt lösa detta men inte 
gjorde det då.” 

4.3.8 Gruppchef 4 kopplat till teorin 
”Han delegerade sitt ledarskap neråt till stf, kanske i syfte då att gruppen skulle känna att det 
inte bara var gruppchefen som styrde och ställde utan att stf även fick komma och prata med 
oss så det inte bara blev gruppchefen som kom och pratade med oss. Det la han även på 
signalisten, han blev en sorts säkerhetschef på plats när cheferna var borta. Signalisten får ju 
informationen först, han fördelade uppgifterna neråt då, då blev det mer att en i gruppen sa 
vad som skulle ske eller göras.  
 
Exempelvis kan vara att vi skulle fixa något med vattnet och då kunde chefen istället för att 
säga att nu ska vi fixa detta gå till en fordonsförare och be honom sprida informationen för 
att lösa uppgiften. Det var aldrig en fråga om vem det var som var chef och visst vissa gånger 
var man trött och då sa ens kamrat att det var chefen som hade sagt att det skulle göras och 
då löste man det.” 
 
Denna gruppchef använder sig också av tydliga delar från det utvecklande ledarskapet. 
Gruppen känner att de skapat en bra bild och vet hur han fungerar som person och även fast 
chefen ibland är irriterad så sluter de upp bakom honom. Han använder sig även av 
ansvarstagande när han vänder gruppens åsikter mot sig och själv tar på sig ansvaret som 
kanske låg utanför hans kontroll. 
 
Gruppchefen ska enligt informanten ha visat tecken på irritation mot gruppen. Han nämner att 
det kunde bero på småsaker som att någon glömde en väska med saker eller att gruppen 
ibland ifrågasatte saker som han redan visste om. Detta är tecken på små vardagliga 
mikrostressorer men det verkar inom denna grupp ha skötts på ett hanterbart sätt, detta pga en 
stark gruppsammanhållning och ett öppet förhållande gentemot varandra. 

4.4 Tema 4: Större händelser 
Nedan redovisas större händelser, författaren har valt ut händelser som påverkat vissa 
gruppchefer och har medvetet valt att ta bort större händelser där inte själva gruppen eller 
gruppchefen var inblandad. Detta i syfte att kunna se hur just gruppchefen agerade och då 
även gruppen samt för att kunna göra kopplingar till teorin. 
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4.4.1 Händelse 1 
”Detta skedde under en vakttjänst och vid detta tillfälle var gruppchefen väldigt fragil, 
stresströskeln var minimal det fanns en osande irritation i gruppen men vi löste ändå våra 
uppgifter men vi samtalade inte med varandra, gjorde vår skit och sen gick och la oss var och 
en för sig då. Då hade vi patrulltjänst och det är när man sitter i patrullrummet och man går 
en invändig patrull kontrollerar drivmedel och ammunition och så vidare.  
 
Då kommer en av vagncheferna in och ska byta av mig och han säger att gruppchefen inte 
kommit än och man får inte gå själv dessa ronder, minsta enhet är stridspar. Chefen kommer 
inte och till slut bestämmer sig vagnchefen att gå och leta upp chefen i tron att chefen börjat 
ronden själv. Kommer upp mot drivmedelsupplaget och ser chefen. Varpå vagnchefen 
påkallar chefens uppmärksamhet. Chefen säger att det är någon som förföljer denne. Denna 
händelse uppdagas först en vecka senare, vår stf som jobbat inom rättspsyk sa att denna 
mission påverkat chefen rent psykiskt och detta har påverkat chefen så mycket att tjänsten 
drabbas och det var alla i gruppen överens om och vi lyfte detta till plutonchefen som tog 
mycket allvarligt på detta.” 

4.4.2 Gruppchefen kopplat teorin  
Denna händelse är mycket kopplat till den kumulativa stressen, här har nu gruppchefen under 
lång tid tagit konflikter med gruppen, inte tagit ansvar för sina handlingar och har börjat 
ifrågasätta gruppens lojalitet mot denne. Här märks tydligt symptomen på de sociala stressorer 
där orolighet och lätt irritation är inräknade. Det har redan passerat det stadiet och 
konflikterna har uppstått. Ledarskapet för gruppchefen har även det fallerat och gruppen gör 
egentligen bara sina uppgifter och är ständigt irriterade på varandra. Alla dessa små händelser 
som fel körningar, brist på tillit och kontrollbehov gör till sist att gruppchefen bryter ihop och 
gruppen känner att de inte längre kan ha personen som gruppchef. 

