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HANDLINGAR

Förmågan att leda under extrem stress 
kan ses som den mest centrala och 
unika i officerares kompetensprofil. 

Fördjupad kunskap om ledarskap under 
stark stress är därför angelägen. Syftet 
med denna artikel är att bidra till en ökad 
förståelse av detta ledarskap.

Artikelns empiriska underlag är häm-
tat från tre olika forskningsprojekt med 
övertecknad som projektledare. Det första 
benämns Ledarskap och stress och ryms 
sedan snart tio år i Försvarsmaktens Forsk-
nings- och Teknikutvecklingsprogram 
(FoT). Ur detta projekt hämtas en intervju-
studie med svenska och norska officerare. 
Dessa informanter hade erfarenhet av att 
leda mindre enheter under akut stress, till 
exempel i samband med beskjutning vid 
internationell tjänstgöring i forna Jugo-
slavien. Medlemmarna i dessa enheter var 

som regel välkända av ledaren i fråga.1

Det andra projektet pågår 2004-2006, 
finansieras av Räddningsverket, och 
benämns Ledarskap och beslutsfattande 
under stress vid komplexa olyckor. En in-
ledande kvalitativ studie är avslutad.2Här 
intervjuades chefer ur kommunal rädd-
ningstjänst som varit ledare vid insatser 
med ett betydande komplexitetsomfång. 
Dessa episoder pågick under längre tid än 
händelserna i den första studien (minst en 
vecka). Vidare kännetecknades de av att 
cheferna var ledare för en stor insatsorga-
nisation där man kände några väl, några 
delvis och några inte alls.

Det tredje och sista projektet finansieras 
av Krisberedskapsmyndigheten under 
2005-2007 och har titeln Ledarskap och 
beslutsfattande vid komplexa olyckor och 
kriser. Även i detta projekt utfördes en in-

Ledarskap under stark stress

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I 
den 6 september 2005 av professor Gerry Larsson

1 Larsson, Gerry; Johansson, Ann; Jansson, Tina och Grönlund, Gunilla: ”Ledarskap under akut stress: en 
kvalitativ svensk-norsk intervjustudie” i Larsson, Gerry (red): Ledarskap under stress, Försvarshögsko-
lan, Ledarskapsinstitutionen, Karlstad 1999, s 13-33.  
Larsson, Gerry; Johansson, Ann; Jansson, Tina; Grönlund, Gunilla: “Leadership under severe stress: a 
grounded theory study” in Lester, Richard; Morton, Glenn (red): Concepts for Air Force Leadership, Air 
University, Maxwell, AL 2001, s 441-447.

2  Sjöberg, Misa; Wallenius, Claes och Larsson, Gerry: Leadership in complex, stressful rescue operations: 
a qualitative study, submitted for publication.
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ledande kvalitativ studie.3 Studien handlar 
om ledarskap på myndighetsnivå efter Tsu-
namikatastrofen i Indiska oceanen den 26 
december 2004. Tre myndigheter ingick i 
studien: Försvarsmakten, Räddningsverket 
och Socialstyrelsen. Intervjuer gjordes dels 
med personer ur myndigheternas ledning i 
Sverige, dels med ledare i myndigheternas 
insatsstyrkor i Thailand. Till skillnad från 
ledarskapet i de två förstnämnda studierna 
handlade det här om att leda med befälsrätt 
inom egen organisation, samtidigt som 
man skulle leda i samverkansform (utan 
befälsrätt med) andra aktörer.

Sammanfattningsvis har således tre 
studier av ledarskap under stark stress ge-
nomförts. De studerade episoderna skiljer 
sig påtagligt åt när det gäller varaktighet, 
organisatorisk komplexitet och berörda 
yrkesgrupper. Gemensamt för alla tre är att 
det handlade om verkliga händelser (och 
inte övningar) och att bristfälligt ledarskap 
och beslutsfattande sannolikt skulle kunna 
få starka negativa konsekvenser. Mer pre-
ciserat är syftet med artikeln att genom en 
reanalys av dessa befintliga data kvalitativt 
identifiera och värdera kontextspecifika 
respektive gemensamma ledarskapsför-
hållanden.

Artikeln disponeras på följande sätt. In-

ledningsvis summeras några centrala drag 
ur ledarskaps- respektive stressforskning. 
Därefter presenteras resultaten från de tre 
olika studierna kortfattat. Slutligen görs ett 
försök till ovan nämnda reanalys.

Om ledarskap 
Denna beskrivning av olika typer av 
ledarskap är hämtad ur Larsson och Kal-
lenberg.4

Det har gjorts åtskilliga försök att defi-
niera ledarskap under årens lopp. Hittills 
har ingen definition vunnit allmän accep-
tans, bland vare sig forskare eller praktiker. 
Vissa teman återkommer dock i flertalet 
ansatser. Hit hör formuleringar som ”att 
påverka någon/några i syfte att nå ett visst 
mål” (för en översikt, se5).

Ledarskap tycks således vara ett svår-
fångat fenomen. Ett sätt att närma sig 
begreppet är att identifiera olika typer av 
ledarskap. 

De lägsta hierarkiska nivåerna i en orga-
nisation kännetecknas av direkt ledarskap. 
Detta innebär att ledaren har direkt kontakt 
med de personer han eller hon leder. Man 
kan ”se varandra i ögonen”. I militära or-
ganisationer är merparten av ledarskapet 
inom kompaniets ram av denna karaktär. 
Enligt Hersey och Blanchard6 är det önsk-

3 Vrbanjac, Aida; Danielsson, Erna och Larsson, Gerry: ”Leadership in Swedish authorities following the 
Tsunami disaster”, in preparation.

4 Larsson, Gerry; och Kallenberg, Kjell: “Inledning” i Larsson, Gerry; Kallenberg, Kjell (red.): Direkt 
ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm 2003, s 16-19.

5 Bass, Bernhard: Bass & Stogdill’s handbook of leadership: theory, research, and managerial applications. 
Third edition, The Free Press New York, 1990.

6 Hersey Paul och  Blanchard, Kenneth: Management of organizational behavior: utilizing human resources, 
Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ 1969.
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värt att det direkta ledarskapet på de lägre 
hierarkiska nivåerna utmärks av en omfat-
tande sakkunskap inom det område där 
uppgifterna skall lösas. Däremot är det inte 
lika nödvändigt att förstå organisationen i 
hela dess komplexitet.

