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BEREDSKAPSSTRESS? 

 

Sammanfattning: 

Stress är en växande folksjukdom i Sverige och en grupp som kan vara särskilt utsatta för kumula-

tiv stress är soldater som ligger i beredskap. 

Vi har från våra förfäder ärvt en förmåga att vid fara reagera med en stressreaktion som en förbe-

redelse för kamp eller flykt, också med en reaktion som gör att vi kan bli handlingsförlamade. Om 

dessa reaktioner upprepas gång på gång utan att kroppen får utlopp för den höjda energinivån ökar 

slitaget på kroppen. Stresshormoner samlas i kroppen och byggs på och kan under en längre tids-

period leda till kumulativ stress. Om detta fortsätter kan det leda till ett utmattningssyndrom. 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur soldater som ligger i beredskap upplever sin allmänna 

hälsa och den stress som de dagligen utsätts för. 

Studien genomfördes med en enkätundersökning på en pluton med 18 soldater i Nordic Battle-

group  

De slutsatser som är dragna från denna studie är följande: 

- Soldater som befinner sig i beredskap visar vissa tendenser till att vara utsatta för stress. I många 

fall visar det sig i form av frustration på kollegor, ledarskap och materielen. 

- Soldaterna skattar sitt allmänna hälsotillstånd som mycket gott. Detta har med stor sannolikhet 

att göra med det fysiska arbete som det innebär att vara soldat. Då fysisk träning är en regelbunden 

vana påverkas också den psykiska delen av individen som mår bättre i både kropp och själ. 

- Då samtliga soldater som ingick i studien upplevde att deras hälsa var god till mycket god så 

finns det inget som tyder på att den stress som soldater i beredskap är utsatta för skulle påverka 

dem negativt hälsomässigt. 

 

Nyckelord:  

Stress, ohälsa, beredskap, soldater, Nordic Battlegroup 
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QUICK REACTIONS UNITS STRESS? 

 

Abstract: 

Stress is a growing disease in the Swedish population and one group that might be particularly 

exposed for operational stress is soldiers who are in a short reaction unit. 

We have inherited an ability from our ancestors that when in danger react whit a stress reaction as 

a preparation for fight or flee it can also be whit a reaction that makes us paralysed. If this reaction 

repeatedly occurs in the body without the possibility for release of the increased energy the organs 

in the body might get worn. Stress hormones gathers in the body and builds up, and for a longer 

period of time it might lead to something called operational stress. If this continue, it might lead to 

a exhaustion syndrome. 

The purpose of this paper is to map out how soldiers in a quick reaction unit feels about his gen-

eral health and the stress they are daily exposed to. 

The study was performed with a questionnaire on a platoon whit 18 soldiers in the Nordic Battle-

group. 

The conclusions from this study are: 

- Soldiers in a quick reaction unit show some tendency to be exposed for stress. In many cases it 

shows in their frustration on colleagues, leadership and equipment. 

- Soldiers estimate their general health to be very good. 

- As the soldiers in the study estimated their general health as very good, there isn’t anything that 

insinuating that the stress that soldiers in a quick reaction units are exposed to would affect their 

health.  

 

Key words: 

Stress, un-health, short reaction unit, Nordic Battlegroup  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Det senaste decenniet har förutsättningarna och de hot som militär personal kan konfronteras med 

förändrats. Att idag delta i en fredsframtvingande insats och därmed eventuellt behöva möta ett 

asymmetriskt hot och kanske även terrorism har ökat utmaningen för svensk militär personal.1 

Att motståndaren som svenska soldater möter inte följer Genèvekonventionerna har blivit allt mer 

vanligt och man kan i värsta fall bli tagen som gisslan och bli illa behandlad. Det har också blivit 

en ökad risk för att behöva möta barnsoldater, allt detta bidrar till att öka osäkerheten inför insats. 

Fram till förra året (2010) var det frivilligt för soldater och officerare att tjänstgöra i internationell 

militär verksamhet. Officerare, specialister och soldater sökte till olika befattningar i enheter som 

var aktuella för beredskap eller utlandstjänstgöring. I Sverige har man alltid hävdat att en bland-

ning av den personella sammansättningen i förbanden med olika civila bakgrunder till följd har 

varit en fördel då man har fått en mer användbar enhet som kunnat lösa fler uppgifter än den rent 

militära. Sammansättningen har nästan sett likadan ut som för krigsförbanden, dock har antalet 

yrkesofficerare i regel varit högre. Åldersmässigt har majoriteten på den personal som tjänstgjort 

i beredskapsförband och på utlandsmissioner varit runt 20-25 år.2 

 

På Försvarsmaktens hemsida kan man läsa ”Försvarsmakten har förband i olika former av bered-

skap. Beredskapen omfattar allt från incidentberedskap – verksamhet som bedrivs dygnet runt, 

året om – till beredskap för att kunna genomföra insatser utomlands.”.3 De förband i Sverige som 

idag har beredskap med en utrycknings tid på 30 dagar eller färre är Specialförbanden, Strategis-

ka reserven (IA) och Nordiska stridsgruppen (NBG). I framtiden kommer antalet förband i bered-

skap troligen öka i och med införandet av yrkessoldater. Att förbanden i cykler kommer rulla 

                                                 
1 Michel, Per-Olof (2008). Handbok försvarspsykiatri insats och stress. Stockholm, Försvarsmakten s9. 
2 Larsson, Gerry (1999). Ledarskap under stress. Stockholm, Försvarshögskolan s81. 
3 Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband-i-beredskap/ (Häm-

tad 2011-05-06). 
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mellan träning, beredskap, insats och återhämtning kommer att bli en vardag för den framtida 

insatsorganisationen som byggs upp i Försvarsmakten. 

NBG har som motto ”Ad omnia paratus” vilket betyder ”beredd på allt” på latin. Det är ett myck-

et passande motto på ett förband som nu ska kunna vara på plats och påbörja sin uppgift inom 10 

dagar 600mil från Bryssel. En av utmaningarna för beredskapsförband som NBG är att träna inför 

alla tänkbara uppgifter i alla tänkbara miljöer. I och med den brett ställda uppgiften är förbandet 

aktuellt i de flesta konflikter och kriser världen över.  

Att vara soldat i ett beredskapsförband kan vara mycket påfrestande, till skillnad från de soldater 

som ska åka på en 6månaders mission till Afghanistan eller Kosovo som har en ganska klar bild 

på vad som väntar dem har soldaten i beredskapsförbandet oftast ingen aning om vilken uppgift 

som ligger framför honom eller henne. Att följa medias nyhetsrapportering om oroshärdar runt 

om i världen och därefter spekulera i hur politiker i Bryssel och Sverige resonerar och beslutar är 

en del av vardagen och resulterar i stor ovisshet. Med denna ovisshet kan det också följa stress. 

Stress är något som kan vara positivt för oss människor då det skärper våra sinnen och gör oss 

effektivare men det finns också stress som är negativ.4 Den negativa stressen kan, om vi blir 

utsatta tillräckligt mycket för den, vara skadlig för oss. Soldater som befinner sig i beredskaps-

förband är en grupp som kan vara utsatt för denna negativa stress och därmed få sin hälsa på 

något sätt skadad. 

