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I samband med att Försvarsmakten år 2000 ändrade fokus från invasionsförsvar till 

insatsförsvar uppstod nya krav på Sveriges officerare. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur kurslitteraturen som används för att utbilda blivande officerare på militärhögskolan 

Karlberg i stress har förändrats från en försvarsmakt byggd på ett invasionsförsvar till en 

försvarsmakt byggd på ett insatsförsvar. Eftersom insatsförsvaret ställer nya krav på en officer 

är det intressant att undersöka om utbildningen förändrats till att möta de nya krav och behov 

som ett insatsförsvar innebär. Kurslitteratur mellan år 2000-2001 och år 2011-2014 jämförs 

för att upptäcka om någon förändring skett. 

 

Då två enheter jämförs med varandra och kurslitteratur används som underlag har en 

komparativ litteraturstudie använts som metod. 

 

Slutsatsen i uppsatsen är att kurslitteraturen har förändrats för att möta de nya behov som 

uppstått i och med fokusskiftet till insatsförsvar. En av förändringarna som skett är att det är 

mer fokus i kurslitteraturen år 2011-2014 på hur stress motverkas och hanteras. 

 

Nyckelord: stress, insatsförsvar, PTSD, militärhögskolan Karlberg, utbildning. 
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1. Inledning 

De senaste åren har det skett många förändringar i det svenska försvaret. En av de 

stora förändringarna är att Sveriges riksdag och regering har beslutat att det svenska 

försvaret ska skifta fokus från invasionsförsvar till insatsförsvar. I och med det 

beslutet skulle Sverige komma att delta i fler internationella militära insatser runt om i 

världen.
1
 För att Försvarsmakten ska kunna lösa de nya uppgifter som tillkommit med 

insatsförsvaret beslutade överbefälhavaren Sverker Göransson år 2010 att samtliga 

befattningar inom Försvarsmakten ska kunna tas i anspråk för uppgifter även utanför 

Sveriges gränser. För de anställda innebar beslutet att de som inte redan hade en 

anställning som omfattar internationell arbetsskyldighet var tvungna att omreglera sin 

anställning. Genom att beslutet om internationell arbetsskyldighet ingår i 

anställningsavtalet är det en skyldighet för samtlig personal inom Försvarsmakten att 

medverka i internationella insatser när så krävs för att lösa Försvarsmaktens 

uppgifter.
2
  

 

I och med de här förändringarna skapades nya arbetsplatser för den svenska officeren 

och nya situationer som tidigare varit obekanta. Att åka utomlands på en insats skiljer 

sig på många sätt från att vara hemma på regementet och utbilda värnpliktiga. Till 

exempel att vara från sitt hem, sin familj och sina vänner eller att hamna i strid, se död 

och krig på nära håll. Alla de ovan beskrivna situationerna är på olika sätt stressande 

och kan få följder i form av bland annat psykisk ohälsa.  

 

Eftersom Försvarsmakten nu är ett insatsförsvar och ska kunna verka utanför Sveriges 

gränser i kris och i krig anser jag att det nu är viktigare än någonsin att undervisa i 

stress och stressreaktioner. I och med de nya krav som ställs på officeren och de nya 

arbetsplatser som internationella insatser innebär, har nya situationer uppstått där 

stress upplevs. Stressituationerna har förändrats och därmed har behovet av att 

undervisa i stress förändrats.  

  

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-

myndigheten/Dokumentfiler/Perspektivplan/rapport5.pdf sid 4 
2
 http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2010/07/beslut-om-internationell-arbetsskyldighet/ 

http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Dokumentfiler/Perspektivplan/rapport5.pdf%20sid%204
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Dokumentfiler/Perspektivplan/rapport5.pdf%20sid%204
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kurslitteraturen som används i utbildningen 

som officersaspiranter på militärhögskolan Karlberg får i stress har förändrats, från en 

försvarsmakt byggd på invasionsförsvar till en försvarsmakt byggd på insatsförsvar. 

Med förändringar avser jag att undersöka likheter och skillnader i kurslitteraturen 

mellan år 2000 och år 2014, i nedanstående frågeställningar. 

 

Frågeställningar: 

 

Vilka likheter och skillnader kan man se i kurslitteraturen på följande punkter mellan 

år 2000 och 2014: 

 Ur vilka olika perspektiv beskrivs stress, det vill säga till vem verkar 

kurslitteraturen vara riktad? 

 Vilka faktorer orsakar stress och hur yttrar sig stress? 

 Hur kan stress motverkas och hanteras? 

 Vilken typ av karaktär har exemplen i kurslitteraturen?  

 

1.2 Problemformulering och hypotes 

På militärhögskolan Karlberg har svenska officerare utbildats sedan år 1792.  

Officersaspiranterna utbildas för att möta den verklighet som det innebär att vara en 

svensk officer idag, vilket bland annat innebär att möta och hantera den stressfyllda 

situation som kan uppstå vid en internationell tjänstgöring.  

 

Nu när kraven på att en svensk officer åker på internationell insats ökat har även 

behovet att lära sig hantera stressfyllda situationer ökat. Behovet av kunskap i hur 

stress kan motverkas och förhindras har därmed ökat. I och med att fler officerare 

riskerar att drabbas av Posttraumatiskt stressyndrom (härefter PTSD) då fler 

officerare nu tjänstgör utomlands på fredsframtvingande eller fredsbevarande insatser. 

Det har visat sig att kunskap om stress minskar risken för att personal drabbas av 

PTSD. Sammantaget gör det att det är intressant att undersöka om utbildningen i 

stress på militärhögskolan Karlberg har förändrats, då det har blivit en skyldighet för 

officeren i den svenska försvarsmakten att delta i internationella insatser.
3
  

 

                                                 
3
 Eneman, H (2011). Hot och risker, Hot och risker officerare upplever under utlandstjänstgöring, sid 

1 
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Eftersom den kontext som officeren kunde utsättas för då Sverige hade 

invasionsförsvar inte var lika hotfull eller riskfylld som det innebär att åka på 

internationell insats kan det tänkas att utbildningen i stress har fått en ny karaktär.  

 

Hypotes: 

 

De nya krav som insatsförsvaret ställer på en officer kan mynna ut i en hypotes där 

jag antagit att kurslitteraturen som används för att utbilda i stress har förändrats.  

  

Troliga förändringarna i kurslitteraturen skulle kunna vara följande:  

 

 Kurslitteraturen är nu riktad mot en person som utbildas till att bli en 

ledare och som ska ha ett personalansvar för samma personal under längre 

tid, än de få månader som värnpliktiga var i tjänst. 

 

 Hur stress påverkar människan beskrivs inte bara utifrån den stress som 

upplevs initialt utan även vilka konsekvenser stress har i ett längre 

perspektiv, då en internationell insats pågår under längre tid än en övning 

på svensk mark. Faktorer som beskriver hur stressfylld en situation 

upplevs har förändrats och speglas nu av faktorer som har en koppling till 

internationella insatser. 

 

 Att det är större fokus nu än förr på hur stress kan motverkas och hanteras 

eftersom fler officerare utsätts för situationer som kan resultera i att han 

eller hon eller dennes personal drabbas av PTSD.  

 

 Att de exempel som ges i kurslitteraturen i större utsträckning 

präglas av händelser som kan kopplas till internationella insatser. 

 

Då jag identifierat de här punkterna som troliga förändringar i kurslitteraturen som 

används i utbildningen för blivande officerare på militärhögskolan Karlberg har jag 

valt att använda dem i mina frågeställningar för att undersöka om det har skett någon 

förändring.   
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1.3 Bakgrund  

Stress är ett känt begrepp för officerare inom det svenska försvaret eftersom 

verksamheten som bedrivs ofta innefattar stressfyllda situationer, men det är inte bara 

i Försvarsmakten som stress upplevs. De flesta människor i dagens samhälle har 

upplevt någon form av stress och på så sätt även upplevt olika stressreaktioner, vissa 

mer önskade än andra.
4
 En situation som framkallar stressreaktioner kan vara att hålla 

tal inför en stor publik och en helt annan situation är att leda strid. De olika 

situationerna kan hos vissa personer resultera i oönskade reaktioner som till exempel 

okontrollerade svettningar och darrningar. Stress kan också resultera i att 

koncentrationen förbättras, vilket i sin tur höjer prestationsförmågan och är en önskad 

reaktion.
5
  

 

Som officer är risken att utsättas för mer extrema situationer större än för gemene 

man. Att ha en förståelse och kunskap om vilka stressreaktioner olika extrema 

situationer kan resultera i förbereder officeren på att bättre hantera den upplevda 

stressen.
6
 

 

För officerare idag är det troligt att han eller hon kommer att medverka i en 

internationell insats. Tidigare var det inte lika troligt då det inte fanns någon 

skyldighet att delta i internationella insatser. Då var de internationella insatserna som 

den svenska Försvarsmakten genomförde baserade på frivillighet. I och med den nya 

internationella arbetsskyldigheten, kommer officeren troligare i dagens insatsförsvar 

att uppleva hoten och riskerna, som en internationell insats kan innebära, på nära håll. 