Ledarskap på organisatorisk mellannivå 
och exekutiv nivå utövas ofta i indirekt 
form.7 På denna nivå har ledaren direkt 
kontakt med sina närmaste underchefer 
och med en mindre stab. Kontakten med 
merparten av medarbetarna är dock indi-
rekt, eftersom det självfallet är svårt att 
bygga upp och vidmakthålla personliga 
relationer med kanske 1 000 personer. 
Kontakten sker i stället främst via de un-
derställda cheferna. Ledarskapet innebär 
således i första hand att vara chef för che-
fer. Bataljons- och brigadchefers ledarskap 
är främst av denna karaktär. På denna nivå 
är förmågan till överblick och abstraktion 
särskilt angelägen.

Även på den högsta organisatoriska ni-
vån – den exekutiva – har ledare självfallet 
direkt kontakt med sina närmaste underche-
fer och med en större stab. Kontakten med 
merparten av organisationens medlemmar 
sker dock nästan enbart indirekt via flera 
nivåer av underchefer, eller så är den en-
kelriktad via medierna. Komplexiteten i 

uppgiften kommer till uttryck inom många 
områden. Ett exempel är nödvändigheten 
att kunna vara ytterst flexibel: mångårig 
framförhållning ena stunden och snabba 
svar till massmedier rörande ett akut pro-
blem i nästa. Ledarskapet på den exekutiva 
nivån måste också kunna balansera mellan 
krav från den egna organisationen och krav 
från den politiska nivån eller en styrelse.9 
Det är uppenbart att detta ledarskap ställer 
höga krav på förmåga till överblick och 
abstraktion liksom omfattande kunskaper 
om politik och statsförvaltning.

Utöver dessa kvaliteter lyfter Hersey 
och Blanchard8 även fram ytterligare en 
förutsättning för ett gott ledarskap som 
de benämner ”human skill”. På svenska 
skulle vi nog säga social kompetens. Det 
handlar om att förstå och fungera ihop med 
andra människor. En del hävdar att detta 
är ledarskapets innersta och tidlösa kärna 
– betydelsefull för ledarskap i såväl direkt 
som indirekt form på alla organisatoriska 
nivåer.

Om stress
Stressteori rymmer i sig flera olika inrikt-
ningar. Utgångspunkten i detta kapitel 
utgörs av den i huvudsak psykologiska 
modell som utvecklats av den amerikanske 

7 Jacobs, T O och Jaques, Eliott: “Executive leadership” in Gal, Reuven och Mangelsdorff, David (red.): 
Handbook of military psychology, John Wiley & Sons, New York 1991, s 431-477.

8 Larsson, Gerry; Sjöberg, Misa; Vrbanjac, Aida och Björkman, Torsten: “Indirect leadership in a military 
context: a qualitative study on how to do it”, The Leadership & Organization Development Journal, vol 
26, no 3, s 215-227.

9 Lazarus, Richard: Psychological stress and the coping process, McGraw-Hill, New York 1966. 
Lazarus, Richard:Emotion and adaptation Oxford University Press, New York 1991. 
Lazarus, Richard: Stress and emotion: a new synthesis, Free Association Books, London 1999. 
Lazarus, Richard och Folkman, Susan: Stress appraisal and coping, Springer, New York 1984.
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forskaren Richard Lazarus med kolleger 
under de senaste decennierna.9 Vi börjar 
med en överblick och går därefter in på 
de olika delarna.10

”Sanningen bor i betraktarens öga” 
är en central tes inom stressteorin. Med 
detta menas att vi måste skilja mellan den 
yttre ”objektiva” verkligheten och den 
inre representationen av denna verklig-
het. Vår bild av yttervärlden byggs upp 
genom våra sinnesintryck. Det vi ser, hör, 
känner, luktar och smakar på omvandlas i 
hjärnan till en slags spegelbild av den yttre 
världen. Men, och detta är viktigt, denna 
inre bild byggs inte upp automatiskt som 
en perfekt avbild av den yttre verkligheten. 
Vi tillskriver yttre skeenden en subjektiv 
innebörd och mening. Olika personer kan 
uppfatta en och samma händelse helt olika 
på grund av att de har olika läggning och 
livserfarenheter och befinner sig i olika 
livssituationer. Dessa orsaksfaktorer skall 
vi strax återvända till. Den centrala tanken 
är att när vi formar vår bild av världen, 
tolkar vi den. Det som uppfattas som en 
stressor av en person behöver inte upplevas 
på samma sätt av en annan. Sanningen bor 
i betraktarens öga. För att förstå stress som 
ett individuellt fenomen är det därför nöd-
vändigt att förstå den enskildes tolkning av 
potentiella yttre och inre stressorer.

Tolkningen av en given situation kan gö-
ras förmedvetet på bråkdelar av en sekund 
eller medvetet och omsorgsfullt. (Det eng-
elska begreppet är ”appraisal”. Svenska 

ord som tolkning, bedömning eller värder-
ing är inte helt lyckade, då de antyder att 
det måste handla om en process som tar 
tid och kräver eftertanke.) Tolkningspro-
cessen innefattar två grundfrågor, vilka är 
beroende av varandra. Den första fråga 
man intuitivt ställer sig när man möter en 
ny situation är: ”Är det hotfullt”? (primär 
tolkning). Den andra frågan är: ”Vad kan 
jag göra?” (sekundär tolkning). En och 
samma händelse uppfattas som olika hot-
full beroende på vilka handlingsalternativ 
som står till buds. Enligt Lazarus och 
Folkman11 kan en individ tolka en situa-
tion som irrelevant, gynnsam/positiv eller 
stressfylld. Om den tolkas som stressfylld 
kan den vidare tolkas som utmanande, hot-
full och/eller som övermäktig. Samtidigt 
börjar vi omedelbart att både medvetet 
och omedvetet försöka bemästra den. 
Ansträngningarna att bemästra situationen 
fyller två funktioner. För det första försöker 
vi att påverka själva problemet, så kallad 
probleminriktad stresshantering. För det 
andra försöker vi påverka de känslor som 
väcks, till exempel rädsla eller vrede, så 
kallad känsloinriktad stresshantering. 
Båda dessa former av bemästring äger 
rum parallellt.

Tre studier av ledarskap under 
stress

Militärt ledarskap under akut stress
I figur 1 presenteras en modell av ledarskap 

10  Hämtad ur Larsson, Gerry och Setterlind, Sven: Om konsten att hantera sitt liv: handbok i stresshantering, 
Vårdförbundet/Studentlitteratur, Stockholm 1994.