 

Idag har Sverige ungefär 1600 soldater anställda i NBG5 och cirka 150 soldater i den strategiska 

reserven IA10.6 Samtliga soldater i enheterna är yrkesanställda där alla minst har gjort värnplikt 

eller annan grundläggande utbildning som gör dem behöriga till uppgiften. Förbanden har först 

en träningsfas där soldaterna övar med materielen och på sin tjänst. Förbandet samövas så att alla 

funktioner fungerar ihop och effektiviseras. Därefter påbörjar förbanden sin beredskapstid, dock 

påverkar det inte vardagen för soldaterna speciellt mycket då övningar fortsätter och nya utbild-

ningar genomförs. Soldaterna i dessa förband är arbetstidsreglerade och har därför oftast vanliga 

arbetsdagar. Många bor på förbandet och veckopendlar, men vissa väljer av olika anledningar att 

                                                 
4 Larsson, Gerry (2004). Grundläggande mental träning: lärarhandledning. Stockholm, Försvarshögskolan s16. 
5 Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Nordic-Battlegroup/ (Hämtad 

2011-050-23). 
6 Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/p7/Sok-strategisk-reserv-nu/ (Hämtad 2011-05-23). 
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åka hem varje kväll. Den stora förändringen mellan perioden då man övar och perioden då man 

befinner sig i beredskap är att soldaten måste hela tiden vara kontaktbar och kunna inställa sig på 

förbandet inom en viss tidsperiod. 

NBG har i Sverige bara varit uppsatt en gång tidigare (2008) och gick då av sitt halvår av bered-

skap utan att ha lämnat landet. Många av soldaterna fortsatte och åkte med utlandsstyrkan till 

Kosovo och Afghanistan. IA har funnits under ett antal år och är ett förband som kan användas 

både i Sverige och utomlands. Styrkan har ett antal gånger använts till att förstärka olika insatser 

så som exempelvis den i Afghanistan. 

 

2 Introduktion 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att försöka kartlägga hur soldater som ligger i beredskap med kortare 

responstid (10 dagar eller mindre) upplever sin allmänna hälsa och den stress de utsätts för dagli-

gen. Om soldaterna upplever en negativ stress och ohälsa skulle det kunna leda till ett sämre 

stridsvärde på förbandet och därmed en sämre effekt vid insats. Genom denna kartläggning hop-

pas jag kunna svara på om soldaterna känner en stress som är kopplad till den beredskap de be-

finner sig i och om denna stress kan kopplas till deras allmänna hälsotillstånd. 

 

2.2 Problemformulering och frågeställning 

Sverige har idag ett antal förband som står i beredskap med kort responstid (10dagar eller mind-

re). Dessa förband har officerare och soldater som tränar och går i beredskap dagligen för att efter 

så kort tid som möjligt kunna utföra uppgifter med så stor effekt som möjligt i olika miljöer. Att 

dagligen leva i beredskap med kort responstid kan innebära att soldater känner en stress som kan 

vara påfrestande för deras hälsa. 

Den kumulativa stress som soldaterna utsätts för kan vara skadligt fysiskt likväl som psykiskt och 

tar mycket kraft från soldaterna. Den kraft som annars behövs för att fokusera på den eventuellt 

kommande uppgiften. Detta kan bli ett problem för en enhet som skall utföra en beredskapsupp-

gift då stridsvärdet på enheten gått ned på grund av att soldaterna upplever en allmän ohälsa. 
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De frågeställningar som undersökningen försöker besvara är följande: 

Upplever soldater som befinner sig i beredskap med en kort responstid (10 dagar eller mindre) sig 

stressade? 

Hur upplever soldater som befinner sig i beredskap med en kort responstid (10 dagar eller mind-

re) sitt allmänna hälsotillstånd? 

Har soldater som upplever sig stressade också en upplevelse av sämre hälsa? 

 

3 Metod 

Inledningsvis kommer jag att göra en enkätundersökning där soldater ur en pluton från Nordic 

Battle Groupe (NBG) får svara på frågor. Detta är då en univariat analys då jag vill undersöka 

enskilda variabler var för sig och inte analysera samband mellan två eller fler variabler, det hade 

då kallats för bivariat analys eller multivariat analys.7 

Enkäten kommer att vara uppbyggd i tre delar och bestå av 25 stycken frågor. 

På första delen får soldaten svara på frågor om dennes allmänna hälsotillstånd, detta genom att 

uppskatta på en skala från 0 till 5. Det kommer också att finnas rader under varje fråga ifall någon 

skulle vilja exemplifiera eller förklara med en kommentar. 

På den andra delen är det frågor som behandlar stress och de reaktioner som det kan skapa, även 

dessa frågor kommer besvaras genom att soldaten får uppskatta på en skala från 0 till 5. Det 

kommer även här finnas möjligheter till kommentar eller exemplifiering. 

Den tredje delen har frågor om symptom på stress och vilka stressorer som soldaterna upplever 

att det finns i deras roll som beredskapssoldat. Frågorna är flervalsfrågor med olika svarsalterna-

tiv, det kommer att finnas möjlighet för soldaterna själva att utöka med egna alternativ. Slutligen 

ställer jag en öppen fråga om det finns något annat som soldaten vill delge i syfte att ge denne en 

chans att delge egna tankar mm till författaren. 

 

                                                 
7 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö, Liber. 
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Enkäten utformades av frågor tagna från en tidigare undersökning där stress och hälsa undersök-

tes bland högskolestudenter.8 Jag valde frågor som skulle passa min undersökning bland bered-

skapssoldater, frågorna omformulerades också till viss del för att passa till soldater. 

Enkäten kommer att bifogas som bilaga till uppsatsen. 

 

Jag var personligen på plats när plutonen fyllde i enkäten för att på så sätt kunna svara på frågor 

och ta emot spontana kommentarer som hör till enkäten. 

Jag såg också en fördel i att personligen vara på plats för soldaternas engagemang att fylla i 

enkäten på ett bra och sanningsenligt sätt. Även att jag kunde trycka på den etik som jag använ-

der mig av samt att det inte kommer vara någon i deras närhet som kommer att kunna ta del av 

specifika individers svar. Det kan dock vara så att situationen som uppstår när hela plutonen 

samlas i en lektionssal kan ha en påverkan på soldaternas uppskattningar. Även min närvaro kan 

vara påverkande då soldaterna kanske kan känna sig tvungna att ge ”intressanta” svar. 

 

Därefter beskrev jag stress utifrån tidigare forskning dels för belysning av de negativa effekter 

det kan innebära men dels för att kunna jämföra det med de svar jag fick från enkätundersökning-

en och på så sätt kunna se om soldaterna uppvisar symtom på stress. 

 

Slutligen jämförde jag om det fanns ett samband mellan de som uppvisar symtom på stress och 

deras svar på deras allmänna hälsa för att se om det fanns ett samband mellan den upplevda 

stressen och hur de upplever sin allmänna hälsa. 

 

3.1 Material och avgränsningar 

När man ska mäta stress finns det inga metoder som är riktigt bra. Det som idag används vid 

forskning är fysiologiska mätningar genom exempelvis att kolla på biokemiska stressprodukter i 

blod och urin. Att man under en tid ägnar sig åt beteendeobservationer eller att individer får göra 

självskattningar av upplevda symptom m.m. Jag valde att göra en enkät med självskattning då det 

var det mest lämpliga för min undersökning och jag får en större kvantitet på svaren än om jag 
                                                 
8 Ekeberg Sandström, Jeanette & Kuusela, Anna-Lena (2006). Studentlivets stressorer. Luleå, Luleå tekniska 

universitet. 
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hade valt att genomföra min studie med hjälp av intervjuer och därmed en bredare bild av pro-

blemet. 

 

Under den beskrivande delen kommer jag att använda mig av litteratur på svenska och i första 

hand litteratur som är utgiven av Försvarsmakten eller Försvarshögskolan. Men då ämnet stress 

är ett vida utforskat område kommer jag också att använda mig av annan litteratur där ämnet 

stress är kopplat till mental ohälsa och litteratur från idrottspsykologin. 

 

3.2 Etik 

För att få så sanningsenliga och ärliga svar på enkäten valde jag att själv vara på plats när enkäten 

fylls i av soldaterna. I och med detta kommer inte personal som soldaterna är i beroendeställning 

till att kunna ta del av det råmaterial som de ifyllda enkäterna kommer att utgöra, utan det är 

enbart författaren och dennes handledar som gör. Plutonen kommer inte heller benämnas mer 

precist än att det är en pluton ur det nuvarande NBG (2011) i syfte att inte hänga ut en enskild 

pluton. 