Beroende på vilken karaktär en internationell insats har kommer olika hot och risker 

att upplevas. Risken att själv skadas eller omkomma finns och även risken att se hur 

kamrater eller civila blir skadade eller dödas. Vem motståndaren är och beroende på 

om det är en fredsframtvingande eller fredsbevarande insats kommer officeren möta 

olika hot och risker. Eftersom en internationell insats utsätter officeren för risker och 

hot som han eller hon troligtvis aldrig tidigare utsatts för kommer flertalet stressfyllda 

situationer uppstå.  

 

Flera av de risker som en internationell insats innebär för en officer är av fysisk 

karaktär det vill säga att på olika sätt bli kroppsligt skadad. Det finns även risker av 

psykisk karaktär. Ett av de allvarligaste psykiska problem som kan drabba en officer 

efter en insats är, att han eller hon utvecklar sjukdomen posttraumatiskt 

stressyndrom.
7
  

 

                                                 
4
 Frankenhaeuser, M & Ödman, M. Stress en del av livet, 1992, sid 165 

5
 Hall, B & Sandahl, F. Chefen och ledarskapet, 1986, Sid 94f 

6
 Sördal, M. Hur påverkas officerarnas beslutsfattning om de utsätts för stress? 2010, Självständigt 

arbete, Försvarshögskolan, Sid 29  
7
 Posttraumatiskt stressyndrom, på engelska posttraumatic stress disorder (PTSD)  
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PTSD är något som kan drabba svenska officerare efter att de har varit på 

internationell insats. PTSD utvecklas på grund av en eller flera stressorer som har 

triggat igång stressreaktioner i kroppen och inte bearbetats.
8
  

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Det finns ingen tidigare dokumenterad forskning om hur utbildningen i stress 

utvecklats och/eller förändrats på militärhögskolan Karlberg. Dock finns det mycket 

forskning om stress, stressreaktioner, hur man kan förebygga stressreaktioner och hur 

man kan hantera stress. 

 

Internationell forskning 

I USA, som har mer erfarenhet än Sverige av internationella insatser, är psykiska 

problem ett större problem. En amerikansk studie av Marie E. Shaw och Mark A. 

Hector vid University of Tennessee som heter Listening to Military Members 

Returning From Iraq and/or Afghanistan: A Phenomenological Investigation handlar 

om amerikanska veteraners psykiska hälsa, som tjänstgjorde mellan maj 2003 och 

april 2004. I studien visade det sig att 19,1% av de som hade tjänstgjort i Irak och 

11.3% av de som hade tjänstgjort i Afghanistan hade psykiska problem efter 

tjänstgöringen. Eftersom Sverige i samband med fokusskiftet till insatsförsvar har 

medverkat i flera internationella insatser är det troligt att även svenska veteraner kan 

komma att drabbas av psykisk ohälsa. Det kan därför antas att det ligger i 

Försvarsmaktens intresse att utbilda blivande officerare i hur psykisk ohälsa kan 

undvikas.
9
  

 

Nationell forskning 

Två självständiga arbeten skrivna vid Försvarshögskolan handlar om stress och 

beskrivs nedan. 

 

Christian Svensson vid Försvarshögskolan har skrivit ett självständigt arbete om 

Stress och psykisk ohälsa – En studie på hur åtgärder för att förebygga psykisk 

ohälsa kan påverka stress och stresshantering hos personal i Försvarsmakten. 

Uppsatsen syftar till att undersöka om det finns stöd i teorier för att de åtgärder och 

faktorer som genomförs innan och under en insats kan påverka personalens stress och 

stresshanteringsförmåga. Christian kommer fram till att flera av de åtgärder och 

faktorer som genomförs har en positiv effekt på personalens stresshanteringsförmåga. 

Christian kommer även fram till att metoder som mentalträning och skriva-av-sig är 

åtgärder som har en positiv effekt på personalens stresshanteringsförmåga. Eftersom 

                                                 
8
 Stressor: något som framkallar stress. Beskrivs nedan i Centrala begrepp. 

9
 Shaw, E. Hector, M. Listening to Military Members Returning From Iraq and/or Afghanistan: A 

Phenomenological Investigation: Professional psychology: Research and practice. 2010 Sid 129 
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Christian identifierat två metoder som har en positiv effekt på personalens 

stresshanteringsförmåga kan det antas att det ligger i Försvarsmaktens intresse att 

blivande officerare utbildas i metoderna.
10

  

 

Helena Eneman vid Försvarshögskolan har skrivit ett självständigt arbete om, Hot och 

risker: Hot och risker officerare upplever under utlandstjänstgöring. Uppsatsen syftar 

till att undersöka vilka hot och risker svenska officerare upplever under 

utlandstjänstgöring, för att i framtiden kunna förhindra att officerare drabbas av 

PTSD. Helena kommer bland annat fram till att PTSD kan förhindras genom kunskap 

i hur stress motverkas och förhindras. Då Helena har kommit fram till den här 

slutsatsen, är det intressant att undersöka om utbildningen i stress för blivande 

officerare på militärhögskolan Karlberg innehåller delar om hur stress kan motverkas 

och förhindras. Nu när risken är större att fler officerare drabbas av PTSD i och med 

att fler åker på internationella insatser är det också viktigare än förr att blivande 

officerare får kunskap om hur stress motverkas och förhindras.
11

 

 

1.5 Avgränsningar 

Jag har avgränsat mig till att undersöka de källor som bevarats från undervisningen 

såsom kursplaner, kursbeskrivningar, dokument och litteratur. Anledningen till att jag 

avgränsat mig till de källor som bevarats är för att det har gått så lång tid från det att 

utbildningen 2000-2001 genomfördes att eventuella intervjuer med personer som 

genomförde utbildningen då inte skulle vara tillförlitliga.  

 

Uppsatsen kommer enbart att undersöka de källor som bevarats från 

försvarsmaktsgemensamma kurser under ämnet ledarskap. Det är under ämnet 

ledarskap som litteratur om stress kan finnas och kursmålen nämner stress. 

Anledningen till att det bara är försvarsmaktsgemensamma kurser som använts är att 

de två grupperna som jämförs ska vara så lika som möjligt för att kunna ge jämförbara 

resultat. 

 

För att genomföra undersökningen har kurslitteratur från officersaspirantkullarna 

2000-2001och 2011-2014 valts ut.
 12

  De två kullarna har valts eftersom det har skett 

riktningsförändringar inom Försvarsmakten mellan dessa år.  

 

                                                 
10

 Svensson, C. (2012). Stress och psykisk ohälsa – En studie på hur åtgärder för att förebygga psykisk 

ohälsa kan påverka stress och stresshantering hos personalen i Försvarsmakten. Sid 1  
11

 Eneman, H (2011). Hot och risker, Hot och risker officerare upplever under utlandstjänstgöring, sid 

1 
12

 Kursbeskrivningarna med litteraturlistor för vilken litteratur som använts för kurserna under 2000-

2001 fastställdes 1999 vilket innebär att de fastställdes då Sverige fortfarande hade ett 

invasionsförsvar. 
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1.6 Centrala begrepp 

Stress – Stress är en reaktion som utlöses i kroppen när samspelet mellan människa 

och miljö är i obalans. När en individs förmåga ställs mot omgivningens krav och 

individen bedömer att kraven är av vikt eller att individen tvekar på att dennes 

kompetens inte är tillräcklig, för att möta kraven, utlöses stressreaktioner.
13

 Detta är 

en funktion som ursprungligen aktiverades för att förbereda individen på kamp eller 

flykt.
14

 Olika personer reagerar olika starkt på samma händelse utifrån hur de 

bedömer sin egen förmåga att klara av situationen och hur högt de värderar det som 

känns hotat.
15

 En händelse som kan upplevas som väldigt hotfull för en person kan 

upplevas som mindre hotfull av en annan, och därför är det endast en av dem som 

kommer att uppleva stress i den stunden. Det sägs att sanningen bor i betraktarens 

öga, eftersom människor har olika förmågor, kunskaper och värderar olika saker olika 

högt kommer de att reagera olika mycket på samma händelse.
16

   

 

Stressor – En stressor är en händelse eller en faktor som framkallar stress. Det vill 

säga att det är en stressor som utlöser stressreaktioner. Stressorer delas in i yttre 

omgivningsframkallade eller inre självframkallade stressorer. De yttre 

omgivningsframkallade stressorerna är verkliga saker och ting så som strid. De inre 

självframkallade stressorerna är fantiserade hot så som en fantiserad fiende eller oro 

om vad som skulle kunna hända.
17

 

 

Stresshantering – Det finns olika stresshanteringstekniker, men de har alla samma 

mål, personen ska lära sig att uppfatta och hantera personlig stress. Genom kunskap 

om hur stress påverkar individen, perspektivtagande av situationen, tidsplanering, 

avslappning/mentalträning eller med socialt stöd kan personen lära sig att hantera sin 

stress.
18

  

 

PTSD- Posttraumatic stress disorder som på svenska benämns som posttraumatiskt 

stressyndrom var från början ett begrepp som användes för att beskriva en 

kombination av symptom som veteraner från Vietnam led av. Tidigare ansågs PTSD 

vara svårt sena stressreaktioner men sedan 1980 betraktas det även som en sjukdom.
19

 

PTSD utvecklas på grund av en eller flera starka stressorer som har triggat igång 

stressreaktioner i kroppen. Om de svåra stressreaktionerna inte hanteras utvecklas 

