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Ledarskap under stress 
En teoriprövande fallstudie på BA01 

Sammanfattning: 

   Inriktningen för det svenska försvaret är att uppnå ett flexibelt och rörligt insatsförsvar. 

Akut stress under krigsliknande situationer är något dagens officer kan komma att ställas 

inför, vilket ställer höga krav på officeren och de militära ledarskapsförmågorna. 

   Med tanke på den nya inriktningen inom Försvarsmakten är det högst aktuellt att 

undersöka om det officeren lär sig under utbildning stämmer överens med verkligheten och 

om teorier kan anses som relevanta även under insats. Är teorier som lärs ut vid 

Försvarsmaktens ledarskapsutbildning tillämpbara i praktiken? 

   Syftet med uppsatsen är att undersöka om teorier kring ledarskap under stress, som lärs ut 

inom Försvarsmakten, överensstämmer med officerens ledarskap vid internationella insatser. 

    Genom en deduktiv logik genomförs en teoriprövande fallstudie på BA01, utifrån en 

kvalitativ metod och textanalys. Det utvalda fallet analyseras utifrån en svensk modell för 

ledarskap under akut stress. 

   Slutsatserna för denna undersökning är: 

- Vald teori fungerar i praktiken och är ytterst relevant för militärt ledarskap i 

internationella insatser. 

- En stabil grund i det vardagliga ledarskapet, kopplat till ledaren och organisationen, 

gynnar beslutsfattande under akut stress. 

- Det är viktigt att förstå vilka bakomliggande faktorer som kan påverka ledarskapet 

under akut stress och ämnet måste därför undersökas från flera perspektiv och ses 

som en del av ett större sammanhang. 

- Ledarskap påverkas av förhållandet mellan chefen och dennes underställda, men även 

hur väl samarbetet fungerar inom organisationen såväl med likställda som högre 

chefer. Ledarskap bör därför analyseras utifrån olika nivåer. 

- Ett situationsanpassat ledarskap, en förmåga att analysera vilket förhållningssätt är 

mest lämpligt vid tillfället, bör finnas hos varje ledare. 

 

Nyckelord: Ledarskap under stress, BA01, internationella insatser, militärt ledarskap, 

Försvarsmakten 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan år 2009, när propositionen Ett användbart försvar antogs, är inriktningen för det 

svenska försvaret att uppnå ett flexibelt och rörligt insatsförsvar. Målet för det militära 

försvaret är att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige 

och främja vår säkerhet. Försvaret ska kunna möta kriser och konflikter, även med kort varsel, 

samt bidra till säkerhet och stabilitet i Sverige och omvärlden. Vår försvarsförmåga ökar 

genom användbara och tillgängliga förband, som kan genomföra insatser både i Sverige och 

utanför närområdet.
1
  

Idag genomför 824 personer militära insatser internationellt, allt från fredsfrämjande insatser 

till observatörstjänster, i bl. a. Adenviken, Afghanistan, Kosovo och Mali.
2
 Sverige har en 

lång historik kring medverkande i internationella insatser, många officerare har genom åren 

utövat ledarskap och fattat svåra beslut under stress i krigsliknande situationer. Dagens och 

framtidens flexibla försvar ställer höga krav på officeren och de militära 

ledarskapsförmågorna. Ett insatsförsvar medför att man måste vara beredd och klara av att 

hantera många olika typer av situationer. Ena dagen bedrivs rutintjänst på kasern och andra 

dagen leds plutonen i strid i ett insatsområde utanför Sveriges gränser. Att kunna hantera 

svåra ledarskapssituationer under stress bör anses som en hög prioritet inom Försvarsmakten, 

med tanke på de krav och mål som ställs på organisationen idag. Akut stress under 

krigsliknande situationer är något dagens officer kan komma att ställas inför och det är därför 

av stor vikt att ledarskap under stress lyfts upp till diskussion och debatt.  

I flertalet forskningsunderlag framgår det att det i Sverige råder brist på dokumenterade 

erfarenheter kring ledarskap under insatser.
3
 Författarens avsikt med denna studie är att lyfta 

fram problematik och erfarenheter kring ledarskap under stress i internationella insatser. 

1.2 Problemformulering 

Dagens insatsförsvar ställer följaktligen krav på officerens ledarskap, ett ansvar som kan 

handla om liv eller död. Insats innebär inte bara att förbandet ska vara samövat, det måste 

också kunna ledas effektivt i skarpa lägen. Idag utbildas officeren mot förmågan att kunna 

leda i krig. Krigsliknande förhållanden innebär en risk att uppleva traumatiska situationer, 

som i sig kan leda till stress, stressreaktioner och psykisk ohälsa. För att skapa en förståelse 

för vad som krävs av en officer, som ställs inför att leda under krigsliknande situationer, 

måste därför problematiken kring området ledarskap under stress lyftas fram. En medvetenhet 

om problematiken kan medge bättre förutsättningar för att hantera situationer när de väl 

                                                           
1
 Olofsson, M. & Tolgfors, S. Ett användbart försvar. Regeringens proposition 2008/09:140. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/29/57/853ca644.pdf (2013-04-07), s. 8 
2
 Försvarsmakten. Internationella insatser. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/ (2013-04-

15) 
3
 Se Larsson, G. & Johansson, E. (2001). Swedish Peacekeepers in Bosnia and Herzegovina: A Quantitative 

analysis, International Peacekeeping, vol. 8, s. 64-76 samt Andersson, L. (2001). Uppl 3. Militärt ledarskap – 

när det gäller: Svenskt militärt ledarskap med fredsfrämjande insatser i fokus. Lärarhögskolan: Stockholm, s. 

182 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/29/57/853ca644.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/
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uppstår. Inom ramen för Försvarsmaktens ledarskapsutbildning lärs olika ledarskapsteorier 

och modeller ut. Med tanke på den nya inriktningen inom Försvarsmakten är det högst 

aktuellt att undersöka om det officeren lär sig under utbildning stämmer överens med 

verkligheten och om teorier kan anses som relevanta även under insats. 

 Är teorier som lärs ut vid Försvarsmaktens ledarskapsutbildning tillämpbara i praktiken? 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om teorier kring ledarskap under stress, som lärs ut 

inom Försvarsmakten, överensstämmer med officerens ledarskap vid internationella insatser. 

Författaren avser att exemplifiera och belysa ledarskapet under insats genom en fallstudie på 

BA01. Målet är att skapa en förståelse för problematiken kring ämnet och vad som krävs av 

officerens ledarskap under stress samt generera möjligheter för ett framgångsrikt ledarskap i 

dessa situationer. 

Frågeställningar: 

1. Vad påverkar ledarskap under stress? 

2. Hur yttrade sig officerens ledarskap under BA01? 

3. Överensstämmer den svenska modellen för ledarskap under akut stress med det 

ledarskap som utövades under BA01? 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen fokuserar på att analysera det militära ledarskapet under akut stress. 

Områden kring ledarskap och vardagsproblematik samt lågintensiv stress kommer att beröras 

som en grundläggande faktor. Ämnet stress; stressreaktioner och hantering av dessa, är inte 

huvudinriktning i arbetet, men kommer att nämnas för att skapa förståelse för bakomliggande 

orsaker till hur ledarskap påverkas. 

Litteratur och forskning kring ämnet ledarskap under stress avgränsas till svenska studier 

gjorda under 1990-talet samt 2000-talet. Denna undersökning använder sig således av källor, 

ur ett svenskt perspektiv, som tillkommit i närtid men även i anslutning till den fallstudie som 

analyseras, då detta anses som mest relevant underlag. Mycket av underlaget har sitt ursprung 

i Försvarsmakten, med anledning av att undersökningen görs ur ett militärt perspektiv. 

Stressfyllda situationer som studeras i denna undersökning sker under internationella insatser 

och en fallstudie kommer att göras på en nordisk bataljon under insatsen i Bosnien, 

namngiven NORDBAT2: BA01, som genomfördes hösten år 1993 till våren 1994. Författaren 

har valt att endast undersöka de svenska enheterna och utelämnat det danska 

stridsvagnskompaniet, som också var en del av bataljonen. Anledningen är att underlaget som 

studien baseras på fokuserades mot de svenska enheterna. 
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1.5 Tidigare forskning 

1.5.1 Internationellt 

Kring ämnet ledarskap och stress förekommer en mängd internationell forskning, med 

inriktningar som exempelvis veteranproblematik, mental hälsa under mission samt 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSS/PTSD)
4
. 

Särskilt intressant för ämnet i denna uppsats är en vetenskaplig studie från National Defense 

University i Washington. Hypotesen som drivs är att när en militär ledare visar härdighet i en 

stressfylld situation påverkas hans underställda att själva hantera situationen och stressen på 

ett motståndskraftigt sätt. Tesen baseras på tidigare forskning, bland annat genom studier 

genomförda på kadetter från West Point och norska marinkadetter samt en fallstudie på en 

amerikansk arméenhet under insats i Saudiarabien. Den sistnämnda studien framhävde ett 

ledarskap där kompanichefen skapade motivation genom att ge enheten meningsfulla 

uppgifter, tydliggöra målet för deras insats och engagerade soldaterna i planeringsarbetet. 

Författaren anser däremot att mer forskning kring ämnet krävs för att kunna applicera tesen på 

mer akut stressfyllda situationer under internationella insatser.
5
 

Även resultat ur en vetenskaplig studie, om mental hälsa hos brittiska försvaret vid insats i 

Afghanistan, är aktuell för ämnet. 1 431 personer deltog i studien och av dessa upplevde 

17.1% psykiska störningar samt 2.7% klassificerades som PTSD. Resultatet och slutsatser 

pekade på att sammanhållning inom enheten, hög moral och ett gott ledarskap hade en positiv 

inverkan på bearbetning av stressfyllda händelser och stridssituationer. Det framkom även att 

dessa faktorer lindrade effekter av upplevelser från striden samt minskade efterföljande 

mentala problem.
6
 

Båda studierna visar att framgångsrikt ledarskap har en positiv effekt under stress. Denna 

studie avser att komplettera forskningen genom att undersöka på ett djupare plan hur 

ledarskapsteorier överensstämmer med praktiken under insats. 

1.5.2 Nationellt 

Ledande i ämnet ledarskap under stress, inom framförallt Försvarsmakten, är Gerry Larsson 

med kollegor vid Institutionen för ledarskap och management (ILM), Försvarshögskolan. 

Resultat från studier har sammanställts och vidareutvecklats i litteratur som används vid 

ledarskapsutbildning inom Försvarsmakten.
7
 Litteraturen beskriver ledarskapsteorier och 

modeller, förklarar bakomliggande förhållanden och påverkan samt ger förslag på hur man 

kan förbättra ledarskap under stress. Då litteraturen utgår ifrån tidigare publicerat material och 

                                                           
4
 För förklaring av PTSD, se avsnitt 1.7 Centrala begrepp 

5
 Bartone, P.T. (2006). Resilience Under Military Operational Stress: Can Leaders Influence Hardiness? Military 

Psychology, 18 (Suppl.), s. 131-148. PsycINFO (ProQuest) 

http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/psycinfo/ (2013-04-08) 
6
 Jones, N. m.fl. (2012). Leadership, cohesion, morale, and the mental health of UK Armed Forces in 

Afghanistan. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, vol. 75, nr. 1, s. 49-59. PsycINFO (ProQuest) 
http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/psycinfo/  (2013-04-08)  
7
 Larsson, G. (2010). Uppl 1:1. Ledarskap under stress. Liber: Malmö samt Larsson, G. & Kallenberg, K. (Red.) 