Enkäten var frivillig för soldaterna att fylla i, det fanns inte heller något namnkrav, kön- eller 

ålders- angivning på enkäten, på detta vis skyddas också soldaterna från identifiering och enkä-

terna kan hanteras utan personliga åsikter från författaren och handledaren.9 

 

4 Tidigare forskning 
Att stress påverkar hälsan har man varit uppmärksam på länge och därmed finns det också en stor 

del litteratur och källor inom området. Stress introducerades och beskrevs för första gången 1936 

av den kanadensiska forskaren Hans Selye. Selye definierade stress som en kroppslig reaktion i 

respons till påfrestningar.10 Människokroppen är uppbyggd på ett sådant sätt att den reagerar med 

motstånd på stimuli som upplevs obehaglig för vårt välbefinnande, om det fortsätter under en 

längre tid kan det skapa tärande och sjukdomsskapande reaktioner. 

                                                 
9 Johannessen & Tufte s59-61. 
10 Michel s17. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
Kd Gunnar Gustafsson 2011-06-30 
OP 08-11 
 

 - 12 - 

På 1960-talet utökas begreppet stress med en psykologisk reaktion. Att en stressreaktion utlöses 

när individens egen förmåga att klara av en belastning inte räcker till.11 

 

Att soldater är utsatta för stress är inte heller någon nyhet. Under 1800-talet kallades reaktionerna 

för ”soldier´s heart” och ”irritable heart” för att i början på 1900-talet istället kallas ”shell shock”. 

Senare, efter Freuds genombrott med neurosläran började man benämna det som ”traumatisk 

neuros” eller ”krigsneuros”12. Neuros är enligt nationalencyklopedin ”en psykiatrisk term införd 

som benämning på psykiska störningar som är mindre allvarliga än psykoser, framför allt genom 

att en person med neuros alltid har verklighetskontakt och insikt om sin psykiska störning.”13 

Dock för att påtala att det inte handlar om en psykisk sjukdom införde man termen ”stridsutmatt-

ning”.14 

 

Det har genomförts en hel del forskning som behandlar den mentala förberedelsen och stresshan-

tering som sker inför, under och efter en utlandsmission. Denna forskning har bedrivits främst av 

institutionen för ledarskap och management på Försvarshögskolan. Dock har jag inte funnit 

någon specifik forskning på svenska soldater som är i beredskap där uppgiften, destinationen och 

tidsaspekterna är oklara. 

 

De tidigare relevanta uppsatser som jag funnit som är skrivna på Försvarshögskolan och behand-

lar ämnet är: 

Förberedelser inför den väpnade striden, Uppsatsen behandlar den stress som soldater utsätts för 

innan ett uppdrag där de kan behöva döda för att kunna utföra uppdraget. Författaren använder 

sig av mentala metoder från idrottspsykologin och diskuterar även hur soldaten är mentalt förbe-

redd på att döda. Författarens slutsatser är, genom att använda idrottspsykologiska verktyg i 

symbios med militärteori så skulle det vara stressförebyggande och soldatens prestation skulle 

ökas.15 

 

                                                 
11 Michel s17. 
12 Michel s10-11. 
13 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/neuros (Hämtad 2011-05-06). 
14 Michel s11. 
15 Spetz, David (2009). Förberedelser inför den väpnade striden. Försvarsmaktens tekniska skola s22. 
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Stress och ledarskap i en komplex miljö, Uppsatsen undersöker den kumulativa stressen som 

gruppchefer utsätts för under en utlandstjänstgöring i Afghanistan. Författaren har intervjuat 

skyttesoldater som varit på utlandstjänst mer än en gång om hur de har uppfattat sina gruppche-

fer, detta i syfte att ge undersökningen en bredare bild av hur gruppchefens ledarskap fungerade 

under olika händelser. Författarens slutsatser om den stress som gruppcheferna utsatts för är att 

samtliga i undersökningen blivit påverkade men att det i många fall varit svårt att identifiera den 

eller att gruppchefen inte visat någon större symtom på den.16 

 

4.1 Stress 

I nationalencyklopedin definieras stress som följande ”Inom fysiologi och psykologi anpass-

ningsreaktioner som i människans och andra djurs organsystem utlöses av fysiska och mentala 

påfrestningar, stressorer, som individen har begränsad möjlighet att påverka.”17 

Djur och människor har genom årtusenden ärvt en förmåga att vid fara reagera med en stressreak-

tion som en förberedelse för kamp eller flykt.18 Vanligen används begreppet stress oftast för att 

beskriva hur en individs resurser räcker för att kunna klara omgivningens krav. 

 

Man skiljer mellan positiv och negativ stress. Positiv stress handlar ofta om en meningsfull an-

strängning som känns lustbetonad och där kroppen inte reagerar med skadliga stressreaktioner. 

Med den negativa och farliga stressen innebär det att man inför olika vardagssituationer oroar sig 

och hetsar upp sig. Skillnaden mellan positiv och negativ stress beror på hur individen själv 

uppfattar den.19 

 

Man kan dela in stress i stressorer och stressreaktioner. Stressorer är en benämning för de orsaker 

som framkallar stress medan stressreaktioner är de symptom som individen upplever. 

Dessa typer av reaktioner kan man skilja i: fysiologiska, känslomässiga och beteendemässiga, 

sociala och organisatoriska.20 

                                                 
16 Gussing, Fredrik (2010). Stress och ledarskap i en komplex miljö. Försvarshögskolan. 
17 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/stress (Hämtad 2011-05-04). 
18 Michel s17. 
19 Angelöw, Bosse (2005). Träna mentalt och förbättra ditt liv. Stockholm, Natur och kultur s51. 
20 Angelöw s52. 
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4.1.1 Stressreaktioner 
De fysiologiska stressreaktionerna har kunnat konstateras till 1400 olika fysiologiska och bioke-

miska förändringar i kroppen. Några av dem är att individen får svårt att stå eller sitta still, får 

skakningar, darrningar eller muskelryckningar i kroppen, huvudvärk eller gnisslar tänder.21  

Känslomässiga och beteendemässiga stressreaktioner kan visa sig i form av trötthet, att individen 

känner sig ängslig eller rädd, osäker och självkritisk, får svårt att fatta beslut och mister över-

blicken.22 

Organisatoriska stressreaktioner kan vara att det minskas intresse för uppgiften på en arbetsplats, 

brister i kommunikationen, ryktesspridning, missnöje, ökad personalomsättning och sjukfrånva-

ro.23 

 
Våra kroppar reagerar på olika sätt i stressade situationer, en av dessa är den så kallade kamp-

flyktreaktionen. Vid denna startas det ett antal kroppsomställningar som har till uppgift att förbe-

reda kroppen på att fly eller kämpa. Reaktionerna i kroppen blir i dessa fall att kroppen snabbt 

förbereder sig för bästa möjliga prestation genom att öka aktiviteten i den sympatiska delen av 

det autonoma nervsystemet samt att det ökar insöndringen av de så kallade ”stresshormonerna”. 

Adrenalin, noradrelin och cortisol med flera bidrar till att försätta kroppen i bästa stridbara 

skick.24 

Det som sker i kroppen är att hjärtat slår fortare och kraftigare vilket innebär att det blir ett ökat 

blodflöde. Detta tillsammans med att luftrören vidgas och andningen ökar bidrar till att muskel-

bränsle bildas och från lever och fettväv mobiliseras socker och fett. Blodets koagulations ten-

dens ökar samtidigt som matsmältnings- och sexuella funktioner hämmas. 