4.4.3 Händelse 2 
”Den första stora händelse som vi utsattes för som var farlig var inte någon strid. Vi hade 
varit nere i en dal och där fanns en stor flod och det var vår första stora långtur vi gjorde. På 
natten på vägen hem så skulle vi ta oss tillbaka till provinshuvudstaden. Det hade regnat 
mycket och vatten nivån i floden hade stigit med en meter eller två och spolat bort vägarna. 
På kvällen där så fick polisbilen som åkte först problem då motorn vattenfylldes och bilen 
dog.  
 
När vi skulle rädda den så åkte vår första bil med chefens omgång ut i vattnet och då släppte 
vägen under den bilen och vattnet tog bilen och den var på väg mot strömmen, den fastnade 
vid en sten och den började vattenfyllas upp till ratten och då satt de kvar i bilen. De tog sig 
ut och hängde på sidan av bilen och det var minuterar från att den skulle spolas bort och i 
samma veva så fastnade min bogserlina i styraxeln, så jag kunde inte komma och rädda dem.  
 
Då började det bli panik bland alla. Polisbilen satt fast och fungerade inte alls, andra bilen 
satt fast och vattenfylldes snabbt och min bil satt fast och sen hade vi en pickup med oss med 
lite tidningar och bollar till barn och ungdomar. Den kunde inte ta sig fram då den var 
blockerad av polisbilen. Det var en väldigt stor händelse som påverkade oss i början, då 
insåg man att den största faran var inte hotet med vapen mot oss utan även naturen var en 
stor fara. Den är svårare att påverka. Den upplevelsen påverkade många starkt, det kan 
hända saker det kan skita sig riktigt rejält. Den händelsen gjorde oss mer beredda på att man 
inte bara behöver leta hot med vapen och bomber.  
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Naturen kunde också göra det svårt för oss. Vi blev väldigt medvetna om vad som kunde gå 
fel och det var en stor händelse som påverkade oss och gjorde oss mer beredda på de strider 
som skulle komma senare, att allt och olika saker kan göra att det skiter sig för oss. Det var 
något som alla i gruppen hade gemensamt när vi drog upp fordonen. Många kände sig väldigt 
hjälplösa inför naturen och denna händelse var större än de strider vi senare råkade ut för. 
Det var väldigt svårt att tackla just denna situation.  
 
Chefen i det skedet lät folk agera väldigt själva ändå, med lite panik i rösten skrek, kanske är 
fel att säga men talade över radion. Han var stressad över situationen och att den kunde skita 
sig. Jag fick meddelande över radion att min bil skulle komma och bärga men som tur var tog 
sig pickupen förbi efter några bucklor på polisbilen och vi hann precis sätta vajern i takräcket 
på bilen så den inte flöt iväg.  
 
Då var det skönt att inte få över radio att nu skiter det sig av honom, för det visste alla redan. 
Det kändes som om han litade på att alla jobbade med det de kunde göra just då på plats och 
han koncentrerade sig på sin omgång och lät då stf jobba att försöka lösa problemet med vår 
bil så vi kunde rädda dem. Alla var ju ute i vattnet och vadade och han släppte tyglarna lite 
för oss, men det kom någon gång på radio när han tyckte att vi arbetade lite långsamt att nu 
får ni jobba snabbare för nu skiter det sig för oss. Sen var det väldigt tyst på radiotrafiken 
inget skrik, ingen jagade upp sig allt för mycket.  
 
Alla hade panikstressen inne att nu måste vi göra allt för att rädda oss och just det var skönt 
att ha det lugnet runt sig själv att kämpa själv. Alla hjälpte till alla hittade något att göra och 
det var väl det han visste, tack vare den sammansvetsade grupp vi hade. Vi föll ofta tillbaka 
till skolboksexempel och reglementen som man hade lärt sig och det blev aldrig några 
utsvävningar och då visste alla alltid vad de skulle göra och det blev inga frågetecken i 
gruppen.” 