(2006). Direkt ledarskap. Försvarsmakten: Stockholm 

http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/psycinfo?accountid=8325
http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/psycinfo/
http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/psycinfo?accountid=8325
http://search.proquest.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/psycinfo/
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tydligt framhäver de viktigaste elementen inom ämnet kommer författaren nyttja denna i sin 

undersökning. 

En vetenskaplig doktorsavhandling från Karlstads Universitet utvärderar vad det innebär att 

vara fredsbevarare, i den nya typen av internationella insatser under 90-talet, samt hur vi kan 

förbereda och öva framtida fredsbevarare. Frågeenkäter och fältstudier genomfördes på 

svenska fredsbevarare i Bosnien-Hercegovina mellan åren 1993-98.
8
 Ett av studieresultaten 

pekar på att det militära ledarskapet behöver utvecklas genom en förändring av utbildningen. 

Kopplat till stress visade resultatet även att kontinuerlig stress på en hög nivå, s.k. kumulativ 

stress, var mer förekommande än akut stress trots den osäkra och oförutsägbara omgivningen. 

Dessutom var interna konflikter vanligare än yttre hot.
9
 

En studie genomfördes 1993-2001 av Andersson för att belysa det militära ledarskapet och 

bidra till chefsutveckling inom Försvarsmakten, med inriktning på vad chefer i internationella 

insatser ställs inför.
10

 Forskingen bestod av en fallstudie, genom fältstudier på två svenska 

bataljoner i Bosnien, som syftade till att identifiera ledarskapsproblem samt beskriva 

händelser utifrån socialpsykologisk utgångspunkt.
11

 Resultatet visade att många chefer haft 

problem med ledarskapet vid bataljonerna. Författarens slutsatser avseende militärt ledarskap 

är att man bör se fenomenet ur ett helhetsperspektiv och större sammanhang. Detta för att 

olika delar, som exempelvis vardagen och striden, påverkar varandra, chefen och dennes 

ledarskap.
12

 Doktorsavhandlingen utgör huvudlitteratur för denna undersökning med 

anledning av att fallstudien kring militärt ledarskap genomförts på BA01, vilket författaren till 

denna undersökning tar avstamp från i sin fallstudie på samma bataljon. Anderssons studie är 

ett stort bidrag till militärt ledarskap och understryker vikten av vidareutveckling i ämnet. 

Underlaget och resultatet kring ledarskapsproblematik används som empiri för denna studie 

samt utgör ett stöd i analysen, då författaren själv inte kunnat genomföra en liknande 

fältstudie genom deltagande observation. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel enligt följande; 

Kapitel 1: Inledning med bakgrund kring forskningsämnet, problemformulering samt syftet 

med undersökningen. Detta kapitel berör även tidigare forskning samt centrala begrepp. 

Kapitlet ger en överblick om vad som skall undersökas och varför. 

Kapitel 2: Detta kapitel består av en diskussion kring vald metod samt empiri ur en källkritisk 

synvinkel. 

Kapitel 3: Avsnittet behandlar undersökningens första del; ledarskap under stress. I kapitlet 

ges en förklaring om vad stress innebär samt vad ledarskap påverkas av under stress. 

                                                           
8
 Johansson, E. (2001). The UNknown soldier – A portrait of the Swedish peacekeeper at the threshold of the 

21st century. Karlstad University, s. 5 
9
 Ibid, s. 61 

10
 Andersson, L. (2001), s. 20 

11
 Ibid, s. 94, 161-162 

12
 Ibid, s. 182, 184 
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Författaren beskriver även en ledarskapsmodell som senare utgör det teoretiska ramverket i 

uppsatsens analysdel. 

Kapitel 4: I den andra delen av undersökningen redovisas fakta för det utvalda fallet och en 

fallstudie genomförs med analys utifrån ledarskapsmodellen. 

Kapitel 5: I detta kapitel framförs författarens slutsatser kopplat till teori, metod och resultat. 

Frågeställningarna besvaras och förslag på vidare forskning presenteras. 

Kapitel 6: Avslutningsvis utgör sista kapitlet referens-, käll-, och litteraturförteckning. 

1.7 Centrala begrepp 

Stress 

Nationalencyklopedins definition: ”stress (engelska, 'tryck', 'spänning', 'stress'), inom 

psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner 

som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).”
13

  

Försvarspsykiatrins definition av stress lyder ”[…] en reaktion hos en individ som hamnar i 

en specifik situation som av individen uppfattas som hotfull.”
14

 

Stressor är en händelse som av individen uppfattas som stressfylld.
15

 Stressorer kan vara inre 

och yttre, orsakade av fysiska, psykiska eller sociala faktorer.
16

 

Akut stress utlöses direkt i en hotfylld situation. Inom försvarspsykiatrin kallas detta 

”potentiellt traumatiska händelser” och utmärks genom att man är med om en situation som 

medför död och/eller allvarlig skada, hot mot eget eller andras liv.
17

 Utifrån en modell av 

Elloit och Eisdorfer förklaras akut stress som akuta, tidsbegränsade faktorer.
18

 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSS) eller engelska: Posttraumatic stress disorder 

(PTSD). En psykisk reaktion som kan drabba den som upplevt ett trauma. Reaktioner 

uttrycker sig ofta genom rädsla, hjälplöshet eller skräck. Symptom förekommer upprepat med 

återupplevande då den drabbade får plötsliga minnesbilder av händelsen. Minnesluckor kring 

traumat, aggressionsutbrott, svårigheter att koncentrera sig eller känslighet för ljud är också 

vanligt.
19

 

                                                           
13

 Nationalencyklopedin. Stress. http://www.ne.se/stress (2013-04-11) 
14

 Michel, P-O. (2008). Handbok försvarspsykiatri insats och stress: H FM Psyk. Försvarsmakten: Stockholm, s. 

17 
15 Larsson, G. & Kallenberg, K. (2006), s. 186-187 
16

 Andersson, L. (1994). Den första striden: anteckningar om stress, reaktioner, ledarskap och kamratstöd under 

den första Bosnienbataljonen. Ledarskapsinstitutionen, Militärhögskolan: Stockholm, s. 26 
17

 Michel, P-O. (2008), s. 28 
18

 Larsson, G. & Kallenberg, K. (2006), s. 187 
19

 Michel, P-O. (2008), s. 31 

http://www.ne.se/stress
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2 Metod 

2.1 Metodval 

I uppsatsen används en kvalitativ ansats för att skapa förståelse för ett sammanhang genom 

tolkning och textanalys. Med en kvalitativ metod analyseras få fall och arbetet inriktas mot att 

undersöka på djupet. En kvantitativ metod skulle däremot innebära att författaren arbetar med 

statistik och siffror i sin analys, vilket i denna uppsats inte skulle ge samma möjlighet till 

tolkning och förståelse som med en kvalitativ metod.
20

 En kvantitativ metod fokuserar 

dessutom snarare på de hårda faktorerna och ger en begränsad förståelse, medan en kvalitativ 

metod inriktas mot att förstå helheten.
21

 Empirin och frågeställningen med fokus på ledarskap 

kräver en djupare bearbetning och tolkning och det skulle således inte vara användbart att 

arbeta med ”hård” data.
22

 

Författaren har i denna undersökning inom den kvalitativa metoden valt att arbeta med 

tekniken textanalys. Det innebär att man genom läsning av olika texter kan komma fram till 

en förklaring, tydliggöra sammanhang samt ger möjlighet att analysera ämnets beståndsdelar 

och skapa en förståelse för helheten.
23

 

Undersökningen kommer till del bestå av deskription, där författaren inledningsvis beskriver 

en teori och därefter ett specifikt fall. En deskription innebär en redogörelse för hur något ser 

ut.
24

 Under kapitlet där fallet beskrivs kommer även en fallstudie genomföras som 

analysverktyg. En fallstudie innebär att författaren undersöker en enhet som har avgränsats i 

tid och rum.
25

 

Undersökningen kommer att följa en deduktiv logik, vilket innebär författaren testar en teori 

på ett fall. Detta ger möjligheten att påvisa om teorier vid ledarskapsutbildning i 

Försvarsmakten är praktiskt användbara. Fallet i denna uppsats utgör en teoriprövande 

undersökningsenhet, och en svensk modell för ledarskap under akut stress testas på det 

specifika fallet. Enheten är vald utifrån utmärkande faktorer som också kan representera andra 

liknande enheter. Syftet med en teoriprövande, deduktiv metod, är att undersöka om teorin 

”fungerar” i verkligheten. En induktiv logik, att upptäcka information, hade varit en mer 

passande metod om syftet fokuserat mot empirin snarare än teorin. I detta fall ligger fokus på 

teorin, vilket gör en deduktiv logik mest lämplig för undersökningen.
26

 

Att endast studera ett fall innebär större svårigheter med att förstå helheten och veta om 

resultatet är övergripande för liknande fall.
27

 Att valet föll på ett fall beror dels på 

tidsbegränsningen för undersökningen, men även för valet av en kvalitativ metod. En 

                                                           
20

 Hallenberg, J. m.fl. (Red.) (2008). Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – En 

introduktion i metodlära. s. 12-13 
21
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djupdykning kan ses som gynnsam vid denna tidsbrist, även om det medför svårigheter kring 

generalisering. Att endast arbeta med en fallbeskrivning, och använda flera olika källor, gör 

att författaren kan fokusera på detaljer och skapa en förståelseinriktad bild av situationen.
28

 

En jämförande undersökning av flera fall genererar däremot oftast i ytligare resultat, vilket 

inte denna studie syftar till.
29

 

Ett bra komplement till textanalys kunde i detta fall varit att genomföra intervjuer med 

personer som deltagit i insatsen BA01. Analys av intervjuunderlag hade kunnat bidra till en 

insikt i deras erfarenheter samt en förståelse för hur man upplevde ledarskapet under 

insatsen.
30

 Anledningen till att denna teknik inte tillämpas vid denna undersökning är 

tidsbristen. Att genomföra intervjuer kräver mycket förberedelse och bearbetning för att 

uppnå ett givande resultat. Författaren anser även att tekniken skulle strida mot 

samtidskriteriet, när dessa genomförs 20 år efter händelsen.
31

 Detta diskuteras ytterligare 

under avsnitt 2.2. 