Denna grad av stress kan vara bra för kroppen om du till exempel ska springa ifrån ett farligt djur 

eller göra många saker under en kort tidsperiod. 

Det är inte bara den fysiska delen av kroppen som påverkas av stressen utan även tankeverksam-

heten ökar och man kan säga att ”hjärnan väcks och tanken skärps”. 

                                                 
21 Angelöw s52. 
22 Angelöw s53. 
23 Angelöw s53. 
24 Plate, Anders  & Plate, Johan (2001). Mental rådgivning: Din väg till målet. Farsta, SISU  s17. 
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En annan reaktion på stress är vad man brukar kalla ”hjälplöshetsreaktionen”. Till skillnad från 

kamp-flyktreaktionen blir vi här istället förlamade, passiva depressiva eller så kan vi drabbas av 

panik.25 

 

De olika kroppsreaktionerna är till för att hålla oss på sparlåga istället för att mobilisera energi 

och därigenom kunna hålla ut under stress en längre period. 

Om reaktionerna ofta upprepas gång på gång utan att kroppen får utlopp för den höjda energini-

vån som sker i kroppen, är det en större risk för ett ökat slitage på olika organ i kroppen. Skador 

som kan följa är till exempel magbesvär eller i form av olika psykiska besvär. Skador kan också 

visa sig i form av högt blodtryck med ökad blodproppsbenägenhet (hjärtinfarkt, stroke) som 

följdeffekt. Immunsystemet kan påverkas negativt och det finns också studier som talar för att 

hormoner som har med åldrandet att göra kan påverkas.26 

 

4.1.2 Stressorer 
Stressorer är kritiska faktorer som kan vara likväl av inre, självframkallad, som yttre, omgiv-

ningsframkallad karaktär.27 

 

Här följer ett antal stressorer som Angelöw ger som exempel i boken Träna mentalt och förbättra 

ditt liv: 

- Överbelastning, att man har för mycket att göra eller jobbar på ackord. 

- Underbelastning, motsatsen till överbelastning, att man har långtråkigt eller monotona ar-

betsuppgifter. 

- Svagt socialt stöd, om man är socialt isolerad från sina kamrater och familj. 

- Låg egenkontroll, man känner att livet är orättvist och man är ett offer för omständighe-

terna utan att kunna påverka eller kontrollera sin situation. 

- Brist på sammanhang, tillvaron upplevs obegriplig, ohanterbar och meningslös. 

                                                 
25 Plate & Plate s16. 
26 Plate & Plate s18. 
27 Angelöw s53. 
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- Svåra livsförändringar, det finns många olika livsförändringar som kan framkalla stress av 

den negativa sorten. Studier säger att följande skall vara de som är mest påfrestande: Part-

nerns eller barns död, fängelsestraff, att man är med om en olycka eller blir sjuk, skils-

mässa eller att man får sparken från jobbet. 

- Miljöföroreningar, om du blir utsatt för extrema klimat, ljudbuller, luft- och vattenförore-

ningar. 

- Inre stressorer, kan exempelvis vara konflikter mellan de inre satta kraven som individen 

har på sig själv om hur den vill vara och hur individen faktiskt tycker om sig själv. Att 

man har satt höga krav på sig själv om att prestera men rådande omständigheter gör så att 

du inte kan vara lika ambitiös som man vill vara. 

 

Individer som har lagom mycket göra, känner ett socialt stöd, kan påverka sin situation, känner 

sammanhang, lever i en bra miljö och har få inre stressorer har bra förutsättningar för att kunna 

leva ett gott liv.28 

 

4.1.3 Kumulativ stress 
När man är utsatt för stress under längre tid (även kallat bakgrundsstress) kallas det för kumulativ 

stress vilket i slutändan kan leda till ett utmattningssyndrom.29 Det handlar om flera stressorer 

som kan vara mer eller mindre uttalade som, om de inte behandlas kan laddas upp.30 

Denna typ av stress är vanligt förekommande hos individer som befinner sig på utlandstjänst där 

arbetsmiljön som råder är dåligt anpassad till soldaterna. På en mission kan det röra sig om att det 

är ett ovant klimat, farliga djur och infektionssjukdomar. Stressorer som alla nöter på soldaten 

och som kan leda till ilska och en känsla av maktlöshet. Det kan visa sig på olika sätt, genom 

projektion, som innebär att man överför sin egen oförmåga på andra vilket visar sig genom över-

driven kritik av organisationen, ledarskapet och politiker. 

Ett annat sätt är genom förskjutning, vilket ofta visar sig genom att individen blir överdrivet arg 

på exempelvis defekt materiel.31 

                                                 
28 Angelöw s54-55. 
29 Michel s35. 
30 Michel s36. 
31 Larsson Gerry & Kallenberg Kjell (2006). Direkt ledarskap. Stockholm, Försvarsmakten s25. 
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Kumulativ stress leder också ofta till att konflikter och grupptryck med utstötningsmekanismer 

ökar. Man får en tendens att tappa helhetsperspektivet och hänger istället upp sig på detaljer. 

Det kan också leda till andra problem som exempelvis att individen börjar konsumera större 

mängder alkohol i syfte att dämpa den upplevda stressen.32 

 

Soldater är i regel bra på att hantera kumulativ stress. Inadekvata sätt att hantera stressen på är att 

man tränger bort det man upplever, förskjuter ilska mot något annat än vad som egentligen föror-

sakar ilskan.33 Exempel på saker man kan välja att skylla på kan vara ledarskapet, organisationen, 

politiker eller materielen. Ett annat vanligt sätt att hantera stressen på för soldater är med rå hu-

mor och bittra kommentarer för att kunna vädra sin frustration. 

Att fysisk träning hör till vardagen för soldater är också en bidragande orsak. Träningen bedrivs 

först och främst för att de ska kunna klara av sin tjänst. Men fysisk träning har också en stor 

inverkan på individer som lider av stress, oro och ångest. Endorfinet som frigörs i kroppen under 

träning gör att man känner sig piggare och ökar förmågan att kontrollera känslor och reaktioner 

samt att stresshormonerna minskar.34 

 

4.1.4 Ångest 
Det finns starka samband mellan långvarig stress och ångest. Ångest är kännetecknat av farhågor 

och återkommande fruktan som saknar en egentlig grund i verkligheten. Det är ett sinnestillstånd 

som präglas av oro och ängslan. Ångest kommer från oroliga tankar inför något vi tror ska hända 

eller som redan har hänt. Att oroa sig mycket under en längre tid påverkar vårt hormonsystem. 

Stresshormoner ökar och lagras vilket slutligen leder till ångest.35 

Att individer får ångest beror oftast på rädslan att göra bort sig men det kan också vara ärftligt 

och bero på en biokemisk obalans i hjärnan.36 Men det är viktigt att påpeka att ångest inte är en 

psykisk sjukdom utan en känslomässig störning som man kan bli helt frisk från.37 

                                                 
32 Larsson & Kallenberg s26. 
33 Michel s38. 
34 Lindqvist, Mats & Billmark, Susan (2003). Lär dig leva: Låt inte stress och oro styra ditt liv. Kalmar, Livskraft i 

Kalmar s120. 
35 Lindqvist & Billmark s50. 
36 Lindqvist & Billmark s51. 
37 Lindqvist & Billmark s53. 
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5 Resultat utan analys 

5.1 Bakgrundsdata 

Då två soldater var kommenderade under enkät tillfället bestod plutonen som ingår i studien av 

18 stycken soldater och officerare. Soldaterna har vid undersökningens genomförande befunnit 

sig i beredskap under 18 och en halv vecka, och har då 7 veckor kvar innan beredskapstiden är 

slut (11-01-01 – 11-06-30). Plutonen är blandad med kvinnliga och manliga soldater med en 

erfarenhetsskillnad mellan de som gått direkt från värnplikt till kaptener som har ett flertal år i 

försvarsmakten bakom sig. 