4.4.4 Gruppchefen kopplat till teorin 
I denna händelse beskrivs gruppchefen som oerhört lugn och beslutsam. Han har stor tillit till 
gruppen vilket visar på ett utvecklande ledarskap och att gruppen fungerar som en enhet. 
Informanten beskriver att alla visste vad som skulle göras och det var aldrig två personer på 
samma plats eller någon som stod stilla och såg på. Han nämner även att det var i något fall 
som gruppchefen skrek på soldaterna i gruppen för att han tyckte de slöade till eller kanske 
inte arbetade så hårt som gruppchefen tyckte att de skulle arbeta.  
 
Denna händelse är extrem och ändå visade gruppen att de kunde samarbeta och de kände att 
de hade tillit till sin gruppchef och hans beslutsfattande. Stressen som gruppchefen måste ha 
känt i detta läge går nog aldrig att beskriva men han verkar ändå ha behållit sinnesnärvaron 
och haft stor tillit till sin grupp att de arbetade och gjorde sitt bästa. 

4.4.5 Händelse 3 
”Det var vår andra strid, då hade vi fått veta av lokalbefolkningen att det var ett planerat 
eldöverfall mot oss. Några hundra meter ifrån platsen där eldöverfallet skulle äga rum så 
fanns det några hus med höga murar så fanns det en stor öppen yta med två fält på vardera 
sidan med mycket fri sikt åt båda hållen. Lite träd och buskar man kunde gömma sig bakom, 
vi gjorde avsittning och började gå längs dikena, sen följde fordonen efter.  
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Alla var beredda och chefen ledde allting och när det sedan avfyrades en Rocket Propelled 
Grenade (RPG) så upptäckte de att vi var beredda på det. Vi gjorde det vi skulle göra i en 
sådan situation. När vi kom över det öppna fält och var på väg mot ett skogsparti och en mur 
vi kunde ta skydd bakom. Då tog vi skydd bakom muren och då blev det ett stando och hade 
inte chefen varit med så hade det blivit svårt. Det fattades ett beslut att det skulle skjutas mot 
platsen de sköt ifrån om de var kvar. De visade sig då att de sköt ifrån en plats där det låg en 
skola och då fick vi tänka om då vi såg att barnen fortfarande var kvar runt skolan. Då 
bestämdes det att vi skulle skjuta rök mot platserna där vi hade sett dem.  
 
Då kunde vi driva dem bakåt och visa att vi hade sett dem så att de inte kunde fortsätta med 
eldgivningen mot oss. Sen så när det blev det här standot började gruppchefen styra Afghan 
National Police (ANP) mot dem och vi gjorde en omfattning och vi lyckades gripa en av dem 
som sköt mot oss, de övriga hittade vi inte. Polisen lyckades gripa honom. Allt var uppstyrt. 
Han började styra väldigt strikt om vad vi skulle göra. Styrde så att det inte blev ett stando. 
Han kanske inte hade behövt styra upp allting då vi visste vad vi skulle göra men det var 
väldigt bra att han gjorde det. Ändå säga det en gång till. Sen hände det inte så mycket mer 
där.  
 
När vi kom tillbaka hem så var det första han gjorde var att samla oss och ge oss beröm, det 
som vi kunde förbättra och sådant tog vi senare och vi började ge varandra beröm. Vi hade 
sett hur vi hade agerat och vi berömde varandra för det. Vi hade feedback med varandra efter 
händelser och jag vet att flera grupper inte hade det och vissa av dem mådde inte så bra på 
grund av detta, att de inte fick tala av sig och veta hur och vad deras kamrater tyckte om 
händelserna.” 

4.4.6 Gruppchefen kopplat till teorin 
Gruppchefen har under denna händelse lite tid att förbereda sig, gruppen vet att de kommer att 
bli utsatta för ett bakhåll. Informanten beskriver det som att gruppchefen styrde strikt och här 
uppvisar gruppchefen tecken på konventionellt ledarskap, visserligen ska det nämnas så 
utrycker det utvecklande ledarskapet att det kan behövas i olika situationer och då främst just 
en sådan här situation.  
 
När händelsen beskrivs så ger gruppchefen en väldigt stabil bild, han verkar aldrig stressa upp 
sig utan informanten beskriver händelsen som att det gick på rutin. Alla i gruppen visste hur 
de skulle agera, han nämner även att tidigare händelser har förberett dem på att arbeta i 
gruppen som nu också är väl sammansvetsad i och med de upplevelser de har upplevt 
tillsammans.  
 