Validiteten, att författaren verkligen mäter det som avses, säkerställs genom en återkoppling 

till problemformuleringen och syftet i slutet av undersökningen samt att frågeställningarna 

besvaras. Reliabilitet, tillförlitlighet och användbarhet hos mätinstrument, beträffar i detta fall 

den kvalitativa metoden och teknikerna textanalys samt fallstudie.
32

 Författarens analys 

baseras på tidigare forskning. Tolkningen av dess innebörd görs subjektivt utifrån individuella 

förutsättningar, vilket försvårar möjligheten att återupprepa undersökningen och få samma 

resultat. Genom att tydligt presentera sitt resultat bidrar författaren till att läsaren får en bättre 

förståelse för hur metoden använts. 

2.2 Material och källkritik 

Litteratur som använts för att beskriva och förklara teorier kring ledarskap och stress består 

framförallt av verk förankrade i Försvarsmakten. I undersökningen tillämpas ett militärt 

perspektiv och således kan militärrelaterat material utgöra en lämplig grund. 

Gerry Larsson från Försvarshögskolan, en framträdande forskare som tidigare nämnts, har 

producerat många studier och rapporter kring ämnet ledarskap under stress som används i 

ledarskapsutbildning på Officersprogrammet. Larssons, och annan tidigare forskning kring 

internationella insatser, militärt ledarskap samt ledarskap under stress, används för att belysa 

faktorer och vad som påverkar ledarskapet samt vilken effekt stress kan ha på beslutsfattande. 

En nackdel med litteraturen kring stress- och ledarskapsteorier är att det ofta refereras till 

andra källor och kan därför inte ses som oberoende av andra.
33

 Trots att kriteriet inte uppfylls 

har dessa använts med anledning av att de tydligt sammanfattar olika synvinklar och 

framhäver de grundläggande dragen ur olika teorier. Tidsbristen och undersökningens 

omfattning är en annan faktor som spelat in i valet av sekundärkällor. 

                                                           
28
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En antagen proposition används i inledningen för att tydliggöra vilka krav som ställs på 

dagens officer, rörande internationella insatser och ledarskap, utifrån Försvarsmaktens 

uppgifter. Dokumentet utgör en primärkälla, vilket har en styrka i äkthetskriteriet.
34

 Detta 

gäller även rapporter som också visar på samtidighetskravet, då de producerats i anslutning 

till insatsen.
35

 Dock har författaren valt att endast nyttja rapporter som stöd i fallstudien, med 

anledning av att studien undersöker förhållande kring ledarskap och stress, vilket inte framgår 

ur dokumenten. Krigsdagböcker och stående ordrar har studerats under processen, men 

används endast för att skapa en förståelse hos författaren kring omständigheter under insatsen. 

Detta kommer inte att redovisas, då de inte anses som tillräckligt relevanta i förhållande till 

undersökningens syfte. 

En studie gjord av Andersson kring ledarskap under stress och bl.a. BA01, samt skrivelser av 

bataljonens egna chefer, används som huvudlitteratur med anledning av att fokus ligger på 

upplevelser och ledarskap. Bearbetade beskrivningar kring BA01 samt intervjudagböcker kan 

ses som tendensiösa, de är troligen färgade av situationen och sett ur olika personers 

perspektiv. Ett exempel ur Anderssons studie som visar detta är en skildring av 

ledarskapsproblematik, där berörda parters syn inte framförs utan endast forskarens perspektiv 

presenteras.
36

 Övrig kritik mot Anderssons avhandling är att författaren nämner hur han 

påverkats av händelser och upplevelser under fältstudier i Bosnien, vilket också pekar på 

tendens. Däremot är Andersson medveten om problemet och lät därför vänta med att bearbeta 

materialet tills upplevelserna också bearbetats.
37

  

Tendenskriteriet kan ses som ett problem, men eftersom studien handlar om mjuka faktorer 

kan detta anses som det mest lämpliga materialet då det är det enda underlag som behandlar 

ämnet ledarskap. Detta påstående styrks även av det faktum att dokumenten utarbetats nära 

inpå händelsen och, jämfört med att ha genomfört egna intervjuer 20 år senare, framhäver de 

”färska” upplevelserna. En intervju i nutid innebär dessutom att parterna kan har skapat sig 

annan minnesbild och syn på de situationer och handlingar som beskrivs, som resultat av nya 

erfarenheter och bearbetning. 

3 Teori 

Under detta kapitel kommer inledningsvis en stressmodell att beskrivas i syfte att framhäva 

hur stress påverkar människan, hantering och reaktioner. I slutet av kapitlet presenteras en 

svensk modell för ledarskap under stress, som senare kommer att användas i analysen av 

empirin. 

3.1 Försvarspsykiatrins stressmodell 

Inom Försvarsmakten, försvarspsykiatrin, beskrivs en modell, som utgår ifrån Lazarus 

psykologiska stressmodell, och används i denna studie för att påvisa hur försvaret ser på 

stresshantering. Skillnaden från den ursprungliga modellen ligger i indelning snarare än 
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innehåll. Lazarus grundidé i modellen är att uppfattningen av stressnivå beror på individens 

tolkning.
 38

 Modellen består av tre huvudgrupper; situationsfaktorer, riskfaktorer samt 

skyddande faktorer. 

Situationsfaktorer 

En reaktion av en stressor skapas genom hur tydlig den upplevs samt hur påverkbar man 

upplever händelsen. Frågor man ställer sig är primärt vad man känner till i situationen och 

sekundärt vad man kan göra åt det. Även fysiska faktorer har inflytande på reaktionen, som 

vilken typ av hot det är, om död och skador förekommer och om är situationen hastigt 

uppkommen.
39

 

Riskfaktorer  

Olika personligheter medför också olika förutsättningar att hantera stress. Yttre faktorer som 

socialt stöd, men även inre som erfarenheter och emotionella förutsättningar spelar in vid 

tolkningen av en händelse.
40

 

Skyddande faktorer  

Personanknytningen återkommer även under skyddande faktorer. Vår erfarenhet, kunskap och 

förmåga avgör hur vi tolkar och hanterar en stressfylld situation. Fasen delas upp i två delar, 

där den inledande fasen handlar om att identifiera om stressorn innebär ett hot och den andra 

fasen hur man kan påverka situationen. Hanteringen består av två sätt; ett probleminriktat som 

går ut på att söka information och utifrån analys hitta en lösning samt ett känsloinriktat, att 

hantera sina uppkomna känslor.
41

 

Denna modell tydliggör att det är många faktorer som spelar in i en stressig situation, såväl 

mentala som fysiska. Självkännedom blir extremt viktigt för en ledare när man utsätts för en 

stressor, att kunna förstå varför man reagerar som man gör leder också till bättre 

förutsättningar att kunna hantera situationen. En realistisk självbild kan vara en stor fördel vid 

ledarskap under stress.
42

 

3.2 Ledarskap 

Reaktioner av stress som uppstår hos en ledare kan leda till otydlighet i sin styrning av 

underställda, att man tappar helhetssynen och tidsuppfattning, inte har förmåga att tänka 

proaktivt, har för många bollar i luften och inte delegerar uppgifter.
43

 När man utsätts för 

belastning, och den upplevs som hotfull, är ett vanligt uttryck i det militära är att man hamnat 

i ”stresskonen”. Konen innebär att gå från en stressfri fas till samarbets-fas, konkurrens-fas, 

fiendskaps-fas och slutligen ner i total hänsynslöshet. På vägen ”ner” i konen kan man bli 
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trångsynt, ge uttryck för ett stereotypt beteende, agera reflexartat och slutligen längst nere i 

konen råder det panik.
44

 

3.2.1 Med teorier som utgångspunkt 

Kring ämnet stress finns många olika ledarskapsteorier som beskriver ett framgångsrikt 

agerande. En ledarskapsmodell som kombinerar olika teorier kommer att användas som 

teoretiskt ramverk i denna studie.
45

 Anledningen till författarens val är att modellen kan anses 

trovärdig då den tar utgångspunkt i grundprinciper ur vedertagna teorier, vilket också innebär 

att flera teorier representeras. Modellen används vid ledarskapsutbildning inom 

Försvarsmakten, bl.a. vid Officersprogrammet. Det teoretiska ramverket kan tydliggöra om 

teorier som används vid undervisning överensstämmer med praktiken, vilket gör modellen 

högst intressant och aktuell för denna studie. Den möjliggör dessutom en analys av vad som 

påverkar ledarskap under stress samt framhäver vilka faktorer som kan vara gynnsamma i 

stressfyllda situationer. Modellen var ännu inte utvecklad under tidpunkten då BA01 

genomfördes, vilket betyder att officerens ledarskap under insatsen inte kan ha färgats av 

denna. 

3.2.2 En svensk modell för ledarskap under akut stress 

Det har tidigare konstaterats att flera olika faktorer påverkar ledarskapet under stressfyllda 

situationer. Denna ledarskapsmodell tillkom som ett resultat av en undersökning, där syftet 

var att få en fördjupad förståelse kring ledarskap under stress.
46

 

Modellen förklarar hur ledarskap under vardagliga förhållanden, samspelet mellan 

organisation- och ledarkarakteristik, påverkar anpassningen till akuta stressituationer och hur 

ledarskapet yttrar sig.
47

 För bild på modellen, se bilaga 1. 

Ledarkarakteristik 

Under ledarkarakteristik framgår två riktningar, personbeskrivande samt yrkesrelaterade, vars 

beståndsdelar utgör faktorer som underlättar hanteringen av ledarskap under stress. 

Framgångsfaktorer i de personbeskrivande förhållandena anses vara en god fysisk kapacitet, 

inklusive att vara utvilad samt inte lida brist på mat eller vatten. Att ha gott självförtroende 

och självkännedom, vara trygg i sig själv och ha en tillitsfull personlighet anses också som 

viktigt. Slutligen framhävs betydelsen av en tillitsfull värdegrund, att leva som man lär.
48

 

De yrkesrelaterade faktorerna pekar på fackkompetens, kunskap och färdigheter i tjänsten, 

men även sociala förmågor som är kopplade till gruppen. Exempelvis förmågan att känna av 

gruppens möjligheter och begränsningar kring lösandet av en uppgift, omtänktsamhet och 
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förståelse för behov inom gruppen. Men även att inspirera och motivera underställda genom 

att visa engagemang för uppgiften samt tydligt visa identifikation med sin yrkesroll.
49

 

Organisationskarakteristik 

Ledarskap under stress kräver även stöd i organisationen, genom struktur och värden samt 

förhållandet mellan dess medlemmar. Med struktur och värden menas fysisktekniska faktorer, 

vilka resurser som tilldelas spelar in i lösandet av uppgift. God tillgång till materiel och 

kvalitet framhålls som stödjande för ledarskapet. Även administrativa förhållanden påverkar, 

positivt är om ansvar och roller är fördelade. I denna kategori anses det också vara främjande 

om man inom organisationen är tydlig med grundläggande värden och mål. Sammanhållning 

och gruppkänsla bör finnas som stöd för ledarskapet, att uppleva en trygghet i organisationen 

är viktigt samt att känna tillit och respekt för sina medarbetare.
50

 

Ledarskap i vardagen 

Tillitsskapande ledarskap innebär i stora drag att vara en förebild för sina underställda. 