PTSD. För personer som har drabbats av PTSD finns det tre olika kategorier av hur 

personen påverkas. Personen påverkas av plågsamma påträngande upplevelser av den 

traumatiska händelsen, personen undviker intryck som påminner om händelsen och 

                                                 
13

 Frankenhaeuser, M & Ödman, M. Stress en del av livet, 1992, sid 25-28. 
14

 Michel, P. Handbok försvarspsykiatri insats och stress, 2008, Sid 17 
15

 Frankenhaeuser, M & Ödman, M. Stress en del av livet, 1992, sid 25-28. 
16

 Larsson, G. Ledarskap under stress, 2010, Sid 42. 
17

 Hall, B & Sandahl, F. Chefen och ledarskapet, 1986, Sid 93 
18

 Larsson, G. Ledarskap under stress, 2010, Sid 164-166 
19

 Larsson, G. & Kallenberg, K. Direkt ledarskap, 2006, Sid 204 
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personen visar olika symptom på ökad aktivering så som överspändhet och 

insomningssvårigheter.
20

 

 

Stressreaktioner kan vara kort- eller långvariga. Är de långvariga bryter de ner 

kroppen och det tar lång tid att återhämta sig från de symptom som har yttrat sig. Ett 

sätt att förhindra PTSD är att utbilda personal som kan utsättas för extremt 

stressfyllda situationer i hur stress kan motverkas och förhindras.
21

 

 

1.7 Disposition 

Kapitel ett ger läsaren en förståelse för vilket syfte uppsatsen har samt varför det är 

viktigt att fördjupa sig i frågan. Därefter ges en problemformulering och en hypotes. 

Slutligen beskrivs bakgrund, tidigare forskning, avgränsningar, centrala begrepp och 

disposition. 

 

Kapitel två beskriver vilken metod som har använts i arbetet. Därefter beskrivs 

källkritik riktat mot de publikationer som använts i empirin. 

 

Kapitel tre består av empirin, där de olika frågeställningarna besvaras. Först med 

hjälp av de källor som bevarats från utbildningen år 2000-2001 och därefter år 2011-

2014.  

 

Kapitel fyra redovisar skillnader och likheter som har funnits vid svaren i respektive 

fråga från empirin.  

 

Kapitel fem redovisar de slutsatser som jag har dragit från resultaten kopplat till 

hypotesen, de förväntade förändringarna och uppsatsens syfte. Därefter ges förslag till 

framtida forskning. 

 

Kapitel sex redovisar alla referenser som jag har använt mig av.  

                                                 
20

 Larsson, G. & Kallenberg, K. Direkt ledarskap, 2006, Sid 204f 
21

 Eneman, H. Hot och risker, Hot och risker officerare upplever under utlandstjänstgöring, 2011, sid 

1, 19 
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2. Metod och källmaterial 
I följande kapitel kommer jag att beskriva vilken metod jag har använt mig av i 

uppsatsen. Därefter redovisas källkritik av de publikationer som använts i empirin.  

 

Den metod jag använt i uppsatsen är en komparativ innehållsanalys.  

 

En jämförande undersökning kommer att göras, för att konstatera om innehållet 

avseende stress förändrats i kurslitteraturen. Den komparativa metoden är tillämpbar 

för den här typen av undersökning. Vid komparation måste de enheter som väljs ut gå 

att jämföra med varandra och både likheter samt skillnader kunna beskrivas.
22

  

 

I och med att enheterna för undersökningen ska vara jämförbara med varandra, har 

jag enbart valt kurslitteratur som ingått i försvarsmaktsgemensamma kurser där stress 

nämns i kursmålen eller där litteraturlistorna nämner publikationer som handlar om 

stress. Därefter har jag först besvarat mina frågeställningar med hjälp av den 

kurslitteratur som användes i utbildningen år 2000-2001 för att sedan besvara samma 

frågor med kurslitteraturen som användes år 2011-2014. För att besvara 

frågeställningarna har jag använt mig av nyckelordet stress när jag analyserat 

kurslitteraturen.  

 

Genom att svara på samma frågeställningar med respektive kurslitteratur från åren 

2000-2014 har jag fått fram två jämförbara enheter. Därefter undersökte jag likheter 

och skillnader som de olika svaren gett på respektive fråga och på så sätt fick jag fram 

de förändringar som skett i kurslitteraturen mellan år 2000 och år 2014. 

 

I uppsatsen har jag begränsat mig till kurslitteratur, undersökningen kan i och med det 

få ett annorlunda svar än om intervjuer hade genomförts med officersaspiranter som 

studerat under respektive år eller kurschefer. Anledningen till att intervjuer inte har 

valts som ett komplement i uppsatsen är för att det har gått så lång tid från dess att 

utbildningen genomfördes år 2000-2001 fram tills idag. I och med tidsaspekten har 

jag valt att bortse från intervjuer eftersom jag bedömer att det inte skulle vara en 

tillförlitlig källa. 

 

Nedan beskrivs det material som använts i empirin. Inledningsvis beskrivs 

publikationer från utbildningen år 2000-2001 följt av publikationer från utbildningen 

år 2011-2014. 

 

                                                 
22

 Ejvegård, R. Vetenskaplig metod. 2003. Sid 41f 
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Publikationer som användes under utbildningen år 2000-2001: 

 

Chefen och ledarskapet är en bok som riktar sig till alla chefer i Försvarsmakten. Den 

ska användas som lärobok för att utbilda blivande officerare och användas som 

underlag för lärare. Redaktörerna till boken är Björn Hall och Folke P Sandahl. Boken 

är 144 sidor och trycktes år 1986.
23

 

 

Utbildningsreglemente Pedagogiska Grunder är skriven för att användas för 

grundläggande utbildning av utbildare i Försvarsmakten.
24

 Vilka som har skrivit 

boken nämns inte, endast redaktören namnges.
25

 Redaktören till boken är Björn Hall. 

Boken är 496 sidor och trycktes år 1998.
26

 

 

Publikationer som användes under utbildningen år 2011-2014: 

 

Det svenska 1990-talet i ett stressmedicinskt perspektiv är en artikel publicerad av 

tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv som utges av Karlstads universitet i samarbete 

med Göteborgs universitet. Tidskriften är ett forum för forskning och debatt.
27

 

Författaren av artikeln är professor emeritus vid Karolinska institutet, Töres Theorell, 

som även var föreståndare för Statens Institut för Psykosocial Medicin under nio år. 

Artikeln är 13 sidor och trycktes år 2009.
28

 

 

Direkt ledarskap används vid utbildningar i Försvarsmakten och Försvarshögskolan 

och är en lärobok i ledarskap. Författarna är namngivna och har varit eller är chefer i 

Försvarsmakten eller högutbildad civilpersonal. Redaktörerna är Gerry Larsson och 

Kjell Kallenberg. Boken är 358 sidor och trycktes år 2006.
29

 

 

Ledarskap under stress är skriven av Gerry Larsson som har varit tillförordnad rektor 

vid Försvarshögskolan. Gerry är professor och leder civilt samt militärt inriktad 

forskning inom bland annat områdena ledarskap och stress.
30

 Boken är framtagen för 

två målgrupper: personer som studerar till eller arbetar inom yrken som ska hantera 

akuta situationer samt personer som ska stödja dem. Boken bygger till största del på 

Gerrys egen forskning och hans kollegors forskning.
31

 Boken är 224 sidor och 

trycktes år 2010.
32

 

 

                                                 
23

 Hall, B & Sandahl, F. Chefen och ledarskapet, 1986  
24

 Hall, B. Utbildningsreglemente för Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, 1998, Sid 1 
25

 Ibid, Sid 496 
26

 Ibid, Sid 1ff 
27

 http://www.kau.se/arbetsmarknad-arbetsliv/redaktion  
28

 Theorell, T. Det svenska 1990-talet i ett stressmedicinskt perspektiv, nr4/2009  
29

 Larsson, G. & Kallenberg, K. Direkt ledarskap, 2006  
30

 https://www.fhs.se/sv/kontakta-oss/l/larsson-gerry/  
31

 Larsson, G. Ledarskap under stress, 2010, Sid 6f 
32

 Ibid, Sid 1ff 

http://www.kau.se/arbetsmarknad-arbetsliv/redaktion
https://www.fhs.se/sv/kontakta-oss/l/larsson-gerry/


FÖRSVARSHÖGSKOLAN  Kd Sonya Fagerlund 

OP 11-14 

 

 13 (34) 

 

Pedagogiska grunder är avsedd att användas vid utbildning av blivande lärare, som 

stöd för reflektion och som en lämplig introduktion inför fördjupade studier av 

pedagogik. Boken nämns också som Försvarsmaktens grundbok i pedagogik. Boken 

skulle kunna ses som en modern uppdatering av Utbildningsreglemente Pedagogiska 

Grunder.  Redaktören till boken är Mikael Lindholm. Boken är 502 sidor och trycktes 

år 2006.
33

 

 

3. Empiri  
I det här kapitlet kommer jag beskriva hur litteraturen från de olika åren svarar på de 

fyra frågeställningarna. Varje fråga besvaras först med hjälp av 

kurslitteraturlitteraturen från 2000-2001 och därefter med hjälp av kurslitteraturen 

från 2011-2014. Vilka likheter och skillnader som finns i svaren kommer att redovisas 

i kapitel fyra. 

 

3.1 Ur vilka olika perspektiv beskrivs stress, det vill säga till vem 

verkar kurslitteraturen vara riktad? 

