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Sammanfattning 

Titel: Stressar du, eller blir du påverkad av andras stress? En kvalitativ studie som ökar förståelsen 

för hur hållbart ledarskap och LMX-teori kan hantera stress hos medarbetare inom Försvarsmakten. 

 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 

 

Författare: Kevin Peters och David Larsson 

 

Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson 

 

Datum: 2019 - januari 

 

Syfte: Att öka förståelsen för hur hållbart ledarskap med inriktning mot LMX-teorin kan hantera 

stress hos anställda inom Försvarsmakten. 

 

Metod: En kvalitativ metod med ett hermeneutiskt synsätt har tillämpats. Tio semistrukturerade 

intervjuer har genomförts med sex stycken ledare och fyra stycken medarbetare inom 

Försvarsmakten. Empirin har sedan tolkats tematiskt och en analys har genomförts genom kodning 

och tematisering. 

 

Slutsats: Det studien visar är en ökad förståelse för hur stresshanteringen ser ut inom 

Försvarsmakten, och vilka verktyg som anses vara mest effektiva. Slutsatsen är att alla 

stressrelaterade problem kretsar kring hur relationen mellan medarbetaren och ledaren är. LMX-

teorin var till stor hjälp för att öka förståelsen till hur stresshanteringen är utformad. Vidare 

påträffades flera effektiva verktyg i samband med att relationen mellan medarbetare och ledare 

utvecklas, som vi sedan presenterar i en modell. 

 

Studiens bidrag: Denna studie lämnar ett teoretiskt bidrag i form av en modell som blivit 

framarbetad genom en analys av empiri och teori. Modellen ger en ökad förståelse för på vilket sätt 

ledare och medarbetare kan hantera stressfyllda situationer effektivt inom Försvarsmakten. Studien 

lämnar även ett praktiskt bidrag om hur Försvarsmakten kan förbättra sin stresshantering proaktivt 

och reaktivt samt vilket typ av uppföljning som ska genomföras.  
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Förslag till vidare forskning: Under vår genomgång av teori framgår det att LMX-mätningar av 

både ledare och medarbetares perspektiv är undermålig. Vi anser att fler LMX-mätningar av både 

ledare och medarbetares perspektiv ska finnas då detta hade resulterat i mer generaliserbara 

slutsatser och givit mer pålitliga resultat. 

 

Nyckelord: arbetsrelaterade faktorer, stress, ledare, medarbetare, hållbart ledarskap, förebyggande 

åtgärder, LMX-teori, relationer.  
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Abstract 

 

Title: Do you stress, or are you affected by others' stress? A qualitative study which increase the 

understanding of how sustainable leadership and LMX-theory can handle stress with employees in 

the Armed Forces, Sweden. 

 

Level: Final thesis for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Kevin Peters and David Larsson 

 

Supervisors: Agneta Sundström and Kristina Mickelsson 

 

Date: 2019 - January 

 

Aim: To increase understanding of how sustainable leadership with a focus on LMX theory can 

handle stress with employees in the Armed Forces. 

 

Method: A qualitative method with a hermeneutic approach has been applied. Ten semi- structured 

interviews has been conducted with six leaders and four employees within the Armed Forces of 

Sweden. The empirical chapter has been interpreted thematically and an analysis has been 

conducted by coding and thematization.  

 

Conclusions: The study shows an increased understanding how stress management is designed in 

the Armed Forces in Sweden, and which tools are considered to be most effective. The conclusion 

is that all stress-related problems revolve around the relationship between the employee and the 

leader. The LMX theory was very helpful when increasing understanding of how stress 

management is designed. Furthermore, we discovered effective tools in relation to the relationship 

between employees and leaders, which is presented in a model. 

 

Contribution of the thesis: This study provides a theoretical contribution in the form of a model that 

has been developed through an analysis of empirical and theory. The model provides a better 

understanding on how managers and employees can effectively manage stressful situations within 

the Armed Forces. The study also provides a practical contribution on how the Armed Forces can 

improve their stress management proactively and reactively and what type of follow-up that should 

be implemented. 
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Suggestion for future research: During our review of theory, it appears that LMX measurements of 

both managers and employees' perspectives are substandard. We believe that more LMX 

measurements of both managers and employees' perspectives should exist, as this had resulted in 

more generalizable conclusions and provided more reliable results. 

 

Key words: stress-related factors, stress, leadership, co-workers, sustainable leadership, prevention, 

LMX theory, relationships. 
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1. Introduktion 
 

Detta kapitel syftar till att formulera en problematisering, där tre frågeställningar utformas, samt 

ett syfte med studiens bidrag. Detta kapitel följs sedan upp av vår teoretiska referensram, som 

grundar sig i tidigare forskning. 

 

Utbrändhet och stress inom den offentliga sektorn har diskuterats i årtionden och anses ha orsakats 

av åtstramningar som utförs. Detta innebär att det finns färre resurser i form av personal, vilket 

bidrar till att de ekonomiska kostnaderna ökar när fler sjukskrivningar rapporteras (Försvarsmakten, 

2014). En jämförelse av OECD:s medlemsländer visar att Sverige har en av de högsta 

skattekvoterna inom internationell beskattning (Skatteverket, 2018). Hög skattebelastning medför 

att kraven från allmänheten ökar, då de endast ser att de får mindre för pengarna samtidigt som de 

får ett försämrat socialt skydd.  

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2013) behöver den psykosociala arbetsmiljön förbättras genom 

hälsofrämjande åtgärder. Detta kopplar vi till Smith och Rupp’s (2003) studie som visar att en 

ledares uppgift är att skapa sådana förutsättningar att de gynnar organisationen på ett hållbart sätt. 

Dagens ledare behöver hitta en balans mellan åtgärder som främjar den psykosociala arbetsmiljön 

och hur de kan leda och hantera den sociala styrningen för att nå positiva resultat inom 

organisationen (Smith & Rupp, 2003). Åtgärder som främjar en god arbetsmiljö har ökat, då 

psykisk ohälsa förknippad med stressrelaterat arbete ökat hos både män och kvinnor. Enligt en 

mätning utförd av SCB (2014), hade 25 procent av arbetstagarna psykiska problem, exempelvis 

orsakat av upplevd stress på arbetsplatsen.  

 

I Sverige arbetar idag cirka 1,8 miljoner inom offentlig sektor och det är där som sjukskrivningen 

på grund av stress är störst enligt SVT (2016). Utbrändhet och stressrelaterade sjukdomar har ökat 

med 57 procent mellan 2010 och 2015, vilket skedde bland personer som blev sjukskrivna där stress 

var den bakomliggande orsaken (Försäkringskassan, 2017). Vi valde att utföra vår studie på 

Försvarsmakten, då fler än 20 000 anställda arbetar inom organisationen (Försvarsmakten, 2017), 

detta i kombination med olika ledarskapsstilar, relationer samt stressfyllda situationer i form av 

exempelvis krig. Vi anser även att Försvarsmakten utgör ett intressant bidrag till forskningen då en 

hierarki existerar, som kan påverka relationerna mellan ledare och medarbetare som vi kopplar till 

LMX-teorin. LMX-teorin redogör för hur relationer mellan ledare och medarbetare utvecklas över 

tid. Hierarkiska organisationer där det finns uttalade rangordningar återfinns i mindre omfattning i 
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Sverige idag. Detta har gjort försvarsmakten extra intressant, hur påverkar detta stressen hos 

medarbetarna och ledarna? 

 

Ett av de största problemen som organisationer ställs inför idag är att förlora personal på grund av 

stress som beror på arbetsrelaterade faktorer, som även har varit under stadig ökning genom åren 

(Carter, Hom, Nahrgang & Seo, 2017). Med arbetsrelaterade faktorer avses exempelvis att 

kommunikationen mellan ledare och medarbetare brister, skev arbetsfördelning samt att ledaren 

beblandar sig för mycket i medarbetarnas utförande av arbetsuppgifterna. Skagert, Dellve och 

Ahlborg (2012) visar att många ledare inom offentlig sektor inte trivs i sin roll på grund av att 

jobbet innehåller stress, där deras studie visar att 40 procent av ledarna inom offentlig sektor väljer 

att avsluta sin anställning inom 4 år. Hur relationer är uppbyggda inom organisationer utgör en stor 

del till varför detta problem uppstått, där många relationer är av låg kvalitet enligt LMX-teorin 

(Skagert et al., 2012). 