Synlighet, att våga utöva ledarskap i vardagen, samt att visa respekt och intresse för 

soldaterna framhålls som viktiga faktorer. Att vara ärlig och stå för sina värderingar samt 

fackkompetens betonas även under denna kategori. Övningar med hög stressnivå bör 

genomföras i syfte att skapa erfarenheter samt att förbereda alla involverade i vad som krävs 

av dem i stressfyllda situationer.
51

 

Ledarskap under akut stress 

Ledarskapet som bör utövas under akut stress för att nå framgång kan kopplas till faktorer 

som tidigare redovisats under vardagligt ledarskap. Uppgifts- och relationsinriktat ledarskap 

är fokus för ledarskap under stress. Med uppgiftsinriktat ledarskap menar man förmågan att 

kunna pausa situationen, få en övergripande uppfattning och kunna se förbi problemet, vad 

händer sedan? Modellen menar att en ledare måste inse sina egna begränsningar samt kunna 

hantera sina känsloreaktioner, behålla lugnet och inte låta känslor påverka lösandet av 

uppgiften. Vilket förhållningssätt man har till sin högre chef spelar även in i ledarskapet, det 

är viktigt att vara tydlig och våga ifrågasätta om uppgiften strider mot sin egen övertygelse. 

Det relationsinriktade ledarskapet innebär att ledaren är tydlig i sin roll och, liksom 

tillitsskapande ledarskap, ”våga” utöva ledarskap genom att ta ansvar. Under stressfyllda 

situationer är det av största vikt att få med sig sina gruppmedlemmar, en ledare måste kunna 

motivera sina underställda att lösa en uppgift. När en sådan händelse sker underlättar 

aktivering hanteringen av stress, exempelvis genom att se till att alla löser en uppgift. Sist 

men inte minst är ansvaret för krishanteringen som sker efter händelsen otroligt betydelsefull i 

ledarskapsrollen.
52
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4 Undersökning; en fallstudie 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis fallet samt händelser kopplat till ledarskap lyfts fram. 

Därefter analyseras ledarskapet, med avstamp i ledarskapsteorin, och en jämförelse görs i hur 

teorin överensstämmer med praktiken. 

4.1 Val av enhet 

I slutrapporten för BA01 förklaras det att missionen inte endast kan ses som rent 

fredsbevarande, utan även fredsframtvingande.
53

 En chef för en brittisk bataljon sa vid första 

mötet med den svenska bataljonchefen ”Well, we are not at war, but we are in a war”.
54

 Dessa 

två faktorer framhäver tydligt vilka svåra omständigheter de svenska soldater och befäl mötte 

i Bosnien under missionen.  

Valet av BA01 som fallstudie föll på de utmärkande faktorer som utspelade sig under 

krigsliknande omständigheter. Händelserna de tjänstgörande utsattes för är tydligt kopplade 

till akut stress, men även lågintensiv stress förekom under insatsen. Personal ur BA01 blev 

beskjutna, framförallt med indirekt eld, över 130 gånger.
55

 Syftet att använda denna enhet är 

visserligen de utmärkande faktorerna, men även för att elementen kan ses som typiska för 

andra enheter. Händelser som utspelade sig kunde lika gärna skett i insatsområden som 

Afghanistan eller Kongo och tillämpningen kan således överensstämma med andra fall.
56

 

Däremot kan enheten även ses som extrem, just på grund av att den mängd händelser som 

utspelade sig, vilket inte representerar förhållanden under en ”vanlig” fredsbevarande 

mission. Trots detta faller valet på BA01 för att belysa problematik som kan uppstå kring 

ledarskap i krigsliknande situationer, då det finns många händelser att hänvisa till. Övriga 

omständigheter, och inte bara den akuta stressen, som kan ha påverkat ledarskapet kommer 

dessutom vägas in i analysen. Enheten kommer att användas för att exemplifiera hur teorier 

används i praktiken. 

4.2 BA01 

4.2.1 Insatsen 

Under året 1993 sattes FN-styrkan Beredskapsbataljon 93/94 (BA01) upp för insats i f.d. 

Jugoslavien, Bosnien-Hercegovina. Utbildningen av bataljonen genomfördes under 

sammanlagt 6 veckor vid två olika tillfällen, innan rotation av de första enheterna inleddes i 

september.
57

 Rotationen var splittrad, delar ur förbandet blev fördröjda och först i februari var 

hela bataljonen samlad i Bosnien, dock i olika kompaniområden.
58

 Bataljonens uppgifter 

syftade bland annat till humanitärt stöd, skapa förutsättningar för evakuering av skadade, att 

skydda befolkningen och dess förbättring av levnadsstandard samt att få stopp på 

fientligheter.
59
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4.2.2 Upplevelser 

Under detta avsnitt beskrivs utvalda händelser och omständigheter bataljonen råkade ut för. 

Syftet är att läsaren ska förstå vilka faktorer som kan ha påverkat ledarskapet under 

missionen.  

Den första striden  

I oktober befann sig 300 soldater och huvuddelen av materielen utanför insatsområdet. Det 

var också då den första striden pågick under tre veckor vid städerna Vares och Kopjari, där 

delar ur den svenska styrkan var baserade. Svenskarna utsattes för beskjutningar och 

bevittnade granatattacker, bränder och plundring. I byn Stupni Do pågick en massaker och 

svenskarna försökte ta sig in, men blev stoppade av mineringar. Bataljonchefen ledde från 

täten och flyttade själv minorna ur vägen. De svenska soldaterna kunde då undsätta 

misshandlade muslimer som hållits till fånga i en skola. Erfarenheter efter dessa intensiva 

veckor visade på akuta stressreaktioner, framförallt hos chefer. Kanske var detta ett resultat av 

att många chefer ogillade att tala om känslor.
60

 

Ett splittrat kompani 

9.pansarskyttekompaniet var under en lång tid utgrupperade på olika platser, vilket medförde 

svårigheter att leda kompaniet. En stor del av enheten tilläts inte passera gränsen till Bosnien 

in i Tuzlaområdet, utan kvarhölls på en camp i staden Pancevo utanför Belgrad, Serbien. 

Personalen var isolerade och utan plutonchefer. Dagarna innehöll tristess och frustration, 

vilket förmodligen ledde till låg motivation inför uppgiften.
61

  

En av plutonerna på kompaniet var uppdelade på två sjukhus, ett mitt i frontlinjen vid 

kroatiska Drin och ett på den bosniska sidan vid Bakovici. En av uppgifterna var att skydda 

patienterna; mentalt sjuka, flyktingar, skadade och dementa. Eftersom sjukhuset var utrymt, 

och personalen som fanns där var frivilliga och få, skötte soldaterna även vård av patienter 

och genomförde begravningar. Allt detta under sporadisk beskjutning och eldstrider som 

pågick mellan parterna. Svenskarna utsattes för svår stress under denna period.
62

 

Skjutincident i Ribnica 

Den 22 februari blev två pansarbandvagnar beskjutna under en patrull i närheten av byn 

Ribnica. Fordonen träffades av pansarvärnrobotar och tung kulspruteeld, vilket ledde till fem 

skadade svenskar.
63

 Samtidigt blev flygplatsen i Tuzla granatbeskjuten och flygunderstöd 

tillfördes. Sjuktransporthelikoptrar sändes ut och bataljonchefens order var att prioritera 

Ribnica framför flygplatsen. Incidenten visar på vikten av att bibehålla lugn och kunna fatta 

svåra beslut under akut stress. Bataljonchefen menar att man i sådana fall bör utgå ifrån 
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bedömandesteg vid beslutsfattning; analys av uppgift, beslut om direkta åtgärder och ta ett 

steg tillbaka för att tänka igenom nästa aktion.
64

 

Vardagen 

Andersson talar i sin studie om ”fyra världar” som under BA01 påverkade varandra 

sinsemellan, chefen och det militära ledarskapet. Händelser och omständigheter som 

utspelade sig i krigets miljö, vardagen, kring staben och verksamheter på fältet ute i 

operationsområdet hade effekter på varandra. Stridigheter i krigets miljö orsakade akuta 

stressreaktioner, men även vetskapen av vad som hade hänt påverkade personalen 

runtomkring.
65

  

Det dagliga livet på campen kan utåt sett verka lugnare än föregående beskrivna händelser, 

men omständigheter ledde till en del frustration. En anledning skulle kunna vara de primitiva 

levnadsförhållandena som kan liknas vid fältliv. Oro för hemmafronten, att inte ha någon att 

prata med eller komma undan och få vara för sig själv, gjorde att många upplevde ensamhet, 

irritation och missnöje. På campen påverkades man psykiskt av händelser som skett i 

operationsområdet, utan att själv ha upplevt det. Tillsammans med dessa faktorer orsakade 

fältlivet ångest, rykten om händelser gjorde att många kände sig stressade. Även ute i 

operationsområdet yttrades missnöje och frustration över de primitiva förhållandena.
66

 

4.2.3 Ledarskapet 

Bataljonchefen och staben 

Bataljonchefen var en karismatisk ledare och mycket omtyckt bland soldaterna. Omdömen 

från Anderssons undersökning säger att han hade förmåga att läsa läget och en intuition för 

var gränsen gick. Bataljonchefen efterlevde mottot fair-firm-friendly och var respekterad av 

både under- och överordnade.
67

 Uttalanden visar på att han kände stöd från högre ledningen. 