Det råder aldrig några tvivel under händelsen om vad som ska göras, informanten talar också 
om hur de agerade efter händelsen med gruppchefen. Gruppchefen gav sina soldater beröm 
och väntade med att utvärdera dem och det gjorde att gruppen började berömma varandra. 
Ytterligare en viktig punkt kopplat till det utvecklande ledarskapet är att gruppen med 
gruppchefen gav feedback till varandra efter denna händelse och andra och där hela gruppen 
fick komma med förslag och förbättringar. Alla i gruppen fick ha en åsikt och en synpunkt. 

4.5 Tema 5: Förebyggande åtgärder 
De förebyggande åtgärder som kommer att nämnas är förslag som informanterna själva har 
fått ge om hur man kan skapa en bra grupp med en gruppchef och dess medlemmar. 
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”Ta inte med bekymren i missionsområdet, där var första felet. Vi hade mycket olöst när vi 
lämnade livgardet. Där det sades att vi skulle lösa det i missionen och det har man inte tid 
med. 
 
… ena stunden ett team andra stunden en underhuggare och skulle hålla käft och ställa in sig. 
Hur gruppchefen ska leda sin grupp måste vara utrett innan missionen Inte vara rädd att lätta 
på gruppens problem uppåt. Våga ta hjälp. Tydlighet kopplat till chefens ledarskap. Lyhörd i 
för många ledarskapsstilar, svårt att tyda ledarskapet och då blir soldaten osäker, 
gruppchefen osäker och till slut plutonchefen osäker på gruppen.” 
 
”Baserat på det jag upplevt så är kommunikationen mycket viktig. En konflikt ligger kvar tills 
man har talat om den. Det underlättar mycket att samtala om det. Sitta och snacka skit är 
mycket viktigt särskilt efter man har gjort någonting. 
 
Ge utrymme till folk att växa i sina roller och sen naturligtvis att tilldela ansvar till folk. Det 
är ett mycket bra sätt att skapa gruppkänsla och får gruppen att växa, det får gruppen att 
jobba som ett team.” 
 
”Gruppen tror jag blev som den blev pga att vi i gruppen inte hade en besserwisser, vi hade 
sex stycken väldigt ödmjuka personer, det kan ha varit en framgångsfaktor. En väldigt ödmjuk 
inställning till tjänsten, platsen och sin egen kunskap och möjligheter till utveckling.” 
 
”Vi har haft väldigt tur, vi har haft en bra grupp och vi har kommit överens väldigt bra. Vi 
hade ju sammansvetsas under lång tid. 
 
När man börja kunna tala om privata saker i gruppen så blir det mycket lättare. Det som är 
viktigt som jag märkte är att chefen kan lägga sig på samma nivå som soldaterna och lyssna 
på sin grupp och framförallt våga lita på dem. Det är viktigt att chefen som då var officer kan 
förbi se att gruppen kan göra fel och kanske ibland förbi se dessa fel och inte då försöka rätta 
till dem som man gör med värnpliktiga.” 

5. Diskussion 
En undersökning gjordes av om teorierna om utvecklande ledarskap och den kumulativa 
stressen stämmer. Till stor del kan de anses få stöd. Det går lätt att identifiera det utvecklande 
ledarskapet, sen så kan det naturligtvis vara så att informanterna inte har beskrivit just alla 
delar i det utvecklande ledarskapet men det finns många delar som är med så som personlig 
omtanke och ansvarstagande och ansvarsfördelande till gruppmedlemmarna.  
 
Det finns även tydliga tecken på förekomst av det konventionella ledarskapet sannolikt är 
relaterat till en gruppchefs kontrollbehov. Den gruppchef som detta passar in på illustrerar det 
som utvecklande ledarskapet varnar för så som att inte fördela ansvar på gruppen, liksom brist 
i personlig omtanke och ansvarstagande av gruppchefen. Studien visar också att alla beskrivna 
gruppchefer på ett eller annat sätt har utsatts för kumulativ stress. 
 