 

5.2 Allmänna hälsofrågor 

Av tabell 1 framgår hur soldaterna upplevde sin allmänna psykiska och fysiska hälsa. Frågorna 

besvarades genom att soldaterna själva fick uppskatta på en skala mellan 0 till 5 där 0 motsvarade 

”stämmer inte alls” och 5 motsvarade ”instämmer tillfullo”. 

För att göra soldaternas uppskattningar överskådliga har jag valt att redovisa resultatet i medel-

värde för att visa vad genomsnittet svarat på enkäten, jag har också valt att redovisa typvärdet då 

medelvärdet ibland kan bli missvisande av enstaka svar. 

 

Tabell 1. Soldaters uppskattning av sitt allmänna hälsotillstånd. 

Allmänna hälsofrågor Medelvärde Typvärde 

1. Jag upplever min allmänna psykiska hälsa som god. 4,8 5 

2. Mitt humör kan beskrivas som jämnt. 3,9 4 

3. Jag upplever min allmänna fysiska hälsa som god. 4,4 5 

4. Jag har goda och regelbundna matvanor. 3,9 4 

5. Jag är nöjd med min livssituation. 4,1 4 
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5.3 Stressrelaterade frågor 

Av tabell 2 framgår hur soldaterna upplevde sig själva i frågor som behandlar stress eller stressre-

laterade situationer. Frågorna besvarades genom att soldaterna själva fick uppskatta på en skala 

mellan 0 till 5 där 0 motsvarade ”stämmer inte alls” och 5 motsvarade ”instämmer tillfullo”.  

 

Tabell 2. Soldaternas uppskattning i frågor angående stress. 

Frågor om stress Medelvärde Typvärde 

6. Jag fräser ofta åt folk i min närhet. 1,3 1 

7. Jag känner mig ofta irriterad eller upprörd inombords. 1,6 1 

8. Jag går omkring och känner mig trött. 1,1 1 

9. Jag försöker ofta göra flera saker samtidigt. 2,9 4 

10. Jag hinner inte göra allt jag borde. 1,4 1 

11. Jag känner mig ofta stressad. 1,6 2 

12. Jag stressar även när jag har gott om tid. 1,7 0 

13. Jag blir irriterad på människor som gör saker långsamt. 3,5 4 

14. Jag känner mig ofta oroad. 0,5 0 

15. Hur trött jag än är arbetar hjärnan på högvarv och jag ligger 

vaken och oroar mig om nätterna. 

0,7 0 

16. Jag känner mig ofta glad. 3,8 4 

17. Jag har svårt att "göra ingenting". 2,5 2 

18. Jag har lätt att bli arg och irriterad över saker som jag inte kan 

kontrollera. 

2,1 1 

19. Jag kan påverka min livssituation. 3,9 4 

20. När jag kommer hem kan jag lätt slappna av och "koppla bort" 

jobbet. 

3,5 4 
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5.4 Frågor om stressrelaterade symtom 

Frågorna besvarades av soldaterna genom flervalsfrågor där de kunde markera mer än ett alterna-
tiv.  
 

Tabell 3. Soldaternas fysiska symtom vid stress. 

Vilka fysiska symtom upplever Du när Du är stressad? Antal svar Procentuellt 

Huvudvärk 2 11% 

Högt blodtryck 1 5% 

Infektioner/Förkylning 1 5% 

Andningssvårigheter 0 0% 

Sexuella problem 1 5% 

Magont 4 22% 

Svettningar 9 50% 

Inga symtom 4 22% 

1 individ avstod från att besvara frågan. 
 

Tabell 4. Soldaternas psykologiska symtom vid stress. 

Vilka psykologiska symtom upplever Du när Du är stressad? Antal svar Procentuellt 

Depression 0 0% 

Ångest 4 22% 

Nedstämdhet 3 17% 

Panikkänslor 1 5% 

Minnesstörning 4 22% 

Koncentrationsstörning 7 39% 

Inga symtom 5 28% 

1 individ avstod från att besvara frågan. 
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Tabell 5. Soldaternas övriga symtom vid stress. 

Vilka övriga symtom upplever Du när Du är stressad? Antal svar Procentuellt 

Irritation 13 72% 

Gråter lättare 0 0% 

Grälar mer 7 39% 

Överkänslig mot sinnesintryck 0 0% 

Förändrade matvanor 1 5% 

Sömnsvårigheter 2 11% 

Passivitet 1 5% 

Inga symtom 4 22% 

 

5.5 Stressorer 

Tabell 6 redovisar vad soldaterna själva upplevde vara de största stressorerna med att vara en 

beredskapssoldat. Frågan var formulerad som en flervalsfråga. 

 

Tabell 6. Soldaternas syn på stressorer i arbetet som beredskapssoldat. 

Vad stressar dig mest med ditt arbete som beredskapssoldat? Antal svar Procentuellt 

Kollegor 4 17% 

Ovisshet 5 28% 

Familj/anhöriga 7 39% 

Utbildning 2 11% 

Materiel 6 33% 

3 individer avstod från att besvara frågan. 
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6 Analys 

6.1 Soldaternas allmänna hälsa 

Tabell 1 visar hur soldaterna upplever sin allmänna hälsa. Med frågorna ville jag ta reda på solda-

ternas generella uppskattning av sin fysiska och psykiska hälsa. För en god fysisk hälsa krävs 

också goda och regelbundna matvanor vilket kan bli lidande när individer är stressade. Vid stress-

reaktioner har humöret en tendens att växla och om man upplever sitt humör som ojämnt kan det 

vara ett tecken på att man utsätts för stressreaktioner upprepande gånger, vilket ökar slitaget på 

kroppens organ och ökar risken för högt blodtryck. 

Frågan, ”jag är nöjd med min livssituation” är kopplad till de stressorer om låg egenkontroll som 

Angelöw listar.38 

 

I undersökningen upplever soldaterna att deras psykiska hälsa är god, det kan kopplas ihop med 

att de också upplever sin fysiska hälsa som god. Vid fysisk aktivitet lär individen känna sin kropp 

och blir medveten om hur den reagerar och fungerar. På så sätt känns kroppen mer i balans både 

psykiskt och fysiskt. Förr i tiden hade vi mer fysiskt krävande arbeten som gjorde att vi blev av 

med stresshormoner på ett naturligt sätt.39 En arbetsdag för en beredskapssoldat innehåller myck-

et fysiskt arbete som kan vara i form av stridsutbildning, rutintjänst där tunga lyft ingår som i sig 

ökar den fysiska förmågan hos individen, men också likt förr i tiden är det ett bra sätt att bli av 

med stresshormoner. 

På frågan om soldaterna upplever sitt humör som jämnt svarar soldaterna att de upplever sig 

själva som relativt jämna i humöret. Vissa individer skattar sin ”jämnhet” som mindre men för-

klarar sina upplevda humörsvängningar med kommentaren ” Ibland trampar folk för mycket på 

ens nerver”. Arbetet som soldat innebär att man bor och jobbar tätt intill sina kollegor, att kon-

flikter uppstår hör till vardagen och alla individer kommer inte alltid överens. När grupper funnits 

en period består de av individer som har olika roller, formella och informella. Formella roller kan 

vara exempelvis plutonchef eller förare medan informella roller kan vara tyrannen eller clow-

                                                 
38 Angelöw s54. 
39Lindqvist & Billmark s120. 
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nen.40 Att individer i sina olika roller blir irriterade på varandra och trampar på varandras nerver 

är helt normalt och en del av gruppdynamiken. 