2000-2001 

Stress beskrivs utifrån två olika perspektiv, ett militärt utbildarperspektiv och ett 

chefsperspektiv.
34

 Beskrivningen av stressreaktioner och hur de kan motverkas eller 

förhindras utgår hela tiden från de två perspektiven. Det beskrivs till exempel hur 

utbildaren ska vara mot eleverna, hur olika typer av övningar för att minska stress kan 

öka utbildningseffekten
35

 och vad chefen bör tänka på för att minska oönskade 

stressreaktioner.
36

 Utbildningen verkar vara riktad till blivande utbildare inom 

militären och till blivande chefer.  

 

2011-2014 

Stress beskrivs utifrån tre olika perspektiv, ett stressmedicinskt perspektiv, ett 

utbildarperspektiv och ett ledarskapsperspektiv. I texten som har ett stressmedicinskt 

perspektiv relateras olika händelser som skett på arbetsmarknaden under 1990-talet 

till stressmekanismer och folkhälsa.
37

 De övriga böckerna förhåller sig till stress ur ett 

utbildar- eller ledarskapsperspektiv. Hur stress blockerar tankebanor och förhindrar 

effektivt lärande samt att strävan efter att studenten ska vara fri från stress beskrivs i 

                                                 
33

 Lindholm, M. Pedagogiska grunder, 2006,   
34

 Hall, B Utbildningsreglemente för Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, 1998, Sid 238 och Hall, B 

& Sandahl, F. Chefen och ledarskapet, 1986, Sid 92 
35

 Hall, B Utbildningsreglemente för Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, 1998, Sid 238ff 
36

 Hall, B & Sandahl, F. Chefen och ledarskapet, 1986, Sid 100 
37

 Theorell, T. Det svenska 1990-talet i ett stressmedicinskt perspektiv, nr4/2009, Sid 43.  
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Pedagogiska grunder.
38

 Hur ledarskap påverkas under stress och hur stress kan 

påverkas av vilket ledarskap som bedrivs, är exempel på delar som beskrivs i Direkt 

ledarskap
39

 och Ledarskap under stress.
40

 Utbildningen verkar vara riktad till 

blivande utbildare och ledare. Dessutom verkar den vara riktad till befattningar som 

kommer att ha ett personalansvar. 

 

3.2 Vilka faktorer orsakar stress och hur yttrar sig stress? 

2000-2001 

Den akuta stressreaktionen (den stressreaktion som sker direkt i den stund när stressen 

uppstår) omnämns som den intressanta vid ett kortsiktigt ledarskapsperspektiv.
41

 De 

faktorer som får en person att uppleva akut stress är alla faktorer som kan tolkas som 

hotfulla eller har skadlig inverkan på personen.
42

 Hela människan påverkas av dessa 

stressreaktioner och de kan därför inte lokaliseras till ett visst organ. Reaktioner som 

människan uppvisar kan yttra sig på fyra olika sätt, genom fysiologiska, motoriska, 

känslomässiga och mentala förändringar. De olika sätten är förändringar som 

människan gör på grund av den stressor som uppstått. Förändringarna presenteras 

nedan och är inte unika på så sätt att antingen den ena eller den andra tar över utan 

flera av dessa förändringar sker parallellt.
43

  

 

Fysiologiska förändringar är de fysiska förändringar som sker i kroppen för att möta 

de krav som en hotfull situation ställer på individen. Stresshormoner som utsöndras i 

kroppen ger effekter som i vissa situationer är nödvändiga. Andning, hjärtfrekvens, 

muskelkraft och andra organ ställs om för kamp eller flykt. Denna reaktion är ett arv 

från våra förfäder, när ett rovdjur närmade sig var dessa fysiologiska förändringar det 

som hjälpte människan att ta sig levande ur den hotfulla situationen genom att stanna 

och kämpa eller att fly. I dagens samhälle är det inte främst den fysiska kampen eller 

flykten som tar oss ur den hotfulla situationen. Följaktligen omsätts inte 

stresshormonerna i situationen och måste omsättas på annat sätt för att inte fortsätta 

ge personen de oönskade fysiologiska reaktionerna. Genom fysisk träning förbrukas 

stresshormonerna vilket leder till att andning, puls och övriga organ återgår till normal 

funktion. Om fysisk aktivitet uteblir kommer stressen att ackumuleras och på längre 

sikt verka nedbrytande.
44

 

 

                                                 
38

 Lindholm, M. Pedagogiska grunder, 2006, Sid 199 
39

 Larsson, G. & Kallenberg, K. Direkt ledarskap, 2006, Sid 184ff 
40

 Larsson, G. Ledarskap under stress, 2010 Sid 8ff 
41

 Hall, B & Sandahl, F. Chefen och ledarskapet, 1986, Sid 94 
42

 Hall, B Utbildningsreglemente för Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, 1998, Sid 244ff 
43

 Hall, B & Sandahl, F. Chefen och ledarskapet, 1986, Sid 94 
44

 Ibid, Sid 93f 
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För att den fysiologiska förändringen ska ske behöver inte den hotfulla situationen 

bestå av ett fysiskt hot. Det räcker med en inbillning, om att en situation är hotfull för 

att stresshormonerna ska börja utsöndras. Reaktionen startar automatiskt oavsett om 

stressoren är yttre omgivningsframkallad (verklig karaktär) eller inre självframkallad 

(inbillad karaktär). Är inbillningen endast en inbillning och inget faktiskt hot har 

människan på egen hand utsatt sig för en onödig stressreaktion.
45

 

 

Motoriska förändringar är en konsekvens av de fysiologiska förändringarna. På grund 

av muskelspänningar kan olika starka darrningar och tal störning uppstå, även ändrad 

kroppshållning kan förekomma. Kroppen blir fysiskt spänd och det orsakar en 

anspänning som kan leda till att prestationsförmågan sänks. En viss anspänning krävs 

för att koncentrationen och prestationsförmågan ska vara optimal men för mycket 

anspänning leder till nedsatt prestationsförmåga. För att visa förhållandet mellan 

prestation och anspänning används ett upp och nedvänt U (”prestations-U:et” se Figur 

1). För lite eller för mycket anspänning leder till lägre prestation.
46

  

 

Ett exempel på om hur chefen inte kan skälla fram bättre prestationer ges där 

kontentan är att skäll sannolikt bidrar till att prestationen blir sämre. Uppgiften som 

ska lösas blir inte svårare av skäll och skrik men uppgiften kan upplevas som svårare, 

då chefen blir en stressor.
47

 Situationen kan då upplevas som än mer hotfull och fler 

stresshormoner utsöndras vilket bidrar till darrningar och talstörningar eller andra 

kroppsliga symptom på stress.
48

  

 

Känslomässiga förändringar upplevs ofta av individen som de mest påtagliga. 

Känslor som ångest, nedstämdhet och oro är några av de negativa känslor som 

uppstår, men positiva känslor som glädje hör också hit. Vilken sorts känslor som 

upplevs beror på hur situationen tolkas av individen. Beroende på vem det är som 

utsätts för stressoren tolkas den utifrån just den personen och därefter kommer olika 

känslor att upplevas. Samma person kan uppleva olika känslor på samma stressor vid 

olika tillfällen.
49

  

 

Mentala förändringar vid stress kan yttra sig i form av ändrad tankeförmåga, 

problemlösning, bedömning, intelligens, minne, inlärningsförmåga och kreativitet. 

För att prestationsförmågan ska vara optimal krävs en lagom anspänning precis som 

vid motoriska förändringar. Blir anspänningen för hög kommer bland annat 

kortminnet, hörseln och periferiseendet försämras och prestationsförmågan sjunker.
50

 

 

                                                 
45

 Hall, B & Sandahl, F. Chefen och ledarskapet, 1986, Sid 93  
46

 Ibid, Sid 94f 
47

 Ibid, Sid 95 
48

 Ibid, Sid 93ff 
49

 Ibid, Sid 96 
50

 Ibid, Sid 96 
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Stresskonen 

Stresskonen beskrivs ur ett ledarskaps- och utbildarperspektiv. Det beskrivs hur 

utbildaren bör agera för att optimera förutsättningarna så att eleverna ska kunna ta till 

sig utbildningen.  

 

Bilden nedan beskriver konsekvensen av för mycket stress: förmörkning, 

reflexbeteende och panik, dessa känslor är inte önskvärda i en utbildningssituation. 