 

LMX-teorin (Leader-member exchange theory) undersöker relationer mellan ledare och 

medarbetare över tid. Teorin används inte som ett verktyg i stor utsträckning idag, vilket är en 

koppling till brister i ett hållbart ledarskap (Yukl, 2012). Detta beror på att många organisationer 

lever kvar i arbetssättet att människan ska arbeta så effektivt som möjligt, det vill säga producera 

mycket på kort tid (Carter et al, 2017). Ett fåtal studier baserar sig på LMX-mätningar från både 

ledaren och medarbetarens perspektiv (Yukl, 2012), vilket intresserar oss att utföra en sådan typ av 

studie. Samtidigt utgörs den tidigare forskningen inom LMX-teori mestadels av 

enkätundersökningar, men kvalitativa och mer omfattande undersökningar har utförts i mindre 

omfattning. Det vi vill uppnå med vår kvalitativa forskningsmetod är att få djupare förståelse för 

hur tid påverkar relationen mellan medarbetare och ledare genom LMX-teorin med inriktning på 

stress. Enligt Leslie och Canwell (2010) tvingas den offentliga sektorn strama åt resurserna på 

grund av de finansiella kriser som skett globalt. Kriserna har bidragit till att regeringar drabbats av 

budgetunderskott, samtidigt som befolkningen förväntar sig att få högre kvalitet på den offentliga 

sektorns insatser när skattebelastningen stiger. Hur denna situation hanteras av Försvarsmakten 

behandlas i denna studie, med fokus på stress och hur den kan förhindras. 

 

Ledarskap som förmår förebygga stresshantering kräver att många människor är involverade i 

ledarskapsaktiviteter, där medarbetarna får bidra till en välfungerande arbetsplats (Leslie & 

Canwell, 2010). Alltså ska inte allt fokus hamna på en person i en högre roll. För att detta ska 

lyckas, anses ledarskapsaktiviteter behöva påverka samtliga nivåer inom organisationen. Hur de 

förebyggande åtgärderna är utformade och hur de påverkar organisationen är i dagsläget outforskat. 
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En stor utmaning är att engagera flera led i organisationen, problematiken mot förebyggande 

stresshantering är att människor har olika intressen och erfarenheter, vilket tvingar ledaren att ta 

initiativet till att få en fungerande grupp och utöva ett hållbart ledarskap (Ferdig, 2007). 

Studier riktat mot hållbart ledarskap och stress inom den offentliga sektorn måste utvidgas till att 

omfatta fler arbetsmiljöer inom offentliga organisationer. Det bidrar till att ge en bättre inblick i mer 

specifika organisatoriska eller miljömässiga faktorer och hur de kan påverka de individuella 

egenskaper och förmågor som finns hos ledare och medarbetare (Walinga och Rowe, 2013).  

 

Vi grundar vårt problem i att det inte existerar relevant forskning i hur ledare inom den offentliga 

sektorn hanterar stress hos medarbetare i Sverige. Genom ytterligare forskning inom detta 

problemområde, utgår vår studie från att stresshantering inom Försvarsmakten kan arbeta 

förebyggande och skapa en effektivare samt mer hållbar offentlig sektor. Vi har valt att fokusera vår 

studie på hur det hållbara ledarskapet ter sig inom Försvarsmakten för att hantera den stress som 

uppstår bland ledare och medarbetare kopplat till LMX-teorin. Inom den offentliga sektorn behövs 

inte fler ledare, utan ledare med rätt färdigheter (Leslie & Canwell, 2010). 

 

1.1 Frågeställningar  

 

Vilka arbetsrelaterade faktorer orsakar stress hos anställda inom Försvarsmakten? 

Hur används LMX-teorin av ledare med inriktning mot hållbart ledarskap för att minska stressen 

inom Försvarsmakten? 

 

Vilka förebyggande åtgärder kan ledare vidta mot stress hos medarbetare inom Försvarsmakten? 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för hur hållbart ledarskap, enligt LMX-teorin, kan hantera stress hos 

anställda inom Försvarsmakten. 

 

1.3 Avgränsning 

 

Vår avgränsning för studien baserar sig på offentlig sektor, där vi sedan valde att studera 

Försvarsmakten. Vi har medvetet valt denna organisation då vi anser att det finns en bredd i olika 

ledarskapsbeteenden och hur dessa hanterar stress, både för ledare och medarbetare. Detta bidrar till 
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en fördjupad förståelse för Försvarsmakten, och vi är medvetna om att resultatet inte är 

generaliserbart för offentlig sektor. 

 

1.4 Forskningsbidrag 
 

Då vi fört en dialog i form av intervjuer med både medarbetare och ledare inom Försvarsmakten har 

vi bra förutsättningar för att i praktiken kunna förklara hur stress påverkar arbetet samt om det går 

att arbeta proaktivt mot det både för medarbetare och ledare. Detta har ökat förståelsen för hur 

hållbart ledarskap genom LMX-teorin kan hantera stress hos medarbetare inom Försvarsmakten. 
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel beskriver vi begreppen hållbart och effektivt ledarskap med inriktning på främst 

transformativt ledarskap inom LMX-teori och kommer även att presentera en reviderad version av 

LMX-teorin som kallas MLQ-teorin. Vi börjar med att redogöra teorier för hur ledare hanterar 

stress för att sedan gå in på olika teorier om medarbetare. Vi skildrar även hur en ledare ska 

hantera olika arbetssituationer där stress kan uppkomma, både för egen del samt medarbetarnas 

hälsa. Slutligen kombineras ledarnas och medarbetarnas handlingar till en hälsofrämjande 

arbetsplats. 

 

2.1 Ledare 
 

2.1.1 Olika typer av ledarskap 
 

Burns (1978) var den första att ställa det transformativa ledarskapet mot det transaktionella. Det 

transaktionella ledarskapet utgör en utbytesrelation mellan ledare och medarbetare, där 

medarbetarna får löner eller status för sitt utförande av ledarens behov (Rafferty & Griffin, 2004). 

Jämförelsevis motiverar det transformativa ledarskapet medarbetarna till att uppnå högre mål än de 

förväntningar som ställs, genom att ombilda attityder, övertygelser och värderingar. Dessa 

ledarskapstyper följs av laissez-faire, ett låt-gå ledarskap som ofta anses vara ett icke-ledarskap. En 

laissez-faire-ledare visar nonchalans till sina medarbetares behov och organisationens problem. De 

transformativa beteendena enligt Yukl (2012) är idealiserad påverkan, intellektuell stimulans, 

individuell omtanke och inspirerande motivation. Samtidigt redogörs de transaktionella beteendena 

som villkorlig belöning, leda genom att aktivt söka avvikelser samt leda genom att passivt hantera 

avvikelser. Sosik och Godshalk (2000) redogör för att det transformativa ledarskapet stödjer 

medarbetarna bäst i stressfyllda arbetssituationer, följt av transaktionellt ledarskap och sist laissez-

faire.   

 

En viktig faktor i ett effektivt ledarskap enligt Yukl (2012) är att det existerar ett ömsesidigt 

förtroende mellan ledare och medarbetare. Ett exempel på hur förtroende skapas är LMX-teorin, 

som redogör hur en arbetsrelation utvecklas över tid. 

 

2.2 LMX-teori 
 

LMX-teori undersöker vilken kvalitet relationer mellan ledare och medarbetare inom organisationer 

har, samt vilka utfall olika beteenden skapar. Förhållandet mellan ledare och medarbetare utgörs av 
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en dyadisk (tvåfaldig) relation som påverkas av beteenden, roller och mognad (Van Breukelen, 

Schyns & Blanc, 2006). Danserau, Graen och Haga (1975) visar att goda relationer ökar 

arbetsprestationerna och tillfredsställelsen på arbetsplatserna, där LMX-teorin ses som ett redskap 

för att ett effektivt ledarskap ska uppnås (Onyemah, 2009). I de högkvalitativa stadierna innebär det 

att en medarbetare bidrar med bra arbete, samtidigt som ledaren visar uppskattning och intresse. Det 

hållbara ledarskapet innebär goda relationer som minskar stress och ökar välbefinnandet (Van 

Breukelen et al., 2006).  

 

Relationerna enligt LMX-teori delas upp i tre olika faser, där den första benämns främlingsfasen. I 

främlingsfasen får medarbetarna visa upp sina färdigheter och ambitioner, där kommunikationen är 

ytlig och medarbetarna utför uppgifterna efter villkoren. Den andra fasen innebär att ledarna och 

medarbetarna bekantat sig med varandra, därför benämns den Bekantfasen. Detta leder till att 

medarbetarnas möjligheter att utveckla arbetsuppgifterna ökar, samtidigt som det läggs ett större 

ansvar på medarbetarna. Den sista fasen, mognadsfasen innebär att ledarna och medarbetarna har 

förtroende för varandra, där de underlättar för varandra i arbetsuppgifterna (Yukl, 2012).  