Soldaterna skattar sina matvanor som relativt goda och regelbundna. Under en vanlig arbetsdag 

är det schemalagda rasten för lunch och middag. Under övningar är det mer upp till individens 

(även till viss del chefens) eget ansvar att äta ordentligt men det är något som soldaterna är träna-

de till och väl medvetna om. Då arbetet som tidigare nämnts är till viss del fysiskt krävande blir 

också kosten en viktig del i den psykiska och fysiska hälsan. Att ha regelbundna och goda matva-

nor är en bra förutsättning till ett gott liv. 

Undersökningen visar att soldaterna överlag är nöjda med sin livssituation vilket inte är så förvå-

nande med tanke på att samtliga har aktivt sökt sig till yrket och situationen. De höga värdena på 

frågorna om den psykiska och fysiska hälsan talar också sitt tydliga språk och visar på att solda-

terna är nöjda med sig själva och deras livssituation. 

De som har markerat med lägre värden i enkäten förklarar bland annat med kommentaren 

”Veckopendlar, dyrt… P.g.a flickväns arbete.”. Att ha i beaktande med soldater är att de lever 

med minst två primärfamiljer. En soldat har sin familj och sin militära grupp, särskilt utsatta är de 

som har familjer med småbarn. Man kan notera att det inom den militära kulturen ingår att priori-

tera sina kamrater i första hand, och kan då medföra skuldkänslor om en individ måste fokusera 

på familjeproblem hemma istället.41 

En annan skriver ”Ovissa arbetstider/dagar gör att det sociala ”civila” livet tar skada. Dålig plane-

ring av chefer?”. Att inte kunna planera saker efter arbetstid med sina vänner utanför arbetet kan 

bli till en stor frustration. Inte nog med att beredskapstiden är så pass kort att man inte kan plane-

ra någon längre semester, man kan inte heller planera sitt vardagsliv fullt ut. I framtiden när 

försvarsmakten har heltidsanställda soldater som kommer tjänstgöra rullande som beredskapssol-

dater kommer det bli ännu viktigare att planeringen stämmer. Idag har soldaterna i NBG, även 

om de är arbetstidsreglerade en förståelse och en inställning som gör det okej att ibland kunna dra 

över arbetstiden. 

 

                                                 
40 Larsson & Kallenberg s133-134. 
41 Michel s44-45. 
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6.2 Soldaternas uppskattningar om stress 

I tabell 2 kan vi läsa om soldaternas uppskattning i frågor som är relaterade till och om stress. 

De två första frågorna är kopplade till de organisatoriska stressreaktioner (reaktioner på en ar-

betsplats)där stressen leder till samarbetssvårigheter, klagomål och irriterad stämning.42 

 

Det är ingen av soldaterna som i större utsträckning anser sig fräsa mot folk i sin närhet. Högre 

värden på frågan hade antytt att soldaterna varit utsatta för en stressituation. Dock så kommente-

rar soldaterna ”Dock så har det hänt oftare än innan beredskapen. Men inte ofta, stubinen har 

kortats något”. Det skulle gå att tyda som att individen till viss del är påverkad av stress, men det 

kan lika väl bero på att individen har höjt sin ambitionsnivå efter det att beredskapen börjat och 

därmed tolererar mindre misstag. 

Andra kommentarer tyder mer på gruppens inre slitningar är anledningen till att fräsa. ”Folk 

tänker ibland inte längre än vad näsan är, så några individer behöver dagispassning.” och ”om de 

”någon” inte sköter sin uppgift så påverkas hela gruppen (delar av) negativt.”. 

 

Om man tittar på medelvärdet på fråga 7 (tabell 2.) kan man se en koppling till att soldaterna inte 

fräser åt folk i deras närhet, att de inte heller upplevde att de kände sig irriterade eller upprörda 

inombords. Men om man tittar på de enskilda svaren kan man se att några soldater instämmer och 

kommenterar det hela med ”På grund av lösa rykten om insats” vilket är en typisk stressreaktion. 

En annan hänvisar till gruppens inre slitningar och hur enstaka individer upplevs som en stressor. 

 

Följande två frågor (9, 10 tabell 2.) behandlade överbelastning som är en kritisk yttre påverkande 

faktor och därmed en stressor.43 

 

Många upplevde att de ofta försökte göra flera saker samtidigt vilket inte är något konstigt då vi 

pressar oss och försöker vara så duktiga som möjligt. Orsaken till att vi pressar oss själva och 

hinna med så mycket som möjligt är att vi ända sen vi varit små lärt oss att prestation är lika med 

                                                 
42 Angelöw s53. 
43 Angelöw s54. 
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att bli omtyckt och kärlek.44 En soldat kommenterar ”Jobbet + det civila. Mycket att göra tidvis. 

Hinna med hemmet/bilen/vännerna… plugg…”.  

 

Överlag upplevde soldaterna att de hann med att göra allt som de borde göra. Men de uttrycker 

ändå att det krävs en bra planering från sina chefer för att i sin tur kunna planera in sina egna 

göromål. Att inte veta vilka tider man jobbar resulterar i att släkt, vänner och fritid blir lidande 

vilket blir till en stressor både för soldaten och dennes anhöriga.  

 

På frågan om soldaterna ofta kände sig stressade visade enkätsvaren på blandade svar. En soldat 

menar på att individen enbart upplever stress vid situationer som är avsedda för det, exempelvis 

slutövningar. Samtidigt upplever en annan att morgnarna är ett ständigt stressmoment och en 

annan påtalar den ökade stressen av att vid sidan av jobbet ha småbarn hemma. Följdfrågan om 

de stressar även om de har gott om tid får också varierande svar. Där kan dock den militära ut-

bildningen spela in med ”ta ut tiden i rätt ände”, vilket innebär att man gör klart uppgiften så fort 

som möjligt för att efteråt kunna vila och ta det lugnt. 

Upplever soldaterna att de ofta är utsatta för stress och att de även stressar när de har gott om tid 

är detta ett tecken på att soldaterna utsätts för flera stressorer som laddas upp och kan leda till 

kumulativ stress45 

 

Följande frågor (8, 13, 14, 15 i tabell 2.) behandlar känslomässiga och beteendemässiga stressre-

aktioner där man kan känna trötthet, att man känner sig ovänlig eller fientlig, ofta känner vrede 

som man visar eller döljer, oroar sig för saker som man inte kan påverka eller att man blir glömsk 

och kanske vimsig.46 

 

Få soldater upplever att de går omkring trötta under dagarna då det enbart var två som markerade 

en trea på enkäten och resterande uppskattade lägre värden. 

 

                                                 
44 Lindqvist & Billmark s18. 
45 Michel s36. 
46 Angelöw s53. 
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Många blir irriterade på människor som gör saker långsamt. Man kan koppla det till kommenta-

rerna på fråga 6 (Jag fräser ofta åt folk i min närhet) där man kan läsa ut ett missnöje mot enstaka 

individer i gruppen. Det höga medelvärdet tillsammans med de två tidigare frågorna visar på att 

stressen ändå finns konstant i bakgrunden. Kommentaren ”Jag tar hänsyn till folk/individer som 

inte är lika kunniga så dem får öva mer, men kan bli frustrerande ibland” antyder att även om 

förståelsen bland soldaterna om deras olika utbildningsståndpunkter finns där så är det en frustra-

tion över att behöva ta ett steg tillbaka och se på när någon annan gör ett ibland sämre och lång-

sammare jobb än vad en själv hade gjort. Andra tar återigen ut sin frustration på sina chefer ge-

nom ”Gäller kaptener/majorer som måste vara övertydliga och prata bara för att de gillar sin egen 

röst.” 

 

Den lilla oro som enkäten visar en tendens på bland soldaterna verkar också den vara mer kopp-

lad till hur kollegor sköter sin tjänst och beter sig än till den ovisshet som det innebär med att 

ligga i beredskap. Det är inte heller någon större andel som känner att deras hjärna arbetar på 

högvarv och ligger vakna och oroar sig om nätterna. 