11 Op cit. Fotnot 9.
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Ledarskap under akut stress
Uppgiftsinriktat ledarskap
Relationsinriktat ledarskap

•
•

Situationell anpassning

Ledarskap i vardagen
• Tillitsskapande ledarskap
•  Övningar

Ledarkarakteristika
• Generellt personbeskrivande
• Yrkesrelaterade

 Organisationskarakteristika
• Struktur och värden
• Medlemmarna

   BAKOMLIGGANDE FÖRHÅLLANDEN

Figur 1. Modell av ledarskap under akut stress och dess bakomliggande förhållanden (hämtad ur 
Larsson m fl, 1999, s 17).
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under akut stress hämtad ur Larsson m fl 
kvalitativa intervjustudier.12

Modellen visar att ledarskap under akut 
stress kan förstås mot bakgrund av flera 
samverkande faktorer. Samspelet mellan 
karakteristika hos ledaren och organisa-
tionen formar det vardagliga ledarskapet. 
Dessa förhållanden påverkar den anpass-
ning som sker till akuta situationers krav 
och ledarskapet i dessa.

Ledarkarakteristika. Två huvudgrupper 
av ledarkarakteristika är betydelsefulla för 
ledarskap under akut stress – generellt per-
sonbeskrivande respektive yrkesrelaterade. 
Till generellt personbeskrivande karak-
teristika hör förhållanden som god fysisk 
kapacitet, en tillitsfull personlighet och en 
tillitsfull värdegrund.  Till yrkesrelaterade 
karakteristika hör fyra kompetenser som är 
direkt relaterade till arbetet. Det handlar 
om yrkeskunnande/fackkompetens, social 
uppgiftsrelaterad kompetens att kunna 
avläsa de egna gruppmedlemmarnas för-
måga att klara en viss uppgift, förmåga att 
vara omtänksam, samt identifikation och 
engagemang.  

Organisationskarakteristika. Viktiga 
organisationskarakteristika är organisatio-
nens struktur och värden respektive dess 
medlemmar. Struktur och värden har att 
göra med organisationens fysisk-tekniska 
förhållanden. Organisationer är mer el-
ler mindre resursstarka vad gäller såväl 
omgivande infrastruktur som egen fysisk-
teknisk struktur. Det kan handla om till-
gången till vapensystem och annan teknisk 
utrustning och dess kvalitet. Chefers tillit 

och ledarskap under akut stress underlättas 
av en gynnsam situation härvidlag.

Det handlar också om formella och 
informella regler och rutiner. Detta kan 
benämnas organisationens administrativa 
förhållanden. Här kan en kombination 
av två förhållanden spåras. Det ena är att 
ledarskap under akut stress underlättas om 
det finns en tydlig roll- och ansvarsför-
delning mellan olika aktörer. Det kan till 
exempel handla om en klar och entydig 
befälshierarki. Det andra förhållandet är 
att ledarskap under akut stress underlättas 
om det i vardagen vuxit fram ett kommu-
nikationsmönster där olika aktörer fritt 
samverkar utan hänsyn till formell hierarki. 
Man skulle kunna likna detta vid att man 
lägger ut en fri nätverksstruktur över den 
formella hierarkin. Ju mer den informella 
nätverksstrukturen dominerar skeendet 
i vardagen, desto effektivare blir den 
formaliserade kommandostrukturen när 
nätverksstrukturen träder tillbaka under 
akut stress och vice versa.

En tredje grupp av svar under katego-
rin struktur och värden kan benämnas 
organisationens grundläggande värden. 
Det handlar om vilka värden och mål 
organisationen lyfter fram, hur tydligt det 
görs och hur konsekvent det betonas av 
organisationens ledning. Antagandet är 
att ledarskap under akut stress underlät-
tas om organisationens grundläggande 
värden är tydliga och välkända och att de 
överensstämmer med flertalets personliga 
värderingar. 

Kategorin organisationens medlemmar 

12 Op cit. Fotnot 1.
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byggs upp av tre grupper av svar. De två 
första har huvudsakligen samma innehåll 
som de två kategorierna under dimen-
sionen ledarkarakteristika. Vi kallar dem 
generellt personbeskrivande karakteristika 
respektive yrkesrelaterade karakteristika. 
Allmänt sett torde ledarskap under akut 
stress underlättas av om organisationens 
medlemmar är resursstarka i dessa två 
avseenden.

Den tredje svarsgruppen benämner vi 
gruppkänsla och sammanhållning. Ut-
tryck som ömsesidig tillit och respekt, 
kamratskap och stödjande klimat är alla 
viktiga för gruppkänslan och samman-
hållning. Kopplingen till ledarskap under 
akut stress är tydlig. Detta underlättas i 
grupper med stark gruppkänsla och sam-
manhållning och vice versa. Internationella 
studier genomförda i samband med strid 
har återkommande visat att enhetens sam-
manhållning och moral är viktiga för såväl 
den enskildes som för gruppens presta-
tion. Bristande gruppsammanhållning har 
dessutom visat sig vara en stark riskfaktor 
för psykiska sammanbrott i samband med 
väpnad strid. 

Ledarskap i vardagen. Ett dominerande 
tema i svaren kring ledarskap under stress 
är betydelsen av ömsesidig tillit mellan 
ledaren och de ledda. Svaren på ett antal 
följdfrågor visar på ett lika entydigt sätt att 
denna tillit är något som byggs upp i det 
vardagliga ledarskapet. Följande svarsty-
per har kunnat identifieras. Sammantagna 
bygger de upp kategorin tillitsskapande le-
darskap: synlighet, respektfull behandling 
av individer, högt i tak, värden, moral och 

äkthet samt kompetens.
Till ledarskap i vardagen hör också att 

genomföra övningar där man avsiktligt ef-
tersträvar en hög stressnivå. Allmänt sett är 
det ju så att, ju mer realistisk utbildningen 
är, desto bättre förberedd kommer soldaten 
att vara inför kommande uppgifter. 