 

2.2.1 LMX-teori som transformativt ledarskap 
 

Det transformativa ledarskapet är en process där ledare och medarbetare tar varandra till högre 

nivåer gällande moral och motivation. Samtidigt visar LMX-teorin hur en dyadisk relation mellan 

ledare och medarbetare utvecklas över tid (Yukl, 2012). Enligt Graen och Uhn Biel (1995) präglar 

det transaktionella ledarskapet relationerna i deras inledningsfaser, när relationerna sedan utvecklas 

till högkvalitativa använder sig ledaren av ett transformativt ledarskap. Denna 

ledarskapstyp förekommer ofta inom flottan, armén och flygvapnet då det främjar innovation och 

motivation hos medarbetare. Samtidigt har transformativa ledare bättre förmågor att minska 

jobbrelaterad stress hos medarbetarna (Sosik & Godshalk, 2000).  

 

Det transformativa ledarskapet arbetar genom fyra dimensioner för att motivera sina medarbetare 

till sin högsta potential och nå resultat högre än de uppsatta målen (Bass, 1998). Den första 

dimensionen använder ledaren för att skapa förtroende och respekt hos medarbetarna och benämns 

karismatiskt inflytande. För att skapa tillit måste ledaren värdesätta moral och etik, både för sin 

egen del samt medarbetarnas. Det måste även existera en vilja hos ledaren att vara en förebild för att 

skapa ett förtroende. Den andra dimensionen kallas för inspirerande motivation, och innebär att 

ledaren inledningsvis har höga förväntningar på medarbetarna, samtidigt som de uppmuntras till att 

uppnå mer än de uppsatta målen (Sosik & Godshalk, 2000). För att få medarbetarna att fortsätta 
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utvecklas kan ledarna använda sitt karismatiska inflytande, detta genom ett positivt bemötande och 

god kommunikation med uppmuntran som grund. Den tredje dimensionen kallad intellektuell 

stimulans innebär att ledare är uppmuntrande till att medarbetarna förändrar den rådande situationen 

på arbetsplatsen, där de själva ska besvara sina frågor genom att utveckla idéer genom innovation 

och motivation. Den fjärde dimensionen individuell anpassning innebär att ledaren behandlar sina 

medarbetare individuellt i coaching och visad uppskattning. Just uppskattning är något som alla 

ledare bör lägga vikt i (Arnold et al., 2007), då medarbetares psykologiska välmående främjas av ett 

bra utfört transformativt ledarskap. Enligt Manning, Jackson och Fusilier (1996) levererar det 

transformativa ledarskapet, de behov som medarbetarna har för att minska stress bäst. 

 

Kasemaa (2015) anser att ytterligare tre dimensioner existerar, där modellen kallas för Full range 

leadership model (FRLM). De ytterligare dimensionerna kallas för Contingent reward, Management 

by exception och Laissez-faire. Två av de sista dimensionerna utgör transaktionellt ledarskap, 

samtidigt som Laissez-faire anses vara ett icke-ledarskap. Kasemaa (2015) redogör vidare för att 

nyckeln till att skapa förståelse för transformativt ledarskap uttryckt av FRLM är utveckling. Detta 

innebär att ledare måste ge sina medarbetare möjligheterna att utvecklas, där ledaren agerar som 

förebild samtidigt som de är lyhörda för sina medarbetare. Ett effektivt ledarskap utgår från en 

transformationell utgångspunkt.  

 

Ledare bör fokusera på att utveckla högkvalitativa relationer med alla sina medarbetare, genom att 

skapa rättvisa och inte fokusera på arbetsgruppens skillnader hos individerna (Graen & Uhn Biel, 

1995). Samtidigt menar Erdogan, Liden och Kraimer (2006) att gruppdynamiken påverkas av de 

enskilda dyadiska relationerna. Enligt LMX-teorin är det medarbetarnas färdigheter som utgör 

grunden för ledarens beslut i delegering av större ansvar och tilldela svårare arbetsuppgifter (Graen 

& Uhn Biel, 1995).  

 

Medarbetare i en arbetsgrupp kan jämföra sina relationer, status och position med andra 

medarbetare (Henderson, Liden, Glibkowski & Chaudry, 2009). Vilket kan ge uppfattningar om 

olika behandling av medarbetarna från ledarens sida. Hooper och Martins (2008) studie visar att ett 

orättvist ledarskap leder till konflikter, lägre tillfredsställelse samt försämrat välbefinnande. Detta 

förknippas med dålig kommunikation där förtroende och respekt för ledarna brister hos 

medarbetarna. Enligt Piccolo, Bardes, Mayer och Judge (2008) är det transformativa ledare som 

visar mest hänsyn till rättvisa inom organisationer. Samtidigt som emotionell intelligens, alltså 

ledare som kan hantera medarbetares känslor, höll en högre kvalitet inom LMX (Jordan & Troth, 
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2011). Detta leder till motverkande intentioner att lämna en organisation, även om koncentration på 

relationer är tidskrävande är det av stor vikt för LMX. 

 

2.2.2 LMX-teori och fem dimensioner av emotionell intelligens 
 

Den emotionella intelligensen delas upp i fem olika dimensioner (Goleman, 1996). Den första 

dimensionen innebär att ledaren innehar förmågan att identifiera vilka känslotillstånd som existerar, 

samt ha förståelse för känslor, tanke, handling och deras samband. Den andra dimensionen innebär 

att ledaren ska kunna hantera sitt känslotillstånd, och även kunna omvända tillståndet som 

anpassning till situationen. Detta innebär även att vissa känslor behöver kontrolleras. Den tredje 

dimensionen är att ledaren har en förmåga att leda sina känslotillstånd för att sträva framåt, 

samtidigt som den fjärde dimensionen innebär att ledaren är lyhörd och kan påverka sina 

medarbetares känslor. De fyra första dimensionerna leder till den femte, som innebär att ledaren kan 

upprätthålla relationer som tillfredsställer medarbetarna och sig själv. Sadri (2012) menar att en 

högre emotionell intelligens ökar förmågan hos ledaren att förutse sina medarbetares känslor, vilket 

utgör en viktig del i ett effektivt transformativt ledarskap då ledare kan anpassa sitt ledarskap i 

förväg (Weinberger, 2009). Detta påverkar i sin tur arbetsgruppens förmåga i samarbeten, 

sammanhållning och förtroende för gruppmedlemmarna positivt, något som främjar 

arbetsprestationerna genom ökad motivation och kreativitet (Chang, Sy & Choi, 2011). Prestationer 

är viktigt för ett företags framtid enligt Tarim (2018), då en organisations överlevnad bygger sin 

styrka i relationerna mellan ledare och medarbetare. 

 

Arbetet med emotionell intelligens består av tre faser (Tarim, 2018). Dessa faser utgörs av arbete 

inom ytlighet, djupverkande och uppriktigt beteende. I det ytliga stadiet känner inte personen sina 

känslor, dock agerar personen tvärtom med hjälp av sitt röstläge. I det andra stadiet försöker 

personen känna av sina känslor, detta sker med hjälp av tidigare erfarenheter för att nå en önskad 

känsla. Den sista fasen innebär att ledaren bygger starka band med sina medarbetare, som därmed 

ser till att medarbetarna inte utsätts för känslomässig utmattning. 

 

2.3 MLQ och Transformational Leaders Behaviour model. En reviderad modell av LMX-

teorin. 
 

MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) är en reviderad version av LMX-teorin, eftersom 

LMX-teorin inte tar hänsyn till psykiska aspekter, något som blivit ett huvudområde för ledare att ta 

hänsyn till för att ha en välfungerande arbetsgrupp. Transformativa ledare ses som bra förebilder 
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inom organisationen, dessa ska kunna formulera visioner som leder till att medarbetarna agerar så 

de högre dimensionerna av LMX-teorin och MLQ uppfylls. Detta innebär att medarbetarna 

utvecklas och organisationen får fler kvalitéer (Northouse, 2010). 