Däremot är mottaglighet, maximal inlärningsförmåga och överblick mer önskat. För 

att skapa det behöver utbildaren sträva mot att uppnå en stressfri miljö vid 

inlärningen. För att lyckas med det får inte belastningen som läggs på eleven upplevas 

som ett hot, utan istället som en utmaning. Om eleverna upplever utbildaren som en 

stressor eller som en hotfull karaktär försvåras inlärningen. Utbildaren bör därför 

agera som en utvecklingsinriktad handledare.
51

 

 

Figur 1. Stresskonen och prestations-U:et.
52
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 Hall, B Utbildningsreglemente för Försvarsmakten, Pedagogiska grunder, 1998, Sid 244ff 
52

 Bilden hämtad från http://fmlope.hinet.nu/pdf%20dok/pedgr_ipm.pdf sid 206 
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Motpolen till överblicken finns i stresskonens spets och benämns som panik. All 

överblick är borta, koncentrationen för att möta en kamp eller flykt har tagit över och 

endast det som känns relevant för att undkomma faran uppfattas. Att se andra 

människor i panik är starkt stressande det är bland annat därför viktigt för en ledare att 

verka lugn och sansad.
53

  

 

När chefen agerar som lärare eller instruktör är det viktigt att chefen har vetskap om 

att elevernas mottaglighet av ny kunskap är störst i konens vidaste del. Det är lämpligt 

att bedriva utbildning i miljöer där onödiga stressorer för utbildningen avlägsnas.
54

 

Till exempel: finns det möjlighet att bedriva utbildningen i välkänd miljö, utan fysisk 

belastning kan det vara fördelaktigt. Okända faktorer är en stark stressor vilket 

försvarsmakten bör ta i beaktning.
55

 

 

2011-2014 

Precis som under utbildningen 2000-2001 beskrivs de fyra olika förändringarna som 

sker hos en människa vid akut stress och stresskonen, därför avser jag inte att beskriva 

dem igen. Flertalet faktorer som orsakar stress beskrivs däremot i kurslitteraturen och 

de tas upp nedan.  

 

Kumulativ stress utvecklas när stressorer inte bearbetas. Under internationella insatser 

av lågintensiv karaktär är det vanligt att personalen drabbas av kumulativ stress. Till 

följd av det påverkas humöret och många onödiga konflikter uppstår. Ilska är också 

ett tecken på att en person har drabbats av kumulativ stress. Till skillnad från den 

akuta stressen (som uppstår direkt i en situation) är den kumulativa stressen något 

som byggs upp av stressorer under en längre tid.
56

  

 

Sena stressreaktioner är något som är vanligt förekommande hos personer som har 

varit med om traumatiska händelser. Följderna blir vanligtvis att humöret pendlar och 

starka känslor tar överhand. När känslor som sorg och saknad blir för starka blir 

personen nästintill hjälplös och handlingsförlamad. Det är under första dagarna och de 

närmsta veckorna som de här reaktionerna vanligtvis biter sig fast hos personen, sen 

brukar det avta. I vissa fall avtar reaktionerna inte, de förstärks istället och blir värre. 

Det kallas då för svåra sena stressreaktioner. Symptomen på de svåra sena 

stressreaktionerna kan till exempel vara att man är överdrivet på sin vakt, har en 

känsla av utanförskap och distansering från andra, har plågsamma minnesbilder eller 

drömmar om händelsen. Svåra sena stressreaktioner har sedan 1980 kunnat 

diagnostiseras som en sjukdom (PTSD).
57
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Enanders, Larssons och Wallenius modell  

Modellen utgår från fyra olika upplevelser i en situation (fyra olika faktorer): 

situationen upplevs som klar, situationen upplevs som oklar, situationen upplevs som 

kontrollerbar/påverkbar och situationen upplevs som okontrollerbar/opåverkbar. 

Beroende på hur situationen upplevs utifrån de kategorierna kommer stressen att vara 

mer eller mindre stark.
58

 

 

Figur 2. Enanders, Larssons och Wallenius modell.
59

  

 

Modellen är applicerbar på alla tänkbara situationer. För att tydliggöra hur modellen 

fungerar kommer jag att ge ett exempel på de olika kombinationerna med hjälp av 

situationer som kan inträffa för dagens officerare.  

 

Situationen upplevs som klar och kontrollerbar/påverkbar: en oväntad strid uppstår 

under en patrullering i Afghanistan. Officeren har kontroll på sin pluton som alla har 

tagit skydd i ett djupt dike. Alla motståndare är synliga vid en klippa 500meter längre 

bort vid ett berg. Officeren vet att de har tillgång till flygunderstöd som kan hjälpa 

dem att vinna striden. Alltså, hotet är identifierat (situationen är klar) och officeren 

kan påverka situationen (situationen är kontrollerbar/påverkbar).  

 

Situationen upplevs som klar och okontrollerbar/opåverkbar: under en fordonsmarsch 

kör ett av fordonen på en bomb som skadar alla i gruppen inklusive radioutrustningen. 

Inga andra människor syns i närheten och det är omöjligt att få kontakt med andra 

enheter för att kalla dit ett sjukvårdsteam. I det här läget vet de drabbade vad som har 

hänt men kan inte påverka situationen. 

 

                                                 
58

 Larsson, G. & Kallenberg, K. Direkt ledarskap, 2006, Ibid, Sid 188f 
59

 Bilden återskapad från hur figuren ser ut i Direkt ledarskap Sid 188. 
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Situationen upplevs som oklar och kontrollerbar/påverkbar: på ”campen” har en 

officer utan lyckat resultat försökt få tag i en grupp som åkt ut på uppdrag. Vad som 

har hänt är oklart, för att kontrollera vad som har hänt skickar officeren ut ett team till 

den plats gruppen senast anmälde att de befann sig vid.  

 

Situationen upplevs som oklar och okontrollerbar/opåverkbar: under en patrullering i 

Afghanistan uppstår en oväntad strid, den första som händer är att plutonchefen blir 

allvarligt skadad. Officeren förs bort från platsen av sjukvårdare och plutonen löser 

striden på egen hand. För officeren är situationen som uppstår oklar och 

okontrollerbar/opåverkbar.  

 

För att sammanfatta modellen: fyra olika faktorer påverkar hur mycket stress en 

person upplever i en situation, situationen är klar eller oklar och situationen är 

kontrollerbar/påverkbar eller okontrollerbar/opåverkbar. Upplevs situationen som klar 

och kontrollerbar upplever personen också mindre stress. 

 

En psykologisk stressmodell  

Den psykologiska stressmodellen bygger på att varje situation tolkas och bemästras 

individuellt. Olika faktorer kan orsaka olika mycket stress beroende på hur en 

situation tolkas. Sanningen bor i betraktarens öga, om situationen tolkas som 

stressfylld eller inte beror på vem det är som tolkar den. Beroende på olika 

erfarenheter och resurser som individen har att tillgå kommer situationen att upplevas 

som mer eller mindre hotfull.
60

  

 

Krav-kontroll-stöd-modellen  

Krav-kontroll-stöd-modellen är en annan teoretisk modell som förklarar olika faktorer 

som orsakar stress. Modellen bygger på att en balans av faktorerna krav, kontroll och 

stöd är det vitala för att människan ska vara avspänd och ha en bra psykisk hälsa. För 

att uppnå en stressfri miljö krävs högt stöd och beslutsutrymme (kontroll) och låga 

krav. Om kraven är för höga och stödet är för lågt kan det resultera i stress som i sin 

tur kan resultera i psykisk och fysisk ohälsa.
61
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Figur 3. Krav-kontroll-stöd-modellen.
62

 

                                

Med de tre parametrarna, krav, beslutsutrymme och stöd, kan olika situationer utläsas. 

Är stödet och beslutsutrymmet högt och kraven låga är situationen ideal och personen 

är avspänd, men i motsatsförhållandet när stödet och beslutsutrymmet är lågt och 

kraven är höga är situationen iso-spänd vilket innebär att personen är spänd och den 

största risken för psykisk ohälsa föreligger.
63

 

 

3.3 Hur kan stress motverkas och hanteras? 

2000-2001 

För att motverka stress beskrivs två valmöjligheter, antingen att eliminera stressorerna 

eller omvandla stressorerna så de upplevs mindre hotfulla. Det är inte alltid möjligt att 

eliminera stressorer och då kan istället psykisk träning hjälpa för att omvandla 

stressorerna att bli mindre hotfulla. Genom psykisk träning i form av avslappning kan 

förmågan att uppmärksamma de egna stressreaktionerna öka, vilket leder till en 

allmänt förbättrad självkontroll. Dagliga avslappningsstunder har visat sig ha en 

positiv effekt då elever som genomför dagliga avslappningsstunder befinner sig högre 

upp i stresskonen.
64

  

 

För att en chef ska förhindra och motverka stressen för sin personal under praktiska 

ledarskapsutövningar finns det vissa saker som bör tas i beaktning. Fyra faktorer 

redovisas i litteraturen: trygghet, lagom belastning, självbestämmande och goda 

relationer.
65
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Trygghet: chefen bör eliminera så många osäkerhetsfaktorer som möjligt, det okända 

är en hög stressfaktor. Genom att ärligt svara på frågor och erkänna att man inte vet är 

bättre än att personalen ska hållas ovetande i om chefen vet. För att undanröja det 

okända bör chefen hjälpa till att strukturera problem. På det sättet blir det okända mer 

känt. Det är också viktigt att kunna behärska sina egna uttryck för oro, det personliga 

föredömet kan vara en avgörande faktor för personalens trygghetskänsla.
66

 

 

Lagom belastning: det är av vikt att känna sin personal så bra att chefen vet vad 

lagom belastning är för de olika individerna. Under- och överbelastning kan skapa 

stressreaktioner. Vid underbelastning bör anspänningsmoment tillföras och efter 

överbelastning måste personalen få vila.
67

 

 

Självbestämmande: en vanligtvis stressreducerande effekt uppnås genom 

egenkontroll. När personalen får vara med och bestämma eller helt själva får 

bestämma, kan känslan av egenkontroll upplevas. Därför bör personalen få vara 

delaktig i att lösa uppgifter och vart efter kompetens byggs få bestämma själva.
68

 

 

Goda relationer: ett öppet, sakligt och vänligt umgängesklimat bör eftersträvas då det 

minskar stressen. Minskad stress leder i sin tur till ökad utbildningseffekt och att 

enheten fungerar bättre. Chefen måste visa att han och personalen står på samma 

sida.
69

 ”Chefer (lärare) får ej vara stressorer!”
70

 

 

Förutom att hjälpa sin personal att hålla stressnivån låg är det viktigt för en chef att 

kunna motverka sin egen stress. För att kunna ha den optimala anspänningen måste 

chefen kunna växla mellan att vara koncentrerad och ha en överblick. Det är av vikt 

att känna igen tecken på tilltagande stress i syfte att kortsiktigt kunna motverka 

stressen med olika former av avslappning. Avslappning kan innebära allt ifrån 

psykisk träning till språngmarsch eller en god historia. Den ackumulerade stressen 

behöver dock i slutändan alltid tömmas från nervsystemet genom fysisk aktivitet, för 

att behålla god psykisk hälsa.
71

  

 

2011-2014 

Som i utbildningen 2000-2001 nämns det två sätt att motverka stress det är antingen 

att eliminera stressorer eller omvandla stressorer till mindre hotfulla varianter. 