Ledarskap under akut stress. Ömsesidig 
tillit mellan ledare och grupp är ett åter-
kommande tema i svaren på frågor om vad 
som kännetecknar framgångsrikt ledarskap 
under stress. Innehållsligt återkom i under-
sökningen samma typer av argument som 
vi redovisat ovan under ledarskap i var-
dagen. Men här betonas särskilt ledarens 
kompetens, dels i förhållande till uppgif-
ten, dels i förhållande till att leda sin grupp. 
Kategorin uppgiftsinriktat ledarskap byggs 
upp av fem förhållanden: 

stanna upp och överblicka
tänka framåt
risker med övermod
hantering av egna känsloreaktioner
tydlighet mot högre chefer. 

Stanna upp och överblicka innebär att 
stanna upp en stund inför viktiga beslut, 
om så bara för några sekunder. En studie 
av ordningspoliser visade att erfarna po-
liser stannade upp några ögonblick innan 
de gick in för att bryta ett lägenhetsbråk. 
Därigenom hann de se om det fanns knivar, 
flyktvägar eller annat som kunde påverka 
händelseförloppet. Oerfarna poliser blev 
däremot så påverkade av stressen att de 
omedelbart ingrep.13 Överblicken gick för-
lorad genom att chefer fastnade i detaljer 

•
•
•
•
•
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can kill”. Rädsla för överordnades eller 
massmediernas reaktioner kan också leda 
till att man som ledare ägnar mer möda åt 
att rädda sitt eget skinn än att tänka och 
agera proaktivt.

En tredje typ av svar handlar om risker 
med övermod. Själviska och övermodiga 
ledare under stress ser inte sina egna be-
gränsningar och kan dra in gruppen i 
problem. De som tror sig vara ofelbara 
reagerar ofta enkelspårigt under hög stress. 
De lyssnar inte på andra och litar inte på 
gruppen. Även om dessa ledare har hög 
kompetens inom det aktuella området tar 
de på sig en alltför stor arbetsbörda och 
riskerar att snabbt ”gå in i väggen”.

En fjärde aspekt handlar om hantering 
av egna känsloreaktioner. Forskningen 
antyder att ledare bör visa sig vara ”la-
gom sårbara”. Visar de upp en fasad av 
fullständig oberördhet, eller en oförmåga 
att hantera sina känslor, tappar man lätt 
förtroendet för dem. Okontrollerade käns-
loreaktioner leder emellertid också ofta till 
en förlorad auktoritet. Röstläge och tonfall 
är viktiga instrument för att mildra stress. 
Om en ledare inte förmår behålla sitt lugn 
är det bättre att erkänna svårigheterna men 
hantera dem optimistiskt och uppgiftsinrik-
tat. En sådan positiv inställning kan smitta 
av sig på gruppen.

Den femte uppgiftsrelaterade koden 
är tydlighet mot högre chefer. Svenska 

och därigenom inte såg alternativa hand-
lingsmöjligheter eller ens kunde bedöma 
konsekvenserna av egna handlingar. Själv-
fallet finns även en risk att underskatta 
situationens allvar. I högstressituationer är 
det även väsentligt att ha sådan överblick 
att man kan avgöra när det inte finns någon 
återvändo och vilka avgörande beslut som 
då måste fattas. Detta framkom tydligt i en 
studie av australienska och svenska flygfö-
rare som tvingats att utlösa katapulten för 
att överleva.14

Ett andra kännetecken på ett gott upp-
giftsinriktat ledarskap under stress är att 
tänka framåt. Ledaren måste snabbt kunna 
överblicka läget och sedan tänka framåt 
(proaktivt). Motsatsen medför en risk att 
ledaren i stället blickar bakåt. Att välja en 
uppgift som enbart kräver tidigare förvär-
vad yrkeskunskap, men där man känner en 
trygghet, kan vara ett exempel på bristande 
proaktivt tänkande. I psykologiska termer 
kan detta ses som en form av regression. 

Andra uttryck för regression är att 
ledaren blir paralyserad eller ger upp. 
Ytterligare ett exempel på frånvaro av 
proaktivt tänkande är att ledaren uppvisar 
en påtaglig osäkerhet inför vad som bör 
göras i nästa steg. Det skapar osäkerhet i 
gruppen. Oförmåga att konstruktivt tänka 
framåt kan även leda till överdriven om-
tänksamhet om gruppen och otillräcklig 
uppmärksamhet på uppgiften: ”kindness 

13 Larsson, Gerry; Kempe, Christina och Starrin, Bengt: ”Appraisal and coping processes in acute, time-limited 
stressful situations: a study of police officers”, European Journal of Personality, 1988, vol 2, s 259-276.

14 Larson, Gerry och  Hayward, Brent: “Appraisal and coping processes immediately before ejection: a study 
of Australian and Swedish pilots”, Military Psychology, 1990, vol 2, s 37-44.
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Figur 2. Ledarskap och beslutsfattande under stress vid komplexa olyckor: en hypotetisk model 
modifierad från Sjöberg m fl, 2005, s 27

 Räddningsinsatsens utfall

Under räddningsinsatsen  

  Stark   Ledarskap  hög
  Svag   Beslutsfattande   låg  stress kvalitet av

Gynnsamt   Drabbade
    för Ledaren
Ogynnsamt   Organisationen

}} }  }

 Om människor är hotade

  Möjlighet att påverka 
Tolkning av 

   
  Vardagliga arbetsförhållanden

 Gynnsamma Individuella ledar- 
 Ogynnsamma  Organisatoriska  }}}

}

förhållanden
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soldater och officerare som tjänstgjort i 
Bosnien-Herzegovina påpekar att en del 
chefer inte vågade ifrågasätta order de an-
såg vara olämpliga. De vågade heller inte 
be om förtydliganden även om de uppfat-
tade ordern som otydlig. Detta kunde leda 
till felaktigheter vilket resulterade i att 
gruppen utsattes för onödiga risker.

Kategorin relationsinriktat ledarskap 
byggs upp av fyra grupper av svar: 

• tydlig ledarroll
• förmåga att motivera gruppmedlem- 

marna inför uppgiften
• individuell omtanke genom aktivering
• krishantering efter akuta situationer. 

En tydlig ledarroll innebär att ledaren är 
villig att ta ansvar, att man vågar att ge 
order och vid behov uppträder auktoritärt. 
Det handlar om att kunna skifta från en 
demokratisk ledarstil till en mer styrande 
och göra det på ett sätt så att gruppmed-
lemmarna förstår nödvändigheten av det. 
I officersutbildning uttrycks detta ofta 
som Våga vara chef! Genomförda stu-
dier pekar på att oerfarna ledare ofta får 
problem att hävda sin auktoritet i akuta 
stressituationer. 