 

Humor och glädje har en avslappnande förmåga som kan fungera som en sorts buffert mot arbets-

stress. Det kan också underlätta förändringsprocesser och förbättra effektiviteten.47 

Överlag känner sig soldaterna glada och uttrycker hur de älskar jobbet inom Försvarsmakten. De 

upplever jobbet som roligt och givande. Med tanke på att de aktivt har sökt sig till jobbet genom 

ansökningar och gått igenom intervjuer så är soldaterna motiverade och vill verkligen vara där de 

är. 

 

Många upplever också att de har svårt att ”göra ingenting”, en del beskriver att de är rastlösa 

medan andra inte upplever någon som helst svårighet med det. Frågan är kopplad till de fysiolo-

giska stressreaktionerna där individer bland annat kan få svårt stå eller sitta still.48 

 

                                                 
47 Angelöw s69. 
48 Angelöw s52. 
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Det var ungefär hälften som upplevde att de blev arga och irriterade över saker som de inte kan 

kontrollera. Det har med vilket synsätt man har på förändringar att göra. En del kan se föränd-

ringar som hot medan andra ser det som utmaningar. De olika sätten att reagera på förändringar 

beror på en rad faktorer däribland individens uppväxt och arbetslivserfarenhet. Bakgrundsfakto-

rerna leder till utvecklandet av ett bra eller dåligt självförtroende och i förlängningen hur indivi-

den hanterar den stress som en förändring medför.49 

I koppling till den frågan så upplever samtliga som svarat på enkäten att de mer eller mindre kan 

påverka sin livssituation. Det man kan se är att även om soldaterna känner att de kan påverka sin 

situation så visar vissa kommentarer om ett önskat större inflytande över arbetstider mm. Kom-

mentaren ”Till viss del. Försöker att vara jämställd förälder trots intensiva perioder av övningar” 

tyder på en frustration hos individen då denne upplever att familjen får lida för det yrkesval som 

individen har gjort. 

Om man känner sig som ett offer för omständigheterna och tycker att livet behandlar en orättvist 

utan att kunna kontrollera och påverka situationen är man utsatt för stressorn som Angelöw kallar 

”låg egenkontroll”.50 

 

Ungefär hälften upplever att de har svårt att slappna av och ”koppla bort” jobbet när de kommer 

hem. Någon kommenterar det med ”uppgifter/händelser förföljer en hem” en annan med ”arbets-

tid räcker inte till och man stressar genom ledighet för att få jobba igen.” 

Om vi oroar oss mycket och under en längre tid utan att koppla bort så ”lagras och packas” 

stresshormonerna i kroppen vilket i slutändan kan leda till ångest. Att komma hem och kunna 

slappna av och tänka på något annat gör att stresshormonerna i kroppen minskar. 51 Om stress-

hormonerna fortsätter att byggas på även under helger och annan ledighet är risken stor att indi-

viden utvecklar symptom av kumulativ stress. 

 

 

                                                 
49 Angelöw s72. 
50 Angelöw s54. 
51 Lindqvist & Billmark s50. 
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6.3 Soldaternas symptom vid stress 

Vid frågan om vilka fysiska symtom som soldaterna upplevde vid stress svarade 50% att de hade 

svettningar. Svettningar är kroppens sätt att kyla ner sig och när kroppen gör sig redo i en kamp-

flyktreaktion aktiveras svettkörtlarna i förebyggande syfte för att effektivt kunna kyla och på så 

sätt förbereda kroppen på bästa möjliga prestation. 

På psykiska symtom var det vanligaste att soldaterna upplevde koncentrationsstörningar och 

minnesstörning. En vanlig och reaktion som är ärvd från tiden då hotet för människan var farliga 

djur. Hjärnan fokuserar på det uppfattade aktuella hotet, ett så kallat ”tunnelseende”. Dagens 

stressande moment innehåller mycket information som ska bearbetas och den gamla ärvda reak-

tionen stjälper mer än vad hjälper. 

De flesta upplevde att de hade lättare för att bli irriterad under stress och många kände att de hade 

en tendens till att gräla mer. 

Om man tittar i Lindqvist Lär dig leva där stressen delas in i olika nivåer mellan 1 och 3. Nivå 1 

upplevs stimulerande, nivå 2 börjar oro och tvivel bli kännbart och vid nivå 3 är risken stor att 

drabas av en kollaps. Majoriteten av svaren hamnar inom stressnivå 1 där stressen upplevs som 

en sporre och kraven känns som roliga.52 

 

6.4 Stressorer hos beredskapssoldater 

Svarsalternativen till frågan är hämtade ur Handbok Försvarspsykiatri där man har hittat ett antal 

stressorer hos soldater som genomför utlandstjänst.53 

 

Många upplevde att familj och anhöriga var en stor stressor i deras jobb som beredskapssoldat. 

En kommenterar det med ”Jag tror min sambo upplever mer stress över min beredskap än jag 

själv.”. Familjen hemma är hela tiden uppdaterad om vad som sker ute i världen och uppdateras 

ständigt genom media. Detta i sin tur förmedlas till soldaterna som självklart påverkas av den oro 

som nära och kära upplever. 

                                                 
52Lindqvist & Billmark s27-28. 
53 Michel s38. 
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Man upplever också materielen som en stressor och uttrycker kritik mot FMLOG (försvarsmak-

tens logistik). Militären får en utbildning och utrustning som krävs för att de skall kunna utföra 

uppgifter när omgivningen inte tillåter andra att kunna verka (poliser, räddningstjänst). Soldater 

sätter stor tilltro till sin utrustning och materiel då de vet att det kan vara den som en dag räddar 

deras liv. Är denna då gammal och förlegad eller inte funktionell så skapas oro och funderingar. 

Att några upplevde kollegor som stressorer går att koppla till de kommentarer om individer i 

gruppen som inte alltid sköter sin uppgift eller ”behöver dagispassning”. 

 

7 Diskussion 

Soldaterna som svarade på enkätundersökningen uppfattade överlag inte sig själva som stressade 

även om många svarade att de ofta stressade fast de hade gott om tid. Vissa soldater upplevde att 

den stress som de var utsatta för snarare sporrade dem ”Jag är en ganska stresstålig människa som 

oftast fungerar lite bättre vid hög aktivitet och presterar då bättre än vid lågintensiv tjänst”. 

Kommentaren skulle kunna förklara den höga skattningen på frågan om soldaterna ofta försöker 

göra flera saker samtidigt. När kroppen upplever en positiv stressreaktion skärps hjärnan och man 

presterar bättre, denna grad av stress ska inte förväxlas med en som framkallar negativa stressre-

aktioner och då gör individen orolig eller till viss del paralyserad. 

Att soldaterna ofta försöker göra fler saker samtidigt samt att många hade svårt att slappna av och 

”koppla bort” jobbet på fritiden är en antydan till att de är utsatta för kumulativ stress. Visserligen 

upplever de flesta att de hinner med att göra allt som de borde och få upplever att deras hjärna går 

på högvarv och ligger vakna, oroade på nätterna. Men kommentarer där soldater uttrycker en 

frustration på kollegor och chefer och att många upplever materielen som en stressor är vanliga 

reaktioner hos soldater i situationer med kumulativ stress. 