Vid ett antal tillfällen var han tvungen att visa var lojaliteten låg. Han menar att det 

visserligen är viktigt att vara lojal uppåt och neråt i organisationen men även mot uppgiften, 

och att man som ledare inte kan vara rädd att fatta obekväma beslut.
68

 Ett exempel som visar 

på bataljonchefens ledarskap, att vara en föregångsman och leda långt fram, var när han 

forcerade en minerad vägspärr under ”den första striden”. Han menar att det är viktigt att själv 

nå upp till de krav man ställer på soldaterna och att genom uppträdande kan man skapa mod i 

förbandet.
69

 Bataljonchefen beskrev hans reaktioner under de intensiva veckorna vid ”den 

första striden” som att sinnena skärptes och rädslan försvann, han blev aggressiv men 

bestämd. Efter lugnet kände han trötthet och att det krävdes återhämtning. I dessa 

sammanhang menar bataljonchefen att god fysik är en framgångsfaktor och att vila är 

viktigt.
70
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Bataljonsstaben fick däremot mycket kritik och genomgick en förtroendekris i mitten av 

missionen. Förmågan att växla fokus och tempo saknades, missnöjet från övriga bataljonen 

mot staben var stort. Bataljonchefen uttryckte det som att staben började leva ett eget liv och 

anpassade sig inte efter verkligheten.
71

 

Kompanierna 

Kompanichefen med de spridda enheterna såg till att besöka alla, för att hålla ihop förbandet 

och skapa tillhörighetskänsla. Även han talar om vikten av att ställa samma krav på sig själv 

som på soldaterna, att vara en föregångsman. Under insatsen förespråkade kompanichefen i 

första hand uppdragstaktik, genom att ge inriktningar till underställda chefer, men att våga 

styra hårdare när det behövdes.
72

 På kompaniet strävade man efter ”den nya typen” av 

ledarskap. Man såg på enheten som ett team, vilket skapade förutsättningar för en god 

gemenskap, empati och närhet till soldaterna. Förtroendet för cheferna var högt och 

kompaniet upplevde en meningsfullhet i sina uppgifter, bl.a. bevakningen av sjukhusen i Drin 

och Bakovici.
73

 

En plutonchef på samma kompani beskriver det primitiva livet på kompanicampen. Detta i 

kombination med den korta vilan och det spända läget i området skapade påfrestande 

omständigheter. Anledningen till att man orkade trots lågt stridsvärde var kamratskapen, man 

stöttade varandra och talade ut om de ansträngande situationerna och förhållanden, konflikter 

förekom sällan. Det öppna klimatet skapades framförallt av plutonchefen själv, när han talade 

med soldaterna om sina egna stridsreaktioner och visade på så sätt att det var normalt. Han 

tror att trygghet, förtroende, kamratskap och vila kan minska effekterna av stress.
74

 

Ett annat kompani förde den gamla typen av ledarskap, ”Grundutbildnings-stuk” (GU-stuk), 

vilket präglades av detaljstyrning och strikt kontroll av soldaterna. Detta skapade ordning, 

regementskulturen var stark och man hade högt förtroende för cheferna utanför campen och 

det vardagliga ledarskapet. Dock betydde det också att soldaterna upplevde minde möjlighet 

till initiativtagande och självständighet samt att relationerna mellan befäl och soldater 

försämrades. Kompaniledningen var mycket sammansvetsade och välfungerande.
 75

 

Det tredje kompaniet inriktades också mot den gamla skolan inom ledarskap. Cheferna var 

erfarna, kompanichefen ansågs vara självständig och ha förhandlingsförmåga. Inom 

kompaniledningen hade man olika pansarregementskulturer och olika värderingar. Efter tre 

intensiva veckor med stridigheter under oktober-november var påfrestningarna höga, 

stridsvärdet var lågt och en inre konflikt påbörjades. Relationerna mellan vissa befäl var 

dåliga. En av plutoncheferna och kompanichefen hade samarbetssvårigheter och 

kommunikationsproblem, men konflikten löstes inte utan man lade locket på. Orsaker till 
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problemet kan, enligt Andersson, ha varit olika personligheter, kulturkrock, maktbegär eller 

brist på kommunikation.
76

 

Viktigaste chefsegenskaper 

I Anderssons studie besvarades enkäter före insatsen och i slutet. En av frågorna var vilka 

chefsegenskaper ansågs som viktigast för uppdraget i Bosnien. De fem mest framträdande och 

viktigaste egenskaperna var beslutsamhet och situationsanpassad, realistisk och stabil, tänker 

först och agerar sedan, bryr sig om personalen och lyssnar samt handlingskraftig och snabb. 

De två sista egenskaperna kring omtänksamhet och agerande var de faktorer som ökat mest 

vid det senare testtillfället.
77

 

Stressreaktioner 

Stressreaktioner drabbade många, en del chefer påverkades så allvarligt att deras ledarskap 

blev lidande. Reaktionerna yttrade sig i att man inte hade förtroende hos underställda, undvek 

samarbete och höll sig undan, ville inte ta emot hjälp i form av vård, utsatte sig själv och 

andra för risk samt en del hade tendens till alkoholproblem.
78

 

4.3 Analys 

Under detta avsnitt kommer framträdande delar ur fallbeskrivningen att analyseras och 

jämföras utifrån centrala element ur vald teori, en svensk modell för ledarskap under akut 

stress. 

4.3.1 Ledarkarakteristik 

Personbeskrivande förhållanden 

Två av cheferna nämner vikten av god fysik och vila. Bataljonchefen menar att en trött chef 

riskerar att vara en dålig chef och att man inte kan fuska med vilan, särskilt inte under en 

långvarig insats. En bra fysik gör att krafterna räcker längre, anser han.
79

 Under flera tillfällen 

fick bataljonchefen dessutom beordra vissa chefer till vila, då de inte mottog de möjligheter 

som fanns och inte insåg sina egna begränsningar.
80

 Erfarenheter en plutonchef på 

pansarskyttekompaniet drog från Bosnien var också att möjlighet till vila och återhämtning 

minskar graden av stridsreaktioner.
81

 Uttalanden och lärdomar efter händelser under BA01 

visar på att dessa chefer förstått hur fysisk status kan påverka arbetet. 

Yrkesrelaterade faktorer 

En av cheferna vid basen i Pancevo förklarar att när man gjort samma övning om och om igen 

tar orken slut.
82

 Ledarskapsmodellen framhäver vikten av att en ledare kan inspirera och 

motivera soldaterna, genom att visa engagemang inför uppgiften. Men när uppgiften och 
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dagarna är enformiga, som när soldaterna var fast på den serbiska sidan, skapas lätt frustration 

och man kan anta att motivationen för att lösa uppgift var ganska låg. Bataljonchefens 

exempel visar däremot på inspiration, genom uttalandet att man kan skapa mod och tillförsikt 

hos ett förband genom hur man själv agerar.
83

 

Sociala förmågor, att visa omtänksamhet mot sina underställda och se gruppens möjligheter 

och begränsningar, utgör grunden i plutonchefens beteende vid Drin/Bakovici. Han vågade 

vara ärlig och diskutera sina reaktioner efter akut stress. Kamratskap och förtroende var 

viktigt inom enheten, den nya typen av ledarskap lade grunden för en empatisk stämning. 

Genom att själv prata om vad som hänt inspirerade han gruppen att göra detsamma.
84

 ”GU-

stuket” som två av kompanierna tillämpade visar däremot på motsatsen till social förmåga. 

Överkontroll och detaljstyrning kan vara ett resultat av man inte litade på sina underställda 

samt att man inte förstod vilka möjligheter som fanns i gruppen. Det framgår tydligt av 

Anderssons undersökningar att många soldater var missnöjda med ”den gamla skolans 

ledarskap”, vilket pekar på att man förmodligen heller inte hade förståelse för behov som 

fanns inom gruppen.
85

 

Dock framkom det ur undersökningen att soldaterna på ett kompani hade stor respekt för sina 

chefer ute på fältet, jämfört med i vardagen, och att deras hårda ledarskap fungerade bra under 

akut stress.
86

 Man kan spekulera kring förhållandet till chefernas fackkompetens. Ett 

antagande är att deras kunskaper och färdigheter inom pansarskrået och markstrid framhävdes 

vid stridssituationer eller liknande omständigheter under akut stress. 

4.3.2 Organisationskarakteristik 

Struktur och värden 

De fysisktekniska faktorerna var överlag bra, enligt slutrapporten från BA01. Trots den korta 

tiden till materielanskaffning var möjligheterna goda. Dock var det ett problem att bataljonen 

inte hade kontroll på vad som beställdes eller levererades samt att bataljonen under den 

inledande fasen var utspridd i olika länder. Men i det stora hela var man nöjd med tillgång, 

kvalitet och tilldelade resurser.
87

 Camplivet utgjorde däremot en dålig tillgång på kvalitet, de 

fältliknande levnadsförhållandena tärde hårt på personalen.
88

 

Ett antydande gjordes av bataljonchefen angående problematiken mellan en plutonchef och 

hans kompanichef. Uttalandet, att plutonchefen har problem med befälsförhållande, samt en 

kommentar av Andersson om konsekvenser av ”överkompetenta” plutonchefer, talar för att 

plutonchefen grovt uttryckt inte ”visste sin plats”.
89

 Vikten av en tydlig rollfördelning och 

ansvarsområden blir här tydligt och vad konsekvenserna kan bli om det inte efterlevs.  
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Medlemmar 

I ledarskapsmodellen framhävs trygghet i organisationen som en viktig faktor. Under insatsen 

var många missnöjda med högre organisationer som FN-staben, UD-personalen, högkvarteren 

i Bosnien och Sverige, bataljonsstaben samt Försvarsmaktens Internationella Centrum 

(SWEDINT).
90

 Däremot upplevde bataljonchefen ett stöd hos sina högre chefer och övre 

ledning.
91

 Kritiken mot högre organisationer visar att man under insatsen inte kände trygghet i 

organisationen, dock kan stödet till bataljonchefen utgjort en trygghet för hans ledarskap. 

Vikten av sammanhållning betonas också i modellen, vilket det splittrade kompaniet och 

särskilt plutonen vid sjukhusen är ett gott exempel på. Anderssons undersökning och 

observationer visar att kompaniet hade en närhet mellan befäl och soldater samt en god 

gemenskap.
92

 Plutonchefen beskriver hur man kopplade av tillsammans utanför tjänsten, 

vilket åskådliggör att man umgicks och trivdes i varandras sällskap samt kände trygghet och 

kamratskap.
93

 

Att visa eller ha respekt och tillit för medarbetare framhålls som ytterligare en viktig faktor. 

Förhållanden indikerar att respekt och tillit för medarbetare var ett problem på vissa fronter 

under insatsen. Dock finns det även exempel på situationer och enheter där detta uppfylldes 

mer än väl. För att tydliggöra detta kan man jämföra de olika ledarskapstyperna hos 

pansarskyttekompanierna. Det splittrade kompaniet hade högt förtroende för sina chefer, 

vilket andra kompanier verkar ha haft problem med. Ledarskapsproblematiken i ett annat 

kompani, kring förhållandet mellan plutonchefen och kompanichefen, pekar mot en brist på 

tillit och respekt för sina medarbetare. Förtroendet för plutoncheferna på det tredje kompaniet 

var lägre inne på campen under vardagen, på grund av detaljstyrning, men desto högre under 

akuta stressituationer ute i operationsområdet. Mellan de två sistnämnda kompanierna pågick 

det i den inledande fasen av insatsen dessutom en inbördes tävlan, om vem som fick ett visst 

genomförande, och man missunnade varandra framgång.
94

 En som däremot upplevde 

förtroende och tillit från högre chef är kompanichefen på det splittrade kompaniet. Han 

förklarar att han fick handlingsfrihet av bataljonchefen att själv välja hur han ville lösa 

uppgift, med hjälp av riktlinjer. Han menar också att det under insatsen fungerade bra att 

utgöra stöd för sina underställda och inte styra i detaljer, så länge det inte behövdes. 