Den andra gruppen av svar handlar om 
att motivera gruppmedlemmarna inför 
uppgiften. Betydelsen av information före 
ett uppdrag framhålls, till exempel genom 
att cheferna mentalt förbereder soldaterna 
på vad de kan förvänta sig. Det handlar om 

att motivera en given uppgift och att göra 
det på ett sätt som skapar en positiv stäm-
ning, ”Vi kommer att klara det här”. 

En annan viktig aspekt är individuell 
omtanke genom aktivering. En norsk 
psykolog framhöll att ”omtanke behöver 
inte nödvändigtvis vara att du klappar folk 
på axeln och tröstar. Det kan lika gärna 
vara att du tar tag i dem och ger dem en 
uppgift.” Meningsfulla uppgifter dämpar 
ångesten. 

Den fjärde och sista gruppen av svar tar 
upp krishantering efter akuta situationer. 
Det är viktigt att ledaren kan hantera 
känslor som tvivel, vrede, sorg och skuld 
efter akuta stressituationer. Ledaren ”skall 
kunna gå in och även ha en del tunga 
samtal med sina medarbetare” som en 
norsk officer uttryckte det. Lika väsentlig 
är ledarens symbolfunktion när någon 
skadats svårt eller omkommit. Ledaren 
ger händelsen ett ansikte och är talesman 
för enheten gentemot medier och andra 
utomstående. 

Ledarskap vid komplexa 
räddningsinsatser.
I figur 2 presenteras en modell över ledar-
skap och beslutsfattande vid komplexa 
olyckor hämtad ur Sjöbergs, Wallenius och 
Larssons15 kvalitativa intervjustudie.

Figur 2 visar att ledarskap vid komplexa, 
stressfyllda räddningsinsatser kan förstås 
utifrån tre vida kategorier av betingelser. 

15 Sjöberg, Misa; Wallenius, Claes; Vrbanjac, Aida och Larsson, Gerry: Ledarskap och beslutsfattande under 
stress vid komplexa olyckshändelser inom svensk räddningstjänst: en kvalitativ intervjuundersökning,  
rapport Serie T:31, Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management, Karlstad 2005.
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De vardagliga arbetsförhållanden påverkar 
ledarskapet under komplexa, stressfyllda 
räddningsinsatser, viket i sin tur påverkar 
de efterföljande vardagliga arbetsförhål-
landena etc.

Vardagliga arbetsförhållanden. Denna 
svarskategori innefattar inte alla vardagliga 
betingelser utan lyfter fram sådana som 
enligt informanterna är relevanta för ledar-
skapet vid faktiska räddningsinsatser. Föl-
jande fyra svarsgrupper kunde identifieras: 
utbildning och övning, tidigare erfarenhet 
av insatsledning, personkännedom samt or-
ganisationsklimat. Modellen (figur 2) visar 
att alla dessa bakomliggande förhållanden 
kan vara gynnsamma eller ogynnsamma på 
såväl individ- som organisationsnivå.

Under räddningsinsatsen. Detta är mo-
dellens huvudkategori. Den innefattar tre 
ömsesidigt beroende aspekter: ledarens 
tolkning av situationen, hans eller hennes 
stressreaktioner samt hans eller hennes 
ledarbeteende och val av styrmetoder.

Det centrala i ledarens tolkning av situa-
tionen är vederbörandes bedömning av vad 
som står på spel, särskilt människors liv, 
och om situationen kan bemästras med till-
gängliga resurser. Denna tolkning påverkas 
också av hur han eller hon uppfattar inver-
kan av andra inblandade organisationer, 
frivilliga, medier och allmänheten.

Ledarens stressreaktioner formas till 
stor del av hur han eller hon tolkar ovan 
nämnda balans mellan risker och kontroll-
möjligheter. I gynnsamma fall var följande 
typ av svar vanliga: ”Blev inte stressad 
utan taggad” och ”Upplevde mig själv som 
fokuserad under insatsen”. Typiska svar i 
ogynnsamma fall var: ”Blev mentalt block-
erad, kunde inte se några lösningar” och 
”Du märker inte själv när du är slutkörd 
och inte kan hantera situationen längre”.

Ledarens beteende och val av styr-
metoder kommenterades på olika sätt. 
Fem svarsgrupper kunde identifieras. En 
handlade om staber, dels en fältstab nära 

Figur 3. Ledarskap med befälsrätt inom egen myndighet och i samverkansform mellan myndig-
heter på lednings- och fältnivåerna efter Tsunamikatastrofen.

Organisation        Försvarsmakten   Räddningsverket   Socialstyrelsen

Central nivå-
ledning i Sverige

Fältnivå
i Thailand



67

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

5-20055-2005

insatsarbetet dels en bakre, strategisk stab. 
Det kunde vara svårt att bygga upp den bakre 
staben tillräckligt fort. Personalen i de 
olika staberna kunde också ha olika bilder 
av händelsen, vilket påverkade samarbetet 
mellan staberna liksom mellan staberna 
och insatsstyrkan ute på fältet.

En andra grupp av svar handlade om 
praktiska rutiner. Dessa kunde handla om 
behovet av pauser och vila. Ett illustre-
rande citat: ”Ett stort misstag var att jag tog 
för lätt på behovet av avlösning och vila”. 
En annan aspekt som berördes var bristfäl-
lig rapportering när ett skiftlag lämnade 
över till ett annat. Praktiska rutiner kunde 
också handla om logistiska problem, till 
exempel mat, dryck och kommunikations-
utrustning.

En tredje typ av svar handlade om oklara 
roller. Ett citat ”Rollfördelningen var oklar 
i början, men det berodde nog på brist på 
personal”. En annan aspekt som blev på-
taglig vid långvariga insatser var att samma 
person kunde ha olika roller under olika 
skift. Ett annat citat: ”Det var tröttsamt 
att byta roller. Det tog mycket energi och 
koncentration. Jobbigt att ställa om sig 
emotionellt”. Rollbyten underlättades av 
god personkännedom och av man hade 
tränat på rollbyten under övningar.

En fjärde grupp av svar handlade om or-
ganisationens storlek och behovet att leda 
många. Några typiska svar: ”Ovant att leda 
så många”, ”Inte alla kan föra befäl över 
så många, det är ovanligt inom räddnings-
tjänsten” och ”Skulle delegerat mer”.