Då många upplevde att de hade svårt att ”göra ingenting” och blev irriterade på människor som 

gör saker långsamt kan innebära att individerna ”bygger på” med stresshormoner, det i samband 

med att många hade problem att slappna av och ”koppla bort” på fritiden är ytterligare ett tecken 

på den kumulativa stressen. En soldat sätter ord på det genom kommentaren ”Ju mer stressad 

man blir, desto mer behöver göras eller fixas. Arbetstid räcker inte till och man stressar genom 

ledighet för att få jobba igen.”. 
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Att familjen och de nära och kära också involveras i soldaternas beredskap är tydligt. De följer 

medias bevakning av oroshärdar världen över och har i allra största grad en påverkan på indivi-

den. För soldaterna kan det vara en stor stressor när ens sambo upplever det som soldaten kallar 

för en förhöjd förväntan som stress och känner oro. Att inte långsiktigt kunna planera in aktivite-

ter med sina barn kan skapa skuldkänslor mot sin andra ”primärgrupp” och individen utsätts för 

ytterligare en stressor. 

Att vara soldat innebär fysiskt arbete och det är regelbundet schemalagda träningspass. Med stor 

sannolikhet är detta anledningen till att soldaterna uppskattar sin allmänna hälsa så pass god som 

de gör. Genom den regelbundna träningen och de endorfiner som frigörs blir individerna gladare 

och känner sig piggare samtidigt som de minskat på de ”uppbyggda” stresshormonerna och där-

med inte i farozonen för ångest eller utmattningssyndrom. 

 

I uppsatsen söktes svar på följande frågeställningar: 

- Upplever soldater som befinner sig i beredskap med en kortare responstid (10 dagar eller mind-

re) sig stressade? 

- Hur upplever soldater som befinner sig i beredskap med kortare responstid (10 dagar eller mind-

re) sitt allmänna hälsotillstånd? 

- Har soldater som upplever sig stressade också en upplevelse av sämre hälsa? 

 

De slutsatser som är dragna från denna studie är följande: 

- Soldater som befinner sig i beredskap visar vissa tendenser till att vara utsatta för stress. I 

många fall visar det sig i form av frustration på kollegor, ledarskap och materielen. 

- Soldaterna skattar sitt allmänna hälsotillstånd som mycket gott. Detta har med stor sannolikhet 

att göra med det fysiska arbete som det innebär att vara soldat. Då fysisk träning är en regelbun-

den vana påverkas också den psykiska delen av individen som mår bättre i både kropp och själ. 

- Då samtliga soldater som ingick i studien upplevde att deras hälsa var god till mycket god så 

finns det inget som tyder på att den stress som soldater i beredskap är utsatta för skulle påverka 

dem negativt hälsomässigt. 
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8 Självkritik och framtida forskning 
Självkritik till arbetet är att enkätundersökningen bygger på en självskattning från individerna i 

studien. Minnesfel kan förekomma och individer rankar upplevelser som olika starka. Problemet 

med denna kvantitativa studie är att man inte kan ställa följdfrågor, därför hade det varit optimalt 

att kombinera enkäten med intervjuer. En annan faktor är att det enbart var en pluton som ingick i 

studien. Att plutonen användes som ett typfall kan ge missvisande resultat då stressnivån i denna 

pluton kan skilja sig mot övriga i förbandet. Att beredskapstiden börjar dra sig mot sitt slut och 

soldaterna har börjat se mot framtiden när enkäten genomfördes kan också vara påverkande. 

 

Förslag till framtida forskning är att följa soldaterna under hela beredskapstiden och kartlägga hur 

de upplever stressen över en längre tidsperiod. Det kan också vara intressant att titta på hur solda-

ter som genom ett rullande schema bemannar beredskapsstyrkor upplever stressen. En annan 

målgrupp som är intressant är de anhöriga som soldaterna har och hur de påverkas av att ha en 

familjemedlem eller sambo som jobbar som beredskapssoldat. 
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10 Bilaga 

Allmänna hälsofrågor 
Nedan presenteras olika påståenden. Under varje påstående finns en skala med ändpunkterna 
”Instämmer inte alls (motsvaras av siffran 0) och ”Instämmer tillfullo” (motsvaras av siffran 5). 
Din uppgift är att ange i vilken omfattning Du instämmer i respektive påstående. Du markerar 
Din uppfattning med en ring runt en siffra på respektive skala. Under varje fråga finns ett fält för 
extra kommentarer eller om Du vill förtydliga något. 
 

1. Jag upplever min allmänna psykiska hälsa som god. 
_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

2. Mitt humör kan beskrivas som jämnt. 
_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

3. Jag upplever min allmänna fysiska hälsa som god. 
_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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4. Jag har goda och regelbundna matvanor. 
_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

5. Jag är nöjd med min livssituation. 
_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

 
Kommentar:_____________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 

Frågor om stress 
Nedan presenteras olika påståenden. Under varje påstående finns en skala med ändpunkterna 
”Instämmer inte alls (motsvaras av siffran 0) och ”Instämmer tillfullo” (motsvaras av siffran 5). 
Din uppgift är att ange i vilken omfattning Du instämmer i respektive påstående. Du markerar 
Din uppfattning med en ring runt en siffra på respektive skala. Under varje fråga finns ett fält för 
extra kommentarer eller om Du vill förtydliga något. 
 

När Du svarar på frågorna vill jag att du svarar utifrån hur Du upplever Dig själv under 
beredskap. 

 
6. Jag fräser ofta åt folk i min närhet. 

_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 

 
7. Jag känner mig ofta irriterad eller upprörd inombords. 

_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

 
 

8. Jag går ofta omkring och känner mig trött. 
_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 

 
9. Jag försöker ofta göra flera saker samtidigt. 

_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 

10. Jag hinner inte göra allt jag borde. 
_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
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Kommentar:_____________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
 

 
11. Jag känner mig ofta stressad. 

_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 

12. Jag stressar även när jag har gott om tid. 
_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 

13. Jag blir irriterad på människor som gör saker långsamt. 
_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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14. Jag känner mig ofta oroad. 

_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 

15. Hur trött jag än är arbetar hjärnan på högvarv och jag ligger vaken och oroar mig om 
nätterna. 

_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 

16. Jag känner mig ofta glad. 
_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

 
 

17. Jag har svårt att ”göra ingenting”. 
_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
 

18. Jag har lätt att bli arg och irriterad över saker som jag inte kan kontrollera. 
_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 

19. Jag kan påverka min livssituation. 
_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 

 
20. När jag kommer hem kan jag lätt slappna av och ”koppla bort” jobbet. 

_____________________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer tillfullo 
 

Kommentar:_____________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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Frågor om stress 
Nedan ställs olika frågor. I anslutning till varje fråga finns ett antal svarsalternativ. Din uppgift är 
att med ett kryss (X) i den box som föregår varje fråga markera vilket som gäller för dig. 
 
21. Vilka fysiska symptom upplever Du när Du är stressad? 
 
(du kan markera flera alternativ)  Huvudvärk 
  Högt blodtryck 
  Infektioner/Förkylning 
  Andningssvårigheter 
  Sexuella problem 
  Magont 
  Svettningar 
  Inga symtom 
 
Andra symptomer:_________________________________________________ 
 
22. Vilka psykologiska symptom upplever Du när Du är stressad? 
 
(Du kan markera flera alternativ)  Depression 
  Ångest 
  Nedstämdhet 
  Panikkänslor 
  Minnesstörning 
  Koncentrationsstörning 
  Inga symtom 
 
Andra symptomer:_________________________________________________ 
 
23. Vilka övriga symptom upplever Du när Du är stressad? 
 
(Du kan markera flera alternativ)  Irritation 
  Gråter lättare 
  Grälar mer 
  Överkänslighet för sinnesintryck 
  Förändrade matvanor 
  Sömnsvårigheter 
  Passivitet 
  Inga symtom 
 
Andra symptomer:_________________________________________________ 
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24. Vad stressar Dig mest med Ditt arbete som beredskapssoldat? 
 
(Du kan markera flera alternativ)  Kollegor 
  Ovisshet 
  Familj/anhöriga 
  Utbildning 
  Materiel 
 
Andra stressorer:_________________________________________________ 
 
 
 
25. Är det något annat du vill delge om din stressituation? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 