Uppdragstaktik kan visa på att en chef litar på sina underställda. Kompanichefen nämner 

också att en av cheferna blev utbytt på en enhet när soldaterna inte längre hade förtroende för 

honom, vilket visar hur även han förstått vikten av tillit för medarbetare för att ledarskapet ska 

fungera.
 95
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4.3.3 Ledarskap i vardagen 

Tillitsskapande ledarskap 

Faktorer under det tillitsskapande ledarskapet, att visa respekt och intresse för sina soldater, 

kan jämföras med föregående avsnitt om medarbetare. ”GU-stuket” som tidigare nämnts, 

kommandostyrning av soldater, visar varken på tillit eller respekt för sina underställda.
96

 En 

ledare som däremot tydligt visade intresse för sina underställda var kompanichefen på det 

spridda kompaniet som såg till att han besökte alla enheter för att sprida information, 

uppmuntra, kontrollera stridsvärde samt hålla ihop kompaniet trots de långa avstånden.
97

 

Soldater under insatsen uppskattade att deras chefer visade intresse för dem; en av de 

viktigaste chefsegenskaperna som framgick av enkätundersökningen av Andersson var att 

man ”bryr sig om personalen och lyssnar”.
98

 

Ärlighet och att stå för sina värderingar är andra viktiga faktorer som framgår ur 

ledarskapsmodellen. Andersson spekulerar i sin undersökning om orsaker till 

ledarskapsproblematiken vid ett av kompanierna, och en av anledningarna kan ha varit 

kulturkrocken mellan plutonchefen och kompanichefen – man stod för olika värderingar 

kopplat till regementskultur och olika pansarbakgrund.
99

  

Bataljonchefen är ett bra exempel på att efterleva sina värderingar och att våga leda. Hans 

ledarskap var tydligt och hans klara vilja påvisade kontroll, han gjorde vad han sa.
100

 

Bataljonchefen säger själv om insatsen att man måste tro på det man gör och våga ta risken. 

Lojalitetsfrågan visar tydligt detta påstående, att han vågade leda och fatta beslut efter 

värderingar. Han framhäver också vikten av att leda längst fram och att vara ett gott exempel 

för medarbetare, att bygga ett förtroende genom att vara där det händer.
101

 Att vara en 

föregångsman, en förebild för andra att se upp till, är något som betonas av både 

bataljonchefen och en av kompanicheferna i deras beskrivning av ledarskap. Båda uttrycker 

att man ska ställa samma krav på sig själv, och ta samma risker, som man kräver av andra.
102

 

Övningar 

Enligt ledarskapsmodellen kan man genom övningar med hög stressnivå visa vilka krav som 

ställs under akut stress, men även skapa erfarenheter för hur man hanterar dessa och agerar i 

liknande situationer. Dokumentationen kring detta är bristfällig, dock framgår det ur 

slutrapporten att det genomfördes realistiska stridsskjutningar under utbildningen inför insats. 

Övningar bestod av personlig färdighetsträning, utbildning kring det fredsbevarande 

arbetssättet, förbandsutbildning och tillämpning av samtliga delar. De tre första veckorna 

ansågs vara för lite för att kunna ge full effekt i insatsområdet, därför utökades utbildningen 
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med ytterligare tre veckor innan rotation.
103

 Att analysera detta kräver att författaren 

generaliserar och gör antaganden om detaljer kring övningsplaner. Det som dock kan visa på 

övning med hög stressnivå är de realistiska skjutningarna. 

4.3.4 Ledarskap under akut stress 

Uppgiftsinriktat ledarskap 

Chefsegenskaper som känslohantering och att vara lugn, en förmåga att kunna pausa 

situationen samt skapa överblick innan ett beslut fattas ingår alla under uppgiftsinriktat 

ledarskap. Bataljonchefens agerande i Ribnica och beskrivningen av hans roll, att få överblick 

och tänka på nästa steg i beslutsprocessen, visar tydligt på dessa egenskaper.
104

 Även delar av 

de viktiga chefsegenskaper som framkom utifrån Anderssons enkätundersökning kan kopplas 

till uppgiftsinriktat ledarskap. Dessa är beslutsamhet och situationsanpassning, att tänka först 

och agera sedan, att vara handlingskraftig och snabb samt realistisk och stabil.
105

  

En faktor ur ledarskapsmodellen, att våga ifrågasätta om uppgiften man ställts inför strider 

mot ens egen övertygelse, ger bataljonchefen också exempel på när han att vågade fatta 

obekväma beslut under insatsen. Vid vissa tillfällen upplevde han att förbandets krav på 

tydlighet och ärlighet mot högre instanser inte alltid fungerade. Bataljonchefen tvingades fatta 

beslut utifrån var hans lojalitet låg vid två tillfällen, hos uppgiften eller hos högre 

organisationer.
106

 

Relationsinriktat ledarskap 

Att vara tydlig i sin roll och våga ta ansvar framhålls som viktigt i modellen för ledarskap 

under akut stress, vilket bataljonchefens ledarskap under missionen visar på. Tidigare 

beskrivna situationer, som Ribnica-incidenten och hanteringen av minspärren, är goda 

exempel på dessa faktorer och handlingskraftigt ledarskap.
107

 En chef måste våga leda även 

under krissituationer, när det gäller. Uttalanden från Anderssons enkätundersökning pekar på 

att många upplevde sina chefer som bättre i akuta situationer, ledarskapet upplevdes från vissa 

som lugnt och tryggt.
108

 

Krishantering efter en traumatisk händelse framgår även som viktiga faktorer i modellen. 

Efter de första intensiva veckorna med flertal incidenter var det många chefer som upplevde 

akuta stressreaktioner. Andersson menar att detta kan bero på att de ogillade att tala om 

känslor.
109

 Debriefing är ett sätt att avlasta från reaktioner och bearbeta det som hänt. Samtal 

genomfördes ofta på kompanierna, en plutonchef menar att debriefing är viktigt att lära ut på 

alla nivåer och att lösa problemet direkt.
110

 En försvarsöverpsykiater som medverkade under 

Anderssons undersökning i Bosnien beskrev bataljonsstabens situation som stressfylld och 
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menar att även om de inte direkt var med om situationerna påverkades de också av akuta 

stressreaktioner. Omhändertagandet av grupper och plutoner på kompanierna ansågs som bra, 

däremot bristfällig för andra enheter, som exempelvis staben.
111

 Pastorn på bataljonen fanns 

som stöd och spelade en stor roll vid stora kriser, dock framhävdes ledarskapets betydelse när 

det inte fanns möjlighet att tala med pastorn.
112

 En av kompanicheferna beskriver hur man 

hade som rutin att ansvarig chef vid en akut händelse gav sin bild för alla inblandade om vad 

som skett. Samtalen gjorde att alla fick en helhetsuppfattning, risk för missförstånd, konflikter 

men även reaktioner minskade och det var också ett sätt att prata av sig. Även plutonchefen på 

samma kompani beskriver hur han pratade med soldaterna om sina stridsreaktioner och alla 

vågade prata om hur man kände sig.
113

 

Det relationsinriktade ledarskapet under akut stress handlar också om att kunna motivera sina 

underställda till att lösa uppgift. Att visa på föregångsmannaskap, att själv visa vägen och leda 

långt fram skulle kunna vara faktorer som gör att soldater blir motiverade. Tydliga mål och 

syfte med uppgifter, som framhålls av en kompanichef, är också viktigt för att kunna lösa 

uppgift.
114

 Att känna motivation inför en uppgift visar exemplen med sjukhusen i Drin och 

Bakovici tydligt på. Resultat från Anderssons enkätundersökning visar att kompaniet vid 

sjukhusen kände stark meningsfullhet inför uppgiften.
115

 

5 Resultatredovisning 

I detta kapitel besvaras frågeställningarna, en diskussion förs kring resultatet och slutsatser 

dras utifrån analysen. Även förslag på fortsatt forskning presenteras under avsnittet. 

5.1 Resultat 

Vad påverkar ledarskap under stress? 

Författaren har utgått ifrån modeller förankrade i Försvarsmakten vid undersökningen om 

vilken inverkan stress har på ledarskap. För att förstå hur stress påverkar ledarskap måste vi 

ha en uppfattning om hur individen påverkas.  

Försvarspsykiatrins stressmodell används i undersökningen för att beskriva hur individer 

hanterar stress och vilka faktorer som kan påverka hur vi uppfattar omständigheterna kring 

den stressfyllda händelsen. Resultatet visade att reaktioner beror på tre faktorer; situation, risk 

och skydd. Den första faktorn fokuserar på hur individen analyserar situationen. Om man 

upplever den stressfyllda situationen som tydlig, samt att man har möjlighet att påverka den, 

är chansen större för en framgångsrik hantering. Den andra faktorn som avgör upplevd 

stressnivå är individens personlighet. Kopplat till personligheten är omgivningen, det sociala 

stödet, erfarenheter och inre känslor som bestämmer hur individen uppfattar en stressor. Den 

tredje och sista faktorn, skydd, återkopplar till de två tidigare faktorerna. Tolkning av 

situationen beror på erfarenheter, kunskap och förmåga. Dessa avgör hur individen hanterar 
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stressorn och agerar därefter. Hanteringen baseras på om man upplever stressorn som ett hot 

samt om individen känner att man kan påverka situationen. Agerandet grundar sig i ett 

probleminriktat eller känsloinriktat perspektiv. Den första avser att analysera och finna 

lösning genom informationssökning medan den sista handlar om känslohantering.
116

 

Vanliga stressreaktioner hos ledare kan vara otydlighet i styrning eller att man inte delegerar 

uppgifter, tidsuppfattningen blir sämre, man förlorar överblick av situationen och förmågan 

att tänka ett steg framåt som ett resultat av att ha för många bollar i luften.
117

 En svensk 

modell för ledarskap under akut stress används i studien som teoretiskt ramverk för att 

beskriva vad som påverkar ledarskap under stress. Utgångspunkten är att olika grundfaktorer 

och samspelet mellan dessa påverkar hur ledarskapet yttrar sig under akut stress. De 

bakomliggande förhållandena, som utgör grunden för ledarskap under akut stress, är 

ledarkarakteristiska, organisationskarakteristiska och ledarskap i vardagen. Ledarkarakteristik 

baseras på personbeskrivande och yrkesrelaterade faktorer. Dessa innebär kortfattat att fysiska 

förhållanden som vila och kapacitet ska vara goda samt att ledaren bör vara trygg i sig själv, 

efterleva sin värdegrund och ha god självkännedom. Fackkompetens, förmåga att inspirera 

och motivera samt sociala förmågor framhålls som viktiga för ett framgångsrikt ledarskap. De 

organisationskarakteristiska förhållandena menar att ledarskap under stress kräver stöd i 

organisationen genom struktur och värden samt en god medlemssituation. Kvalitet och 

tillgång på resurser ska finnas, administrativa förhållanden samt mål och värden i 

organisationen är tydliga. Gruppsammanhållning, trygghet i organisationen och tillit för 

medarbetare utgör ett stöd för ledarskapet. Ledarskap i vardagen bör genomsyras av övningar 

med hög stressnivå för att skapa erfarenheter. Även tillitsskapande ledarskap framhålls som 

viktigt under vardagen; föregångsmannaskap, att visa respekt och intresse för sina soldater 

samt vara yrkeskunnig och stå för sina värderingar. Att våga leda i vardagen skapar bättre 

förutsättningar för ledarskapet under akut stress. För framgång under akut stress bör uppgifts- 

och relationsinriktat ledarskap stå i fokus. Förmåga att ha överblick och se ett steg framåt är 

gynnsamt, men även känslohantering och att behålla lugnet är viktigt. Tydlighet och ett bra 

förhållningssätt till högre chef, våga ifrågasätta om egen övertygelse inte överensstämmer 

med uppgiften, stödjer ledarskapet. Ta ansvar, motivera underställda att lösa uppgiften men 

också krishantering efteråt är mycket betydelsefullt för ett framgångsrikt ledarskap.
118

 

Hur yttrade sig officerens ledarskap under BA01? 