Den femte och sista svarsgruppen hand-
lade om olika aspekter på beslutsfattande 
och ledarstil. Brist på proaktiva beslut 

påtalades; på grund av överbelastning av 
information tenderar man att enbart reagera 
händelsestyrt under insatsens mest stress-
fyllda moment. Olika ledarstilar beskrevs 
också. En insatsledare sa: ”Inga strikta 
order. Lugn ordergång. Resonemang om att 
nu gör vi så här. Ingen militärisk stil.” En 
annan chef sa så här: ”Militärt beslutsfat-
tande när det var som mest kritiskt, pekade 
då med hela handen”.

Insatsens utfall. Svarskategorin ”insat-
sens utfall” rymmer insatsrelaterade kon-
sekvenser av händelsen och räddningsin-
satsen. Kategorin fokuserar på ledaren och 
de vardagliga arbetsförhållandena, snarare 
än på situationen för drabbade. Tre grupper 
av svar kunde identifieras. En handlade om 
ledarens värdering av utfallet. Typiska svar 
här handlade om människors liv och even-
tuella skador. Två mycket olika illustrer-
ande citat: ”Utfallet var bra för ingen blev 
skadad, trots att händelsen ändrades snabbt 
och varade länge” och ”En brandman dog, 
inga mer kommentarer”.

En andra grupp av svar handlade om or-
ganisationsklimat. En gynnsam värdering 
av episoden kunde åtföljas av kommentarer 
som: ”Det har blivit en annan inställning 
efter det här, vi gjorde det tillsammans, 
det har svetsat oss samman.” När utfal-
let var ogynnsamt (en händelse där en 
brandman dog) sade en av informanterna: 
”Anklagelser efteråt, både från andra och 
från mig själv.”

Den tredje och sista svarsgruppen hand-
lade om ledarnas stressreaktioner efter 
händelsen. Ett svar som tolkades som 
gynnsamt var: ”Det var viktigt att återgå 
till arbetet, att inte gömma sig, att känna 

Organisation        Försvarsmakten   Räddningsverket   Socialstyrelsen

Central nivå-
ledning i Sverige

Fältnivå
i Thailand
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stödet. Det var här man skulle vara”. Av-
slutningsvis redovisas ett par citat som 
visar på ogynnsamma stressreaktioner 
efter händelsen: ”Det jobbigaste var när 
jag ringde hem och min fru frågade hur jag 
mådde, då kom alla känslorna upp” och ”vi 
hade en del sjukskrivningar efteråt.” 

Ledarskap vid stressfylld 
myndighetssamverkan
Figur 3 illustrerar de olika ledarskapsa-
renor som ingick i studien av ledarskap 
efter Tsunamikatastrofen. Inom var och 
en av de tre undersökta myndigheterna 
fanns ett förhållande ledning – fält med den 

förstnämnda i Sverige och den sistnämnda 
i Thailand. Därutöver fanns det, dels på 
ledningsnivån, dels på fältnivån, en omfat-
tande samverkan mellan myndigheterna. 

Redovisningen av resultat från denna 
undersökning görs kortfattat eftersom 
analysarbetet ännu inte är slutfört.16 Jag 
koncentrerar därför framställningen på ett 
förhållande som inte påtalats, eller betonats 
betydligt mindre, i de två tidigare redovi-
sade undersökningarna.

På samma sätt som i studien av ledar-
skap vid komplexa räddningsinsatser 
framkom chefers tolkning av balansen 
mellan risker och hanteringsmöjligheter 

FÖRE INSATSEN
Utbildning och övning
Tidigare erfarenhet av skarpa insatser
Personkännedom
Vardagligt arbetsklimat

UNDER STRESS
Ledarens tolkning av balansen mellan uppfattade hot och uppfattade 
bemästringsmöjligheter 
Akuta stressreaktioner
Ledarens proaktiva / reaktiva agerande
Entydig befälskedja och tydligt ledarskap

EFTER INSATSEN
Händelserelaterade stressreaktioner
Behov av krishantering
Vardagligt arbetsklimat påverkas

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Tabell 1. Ledarskap under stress - förhållanden av generell betydelse

16 Vrbanjac, Aida; Danielsson, Erna och Larsson,Gerry: ”Leadership in Swedish Authorities following the 
Tsunami Disaster”, in preparation.
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Tabell 1. Ledarskap under stress - förhållanden av generell betydelse

OMGIVNING
Grad av omvärldsberoende, t ex förekomst av hinder/möjligheter avseende:
• dynamiska stressorer (till exempel branden, översvämningen, terrorister, fiender etc)
• geografiska och klimatmässiga förhållanden
• legala förhållanden (till exempel myndighetsregler, internationella överenskommelser 
       etc)
• infrastrukturella förhållanden
• miljömässiga hänsyn
• tredje part (till exempel drabbad/inblandad lokalbefolkning)
• mediakontakter

ORGANISATIONEN
Huvudmannens (till exempel regering, kommunal nämnd, styrelse) krav/resursbild
Storlek och komplexitet till exempel
• vertikal differentiering
• horisontell differentiering 
• rumslig differentiering
Formaliseringsgrad, till exempel
• maktreglering (till exempel centralisering - decentralisering av chefers formella makt)
• rutinstyrning till följd av höga krav på processtillförlitlighet i riskfylld verksamhet 
       med komplicerade tekniska system
• professionsaspekter, till exempel 
 o  inträdeskrav (till exempel utbildning, legitimation etc)
 o  vetenskapliga evidenskrav på verksamhetens vad och hur
 o  sanktionssystem
Organisationskulturella karakteristika
• grad av ”småprats-tolkningstradition”
• grad av tradition av rollbaserat inflytande (till exempel utifrån kön, ålder, expertstatus, 
      fackförening etc)

GRUPPEN
Sammanhållning och anda
Kvalitet på grupp-processer (till exempel kommunikation, konflikthantering etc)

som central. Detta gällde såväl på central 
myndighetsledningsnivå som chefer ute på 
fältet. I Tsuanmifallet framkom emellertid 
dessutom en annan balansakt som betydel-
sefull. Denna handlade om behovet av fri-
het och handlingsutrymme å ena sidan och 
struktur och tydliga mandat å den andra. 
Denna behovskonflikt ändrades ständigt 
utifrån händelseutvecklingen. Ett par 

tydliga skillnader mellan myndigheterna 
utkristaliserades. En kunde relateras till 
erfarenhet av akuta insatser. Chefer från 
Räddningsverket hade generellt sett störst 
sådan erfarenhet. Detta tycktes innebära 
en större tolerans för kaos, ett flexiblare 
agerande och ett mindre struktur- och 
kontrollbehov. En annan skillnad mellan 
myndigheternas hantering av balansen 

Figur 4. Urval av omgivnings-, organisations- och gruppförhållanden av betydelse för ledar-
skap (hämtad ur  Larsson, 2005, s 116).
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mellan frihet och struktur kunde relateras 
till professionsaspekter. Aktörerna från 
Socialstyrelsen var i stor utsträckning 
tvungna att följa den struktur och de hand-
lingsregler som följer med den medicinska 
vetenskapens evidenskrav på verksamhe-
tens vad och hur.