Antingen ska stressoren tas bort från situationen eller så ska den omvandlas till 

mindre hotfull för att stressen ska sjunka. Det är inte alltid möjligt att eliminera 

stressorerna, då kan det i stället vara lämpligt att omvandla stressoren till mindre 
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hotfull. Det kan ske inom oss, om vi inte tolkar situationen som hotfull upplever vi 

den inte som ett hot och stressreaktionerna uteblir.
72

 

 

Stress är något som är naturligt och kan aldrig tränas bort, men hur vi som människor 

hanterar reaktionerna till följd av stress kan förbättras genom träning och utbildning. 

Personer som kan komma att utsättas för extrem stress (till exempel officerare) 

behöver i förväg förnimmas kunskap om vilka reaktioner som kan väntas under 

extrem stress. Särskilt viktigt är det att lära sig hur man själv reagerar under extrem 

stress.
73

 Genom kunskap om olika reaktioner som kan komma att yttra sig under 

stress och med stressfyllda övningar kan man lära sig på vilka sätt man själv reagerar 

på stress. Med den kunskapen kan stressen lättare upptäckas och stressreaktionerna 

kan motverkas. Ett sätt att motverka reaktionerna är som ovan nämnts att omvandla 

stressorerna till att upplevas mindre hotfulla, det kan göras genom att tänka positivt 

eller att ta några djupa andetag.
74

 

 

Enligt den psykologiska stressmodellen delas stresshantering in i två kategorier, 

probleminriktad eller känsloinriktad stresshantering. När en situation har tolkats 

(omedvetet och/eller medvetet) som stressfylld börjar vi genast försöka hantera 

situationen. Dels försöker vi att påverka problemet, vilket kallas för probleminriktad 

stresshantering, dels försöker vi att påverka de känslor som problemet väckt, så som 

ilska eller rädsla, vilket kallas för känsloinriktad stresshantering. De här båda delarna 

äger rum samtidigt och är människans sätt att hantera stress i en uppkommen 

situation. Jag kommer nu att beskriva vad som ingår i de olika 

stresshanteringsinriktningarna.
75

 

 

Probleminriktad stresshantering inkluderar förmågan att söka efter information, 

analysera problemet och finna lösningar som är genomförbara. Dessa förmågor 

utvecklas genom erfarenhet och beror även på vår allmänna begåvningsnivå. Den 

sociala förmågan är också en del av probleminriktad stresshantering, att kunna 

kommunicera och samverka med andra på en nivå som är lämplig utifrån en given 

situation underlättar problemlösning i mänskliga relationer. Med en god social 

förmåga kan konflikter snabbt lösas och stressreaktioner förhindras på det sättet. 

Kortfattat kan probleminriktad stresshantering sammanfattas i det individen gör för att 

lösa problemet genom att planera, söka information och genomföra direkta 

handlingar.
76
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Känsloinriktad stresshantering handlar om att hantera och bemästra de känslor som 

dyker upp i en stressfylld situation. Några av de vanligaste sätten som individer agerar 

på för att hantera känslorna är: positivt tänkande, självkontroll, spänningsreducering, 

önsketänkande, distansering och flykt. Positivt tänkande betyder att humöret hålls 

uppe genom att tänka positivt. Självkontroll innefattar att lägga band på sina känslor, 

medvetet hålls de aggressiva impulserna inne. Spänningsreducering är som 

avslappning, genom djupa andetag kan spänningar släppas och på så sätt blir vi mer 

avslappnade och det är lättare att tänka klart. Önsketänkande betyder att de risker som 

innefattas i situationen underskattas. Distansering kan vara att problemet läggs på 

hyllan ett tag när koncentrationen börjar svikta. Flykt innebär att en chef smiter från 

sitt ansvar och fokuserar endast på de detaljer som chefen känner att han eller hon 

behärskar. De här olika sätten som ingår i känsloinriktad stresshantering är till största 

del viljestyrda vilket betyder att det är processer som sker på grund av att vi tänker att 

vi ska göra vissa saker, till exempel tänka positivt.
77

 

 

Som tidigare beskrivs agerar alla människor med en blandning av probleminriktad 

och känsloinriktad stresshantering i en stressfylld situation.  

 

För att motverka att stress ackumuleras finns det två olika faktorer som bör beaktas. 

Fysisk aktivitet och mental träning. Genom fysisk aktivitet blir kroppen åter 

balanserad, hormon som har förberett kroppen på att gå upp i kamp eller på att fly 

används vid den fysiska aktivitet och på så sätt hamnar kroppen åter i balans.
78

 Mental 

träning eller psykisk träning som det också kallas för, har en förmåga att kunna lösa 

upp stress. Avslappningsövningar som är grunden i mental träning motverkar de 

onödiga muskelspänningar som skapas när en individ är stressad. Genom att både 

utöva fysisk aktivitet och mental träning ställs kroppen i balans och nervsystemet får 

den vila det behöver efter anspänningen som stressen medfört.
79

 

 

För att förhindra den stress som påverkar en grupp är det viktigt att gruppens 

medlemmar känner trygghet i gruppen. I en stressad situation fungerar grupper som 

har en upplevd trygghet bättre än andra grupper. För att motverka att en grupp 

drabbas av stress eller för att försöka se till att gruppen fungerar bra under stress är 

det viktigt att alla gruppmedlemmar har ett förtroende för ledaren och för varandra. 

Upplevelsen av stark sammanhållning, öppenhet och tolerans är lika viktigt. Nya 

grupper som sätts ihop för att arbeta tillsammans under förhållanden med hög stress 

bör utföra stressorienterad lagutveckling för att lära känna varandra bättre och 

utveckla den nya gruppens dynamik.
80
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Efter extrem stress krävs det extra åtgärder för att hantera den stress som upplevts. 

Olika metoder kan användas och dessa används ofta i symbios för att hantera den 

extrema stress som har upplevts. Åtgärderna som vidtas är framförallt framtagna för 

att motverka de stressreaktionerna som situationen har resulterat i. De olika 

åtgärderna som beskrivs är: emotionell första hjälp, kamratstöd, informationsmöten, 

ceremonier och ritualer, skriva-av-sig-metod, avlastningssamtal och debriefing och 

slutligen fördjupat enskilt krisstöd. Nedan kommer de olika åtgärderna sammanfattat 

beskrivas.
81

 

 

Emotionell första hjälp går ut på att individen i det akuta skedet ska få en känsla av 

trygghet, lugn, förståelse och kontakt. Det är viktigt att hjälparen är lugn och skyddar 

individen från nya intryck som kan vara stressande. Varm dryck och varma kläder 

samt kontakt med närstående är ofta behov som måste tillfredsställas.
82

 

 

Kamratstöd är oerhört viktigt när extrema händelser har inträffat. Oftast brukar det 

sociala nätverket mobiliseras i och med extrema händelser men det kan också få 

människor i närheten att vilja backa undan för att de inte vet hur de ska kunna vara till 

hjälp. Att finnas som ett stöd för individen är viktigt.
83

 

 

Informationsmöten syftar till att sprida information om vad som har hänt till en vidare 

krets. Genom att sprida informationen undviks rykten och spekulationer som annars 

vanligtvis uppstår. När informationen sprids till gruppen försvinner en del av det 

okända, alltså det vi inte vet, vilket annars kan vara en stark stressor.
84

  

 

Ceremonier och ritualer har ett symboliskt värde och har en stödjande effekt i 

sorgearbetet. Minnesstunder och begravningar upplevs ofta som en slutpunkt på det 

gamla och början på något nytt. Sociala sammanhang är något som ingår under dessa 

typer av ceremonier och det är berättigat att uttrycka starka känslor. Det betyder att 

ceremonierna fungerar som ett stöd och känslan av gemenskap är stor när många 

samlas av samma anledning.
85

 

 

Skriva-av-sig-metod är en metod som betyder att individen får skriva ner sina tankar, 

känslor och reflektioner av en händelse. Genom att skriva ner sina upplevelser finns 

tid för att reflektera över det som har hänt. Det finns flera påvisade positiva effekter 

av att ”skriva av sig” bland annat har det en gynnsam effekt på välbefinnandet och de 

som använder metoden har lägre sjukfrånvaro.
86
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Avlastningssamtal och debriefing syftar till att reducera stressreaktioner, påskynda 

återhämtningsprocessen, identifiera personer som behöver ytterligare hjälp och lindra 

de normala reaktionerna som har skapats på grund av en onormal händelse. Samtalen 

bör genomföras så tidigt som möjligt efter en traumatisk händelse, ju tidigare 

samtalen kan äga rum desto mindre är risken att individerna utvecklar svåra sena 

stressreaktioner (PTSD).
87

 

 

Fördjupat enskilt krisstöd genomförs av professionell personal som är utbildad för att 

hjälpa personer som går igenom svårigheter efter trauman. De flesta kan få hjälp av 

sin organisation eller av sina egna vänner och familj men i vissa situationer kan det 

behövas professionell hjälp. Vid gisslantagning eller om någon i det egna sociala 

nätverket har varit en del av traumat krävs det ofta professionell hjälp.
88

 

 

De här olika åtgärderna är sätt på att hantera den extrema stress som har upplevts 

under extrema händelser och kan förhindra att individer utvecklar PTSD.  