Alla gruppchefer har på olika sätt i olika situationer påverkats av stress, sen kan detta vara 
svårt att se i alla deras beslutsfattande men i vissa fall har det varit tydligt. Det jag tänker på är 
de mikrostressorer som hittats och bygger på små vardagliga saker som irritation för att någon 
soldat glömmer något. Det som är mer är intressant är gruppens lösningar på konflikter eller 
meningsskiljaktigheter som uppstått. Tre av de fyra grupperna har löst detta genom att 
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samtala och lyssna på varandra, i den fjärde gruppen har gruppchefen använt hela handen och 
hävdat att gruppen inte har något att säga till om.  
 
Självklart har även de andra grupperna varit med om detta också men där har gruppchefen 
även kunnat lyckas övertala gruppmedlemmarna. Det jag tror efter att ha sett svaren på mina 
frågor är att dessa grupper lyckades bättre eftersom de byggde upp en stark gemenskap och 
aldrig var rädda att prata med varandra samt att gruppchefen visade tydligt att denne också 
bara är en människa och kan göra fel. En chef är ingen perfekt människa och detta är viktigt 
att visa för gruppen och på det sättet få gruppens hjälp och stöttning. Så hur påverkar då en 
stressad gruppchef sin grupp i en komplex miljö, jag tror utifrån mina intervjuer att alla i 
gruppen blir påverkade men det är hur gruppchefen följer upp och hur stort förtroende 
gruppen har för gruppchefen och vice versa som är det avgörande samt även hur 
sammansvetsad gruppen är. Då menar jag både på det personliga planet och i arbetet. 
 
Ledarskap 
Tre av informanterna beskriver tydligt hur deras gruppchefer använder sig av utvecklande 
ledarskap. Som exempel ska nämnas att gruppcheferna fördelar ansvar på gruppen, är lyhörda 
för gruppens önskemål och når sina gruppmedlemmar på ett personligt plan inte bara inom 
jobbet utan även på fritiden. Detta visar på personlig omtanke: ”viktigt att chefen involverar 
sig och bryr sig om sina medarbetares privatliv och deras arbete.”14 
 
Den gruppchef som sticker ut går lätt att koppla mot det konventionella ledarskapet, låt-gå-
ledarskap och de brister som det utvecklande ledarskapet beskriver. Detta är bland annat brist 
på ansvar, utskällningar inför hela gruppen och styra med hela handen. Detta är vad Direkt 
Ledarskap beskriver om konventionellt ledarskap: ”chefen inte vågar eller vill ge ifrån sig 
ansvar”15 och om låt-gå-ledarskap” inte tar ansvar för handlingar”16. 
 
Dessa beskrivningar förstärker författarens tolkning av vilket typ av ledarskap de olika 
gruppcheferna använt sig av, eller det ska snarare beskrivas som vilket typ av ledarskap som 
bör användas i grupper för att få arbetet och motivationen att fungera. 
 
En av informanterna beskriver en situation där han kände att det var skönt att chefen kom in 
och styrde med hela handen, detta visar att fast det fanns en öppenhet och likställdhet inom 
gruppen så ville han ha någon som styrde upp verksamheten vid vissa tillfällen och han var 
helt tillfreds med detta. 
 
Detta beror troligen på den starka gruppsammanhållning dessa grupper hade och det 
utvecklande ledarskap gruppchefen använde sig av. I den grupp som inte följde detta tror 
informanten att detta beror på att gruppchefen hade väldigt svårt att släppa just detta med att 
vara chef, att vara kamrat med de i gruppen på ett personligt plan. En tolkning är att detta kom 
att skapa en brist i tilliten till gruppchefen och från gruppchefen till gruppen och ledde till ett 
kontrollbehov att följa upp vad som hade sagts till andra grupper. 
 
 
 
 

                                                
14 Larsson (2006). Ledarskapsteori. s. 46 
15 Larsson (2006). Ledarskapsteori. s. 48 
16 Larsson (2006). Ledarskapsteori. s. 49 
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Stress 
Kopplat till stress så finns det inte någon av de beskrivna gruppcheferna som inte har blivit 
stressad i någon situation. Det som skiljer dem åt är deras reaktioner och handlande. Det som 
ska nämnas är att det i många fall var svårt att identifiera stressen i vissa händelser eller så 
visade inte gruppchefen några stora symptom på stress.  
 