I huvudsak framkom för övriga att man 
på såväl central nivå som ute på fältet i 
Thailand var tillfredsställd med den sam-
verkan och det rollspel som växte fram. 
Det fortsatta analysarbetet kan förhopp-
ningsvis ge en fördjupad insikt i detta av 
värde för framtiden.

Lärdomar ur de tre studierna - en 
preliminär reanalys 
I denna avslutande del görs ett försök till 
reanalys av de tre redovisade studierna. 
Förhållanden som förefaller vara gemen-
samma för alla typerna av ledarskap 
identifieras liksom förhållanden som tycks 
vara kontextberoende. Slutligen görs en 
värdering av reanalysen.

Ledarskap under stress - förhållanden av 
generell betydelse
Som framgår av tabell 1 tycks flertalet av 
de förhållanden som påtalats som betydel-
sefulla före en stressfylld insats ha generell 
giltighet för ledarskap under densamma. 
Således, oddsen för ett framgångsrikt le-
darskap under stark stress är som gynnsam-
mast om de berörda är utbildade och övade, 
har tidigare erfarenhet av skarpa insatser, 
har god personkännedom såväl inom den 
egna organisationen som med relevanta 
externa aktörer samt om det vardagliga 

arbetsklimatet är gott.
En betydande överensstämmelse mel-

lan de tre studerade typerna av ledarskap 
kunde också noteras efter insatsen. Behov 
av krishantering föreligger, organisations-
klimatet kommer att påverkas och enskilda 
kan uppleva starkare eller svagare händel-
serelaterade stressreaktioner.

De gemensamma dragen under en pågå-
ende insats var färre men fanns dock. Leda-
rens tolkning av situationen i balanstermer 
mellan uppfattat hot kontra uppfattade 
hanteringsmöjligheter tycks vara generellt 
relevant. Ledarens tolkning kommer att 
bidra till starkare eller svagare stressreak-
tioner. Dessa kommer i sin tur att inverka 
på förmågan till proaktivt agerande med 
mera. Slutligen, i situationer av stark stress 
behöver befälskedjan vara entydig. Detta 
kan medföra, dock ej nödvändigtvis, behov 
av en kommandoorienterad ledarstil.

Ledarskap under stress - kontextspecifika 
förhållanden.
Störst skillnader mellan de tre studerade 
typerna av ledarskap framkom bland de 
intervjusvar som handlade om ledarskap 
under en stressfylld händelse. Reanlysen 
med fokus på kontextskiljande förhållan-
den begränsas därför till dessa aspekter. 
Som stöd för analysen tar jag en teoretisk 
kartbild över omgivningsförhållanden som 
kan påverka ledarskap.17 Denna kartbild 
redovisas i figur 4.

Det faller utom ramen för denna artikel 
att ingående kommentera de olika delarna i 
kartbilden (intresserade läsare hänvisas till 
källan). Några av delarna i figuren kommer 
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att användas i den fortsatta analysen, och 
för förståelse av denna torde det räcka med 
en acceptans av antagandet att betingel-
serna i figuren kan beskrivas i termer av 
lägre grad till högre grad (till exempel lägre 
- högre grad av mediakontakter).

Tillit framstod som centralt i studien 
av officerares ledarskap under stress. 
Detsamma gällde risker med övermod, 
behovet att vara tydlig mot högre chefer 
behovet att motivera personalen inför 
olika uppgifter samt att kunna visa per-
sonlig omtänksamhet. Denna typ av svar 
var inte lika påtaglig i de två andra studi-
erna. Skillnaden kan sannolikt till stor del 
förklaras genom hänvisning till ”grad av 
omvärldsberoende” i figur 4. Officerarna 
ledde små, välkända enheter under en 
kort men intensivt stressfylld situation 
(till exempel en eldstrid). I kartbildens 
termer innebär detta omfattande inslag 
av dynamiska stressorer men även andra 
delar av kartbildens omvärldsbetingelser. 
Som kontrast kan nämnas de studerade 
cheferna på myndighetsledningsnivå efter 
Tsunamikatastrofen. Här var legala förhål-
lande och mediakontakter betydelsefulla 
inslag i ledarskapet.

I studien av komplexa räddningsinsatser, 
liksom i studien av ledarskapet efter Tsu-
namin, framkom problem med stabsarbete, 
rollbyten, praktiska rutiner och att leda 
många. Dessa aspekter påtalades knap-
past alls i studien av officerares ledarskap. 
Skillnaden kan förstås mot bakgrund av 

variabeln ”storlek och komplexitet” (figur 
4). I officerarfallet handlade det oftast om 
enheter av plutons storlek eller mindre. I de 
två andra studierna förekom det ett flertal 
hierarkiska nivåer (stor vertikal differen-
tiering), en mångfald av kompetenser på 
samma hierarkiska nivå (stor horisontell 
differentiering) och geografiskt utspridda 
enheter (stor rumslig differentiering).
 När det gäller insatsorganisationens 
storlek och komplexitet hamnar Tsunami-
insatsen i topp. Vid denna insats framkom 
också en balansering mellan behov av fri-
het och eget handlingsutrymme å ena sidan 
och behov av struktur och tydligt mandat å 
den andra. Teoretiskt kan det observerade 
utfallet förstås med hjälp av begreppen 
maktreglering, professionsaspekter och 
organisationskulturella karakteristika (se 
vidare resultatredovisningen ovan).

Avslutande värdering av reanalysen
Den redovisade reanalysen har flera teo-
retiska implikationer. En sådan är att den 
betydelse som tillskrivs ledarens tolkning 
av situationen avseende balansen mellan 
uppfattad hotbild och uppfattad hante-
ringsförmåga väl låter sig förenas med 
Lazarus18sedan flera decennier domine-
rande psykologiska stressteori.