  

3.4 Vilken typ av karaktär har exemplen i litteraturen?  

2000-2001 

Exemplen som används i litteraturen är till största del militära. Skytten som ska 

avfyra sitt gevär, den fantiserade fienden, luftvärnsrobotskyttar och hur utbildningen 

på flygskolan går till är några av de exempel som ges.
89

 Vissa exempel som ges är av 

mer civil karaktär, en domare jämförs med en handledare för att exemplifiera vilket 

slags stöd en elev behöver under pågående utbildning.
90

 Militära termer används 

genomgående i texten och det förklaras att stress är något som är ett problem såväl i 

fred som i krig.  

 

2011-2014 

Exemplen som ges i litteraturen har olika karaktärer. Bland annat beskriver en artikel 

hur stressreaktioner kan resultera i ohälsa genom att exemplifiera hur arbetslivet på 

1990-talet såg ut i Sverige.
91

 Allmänna civila exempel används framför allt för olika 

exempel, precis som att alla läsare oavsett bakgrund ska kunna hänga med och förstå 

de exemplen som ges. Militära exempel tas också upp, bland annat: insatsarbeten i 

krigsmiljöer
92

 och piloter i flygvapnet.
93

 Alla militära exempel har ett ledarskaps- 

eller utbildarperspektiv.   
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4. Resultatredovisning  
I det här kapitlet redovisas inledningsvis de faktiska skillnaderna och likheterna 

mellan de svar som redovisades i empirin. Samtidigt kommer jag att föra ett 

resonemang om framkomna resultat. Varje fråga kommer att redovisas separat med 

utgångspunkt i de likheter och skillnader som jag upptäckt i empirin.  

 

4.1 Ur vilka olika perspektiv beskrivs stress, det vill säga till vem 

verkar kurslitteraturen vara riktad? 

 

Likheterna är att stress beskrivs från ett utbildarperspektiv i kurslitteraturen till de 

båda officersaspirantkullarna. Utbildningen är riktad mot blivande utbildare och 

chefer eller ledare av olika slag.  

 

Skillnaderna är att det ges fler perspektiv på stress under utbildningen 2011-2014. 

Stress beskrivs utifrån olika synvinklar och kopplas till flera olika sammanhang. Det 

stressmedicinska perspektivet som ges förtydligar den stress som påverkar arbetslivet 

medan ledarskaps- och utbildarperspektivet beskriver den stress som upplevs i just de 

situationerna där ledarskap utövas eller utbildning sker. I och med insatsförsvaret har 

officerare samma personal under längre tid och det blir därför viktigt att vara 

medveten om hur stress kan påverka anställda i arbetslivet.  

 

4.2 Vilka faktorer orsakar stress och hur yttrar sig stress? 

 

Likheter i kurslitteraturen är att det på samma sätt beskrivs hur individer påverkas och 

förändras vid akut stress samt vilka symptom som kan yttra sig på grund av stress. 

Stresskonen är den modell som används för utbildning av bägge 

officersaspirantkullarna för att förklara hur stress yttrar sig och vilka konsekvenser 

stress kan leda till.   

 

Skillnaderna i kurslitteraturen består framför allt av att flera modeller används för att 

beskriva vilka faktorer som orsakar stress och det är inte bara den akuta stressen som 

beskrivs under utbildningen 2011-2014. Även kumulativ stress och sena 

stressreaktioner beskrivs och hur de påverkar individen. Det verkar som ett annat 
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synsätt på stress har identifierats och utbildningen avseende stress har förändrats. 

Under 2000-2001 var det i princip bara fokus på den akuta stressen och vad som 

påverkar individen i den stund striden sker alternativt hur utbildaren ska vara för att 

skapa en stressfri utbildningsmiljö. Under utbildningen 2011-2014 är det inte bara 

akut stress som är en del av utbildningen utan även kumulativ stress och sena 

stressreaktioner beskrivs. Min slutsats är att det läggs mer vikt vid att få 

officersaspiranterna att förstå att det finns flera olika typer av stress och att stress är 

något som påverkar människan i olika situationer. Med olika situationer menar jag att 

det inte bara är i strid som människan upplever stress, det kan vara helt andra orsaker 

som gör att en individ blir stressad. En chef som ställer höga krav på sina underställda 

utan att ge dem något stöd kan till exempel vara en situation som är 

stressframkallande. Att åka på internationell insats innehåller fler stressande moment 

än den akuta stressen och det beskrivs i utbildningen 2011-2014. 

  

Det beskrivs också tydligare i kurslitteraturen från 2011-2014 vilka variabler och 

faktorer som kan vara anledningen till att en situation upplevs som stressfylld. Att ha 

kontroll, ha ett stort stöd och upplevelsen av att situationen är klar är några av de 

faktorer som gör att en situation upplevs mer eller mindre stressfylld. De olika 

modellerna som beskrivs med olika faktorer som orsakar stress kan ses som 

komplement till varandra eftersom att de har olika vinklar på att förklara varför stress 

uppstår. Modellerna kan tolkas ur olika perspektiv och på så sätt får officersaspiranten 

förklaring över hur stress påverkar människan i olika kontexter. I och med 

insatsförsvaret har nya stressande situationer uppstått och det kan tolkas som att 

beskrivningen av fler faktorer är ett sätt att tydliggöra för officersaspiranterna att det 

inte finns någon mall för när stress upplevs. Stress kan upplevas på grund av många 

olika faktorer och det framgår tydligare i kurslitteraturen från 2011-2014.   

 

4.3 Hur kan stress motverkas och hanteras? 

 

Likheterna är att det beskrivs två sätt att motverka stress, dels att eliminera stressorer 

dels att omvandla dem till mindre hotfulla. I övrigt är likheterna i kurslitteraturen inte 

så många. Vissa känslor beskrivs som viktiga för att motverka stress och fysisk samt 

mental träning nämns som exempel på hur stress kan reduceras. Trygghet nämns som 

en faktor för att gruppen ska fungera bättre och som en faktor som chefen kan påverka 

för att underställda ska känna mindre stress. Kamratstöd eller goda relationer som 

nämns under de olika utbildningsperioderna liknar varandra då det verkar vara det 

sociala stödet som fungerar som en antistressor.  
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Skillnaderna är flera och utbildningen under 2011-2014 beskriver djupare och på flera 

sätt hur en människa hanterar stress och hur stressreaktioner kan motverkas efter 

extrem stress. Utbildningen under 2000-2001 beskriver mer hur en chef eller utbildare 

kan agera för att minska stressen för elever eller underställda. Skillnaderna är bland 

annat att det under 2011-2014 beskrivs hur en chef kan agera för att hjälpa sin 

personal när de har utsatts för extremt stressfyllda situationer. Det kan antas att fler 

utsätts för extremt stressfyllda situationer i insatsförsvaret än under 

invasionsförsvaret. Det är mer fokus på hur stress kan motverkas och hanteras i 

kurslitteraturen från 2011-2014 än i kurslitteraturen från 2000-2001 och 

kurslitteraturen försöker i större utsträckning möta de nya behov som uppstått för 

officerare i och med insatsförsvaret.  

 

4.4 Vilken typ av karaktär har exemplen i litteraturen?  

 

Likheterna är att karaktären på exemplen som ges är både civila och militära.  

 

Skillnaderna som upptäcktes var att publikationerna som användes 2011-2014 var 

mer influerade av civila exempel. Allmänna exempel beskrivs, vilket blir mer 

lättförståligt för människor med bakgrund utanför det militära. Det i sin tur medger att 

en större skara människor kan relatera till exemplen och på så sätt förstå dem djupare. 

Anledningen till att det är fler exempel av civil karaktär kan tänkas vara för att 

Försvarsmakten har krymt de senaste åren och färre personer har genomfört värnplikt. 

En annan anledning skulle kunna vara att samverkan med civila är en stor del av 

internationella insatser. Genom att ge exempel på hur stress kan upplevas i det civila 

livet kan officeren få en förståelse över vilka situationer som kan vara stressande för 

civilbefolkningen.  