Under insatsen förekom krigsliknande situationer och förbandet utsattes vid många tillfällen 

för stark stress. Tydliga exempel på starka stressorer var stridssituationer när man utsattes för 

beskjutningar.
119

 Ett av kompanierna hade delade uppgifter med plutoner i olika områden, och 

t.o.m. splittrade plutoner, vilket innebar en stor ledarskapsutmaning.
120

 Mentala påfrestningar 

hade inverkan både på individen och på ledarskapet. Camplivet präglades av primitiva 

levnadsförhållanden och fältlivet ute i operationsområdet var tärande. I kombination med oro 
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för hemmafronten, ensamhet och brist på egen tid ledde det till frustration. Att själv vara med 

om en stressfylld händelse påverkade individen, men även andra drabbades indirekt av 

stressreaktioner. Rykten, att höra talas om vad som hänt, kunde också påverka psykiskt.
121

 

Vissa utsattes för möte med död och lidande och även om vardagen påverkade många, 

upplevde andra extrema situationer med mycket starka upplevelser och intryck.
122

 

Under insatsen karakteriserades ledarskapet av olika huvuddrag. En mycket framträdande 

sådan har varit bataljonchefens ledarskap. Uttalanden, externa och interna, visar på förtroende 

och respekt för bataljonchefen, han sågs som en förebild och föregångsman. Hans motto var 

fair-firm-friendly och att leda långt fram, ”på fältet” nära soldaterna och förbandet. 

Bataljonchefen inspirerade genom sitt agerande och han var inte rädd att fatta obekväma 

beslut.
123

 

Ett av kompanierna förde en ”ny” typ av ledarskap med teamkänsla som skapade gemenskap, 

empati och närhet. Ledarskapet, med fokus på uppdragstaktik, byggde förtroende och man 

formade trygghet inom enheten genom öppenhet och ärlighet.
124

 

De andra kompanierna använde sig däremot av den ”gamla typen av ledarskap” och präglades 

av det så kallade GU-stuket; detaljstyrning och kontroll. Detta mottogs inte alltid positivt av 

soldaterna, framförallt inte i vardagens ledarskap. Den hårda ledarskapsstilen ledde till lägre 

förtroende för cheferna och ansågs hindra soldaternas initiativtagande och självständighet. 

Dock upplevde man att vissa chefers strikta ledarskap fungerade i operationsområdet under 

skarpa lägen och stressfyllda situationer.
125

 

Insatsen kännetecknades även av intern ledarskapsproblematik. Förtroendekriser förekom, 

framförallt för bataljonsstaben. Övriga inom bataljonen riktade skarp kritik mot staben och de 

ansågs inte kunna lösa sin uppgift tillräckligt bra. Även bland andra enheter fanns problem 

med förtroende. På ett av kompanierna fanns en inre konflikt, man hade problem med roll- 

och maktfördelning. Kompanichefen och en av plutoncheferna hade samarbetssvårigheter och 

verkade inte kunna kommunicera med varandra.
126

 Hos ett annat kompani blev en av cheferna 

för en enhet utbytt, på grund av förtroendebrist från soldaterna.
127

 En del chefer drabbades av 

stressreaktioner och effekterna påverkade deras ledarskap negativt. Samarbete undveks, 

risktagande påverkade en själv och andra, man drog sig undan, utvecklade tendens till 

alkoholproblem och vägrade att ta emot hjälp i form av vård.
128

 

En undersökning visar att de viktigaste chefsegenskaperna för uppdraget i Bosnien ansågs 

vara beslutsamhet och situationsanpassad, realistisk och stabil, tänker först och agerar sedan. 

Bryr sig om personalen och lyssnar samt handlingskraftig och snabb var även högt skattade 
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och dessutom de två faktorer som ökat mest vid det senare testtillfället, i slutet av 

missionen.
129

 

Överensstämmer den svenska modellen för ledarskap under akut stress med det ledarskap 

som utövades under BA01? 

I analysen genomförde författaren en jämförelse mellan huvuddragen i ledarskapet som 

utövades under BA01 med centrala element ur det teoretiska ramverket, en svensk modell för 

ledarskap under akut stress.  

De personbeskrivande förhållandena i ledarkarakteristik visar på sambandet mellan 

ledarskapet och modellen genom uttalanden, där två av cheferna framhåller vikten av god 

fysik och vila för ett framgångsrikt ledarskap.
130

 Under de yrkesrelaterade faktorerna 

framgick det att en av cheferna inspirerade underställda genom sitt agerande.
131

 Även 

ledarskapets svårigheter kring att motivera soldater inför en ”meningslös” uppgift framkom 

under punkten.
132

 Sociala förmågor uppmärksammades vid ett av kompanierna, i en av 

plutonerna präglades plutonchefens ledarskap av omtänksamhet för soldaterna och 

öppenhet.
133

 Däremot fanns även motsatt beteende hos andra kompanier på bataljonen. En 

analys av detaljstyrning och strikt kontroll visar att cheferna hade tendens att inte lita på sina 

soldater och heller inte hade förståelse för deras behov, trots att resultat från en undersökning 

visar att många av dem inte uppskattade ”GU-stuket”. Dock uppskattades det hårda 

ledarskapet utanför vardagen, i den skarpa verksamheten och enligt författarens spekulationer 

kan det bero på fackkompetens.
134

 

Under struktur och värden, inom organisationskarakteristik, visade resultatet att tillgången till 

materiel var tillfredsställande men att det primitiva fältlivet inte anses ha representerat en god 

kvalitet.
135

 En inre konflikt som pågick i ett av kompanierna påvisar att man hade problem 

med rollfördelning och ansvarsområden.
136

 Resultatet för punkten medlemmar var blandat. 

Av empirin går det att utläsa att trygghet i organisationen åtminstone fanns hos 

bataljonchefen, som upplevde ett stöd från den övre ledningen.
137

 Däremot visar kritiken och 

missnöjet mot de högre instanserna att långt ifrån alla kände likadant.
138

 Ett resultat av det nya 

ledarskapet som fördes på ett pansarskyttekompani var känslan av sammanhållning i enheten. 

Förtroendet för cheferna var högt, vilket det däremot inte var på andra kompanier. Respekt 

och tillit för medarbetare tros ha varit lägre på de två andra pansarskyttekompanierna, 

framförallt med tanke på konflikten och ledarskapsproblematiken.
139

 En av kompanicheferna 
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upplevde bataljonchefens förtroende när han fick friheten att själv välja hur han löste 

uppgifter, genom uppdragstaktik.
140

 

Liksom resultatet ovan visar kan detta kopplas till det tillitsskapande ledarskapet i vardagen, 

respekt och intresse för soldaterna var olika på kompanierna. Ett annat tydligt exempel är 

kompanichefen för de spridda enheterna som lade stor vikt vid att besöka alla platser för att 

informera, hålla ihop kompaniet och se till att stridsvärdet var högt.
141

 Ärlighet och att stå för 

värderingar är svårt att utläsa av materialet om detta överensstämmer med ledarskapet. Dock 

reflekteras det kring möjligheten att ledarskapsproblematiken i ett av kompanierna berodde på 

att inblandande chefer stod för olika värdegrunder.
 142

 Att våga leda stod bataljonchefen för 

under insatsen. Särskilt framträdande i analysen var hans närvaro, att han ledde där det hände. 

Även lojalitetsfrågan, när bataljonchefen valde att ifrågasätta styrningar från högre orter, visar 

på mod i vardagen men också ett bra exempel på det uppgiftsinriktade ledarskapet under akut 

stress.
143

  

Bataljonchefens lugna agerande under en skarp beskjutningsincident visar också prov på 

förmågan att kunna hantera känslor, ha överblick och tänka ett steg framåt.
 144

 Det 

relationsinriktade ledarskapet under akut stress, att vara tydlig i sin roll och våga ta ansvar, 

kan likställas med bataljonschefens hantering av tidigare beskrivna situationer. Även att 

många upplevde sina chefer som bättre i akuta situationer, när ledarskapet upplevdes som 

lugnt och tryggt, visar på förmåga till känslohantering.
145

 Krishanteringen framgick som bra 

hos de flesta enheter, dock sämre i bl.a. bataljonsstaben och de som indirekt drabbats av 

händelser.
146

 Motivation inför en uppgift kan ha skapats genom föregångsmannaskap och 

tydliga mål och syften.
 147

 

De element ur modellen som inte kunde analyseras var inom ledarkarakteristik, 

personbeskrivande faktorer som självförtroende, självinsikt och att leva som vi lär. Under 

organisationskarakteristiska element, struktur och värden, fann författaren inga belägg för 

tydliga mål och värden inom organisationen. Detta gäller även övningar i vardagens ledarskap 

med inslag av akut stress. Utöver en realistisk skjutning under utbildningen inför insatsen gick 

det inte att utläsa av empirin om liknande övningar genomförts och således inte dra slutsatser 

kring, då underlaget var bristfälligt kring dessa punkter. Övriga element var jämförbara med 

ledarskapet på BA01 och resultatet, grundat på chefers agerande samt deras och soldaternas 

åsikter, visade på flertal tydliga kopplingar mellan modellen och ledarskapet som utövades 

under insatsen. En del av faktorerna överensstämde positivt med ledarskapet, dock fanns det 

även exempel på när förhållanden enligt modellen inte efterlevdes under insatsen. 
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5.2 Diskussion och slutsatser 

Det ursprungliga problemet grundades på om teorier som lärs ut vid ledarskapsutbildning i 

Försvarsmakten är tillämpbara i praktiken. Resultatet från analysen, där ledarskapet under 

BA01 jämförs med centrala element ur vald teori, pekar mot att det teoretiska ramverket i 

denna undersökning fungerar i verkligheten. Ledarskapet överensstämde på många av 

punkterna och granskningen visade att problemområden, där det inte överensstämde, hade det 

gynnats av att följa modellens riktning. Teorin framhäver tydligt vilka faktorer som bör 

uppfyllas för ett effektivt och framgångsrikt ledarskap under stress och akuta situationer. 

Detta gör teorin ytterst relevant för militärt ledarskap i internationella insatser. 