En annan teoretisk implikation är att den 
betydelse man tillskrev tidigare erfarenhet 
av skarpa situationer passar väl in i Kleins19 
formuleringar om beslutsfattande grundat 
på igenkänning. Tidigare forskning visar att 

17 Larsson, Gerry: ”Ledarskapsteoretiska reflektioner”, i Fredholm, Lars och Göransson, Anna-Lena (red): 
Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället, Räddningsverket, Karlstad 2005, s 103-123.

18  Op cit. Fotnot 9.
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19 Klein, Gary: ”Strategies of decision making”, Military Review, May 1989, s 56-64. Klein, Gary: “A recog-
nition-primed decision (RPD) model of rapid decision making”, in Klein, Gary; Orasanu, J.; Calderwood, 
R.och Zsambok, C, E. (red): Decision making in action: models and methods, Ablex Publishing Corpora-
tion, Norwood, NJ 1993, s 138-147.

20 Larsson, Gerry och  Lajksjö, Örjan: “Beslutsfattande under stress: en  jämförelse av olika  modeller”, i 
Larsson Gerry och Kallenberg, Kjell (red): Direkt ledarskap, Försvarsmakten, Stockholm 2003, s 240-
251.

21. Andersson, Lars: Militärt ledarskap – när det gäller: svenskt militärt ledarskap med fredsfrämjande insatser 
i fokus, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för samhälle, kultur och lärande, Stockholm 2001. 
Johansson, Eva: The U Nknown soldier: a portrait of the Swedish peacekeeper at the treshold of the 21st 
Century, Karlstad University Division for Educational Sciences, Karlstad 2001.

22. Larsson, Gerry: “Ledarskapsteori”, i Larsson, Gerry och Kallenberg, Kjell (red):  Direkt ledarskap, 
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skickliga beslutsfattare använder sig mer 
av igenkänning än av rationellt vägande av 
olika handlingsalternativ; speciellt i sam-
band med minutoperativt beslutsfattande 
under stress (för en översikt, se20).
 En tredje teoretisk implikation berör 
den redovisade svårigheten att få till en bra 
samverkan mellan central ledningsnivå/
staber och fältaktörer. Fenomenet är väl 
belyst inom organisationsteori och tidigare 
observerat inom exempelvis svenska freds-
bevarande styrkor i forna Jugoslavien.21

 Ytterligare en möjlig teoretisk im-
plikation kan stå att finna i balansakten 
mellan chefers behov av frihet och eget 
handlingsutrymme kontra deras behov av 
struktur och tydliga mandat. Fenomenet 
känns intuitivt som relevant men har mig 
veterligen inte tidigare belysts i ledar-
skapsforskning. Det torde vara uppenbart 
att ledares tolkning och hantering av denna 
balansakt är personlighetsrelaterad, fram-
förallt till autonomi- respektive kontroll-
behov. Denna typ av personlighetsfaktorer 

ingår som bakomliggande förhållanden 
i Försvarsmaktens ledarskapsmodell Ut-
vecklande ledarskap.22 I de tre analyserade 
studierna ägnades dock endast begränsad 
uppmärksamhet åt personlighetsfaktorer. 
Här föreligger således ett behov av fortsatt 
forskning. 
 Den kanske största styrkan hos de tre 
studierna, och därmed även reanalysen, 
är att de bygger på verkliga, stressfyllda 
händelser. Stresstudier i simuleringsmiljö 
kan ha många förtjänster men lider nästan 
alltid av att man inte kan framskapa den 
ansvarskänsla och de stressreaktioner che-
fer kan drabbas av när det är på ”riktigt”.
 Studierna, och därmed även reanalysen, 
har självfallet även ett antal svagheter. Den 
kvalitativa metoden medför att slutsatserna 
grundar sig på ett begränsat antal fall vars 
representativitet är oklar. Reliabiliteten är 
sannolikt också lägre på grund av exem-
pelvis minnesfel och tendens till socialt 
önskvärda svar hos informanterna, liksom 
feltolkningar av forskarna. Kompletterande 
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studier med större undersökningsgrupper 
och standardiserade datainsamlingsmeto-
der är därför angelägna (och påbörjade). 
Relevansen av studier inom räddnings-
tjänst och myndighetsledning för militärt 
ledarskap under stress är också oklar – fler 

Summary

by Professor Gerry Larsson

Leadership under severe stress is possibly 
the most central and unique core of the 
military profession. The aim of this article 
is to try to contribute to a deeper understan-
ding of this kind of leadership. Empirical 
data from three qualitative studies of lead-
ership under severe stress were used. One 
study explored the leadership of Swedish 
and Norwegian military officers in small, 
well-known groups, in extremely stressful 
situations of short duration.

A second study involved comman-
ders from the Swedish Rescue Services. 
Long-lasting and complicated operations, 
requiring large rescue organisations, were 
the main focus of attention.  

A third study examined the leadership 
skills within and between three Swedish 
public authorities (the Swedish Armed For-
ces, the Swedish National Board of Health 
and Welfare, and the Swedish Rescue 
Service Agency) following the Tsunami 
catastrophe in the Indian Ocean on Decem-
ber 26, 2004 (when more than 500 Swedish 
citizens were killed in Thailand).

Common important leadership issues 
across the three different types of contexts 

included the following pre-operation 
aspects: training and exercises, previous 
mission experiences, personal knowledge 
of co-actors, and the organisational clima-
te. A common issue during the operation 
was the leader’s appraisal of the balance 
between what is at stake (risks) and if the 
situation can be solved with the available 
resources. The leader’s capacity to cope 
with stress, his or her ability to make proac-
tive decisions, and the existence of a clear 
and well-functioning chain of command 
were other common ingredients. Cross-
contextual similarities were also observed 
after the operation; for instance the  impact 
of the existing organisational climate and 
post-event stress reactions.

Considerable leadership differences in 
the three kinds of stressful contexts were 
also found. These could be understood in 
the light of the following contextual cha-
racteristics: intensity of dynamic stressors, 
organisational size and complexity, regula-
tion of power, profession-specific aspects, 
and organisational culture. Theoretical im-
plications were discussed and suggestions 
for future studies presented.

studier av svenska officerare är önskvärda. 
Utfallet av dessa påbörjade och planerade 
studier får vägleda forskningens praktiska 
implikationer i form av urvalsinstrument, 
utbildningsinnehåll, organisationsutform-
ning etc.
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