Stressen som dessa gruppchefer har upplevt går att koppla direkt till mikrostressorer och den 
kumulativa stressen där tjänstgöringsrelaterad stress och sociala stressorer beskrivs. I tre av de 
fyra intervjuerna hävdar informanterna att vid vissa tillfällen så var gruppchefen 
uppenbarligen irriterad för små saker och det visades ibland tydligt men de flesta tog det som 
om att gruppchefen snart skulle vara sig själv.  
 
I den grupp där chefen inte fick bra kontakt med sina gruppmedlemmar finns kopplingar till 
de sociala stressorer. Det går inte så bra i gruppen och gruppchefen klickar inte med övriga 
gruppmedlemmar. 
 
Undersöks de större händelserna närmare så har en gruppchef där uppenbarligen svåra 
problem. Denna gruppchef tycks ha påverkats starkt av allt som hänt gruppen och till slut fått 
ett sammanbrott och känner sig förföljd. Detta kan ha sin upprinnelse i brist på tillit från 
gruppen, kontrollbehov och att mycket går fel inom tjänsten och då uppstår konflikterna med 
gruppen och chefen är ovillig att lyssna. Detta går att koppla till tjänstgöringsrelaterad stress 
där följande beskrivs: ”nya konflikter inom gruppen är exempel på påverkande faktorer till 
stressen.”17 
 
Under en av de andra större händelserna så är gruppchefen uppenbart stressad men låter ändå 
sin grupp arbeta på. Informanten beskriver att det kunde komma lite arga och lite stressade 
anrop över radio när gruppchefen ansåg att gruppen inte jobbade tillräckligt snabbt. Detta fick 
aldrig någon större påverkan på gruppen. 
 
Naturligtvis fanns det gånger som mikrostressorer påverkade även denna gruppchef. 
Informanten har beskrivit att gruppchefen kunde bli irriterad när gruppen kunde ha glömt 
materiel eller när de la sig i saker han inte tyckte berörde dem, med detta syftar författaren på 
saker som exempelvis kontakten med Afghan National Police (ANP). Detta är det som 
beskrivs om mikrostressorer: ”Det kan vara allt ifrån att man tappar bort saker och ting” 
”… för mycket på jobbet eller vardagligt gnabb.”18 

5.1 Förslag på fortsatt forskning 
Denna underökning har varit i väldigt liten skala och kan på det sättet inte ge en riktigt rättvis 
bild på hur cheferna reagerade och agerade i de olika situationerna. Det som skulle ha krävts 
skulle ha varit att ha gjort fler intervjuer med andra personer i de grupperna. Det är självfallet 
önskvärt att kartlägga de studerande förhållandena inom fler grupper och i fler typer av 
missioner för att kunna värdera svarens generaliserbarhet. 
 
 
 

                                                
17 Michel (2008), Stressreaktioner s.36 
18 Kanner, Coyne, Schaefer & Lazarus, (1981) 
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7. Bilaga 

7.1 Intervjuguide 
Bakgrunds frågor 
Vad jobbar han med?/vad gör du idag? 
Vilken mission? 
Vilken befattning hade han? 
Varför utlandstjänst? 
 
Beskriv Gruppchef 
Hur var han/hon som person? 
Vad hade personen för befattning? 
Vilken intryck gav GrpC? Följdfrågor 
Tidigare erfarenheter av utlandstjänst? 
 
Vardagen 
Beskriv en dag på patrull/ i tjänst? Ledarskap? 
Vad hände under en dag? 
 
Vardagshändelser 
Ge exempel på vardagshändelser som du tyckte påverkade din GrpC? 
Beskriv? 
Hur reagerade han/hon? 
 
Fanns det: 
Irritation? 
Hemlängtan? 
Stress? 
Större eller mindre? 
Hur kände du/ni? 
Hur påverkade detta dig och de övriga medlemmarna i gruppen? Kan detta ha påverkat 
gruppchefen vid större händelser? 
Hur kände GrpC? 
Vad gjorde GrpC för att motverka/motivera gruppen?/Vad gjorde gruppen? 
Ledarskap? 
 
Större händelser 
Stora händelser? 
Vad hände? 
Vad kände du/ni i gruppen? 
Hur och vad tänkte du då? 
Uppföljning? 
Påverkan på gruppen? 
Reaktioner? 
Ledarskap? 
 
Förebyggande åtgärder 
Förebyggande? Tips? 
Ledarskap? 