 

Transformational Leaders Behaviour model visar att transformativt ledarskap kan mätas efter sex 

olika beteenden (Podsakoff, MacKenzie, Moorman och Fetters, 1990). Det går ut på att formulera 

en vision, sedan en passande modell, skapa acceptans för gruppmål, höga förväntningar på 

prestationer, individualiserat stöd samt intellektuell stimulation. De svårigheter som uppstår med 

denna modell är mätningen av psykologiska aspekter anses skeva, därför har en utveckling av 

MLQ-modellen skett (Bass & Avolio, 1997). Det transformativa ledarskapet har enligt denna 

modell fem olika faktorer (Rafferty & Griffin, 2004). Den första är vision, som utgör en idealiserad 

föreställning av organisatoriska värden i framtiden. Den andra faktorn är inspirerande 

kommunikation, som innebär att ledaren uttrycker positiva budskap som uppmuntrar medarbetarnas 

motivation och självförtroende. Den tredje faktorn benämns stödjande ledarskap, där ledaren tar 

hänsyn till medarbetarnas individuella behov. Den fjärde faktorn kallas för intellektuell stimulans 

och syftar till att öka medarbetarnas intresse för problemlösningar, den sista faktorn står för 

personligt erkännande och innebär att ledaren visar bekräftelse för medarbetarnas ansträngningar. 

 

2.4 Hållbart ledarskap 
 

Leslie och Canwell (2010) menar att en av de största utmaningarna för den offentliga sektorn i en 

värld av ständig utveckling är att leverera förbättrade tjänster genom en motiverad personalstyrka i 

en alltmer stressad omgivning. Denna stress har kommit till följd av den finansiella krisen som har 

lämnat regeringar med enorma budgetunderskott, samtidigt som väljare fortfarande väntar på ökade 

prestationer inom den offentliga sektorn. Resultatet av denna utmaning är inte att fler personer ska 

identifiera sig i nya ledarskapsroller, utan det handlar om att utöva ledarskapet på rätt sätt. 

Ledarskap ska bäst definieras genom aktiviteter och beslut än genom ledarskapsegenskaper och ett 

utnyttjande av högre position. Vidare anser Leslie och Canwell (2010) att hållbart ledarskap ska 

vara knutet till en framgångsrik leverans av resultat och detta genom att flera ledare samarbetar mot 

samma mål inom en organisation. Hållbart ledarskap inom offentlig sektor ska inte handla om en 

individ i en högre roll, utan det handlar om många människor inom en organisation som är 

inblandade i olika ledarskapsaktiviteter där kärnkompetenserna är centrala. 

 

Till skillnad från ledarskap i allmänhet måste ett hållbart ledarskap inneha en systematisk förståelse 

och känslomässig intelligens (Visser & Courtice, 2011). Hur tillämpas detta i verkligheten, för att 
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skapa ett innovativt tillvägagångssätt som är hållbart ur ett långsiktigt perspektiv? Det existerar 

skillnader mellan affärsmål och hållbarhetsmål, samt att även tillvägagångssätten skiljer sig för att 

uppnå målen (Visser & Courtice. 2011). Leslie och Canwell (2010) menar att hållbara ledare inom 

den offentliga sektorn måste demonstrera fyra viktiga ledarskapsförmågor. Dessa innebär att 

utveckla de insikter som krävs för en framgångsrik förändring inom den offentliga sektorn, utveckla 

kognitiva färdigheter för att hantera krävande miljöer, utveckla den känslomässiga intelligensen för 

att motivera sitt folk och att bygga ledarskap på alla nivåer i organisationen. Vidare bidrar detta till 

att utveckla en förmåga att inte hindra individernas förmåga att utöva ledarskap i den komplicerade 

struktur som finns inom den offentlig sektorn. Jimenéz et al. (2017) styrker detta resonemang och 

menar att organisationskulturen påverkar ledarbeteendet genom sina riktlinjer och värderingar som 

resulterar i att ledare blir låsta till den organisationskultur som finns. Vidare påverkar ledarna 

organisationskulturen med sina personliga värderingar och beteenden, vilket ät det optimala sättet 

att skapa en hälsofrämjande organisation där alla arbetar tillsammans för att få en hälsosam 

arbetsplats (Jimenéz et al., 2017). 

 

Offentliga organisationer har gynnats av en ökad finansiering de senaste åren, men genom att 

budgetarna för försvaret har minskat samtidigt som medborgarnas förväntningar ökat, kommer 

försvarets ledare behöva anpassa sig (Leslie & Canwell, 2010). Utmaningen är att ledarna måste 

visa en ny uppsättning möjligheter som inte är kända för det nuvarande ledarskapet som brukas 

inom offentlig sektor. I motsats till många privata organisationer visar de offentliga 

organisationerna uthålliga styrkor i kvalitet, motivation och självständighet även om kvaliteten på 

varorna och tjänsterna är varierande på grund av politiken. 

 

2.5 Medarbetare 
 

2.5.1 In-grupp enligt LMX-teori 
 

Van Breukelen et al. (2006) redogör för att de personer som ingår i en “in-grupp”, ofta får mer 

tilltalande arbetsuppgifter enligt LMX-teorin. Dessa individer kan även överskrida 

arbetsuppgifterna för att få ledarens förtroende. Detta sker trots att ledaren försöker uppnå att alla 

medarbetare ska bli lika behandlade, dock anses medarbetarna bli lika behandlade då vissa personer 

lämpar sig bättre för specifika arbetsuppgifter. Cobb och Lau (2015) anser att medarbetarna har en 

insikt i varför ledarna väljer att delegera vissa arbetsuppgifter till specifika personer, samtidigt som 

rättvisa ligger som grund för LMX-teorin (Erdogan et al., 2006). De som ingår i en in-grupp har ett 
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ömsesidigt ansvar för att förtroendet hos ledarna kvarstår, så ledarna fortsätter delegera mer 

tilltalande arbetsuppgifter.   

 

2.5.2 Ut-grupp enligt LMX-teori 
 

Att ingå i en ut-grupp enligt LMX-teorin på en arbetsplats innebär att ingen av medarbetare 

upplever orättvisa, men det skapas ingen tillfredsställelse hos vissa av medarbetarna. Detta uppstår 

när medarbetarna väger sina uppgifter mot vad andra medarbetare får utföra, vilket kan uppfattas 

som orättvisa (Henderson et al., 2009). Detta är en anledning för ledare att framställa högkvalitativa 

förhållanden med sina medarbetare, då medarbetarna får insikt i att det finns mer passande personer 

att utföra de mer tilltalande arbetsuppgifterna (Graen & Uhn Biel, 1995). En transformativ ledare 

kommer fördela uppgifterna rättvist (Piccolo et al., 2008). Exempelvis om en medarbetare fått en 

mindre tilltalande arbetsuppgift under en längre tid, kommer det att skapas balans till 

nästkommande arbetsuppgift. Även uppskattning och uppmärksamhet är något som anses 

betydelsefullt för medarbetarna (Hooper & Martin, 2008).  

 

2.6 Medarbetares hälsa 
 

Kostnaderna för en medarbetares hälsa och välbefinnande, samt de ekonomiska kraven som ställs 

på en ledare inom den offentliga sektorn har brister i samspelet (Walinga & Rowe, 2013). För att 

lösa denna utmaning måste den hållbara ledaren inte bara ha förståelse för organisationsstrukturen, 

utan också få en inblick i beslutsprocessen. Då beslutsprocessen inom offentlig sektor ofta sker 

politiskt är det svårt för ledaren att få en inblick i de bakomliggande faktorerna och då även svårt att 

påverka ekonomin som krävs för att arbeta med stressrelaterade frågor. 

  

Figur 1: Stressomvandling. Walinga och Rowe (2013) 



 

 

 

12 

I figur 1 av Walinga och Rowe (2013) visar resultatet av deras studie om hur arbetet skall gå 

tillväga beroende på var i modellen som individen befinner sig. Modellen visar att individen först 

måste se och känna sig själv när den känner av stressen, för att sedan på vilket sätt som känslorna 

uppenbarar sig vid stress. Det tredje steget är en intellektuell bedömning av situationen som går 

vidare till att analysera de sociala och organisatoriska faktorerna som påverkar stressen. Slutligen 

tar medarbetaren fram de problemlösande strategierna och tillämpar dem för att sedan få ett 

hälsofrämjande resultat. 

 

Även om stressomvandling är en negativ upplevelse, påverkar det dig positivt och du ser att du har 

förmågan att göra det (Walinga & Rowe). Att arbeta med att de anställda ska trivas snarare än att de 

bara ska överleva stressiga möten och miljöer, blir mer viktigt när företagslandskapen förändras 

snabbt. Hållbarhet har flyttat till framkant av företagstänkandet då konsekvenserna av mänsklig, 

ekonomisk och miljömässig utarmning blivit synliga. Enligt Walinga och Rowe (2013) är det mer 

viktigt än någonsin att ha en hälsofrämjande organisationskultur, vilket är ett stort steg från den 

kulturen som innebär att tjäna mycket pengar på så kort tid som möjligt. Att arbeta med kostnader 

som finns i en hälsofrämjande arbetskultur är en stor utmaning då de ekonomiska kraven som finns 

att driva en ekonomisk lönsam organisation är höga. Denna utmaning kräver ett annat tankesätt, för 

att det ska vara möjligt måste chefer ha större insikt i beslutsprocesserna samt effekterna på 

mänsklig och organisatorisk stress.  