 

De militära exemplen som ges i kurslitteraturen under 2011-2014 är genomgående 

med ett ledarskaps- eller utbildarperspektiv vilket tyder på att litteraturen är riktad 

mot personer som ska bli ledare eller utbildare. Under 2000-2001 är de militära 

exemplen mer allmänna och på soldatnivå vilket kan vara för att de som läser 

kurslitteraturen ska kunna koppla exemplen till sin värnplikt. Den sista skillnaden är 

att under 2011-2014 ges exempel på stressreaktioner kopplat till olika typer av 

militära insatser. Endast ett fåtal av de exempel som gavs i någon kurslitteratur har 

någon direkt koppling till internationella insatser.  
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5. Slutsatser   

I det här kapitlet kommer jag beskriva de slutsatser som jag dragit från likheterna och 

skillnaderna i kurslitteraturen som presenterats i kapitel fyra. Uppsatsens hypotes 

kommer att verifieras med hjälp av de troliga förändringarna i kurslitteraturen som 

presenterades i det första kapitlet. Därefter svarar jag på uppsatsens syfte och slutligen 

ges förslag till fortsatt forsning.   

 

5.1 Diskussion 

Hypotes: De nya krav som insatsförsvaret ställer på en officer kan mynna ut i en 

hypotes där jag antagit att kurslitteraturen som används för att utbilda i stress har 

förändrats.  

 

Kurslitteraturen som används för att utbilda blivande officerare i stress har 

förändrats. Hypotesen har genom undersökningen som gjorts kunnat 

verifieras.   

 

 Kurslitteraturen är nu riktad mot en person som utbildas till att bli en 

ledare och som ska ha ett personalansvar för samma personal under längre 

tid, än de få månader som värnpliktiga var i tjänst. 

 

Kurslitteraturen har förändrats till att även rikta sig mot personer som ska ha 

eller har ett personalansvar. Anledningen till att kurslitteraturen förändrats på 

den här punkten kan vara att i samband med internationella insatser får 

officerare ett större personalansvar kontra utbildning och övningar med 

värnpliktiga. Eftersom hoten och riskerna som tar plats under en internationell 

insats är betydligt större än de som tar plats under utbildningar med 

värnpliktiga har officeren fått ett större ansvar för personalen. Då hoten och 

riskerna är större blir den upplevda stressen större. Situationerna som uppstår 

under en internationell insats kan inte ses som övning utan det är på riktigt 

och det är därför viktigare nu än förr att officerare tar ett stort ansvar för sin 

personal så att stress inte är en begränsande faktor för prestationsförmågan.  

 

 Hur stress påverkar människan beskrivs inte bara utifrån den stress som 

upplevs initialt utan även vilka konsekvenser stress har i ett längre 

perspektiv, då en internationell insats pågår under längre tid än en övning 

på svensk mark. Faktorer som beskriver hur stressfylld en situation 

upplevs har förändrats och speglas nu av faktorer som har en koppling till 

internationella insatser. 
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Kurslitteraturen har förändrats till att olika typer av stress beskrivs. Från att 

endast beskriva hur människan påverkas av den akuta stressen till att även 

beskriva hur kumulativ stress och sena stressreaktioner påverkar människan. 

Eftersom Försvarsmakten genomfört flertalet internationella insatser mellan 

åren 2000 och 2014 antar jag att erfarenheterna om hur stress yttrar sig blivit 

fler. I samband med det har troligen den kumulativa stressen och de sena 

stressreaktionerna identifierats som återkommande problem och därefter 

implementerats i kurslitteraturen.  

 

Faktorerna som beskriver hur stressfylld en situation kan upplevas har inte 

förändrats till att speglas av faktorer som har en koppling till internationella 

insatser. Det som har förändrats är antalet faktorer som beskrivs. Fler faktorer 

beskrivs nu men de kan inte direkt kopplas till internationella insatser. 

Exempel på nya faktorer som beskrivs som anledningen till att stress upplevs 

är brist på kontroll, brist på stöd, situationen personen befinner sig i är oklar 

eller uppfattas som opåverkbar. Anledningen till att fler faktorer beskrivs kan 

vara för att en officer ska kunna identifiera fler faktorer som stressorer. Dock 

finner jag ingen direkt koppling i den här punkten mellan förändringen i 

kurslitteraturen och Försvarsmaktens fokusskifte till insatsförsvar. 

  

 Att det är större fokus nu än förr på hur stress kan motverkas och hanteras 

eftersom fler officerare utsätts för situationer som kan resultera i att han 

eller hon eller dennes personal drabbas av PTSD. 

 

Resultaten av undersökningen visade på att det är mer fokus i kurslitteraturen 

nu än förr på hur stress kan motverkas och hanteras. Jag antar att eftersom fler 

officerare och/eller deras personal nu löper större risk att drabbas av PTSD 

eller svåra sena stressreaktioner, i och med att fler internationella insatser 

genomförs, har ett större behov uppstått i att kunna hantera och motverka 

stress. Behovet av mer kunskap i hur stress hanteras och motverkas har sedan 

resulterat i att mer fokus ligger på att beskriva hantering och hur man 

motverkar stress i kurslitteraturen.  

 

Christian Svensson, vars självständiga arbete om stress och psykisk ohälsa 

som presenterades under tidigare forskning, har genom sin undersökning 

kommit fram till att metoderna mentalträning och skriva-av-sig har en positiv 

effekt på personalens stresshanteringsförmåga. De båda metoderna beskrivs i 

kurslitteraturen från 2011-2014 vilket är en förändring från 2000-2001 då 

endast mental träning beskrevs. Anledningen till att de båda metoderna 

beskrivs nu kan vara att behovet för officerare att kunna hantera och 

motverka PTSD hos dem själva eller hos personalen har ökat. 
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Resultatet som visade på att det nu är större fokus i kurslitteraturen på att 

beskriva hur stress kan motverkas och hanteras kan även kopplas till Helena 

Enemans slutsatser. En av slutsatserna som Helena beskriver från sitt 

självständiga arbete är att PTSD kan förhindras genom kunskap i hur stress 

kan motverkas och förhindras. I samband med fokusskiftet till insatsförsvar 

riskerar fler officerare att drabbas av PTSD, det är då rimligt att större fokus i 

kurslitteraturen ligger på att beskriva hur stress kan motverkas och hanteras.    

 

 Att de exempel som ges i kurslitteraturen i större utsträckning präglas 

av händelser som kan kopplas till internationella insatser. 

 

Ingen större förändring till att exemplen i kurslitteraturen har en internationell 

prägel har skett. Anledningen till att det inte skett någon större förändring kan 

vara för att författarna till samtliga publikationer vill att en så bred publik som 

möjligt ska kunna känna igen sig i de exempel som ges. Genom att ha med 

exempel som har en internationell karaktär kan färre människor relatera 

exemplen till sitt eget liv och sina egna erfarenheter.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kurslitteraturen som används i 

utbildningen som officersaspiranter på militärhögskolan Karlberg får i stress har 

förändrats, från en försvarsmakt byggd på invasionsförsvar till en försvarsmakt 

byggd på insatsförsvar. 

 

Undersökningen har visat att kurslitteraturen har förändrats på flera sätt. För att möta 

de nya krav som ställs på en officer i och med ett insatsförsvar har nya 

utbildningsbehov identifierats. Kunskap om hur stress kan motverkas och om olika 

stresshanterings metoder har visats sig ha en positiv effekt på Försvarsmaktens 

personals stresshanteringsförmåga samt kan förhindra att personal drabbas av PTSD. 

För att möta de nya kraven har utbildningen bland annat vinklats till att djupare 

beskriva hur stress motverkas och hanteras. Utbildningen beskriver nu till skillnad 

från förr vilka olika typer av stress som finns. Det är inte bara den akuta stressen som 

är viktig för officersaspiranterna att ha kunskap om utan även kumulativa stressen och 

de sena stressreaktionerna.  

 

Min slutsats är att kurslitteraturen mellan år 2000-2014 har förändrats i och med att 

det har identifierats nya behov av vad en officer bör ha för kunskap i stress för att 

kunna möta de krav som ställs avseende dagens insatsförsvar.  
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5.2 Förslag till framtida forskning 

I uppsatsen har jag identifierat ytterligare forskningsfrågor som skulle vara intressanta 

att undersöka inom ämnet stress. Uppsatsen har undersökt hur kurslitteraturen som 

använts i utbildningen, för blivande officerare på miltärhögskolan Karlberg i stress, 

har förändrats i samband med omställningen från invasionsförsvar till insatsförsvar. 

Det skulle vara intressant med en tidsstudie som sträcker sig längre tillbaka i tiden för 

att undersöka om officersaspiranter alltid har utbildats i stress. Har stress alltid varit 

ett ämne som officersaspiranter har fått utbildning i? 

 

Undersökningen har varit en tidsstudie och det skulle också vara intressant med en 

jämförande studie av utbildningen som svenska officersapiranter får i stress och 

någon annan nations officersaspiranter. Lämpligt skulle vara att välja en nation som 

har likande internationella uppdrag som den svenska Försvarsmakten har. Finns det 

några skillnader mellan den utbildningen svenska och (till exempel) danska 

officersaspiranter får i stress och stresshantering?  

 

Undersökningen är avgränsad till att undersöka hur kurslitteratur i stress för blivande 

officerare har förändrats i och med fokusskiftet från invasionsförsvar till insatsförsvar. 

Det skulle även vara interessant att undersöka hur utbildningen i ledarskap förändrats 

efter fokusskiftet. Har nya ledarskapsegenskaper upptäckts som är fördelaktiga i 

insatsförsvaret och har utbildningen förändrats i och med det? 
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