Som det konstateras i inledningen av denna undersökning kan beslutsfattande under 

krigsliknande situationer få ödesdigra konsekvenser. Stressmodellen ger oss ett synsätt och 

förståelse för från vilka förutsättningar vi uppfattar stress och vad som påverkar vår hantering 

och agerande. Ledarskapsmodellen utgör ett verktyg för att tydliggöra vilka krav som ställs på 

officerens ledarskap. En slutsats, som framkommer utifrån analysen av modellen och 

fallstudien, är vikten av att förstå vilka bakomliggande faktorer som kan påverka ledarskapet 

under akut stress. Faktorerna sträcker sig alltifrån omgivning till personlighet. Alla har olika 

förutsättningar för ledarskap och modellens utformning kan skapa en förståelse för 

beslutsfattande och varför resultat blir som det blir. Modellens delar framhäver hur ledarskap 

under stress kan underlättas genom att visa vilka grundläggande förutsättningar som krävs för 

att nå ett positivt resultat. Analysen kring ledarskap i vardagen, och främst de 

organisationskarakteristiska faktorerna, leder författaren till slutsatsen att ledarskap bör 

analyseras utifrån olika nivåer. Resultatet visar att ledarskapet inte bara påverkas av 

förhållandet mellan chefen och dennes underställda, utan även hur väl samarbetet fungerar 

inom organisationen såväl med likställda som högre chefer. 

I Anderssons studie beskrivs ”fyra världar”, alla komponenter påverkade ledarskapet under 

insatsen, bland annat delar av organisationen men även vardag och akut stress.
148

 Detta, 

liksom ledarskapsmodellen bestående av flera samverkande faktorer, visar vikten av en stabil 

grund i det vardagliga ledarskapet som kopplat till ledaren och organisationen gynnar 

beslutsfattande under akut stress.
149

 Fallstudien framhäver omständigheter som kan ha spelat 

in i ledarskapet under insatsen. Resultatet visar att olika personligheter, erfarenheter och 

bakgrund påverkar vilken typ av ledarskaps som förs. Utan att ha gjort en djupare analys 

kring hur eller varför kan man konstatera att handlingar påverkas av underliggande faktorer 

utöver ramen för den stressfyllda händelsen. Av den anledningen är en av författarens 

slutsatser, liksom Andersson konstaterar, att ledarskap under stress måste undersökas från 

flera perspektiv och ses som en del av ett större sammanhang.
150

 Att spekulera i hur 

bakomliggande förhållanden påverkat ledarskapet kräver en djupare undersökning och är 

snarare individbaserat, agerande kan ha påverkats av omständigheter som inte framkommer 

av källorna.  
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Resultatet pekar även på att den ”nya skolans ledarskap” bygger förtroende, medan den hårda 

”gamla” typen av ledarskap uppskattas mer i skarp verksamhet än vardaglig.
151

 Detta 

konstaterande visar vikten av ett situationsanpassat ledarskap, liksom det teoretiska ramverket 

i denna uppsats förespråkar. En slutsats av detta är att förmågan att kunna analysera vilket 

förhållningssätt som är mest lämplig vid tillfället, kopplat till lösandet av uppgift men även 

välmående och effektiviteten i enheten, bör finnas hos varje ledare. 

Bartones forskningsresultat, kring ett inspirerande ledarskap som skapar motivation genom 

tydliga mål och meningsfulla uppgifter, överensstämmer med teorin om akut stress.
152

 

Tidigare forskning av Jones m.fl. visar, liksom ledarskapsmodellen och resultatet av denna 

studie, att sammanhållning, hög moral och ett bra ledarskap har en positiv inverkan i 

stressfyllda händelser och stridssituationer.
153

 Den höga moralen kan jämföras med faktorerna 

motivation och att efterleva sin värdegrund, leva som man lär. Andersson kom fram till i sin 

studie att det mest framträdande problemet rörde vardags- och personalproblematik snarare än 

ledarskap under akut stress.
154

 Även Johanssons forskning visar att interna konflikter är 

vanligare än yttre hot.
155

 Med dessa två forskningsresultat kan paralleller dras till 

ledarskapsmodellen, som visar hur bakomliggande faktorer påverkar ledarskapet. Detta är 

ytterligare argument varför ledarskap bör analyseras utifrån fler perspektiv. 

5.2.1 Kritik mot undersökningen 

Stressmodellen utgår ifrån att individen tolkar en stressfylld händelse genom personlighet och 

erfarenheter.
156

 Det framgår även ur Anderssons studie att man tolkar upplevelser olika, 

beroende på erfarenhet och vilken roll man har i situationen.
157

 Att analysera texter innebär att 

författaren tolkar vad någon annan skrivit och det är ytterst svårt att utläsa utifrån vald empiri 

vilken nivå av stress som upplevdes under insatsen, utan att kunna fördjupa sig ytterligare. Att 

avgöra i vilka situationer cheferna och deras ledarskap påverkades mer eller mindre av stress 

blir därför svårt. 

Resultatet baseras på ledarskapet under BA01, en mission som genomfördes på tidigt 90-tal. 

Fallstudien var teoriprövande och syftet var att undersöka om teorin är tillämpbar i praktiken, 

inte att utvärdera ledarskap under insats. Fallet bör därmed ses som ett medel att framhäva 

teorins betydelse. Även om ledarskapet som utövades skedde för 20 år sedan anser författaren 

att slutsatser som redovisas är aktuella även idag, då de medför en medvetenhet om 

problematiken kring ledarskap under stress. Resultatet visar att teorin är gynnsam för ett 

framgångsrikt ledarskap, då positiv effekt uppnåddes under de faktorer och kriterier som 

uppfylldes. Som tidigare konstaterats är underlag kring erfarenheter av ledarskap under 

internationella insatser bristfälligt. Men Anderssons studie på BA01, som utgör grunden i 

denna undersökning, tydliggör ledarskapsproblematik under insats. Det gör BA 01 till ett 
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lämpligt fall att studera och för att exemplifiera hur ledarskap kan yttra sig under 

krigsliknande situationer. Denna undersökning skulle dock gynnas av ytterligare forskning i 

ämnet, för att styrka slutsatsernas giltighet. 

Användningen av få källor gör resultatet mindre pålitligt än om fler källor hade analyserats. 

Däremot har huvudkällorna fokuserat på ledarskap och samma fall som denna studie, vilket 

innebär att grunddragen i underlaget högst relevanta. Baserat på ovanstående argument hade 

det varit mer givande att genomföra intervjuer med berörda individer för en tillförlitligare 

bild. Dock borde fallstudien då genomförts på en enhet i närtid för ett mer giltigt resultat. 

Önskvärt hade varit att få fleras syn på ledarskap, många exempel kommer från 

bataljonchefen och han kan omöjligt stå för hela bataljonens syn på ledarskap. Att endast 

använda en fallstudie, baserad på någon annans undersökning, gör också undersökningen 

bristfällig. Det leder även till svårigheter att generalisera om resultatet är gällande även för 

andra enheter. Å andra sidan medgav tidsåtgången och arbetets omfattning, kopplat till den 

kvalitativa metoden och en djupare förståelse, inte mer än en fallstudie. 

5.2.2 Slutsatser 

Sammanfattningsvis är slutsatserna för denna undersökning: 

 Vald teori fungerar i praktiken och är ytterst relevant för militärt ledarskap i 

internationella insatser. Undersökningen och resultatet framhäver relevansen av teorin, 

som lärs ut vid Försvarets ledarskapsutbildningar. Däremot anser författaren att 

ytterligare forskning kring ämnet krävs för att visa om det teoretiska ramverket är 

allmängiltigt. 

 

 En stabil grund i det vardagliga ledarskapet, kopplat till ledaren och organisationen, 

gynnar beslutsfattande under akut stress. 

 

 Det är viktigt att förstå vilka bakomliggande faktorer som kan påverka ledarskapet 

under akut stress och ämnet måste därför undersökas från flera perspektiv och ses som 

en del av ett större sammanhang. 

 

 Ledarskap påverkas av förhållandet mellan chefen och dennes underställda, men även 

hur väl samarbetet fungerar inom organisationen såväl med likställda som högre 

chefer. Ledarskap bör därför analyseras utifrån olika nivåer. 

 

 Kopplat till lösandet av uppgift och välmående samt effektiviteten i en enhet bör en 

förmåga att kunna analysera vilket förhållningssätt som är mest lämplig vid tillfället, 

ett situationsanpassat ledarskap, finnas hos varje ledare. 
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5.2.3 Bidrag till kunskapsutveckling 

Sammanfattningsvis har denna undersökning bidragit till kunskap om hur man bör studera 

ledarskap samt vilka bakomliggande faktorer som påverkar ledarskap under stress. 

Undersökningen är upplysande och ger en insikt om problematiken kring ämnet ledarskap 

under stress. Beskrivningar av krigsliknande situationer och omständigheter som påverkar 

ledarskap kan skapa en förståelse för det ansvar en officer ställs inför och vilka krav detta 

ställer på dennes ledarskap. Studien ger en möjlighet till att skapa medvetenhet och på så vis 

ge förutsättningar för en gynnsam hantering av stressfyllda situationer. Analysen av teorin 

jämfört med praktiken, och resultatet som pekar på att den stämmer överens med 

verkligheten, visar vilka faktorer som bör uppfyllas för ett framgångsrikt ledarskap. Teorin 

framhäver ett perspektiv på hur problematiken som lyfts upp kan lösas. Resultatet visar också 

att teorier som lärs ut vid Försvarsmaktens ledarskapsutbildning är högst aktuella, särskilt 

under insats. Författaren anser även att denna uppsats kan vara en relevant utgångspunkt i en 

vidare diskussion kring ämnet ledarskap under stress. Studien tar vara på erfarenheter från 

ledarskap under stress i internationella insatser, vilket idag är en bristvara inom 

Försvarsmakten. 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 

För ett mer giltigt resultat kring om teorier är tillämpbara i praktiken anser författaren att 

fallstudien bör genomföras i närtid, då empirin kan utgöras av intervjuer. Detta medger svar 

på frågor som i denna undersökning är bristfälliga, exempelvis vilken stressnivå som 

upplevdes under händelser eller vad agerandet i situationen grundade sig på. Intervjuer skulle 

även möjliggöra en bättre förståelse för vilka bakomliggande faktorer som påverkat 

ledarskapet kopplat till erfarenhet, personlighet och bakgrund. Vidare forskning skulle gynnas 

av användandet av en jämförande fallstudie, vilket är en mer lämplig teknik för en liknande 

undersökning och kan tillföra ett bredare urval vid analys av resultatet. 

En annan intressant aspekt detta ämne kan bygga vidare på är hur ledarskap under stress har 

förändrats genom tiderna. Detta kan göras genom fortsatta fallstudier, kopplat till olika 

konflikter och tidsförhållanden som exempelvis Kongo på 60-talet, 90-talets missioner i 

Kosovo eller dagens insats Afghanistan. Utgångspunkten att jämföra om och hur svenskt 

ledarskap under stress i internationella insatser skiljer sig från andra länder är ytterligare en 

viktig fråga, särskilt med tanke på dagens utökade samarbete och samverkan inom den 

internationella arenan. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: En svensk modell för ledarskap under akut stress
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