 

Jiménez et al. (2017) styrker Walinga och Rowe’s (2013) påstående, och diskuterar resultat som 

visar att hållbart ledarskap med fokus på förändrade arbetsförhållanden kräver feedback från 

medarbetarna angående ledarnas beteende. Vilket ger ledarna stöd för att förbättra de anställdas 

hälsa och utveckla en hållbar arbetsplats. Enligt Arnold, Turner, Barling, Kelloway och McKee 

(2007) finns det ett positivt samband mellan ledarskap och medarbetarnas välmående. Däremot är 

det viktigt att se åsikter från både chef och medarbetare för att få två olika perspektiv på situationen.  

 

När en medarbetare blir tillfrågad om stress på arbetsplatsen blir resultatet annorlunda om 

medarbetaren använt modellen stressomvandling, än personen lärt sig att leva med stressen 

(Walinga & Rowe, 2013). Medarbetaren upplever en känsla av stress vid nya situationer som inte 

tidigare uppstått vilket är ett resultat av att nya situationer på arbetsplatser oftast upplevs som 

krävande hotande och personligt överväldigande. Om samma medarbetare blir utsatt för samma 

situation en gång till, var det överväldigande många som skapade en möjlighet att omvandla 

stressen och börja arbeta med den på ett annat sätt. Medarbetare började närma sig situationen 

annorlunda, och kände därigenom igen olika aspekter av situationen för att arbeta med det som sist 
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kändes obekvämt (Walinga & Rowe, 2013). Nielsen, Randall, Yarker och Brenner (2008) fortsätter 

diskussionen och menar på att det finns bevis på att ledarskap är kopplat till de anställdas 

psykologiska hälsa. Inom den offentliga sektorn indikerar resultat på att individens psykologiska 

välbefinnande beror mer på ledarens uppfattning av medarbetarens arbetsegenskaper, än vilken 

ledarskapsstil ledaren använder (Nielsen et al., 2008). Anställningstrygghet utgör en stor faktor för 

psykiskt välbefinnande (Guthenberg, 2009). Som även påvisar att stress förekommer oftare hos 

medarbetarna när ledarna befinner sig på lägre utvecklingsnivåer. 

Om en medarbetare ser stressiga situationer som ett tillfälle för tillväxt, är det första steget taget i 

modellen för stressomvandling. Om en medarbetare har en intellektuell bedömning som både 

känner igen det stressiga mötet när det uppkommer, och sitt egna personliga kontrollområde innehar 

den många viktiga steg i att utvecklas. Walinga och Rowe (2013) menar att ödmjukhet måste finnas 

för att kunna erkänna de faktorer som inte kan kontrolleras i kombination med ett förtroende att se 

bort från de oföränderliga faktorer som inte kan påverkas. Därigenom kan individen se situationen 

på ett nytt sätt och arbeta med lösningar. 

 

Välbefinnande bland de anställda rapporteras alltid genom den uppfattning de har den dagen, vilket 

innebär att resultatet kan vara helt annorlunda dagen efter (Dierendonck et al., 2004). En förbättrad 

stämning inom gruppen leder till en mer positiv syn på livet i allmänhet och särskilt inom 

arbetslivet. Dierendonck et al. (2004) menar att detta påstående är en bekräftelse på att 

pessimistiska eller optimistiska ledare färgar av sig. Detta ter sig inte positivt till Walinga och 

Rowe’s (2013) tidigare modell om medarbetare som börjat en stressomvandlingsprocess, där det då 

blir lätt att backa steg i modellen beroende på hur ledaren beter sig. Medarbetare med negativt 

humör uppfattar omgivningen mindre positiv än människor med positivt humör vilket kan bidra till 

stress på arbetsplatsen då de negativa arbetarna inte blir lika öppna för olika lösningar som ledaren 

kommer med. Vid negativ stämning är det vanligt att anställda isolerar sig från andra då det 

förekommer en rädsla av att verka inkompetenta (Dierendonck et al., 2004). 

 

Ett utbrott från en anställd eller en medarbetare som har presterat dåligt på en arbetsuppgift, är 

endast ett symptom på en djupare stressrelaterad fråga (Walinga & Rowe, 2013). Det är detta 

djupare problem som måste ramas in och arbetas med, hur personer går genom denna modell är 

beroende på vilken personlighet, tidigare erfarenheter och vilka resurser som tillgås inom 

organisationer. Resultatet av Walinga och Rowe’s (2013) studie beskriver en rad olika åtgärder för 

att lugna sig exempelvis ompröva situationen och dess bidragande faktorer, engagera sig i socialt 

stödjande verksamhet, nätverkande och problemlösande kommunikationsstrategier för att mildra 
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stressiga förhållanden. Om denna modell följs, skapas det möjlighet till tillväxt och utveckling inom 

organisationen. 

 

2.7 Hälsofrämjande arbetsplatser - Ledare och medarbetare 
 

Stressiga arbetsplatser har ökat drastiskt de senaste åren vilket inneburit kostnader för 

organisationer och negativa följder för anställda (Dierendonck et al., 2004). Sämre kvalitet på 

arbetet, ökad frånvaro och hög personalomsättning har förknippats med ökad stressnivå. 

Fortsättningsvis finns det stora problem även inom de sociala aspekterna hos organisationer då chef 

till medarbetare relationen är en av de första och största källorna till stress. Det stora problemet 

ligger i att stress ofta nämns i samband med ledarskapsrelaterade frågor och i de flesta studier är det 

relationen mellan chefen och medarbetaren som behöver mest stöd. Vidare finns det studier som 

uttryckligen bara har medarbetarens välbefinnande i fokus (Dierendonck et al., 2004).  

 

Otillräcklig belöning eller negativa sociala interaktioner kan leda till en känsla av orättvis 

behandling och stress av att arbeta (Jimenéz et al., 2017). Lösningen på detta är att ledare 

säkerställer en rättvis arbetsmiljö men också att rättvis belöning ges för att skapa en positiv 

arbetsgrupp. Vidare visar studiens resultat att ledare kan stödja utvecklingen av en hälsofrämjande 

arbetsplats med sitt ledarskapsbeteende. Jimenéz et al. (2017) menar att det bör noteras att 

ledarskapsbeteenden inte är den enda aspekten av att stödja en hälsofrämjande arbetsplats. Ledare 

kan vara initiativtagare på en hälsosam arbetsplats och därigenom vidarebefordra sitt 

hälsofrämjande inflytande i en pyramidprocess som menas med att chefen från toppen arbetar ned 

till botten på pyramiden för att få hela organisationen åt samma håll.   

 

Även om det är troligt att ledarskapsstrategier har en inverkan på medarbetarnas hälsa och 

välbefinnande så måste detta studeras över lång tid för att få trovärdiga resultat (Jimenéz et al., 

2017). En bredare bild av det ledarskap som ska användas inom offentlig organisation för att få ner 

stressen bör också inkludera de komplexa aspekterna av organisationer och deras medlemmar. Detta 

är kritiskt då ledarskapsbeteenden påverkar varandra och varandras feedback från de anställda. En 

intressant sidoaspekt av detta är att ledaren kan påverka organisationskulturen genom ett resultat 

som visar på en anpassningsbar organisation. Organisationen måste ses som en källa till vilken 

ledarskapskultur som finns, resultatet av detta blir att möjligheten att modifiera arbetsförhållanden 

med ledarskap är endast möjlig inom ramen för den organisationskultur som existerar (Jimenéz et 

al., 2017). 
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Jiménez et al. (2017) studie visar ett resultat i form av ett frågeformulär som mäter sju dimensioner 

av hälsofrämjande ledarskap består av hälsomedvetenhet, arbetsbelastning, kontroll, belöning, 

samhälle, rättvisa och uppskattning. Resultatet som studerats fram genom formuläret kommer att 

hjälpa anställda och organisationen att förbättra ledarskapskulturen. Genom att formuläret 

identifierar de kritiska aspekterna som finns inom organisationens arbetsförhållanden. Jiménez et al. 

(2017) menar att det genom att identifiera riskfaktorer inom organisationen förebygga med 

ingripande metoder att upprätthålla och öka medarbetarnas hälsa och genom detta nå en hållbar 

arbetsplats. Det finns inga instrument som idag mäter hälsofrämjande ledarskap. 

 

Fortsättningsvis anser Yukl (2012) att ledare som är effektiva väljer att utveckla handlingsplaner 

mentalt för de anställda på kort och lång sikt. Handlingsplaner hjälper medarbetaren att utvecklas, 

och påverkar dennes kreativitet och innovationsförmåga som sedan resulterar i att det påverkar hela 

gruppens kreativitet. Hållbart ledarskap hjälper inte bara individen att utvecklas utan det hjälper 

även individen att utveckla andra. Det hållbara ledarskapet är viktigt, då en samlad grupp når sina 

mål mer effektivt samt att det är hälsofrämjande för medarbetarna.  

 

Dierendonck et al. (2004) fortsätter på samma spår och utgår från fem olika modeller som testas och 

blivit framtagna genom tidigare teori och fokus lades på de fyra största mätpunkterna. Ledare bör 

uppmärksammas om att deras beteende mot de anställda påverkas av vilket hälsotillstånd som den 

anställde befinner sig inom. Istället för att skicka iväg anställda som orsakar problem, finns det en 

trestegsmodell för att motivera dem och program bör införas som inte bara omfattar de anställda 

utan även chefer till de stressade anställda. Dierendonck et al. (2004) menar att även medarbetarna 

bör också bli mer medvetna om hur deras stressade beteende påverkar chefens uppförande mot dem 

och visa uppmuntran mot den närmsta chefen att jobba med stressen på ett positivt sätt. 

 

Enligt Dierendonck et al. (2004) innebär anställda som är trygga i sig själva, att deras chef har en 

mer aktiv och stödjande ledarskapsstil. Förhållandet mellan ledare och medarbetare ska dock vara 

en tvåvägs ömsesidig process som ständigt behöver underhållas. Vi bör därmed inse att förhållandet 

mellan ett ledarskapsbeteende och välbefinnande inom en organisation kan vara en följd av 

ökningar av negativa känslor som har lett till en minskning av stödjande ledarskapsbeteende. 

Fortsättningsvis kallas detta för en förlustspiral som innebär att förluster i form av exempelvis 

välmående, resulterar i en utarmning av resurser. Vilket sedan leder till fler förluster där spiralen 

leder till botten. Dierendonck et al. (2004) menar att bland en grupp individer där det förekommer 

mer känsloladdade klagomål från ledarna, finns det mindre socialt stöd från de övriga anställda. 

Detta är en faktor som ofta förekommer i denna förlustspiral då de känsloladdade klagomålen blir 
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fler ju längre ner i spiralen som organisationen befinner sig. I sådana fall kan ledaren inleda positiva 

förändringar genom att helt bryta det mönster som varit och ändra på beteendet för att komma ut ur 

spiralen. 

 

Människor i allmänhet har en tendens att försöka undvika andra individer som uppfattas som 

stressade eller deprimerade för att själv inte hamna i samma spiral (Dierendonck et al., 2004). 

Chefer bör därför utbildas till att ha ett hållbart ledarskap för att ha möjlighet att hjälpa sina 

anställda att bryta förlustspiralen som innefattar ångest och stress. Chefer bör därför veta och känna 

igen var en person tidigare kommer ifrån för arbetsförhållanden samt känna till individens tidigare 

prestationer. Fortsättningsvis menar Dierendonck et al. (2004) att chefer bör hjälpa de anställda att 

se på situationen på ett annat sätt genom att minnas det som var positivt tidigare och vilka tidigare 

prestationer som varit bra och därigenom betona det värde som individen har för organisationen. 

Program som syftar till att minska stress på arbetsplatsen och öka välbefinnandet, bör inte bara 

omfatta de mest stressade anställda utan även deras chefer. Detta kommer stärka effektiviteten i 

utbildningen genom att chefer får lättare att stötta medarbetarens ansträngningar och har möjlighet 

att integrera utbildningen med riktiga situationer som uppstår. Dierendonck et al. (2004) menar att 

även medarbetare bör bli mer medvetna om ledarens välbefinnande och därigenom uppmuntra 

chefen att bli mer engagerad på ett positivt sätt. Ritz et al. (2012) menar att ledarens roll i denna 

förändring är att använda positiv feedback som ett starkt verktyg. 

 

Ritz et al. (2012) visar med deras studie de potentiella fördelarna för ledare i den offentliga sektorn 

när förändring inom organisationen sker. Resultaten avslöjade att även om en persons förhållande 

med hans eller hennes ledare påverkar i vilken utsträckning personen kommer åta sig att förändras, 

har ledarskap en stark roll att spela för anställda med lågt självförtroende. Resultatet får 

konsekvenser för ledare, om hur små skillnader inom en organisation ändrar förhållandet mellan 

ledarskapets hållbarhet och medarbetarnas engagemang för förändring. 

 

2.8 Sammanfattning av teori 

 

Vi har skapat en egen modell som sammanfattar vår teori, modellen är menad att ses från både en 

medarbetare och en ledares perspektiv. Nedan kommer vi att presentera denna modell med hjälp av 

en sammanfattande text ur både medarbetaren och ledarens perspektiv. 

Kostnaderna för en medarbetares hälsa och välbefinnande samt de ekonomiska kraven som ställs på 

en ledare inom den offentliga sektorn samspelar inte (Walinga och Rowe, 2013). För att hälsa och 

välbefinnande ska gå hand i hand med det hållbara ledarskapet bör arbetet ske i en flerstegsmodell. 
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Första steget innefattar att ett problem eller en situation uppstår som orsakar stress och att det är 

viktigt att känna av och förstå att det är ett problem. Vidare bör medarbetaren eller ledaren 

analysera den situation som nyss varit där de går in i detalj under händelseförloppet och ser på orsak 

eller verkan.  

 

Under steg tre kräver hållbart ledarskap med fokus på förändrade arbetsförhållanden, feedback från 

medarbetarna angående ledarnas beteende (Jiménez et al. 2017). Detta ger ledarna stöd för att 

förbättra de anställdas hälsa och utveckla en hållbar arbetsplats speciellt när det sker förändringar 

inom organisationen. Däremot är det viktigt att ge feedback både som chef och medarbetare för att 

få två olika perspektiv på situationen, vilket medför att även medarbetarna får feedback för att 

undvika stressrelaterade problem i framtiden. Steg fyra innefattar LMX-teorin som förklarar hur 

dyadiska relationer utvecklas över tid, där utvecklingen mäts i olika emotionella stadier (Goleman, 

1996). För att relationen ska nå resultat, krävs det att båda parterna i relationen arbetar för 

framgång. I vår modell utgörs detta av stadiet “arbeta med relationen mellan medarbetare-chef”. 

Hur relationen uppfattas beror till viss del hur ledaren delegerar arbetsuppgifter till medarbetarna, 

där mer attraktiva arbetsuppgifter delas ut till “in-grupper”, och de mindre attraktiva 

arbetsuppgifterna delas ut till “ut-grupper”. Ledarens uppgift i detta stadie, är att hitta balans mellan 

uppgifterna så ingen upplevd orättvisa uppstår, samt att skapa förståelse hos medarbetarna att vissa 

arbetsuppgifter lämpar sig bättre till utvalda medarbetare. 

 

För att utveckla relationerna mellan ledare och medarbetare, menar Yukl (2012) att handlingsplaner 

påverkar medarbetarnas innovationsförmåga positivt. Detta använder vi oss av i vår modell under 

“lös problemen med hjälp av kommunikation och innovation”. Henderson et al. (2009) menar att 

medarbetare jämför sina relationer, status och position med andra anställda, i dessa fall blir 

kommunikationen desto viktigare för att inte skapa uppfattning om olika behandling från ledarens 

sida. Då Hooper och Martins (2008) visar att ett orättvist ledarskap leder till konflikter, som 

förknippas med dålig kommunikation. Samtidigt som goda kommunikationsstrategier anses vara 

problemlösande och mildrar stressiga arbetsförhållanden. Sista steget är ett resultat som visar en 

hälsofrämjande arbetsplats som kommer att uppnås enligt teorin om både ledare och medarbetare 

följer modellen. Vår teoretiska modell presenteras i figur 2. 
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Figur 2: Teoretisk modell. Egen konstruktion 
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3. Metod 
 

I metodkapitlet redogörs för vilken vetenskapstradition arbetet baserar sig på kopplat till studiens 

syfte. Sedan beskrivs arbetets tillvägagångssätt och val av metod, som avslutningsvis ställs mot 

kvalitetskriterier och kritik mot den valda metoden. 

3.1 Kunskapssyn 

 

Syftet med vår studie är att få ökad förståelse för hur stress upplevs av medarbetare och ledare inom 

Försvarsmakten. Vi har därför valt en kvalitativ ansats som utgår från en vetenskapstradition kallad 

hermeneutiken (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Hermeneutiken har ett tolkande synsätt, vilket 

stämmer överens med vår valda metod som grundar sig i att samla in data genom kvalitativa 

intervjuer (Bryman & Bell, 2015). Ett förståelseperspektiv försöker ofta bidra till att hitta 

förklaringar och teman som bidrar till att hitta kärnan i ett resonemang (Sohlberg & Sohlberg, 

2013). Det är då nödvändigt att de objektiva förhållanden som studeras kan förklaras utifrån ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. Alvesson och Sköldberg (2017) menar att enligt den hermeneutiska 

traditionen är det viktigt ha ett kritiskt förhållningssätt till tolkning vilken vi har haft genom studien. 

I vår datainsamling har vi arbetat med att sammanfatta de svar som intervjupersonerna givit oss. 

Sammanfattningen syftar till att visa ett överskådligt mönster i hur stresshanteringen ser ut i 

Försvarsmakten. 

Som tidigare nämnt är vårt syfte att öka förståelsen för hur det hållbara ledarskapet med inriktning 

mot LMX-teorin kan bidra till stresshantering för medarbetare inom Försvarsmakten. Den metod vi 

valt att använda är kvalitativ. Enligt Bryman och Bell (2017) lägger denna forskningsmetod mest 

fokus på att analysera ord från samtal som framkommer under exempelvis intervjuer. Detta går väl 

samman med vårt vetenskapsteoretiska perspektiv när vi ska svara upp mot vårt syfte då vi genom 

de intervjuades ord söker sanning och förståelse genom olika meningssammanhang. Genom att göra 

en kvalitativ intervju stötte vi på olika tolkningar hos respondenterna som kan bidra till olika 

uppfattningar om mening och sammanhang. Vår tolkning av data sammanfattar olika uppfattningar 

som respondenterna ser som upplevda sanningar och insikter. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar 

att den moderna hermeneutiken ska använda textanalyser där texten tolkas förutsättningslöst utan 

författarens påverkan och åsikter. Detta svarar väl upp till vårt tillvägagångssätt likväl som till vårt 

syfte, eftersom vi ska undersöka hur hållbart ledarskap genom LMX-teorin i offentlig sektor bidrar 

till stresshantering genom att utföra kvalitativa intervjuer.  

 

Eriksson och Hultman (2014) menar att vid en kvalitativ forskningsdesign krävs skärpt 

uppmärksamhet hos forskaren då det mentala utrymmet tar mycket plats eftersom olika insikter 
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oväntat kan dyka upp. Vi anser att detta var av stor vikt då vi behöver viss förförståelse för vad som 

studeras, speciellt när vi studerat stress i offentlig sektor. Vi kan gå miste om viktig information om 

vi inte själva kan tolka vår analys på rätt sätt.  

 

Hermeneutiken är en passande tradition om forskningen innefattar mänskliga avsikter eller 

mänskliga handlingar (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vårt syfte är beroende av mänskliga handlingar 

och mänskliga avsikter. Andersson (2014) anser att tolkningarna inom hermeneutiken utgår från 

hög grad av fakta och erfarenheter. För att besvara vårt syfte utgår vi i studien från att de som 

intervjuas är påverkade av sin historia och de erfarenheter som personer tagit del av vilket påverkar 

deras svar. Vi hade alltid detta i åtanke att ett svar uppstått genom tidigare mänskliga handlingar 

eller avsikter från erfarenheter vilket hjälpte när vi sedan tolkade de svar vi fått. 

 

De forskningsfrågor som vi ställer i studien är “vilka arbetsrelaterade faktorer orsakar stress hos 

medarbetare inom Försvarsmakten? Vilka åtgärder kan en ledare av hållbart ledarskap vidta för att 

minska stressen inom Försvarsmakten? Samt vilka förebyggande åtgärder kan ledare vidta för att 

minska stress inom Försvarsmakten? För att få svar på dessa frågor, detaljeras de vidare i vår 

frågeguide som bifogas under bilagor. 

 

3.2 Forskningsansats 

 

I studien utgår vi från en induktiv ansats vilket innebär att insamlat material ligger till grund för 

tolkning och analys. Det innebär också att verkligheten förändras vilket gör att den kunskap som 

samlats in idag kan ha förändrats vid ett annat tillfälle och i en annan kontext vilket vi har i åtanke. 

Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver att induktivt perspektiv innebär att insamlat material tolkas 

och att mönster växer fram allteftersom. Det gör att den induktiva ansatsen kan bidra till olika data 

och kunskaper beroende på när, hur och av vem verkligheten upplevs och data samlas in (Jacobsen, 

2017). Eftersom vi arbetat efter en induktiv ansats var det viktigt för oss att det empiriska materialet 

samlades in med ett så kort mellanrum som möjligt för att grundförutsättningarna för 

respondenterna inte skulle förändras mellan intervjuerna. Vi valde att samla in vårt empiriska 

material på ett ställe för att respondenterna i studien skulle få lika förutsättningar. 

 

Sohlberg och Sohlberg (2013) anser att intervjuer som datainsamling innebär att det är viktigt att 

inte fokusera för mycket på allmänna orsakssamband. Om de allmänna orsakssambanden dyker upp 

är det oftast eftersom individer har olika sätt att se och tolka saker genom olika historier och 

erfarenheter. Därigenom är det inte lätt att analysera att det ena leder till det andra, det vill säga 
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orsak, verkan och samband. Vi har arbetat utifrån detta och anser att genom våra olika intervjuer 

fått bra uppfattning om dessa för att sedan kunna utföra vår tolkning utifrån om det finns allmänna 

orsakssamband eller inte. Resultatet blev för oss ett mönster, som vi sedan hade möjligheten att 

tolka och analysera. Eriksson och Hultman (2014) anser att rätt frågor leder till att nya fakta och 

samband upptäcks, vilket har varit vårt mål, speciellt när vi såg att det var mycket allmänna åsikter 

som florerade i intervjuerna. 

 

Våra intervjupersoner gav oss meningsfulla svar till de samband och orsaker som studeras. Det var 

förekommande att svaren ibland hamnade i ett tillbakablickande perspektiv, vilket resulterade i att 

vi fick använda oss av frågor som ledde in intervjupersonen till nutiden. Ibland var dock 

tillbakablickande svar av stor vikt för att tolka sambanden. Vi är medvetna om att vår studie baseras 

på ett litet urval, vilket försvårar processen att finna generella samband (Sohlberg & Sohlberg, 

2013). 

 

3.3 Urval 
 

Urvalet som vi använder oss av grundar sig i att intervjua personer dels med ledande befattningar, 

samt medarbetare till dessa ledare för att få olika perspektiv. Bryman och Bell (2017) menar att 

detta kallas för målstyrt urval. Bryman och Bell (2017) menar att kvalitativ forskning kretsar kring 

idén om målstyrda urval, det vill säga vilket urval av enheter som fokus ligger hos inom studien 

exempelvis människor eller organisationer. Det är forskningsfrågorna som påverkar och väljer vilka 

personer som ska väljas ut till urvalet.  

 

Vi menar att det urval vi har, betraktas som ett representativt urval av det vår studie ska förklara 

vilket innebär att det mest troligen kommer att finnas ett samband av erfarenheter och uppfattningar 

kring ledarskap och stress inom offentlig sektor. Detta gör vi genom att intervjua både medarbetare 

och ledare då vi anser att om vi enbart hade ett urval av ledare, hade vårt insamlade material inte 

haft samma djup. 

 

Som vi tidigare diskuterat angående urvalsprocessen har vi valt att använda målstyrt urval. Om det 

finns en fastställd strategi för urvalet blir urvalet mer eller mindre bestämt redan i inledningen 

(Bryman & Bell, 2015). Vilket stämmer bra överens med vår studie då vi alltid har haft en speciell 

målgrupp som vi strategiskt inriktat oss mot ända sedan problematiseringen tog form. 
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Bryman och Bell (2017) menar att det problem som kvalitativa forskare ställs inför är att det är 

svårt att avgöra urvalets storlek då det är den tidigare teorin som avgör hur stort urvalet blir. Det 

kan bli avgörande för om vår studie ska lyckas beroende på om vi måste bredda vårt urval efter vi 

genomfört våra tio intervjuer. Empirin som samlas av intervjuer kan ibland behöva breddas av 

professionell hjälp, alltså intervjuer med fackmän inom det valda ämnet. Vi anser inte att detta är 

något som vi kan komma att behöva då vi ska fokusera på att förklara förhållandet mellan hållbara 

ledare med hjälp av LMX-teorin och medarbetare i stressrelaterade situationer. Mättnaden är ett 

kriterium som avgör om man har en lämplig storlek, exempelvis teoretisk mättnad eller 

datamättnad. Vi har utfört tio semistrukturerade intervjuer med chefer och medarbetare och anser att 

att vi tack vare detta samt den breda kompetens som funnits hos de vi intervjuat uppnått en bra 

mättnad i vårt arbete. 

 

Bryman och Bell (2017) anser att vid målstyrt urval väljs respondenterna ut för att spegla 

forskningsfrågorna men även för att det finns viktiga egenskaper och aspekter som deltagarna 

innehar för forskningsstudien. Vi valde våra deltagare efter just de egenskaper och vilken typ av 

yrkesroll som de har inom försvarsmakten för att få den rätta relevansen när det gäller förståelse för 

denna typ av studie. Vi har strävat efter att inte välja forskningsdeltagare på slumpmässigt basis, 

utan valt deltagare till intervjuerna på ett strategiskt sätt för att ge bra svar på de forskningsfrågor 

som vi formulerat. Nedan presenteras en modell som ger en överblick över våra intervjupersoner. 

 

3.3.1 Överblick över respondenter 

 

Figur 3. Tabell över respondenter. Egen konstruktion. 
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Vi valde att intervjua sex stycken ledare och fyra stycken medarbetare och eftersom de valde att 

vara anonyma har vi skapat en anonymitetskod till var och en av respondenterna. Sättet som vi 

refererar till de olika individerna i vår analys ser ut som följande: Ledare A menar att genom sina 32 

år i Försvarsmakten har stressen alltid hanterats lika. Viktigt att veta är att vi utfört 

anonymitetskodningen utan inbördes ordning, det vill säga att ledare A inte behöver vara den högsta 

chefen inom Försvarsmakten. Samma med medarbetare då alla arbetar inom olika grupper på olika 

hög nivå så har vi inte heller valt någon inbördes ordning att exempelvis medarbetare A är den som 

arbetar i den grupp som är på högst nivå. 

3.4 Litteraturinsamling 

 

Vår litteraturgenomgång består främst av vetenskapliga artiklar hämtade från databasen Discovery, 

som vi fått tillgång till genom Högskolan i Gävles bibliotek. Vi har även använt oss av databasen 

Google Scholar i sökandet av vetenskapliga artiklar. De artiklar som vi använt oss av är peer-

reviewed för att skapa en hög trovärdighet i den tidigare forskningen. För att få relevanta resultat i 

vårt sökande använde vi oss av tidigare presenterade nyckelord, detta för att även skapa en 

avgränsning i vårt sökande till företagsekonomi. 

Då vi ansåg stress och hälsa vara viktiga faktorer att ta hänsyn till för organisationer i vårt samhälle, 

började vi söka efter artiklar innehållande just detta. Våra sökningsresultat ledde oss i på ett nytt 

begrepp, LMX-teorin. LMX-teorin utgör som tidigare nämnt hur dyadiska relationer utvecklas över 

tid.   

3.5 Kvalitetskriterier inom teorin 

 

Bryman och Bell (2015) redogör för kriterierna av bedömning för kvalitativ forskning, dessa 

kriterier utgörs av trovärdighet och äkthet. Trovärdighet utgörs av fyra underkriterier som består av 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering, något som vi tagit hänsyn till i vårt 

arbete genom att söka efter artiklar som är peer-reviewed men även i utförandet av våra egna 

intervjuer. Vi har även tagit hänsyn till kvalitetskriterierna äkthet och rättvis bild. 

3.5.1 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet innebär hur andra personer accepterar forskningens resultat och slutsatser (Bryman 

& Bell, 2015). Detta kräver att forskningen genomförs i regel med de bestämmelser som existerar, 

för att säkerhetsställa att forskningen speglar verkligheten. För att öka tillförlitligheten i vår studie, 

utfördes en respondentvalidering, där intervjupersonerna får lägga till eller ta bort information i 

efterhand för att sedan godkänna transkriberingen. 
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3.5.2 Överförbarhet 

 

Överförbarhet innebär i vilken mån resultaten är överförbara till en annan miljö, för att detta ska 

uppnås menar Bryman och Bell (2015) att forskarna måste producera djupa redogörelser för de 

detaljer som ingår i en viss kultur. Något som vi strävar efter i vårt arbete genom att få en djupare 

förståelse, snarare än bredare. 

3.5.3 Pålitlighet 

 

För att ett arbete ska vara pålitligt, krävs det att forskarna har ett granskande synsätt (Bryman & 

Bell, 2015). Vilket innebär att en komplett redogörelse av forskningsprocessens samtliga faser 

genomför. Dessa faser består av problemformulering, val av intervjupersoner, fältanteckningar följt 

av beslut rörande analys av data. Bryman och Bell (2015) föreslår att kollegor kan granska arbetet 

under dess gång, och därmed bedöma arbetets kvalitet. Hur vi gick tillväga skedde i form av 

oppositionsseminarium i samband med handledarträffar.  

3.5.4 Konfirmering 

 

Konfirmering innebär att en komplett objektivitet inom forskningsområdet saknas, något som 

forskarna är medvetna om och agerar därefter i god tro (Bryman & Bell, 2015). En risk med de 

kvalitativa intervjuer vi utfört, är att respondenterna inte utger trovärdiga data. Vi har dock agerat i 

god tro vid utförandet av de kvalitativa intervjuerna.  

3.5.5 Äkthet 

 

Thurén (2005) redogör för begreppet äkthet, och innebörden av detta är att de källor som forskaren 

refererar till inte ska vara oäkta. Som tidigare nämnt är de källor vi använder oss av peer-reviewed, 

för att använda oss av så äkta källor som det möjligen går. 

3.5.6 Rättvis bild 

 

Rättvis bild innebär att forskningen speglar de åsikter och uppfattningar som intervjupersonerna har 

(Bryman & Bell, 2015). Detta är viktigt i vår studie då både personer med ledande befattningar och 

medarbetare intervjuats, vi anser att dessa två grupper av personer kan skilja sig i åsikter och 

uppfattningar vilket ger en rättvis bild.  

3.6 Tillvägagångssätt - Semistrukturerade intervjuer 

 

Bryman och Bell (2015) redogör för semistrukturerade intervjuer, där forskarna förhåller sig till 

specifika teman. Samtidigt som intervjupersonerna har stor frihet när de svarar på frågorna. Detta är 

relevant för vår studie då vi syftar till att öka förståelsen, samt att möjligheten att tolka 
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respondenternas svar måste finnas. Eriksson och Hultman (2014) menar att intervjuer genererar 

utförliga svar, men även möjlighet att tolka situationen och kroppsspråk som inte kan uppfattas 

genom exempelvis enkäter. Detta har gett oss en större möjlighet att tolka hur respondenterna svarar 

på frågorna under våra intervjuer och något vi har använt väl.  

Anledningen till varför vi valde semistrukturerade intervjuer är att en viss struktur krävs för att få 

svar på våra ställda frågor, samtidigt som respondenterna kan besvara frågorna öppet, vilket stärker 

vår förmåga att tolka svaren. Ordningsföljden för frågorna behöver inte stämma överens med 

intervjuguiden, samt att frågor som inte ingår i intervjuguiden kan ställas (Bryman & Bell, 2015). 

Vi anser att detta skapat flexibilitet i utförandet av våra intervjuer, såväl som det bidrar till en mer 

avslappnad situation. Vi valde alltid att ha intervjuguiden som en bakgrund att falla tillbaka på men 

kände ibland att vi var tvungna att ta ett sidospår för att i slutändan hamna rätt, vilket gav oss ett 

brett material. 

Eriksson och Hultman (2014) påvisar att semistrukturerade intervjuer innefattar att processen blir 

väldigt flexibel. Det viktiga som vi såg det under våra intervjuer var att vi hade stort fokus på hur 

respondenten förstod frågan, alltså hur tolkar och uppfattar de frågan, vad var det som var viktigt 

för dem i den frågeställning som de fick? Alltså det viktiga för oss var att det fanns plats för 

respondenterna att ledas in på vad som var viktigt för dem i de frågor som de ställdes mot. Genom 

den kvalitativa formen på vår studie hade vi möjlighet att göra detta genom att vi inte måste följa ett 

speciellt schema som med kvantitativa studier.  

Bryman och Bell (2017) menar att inom företagsekonomisk forskning finns det ytterligare 

synpunkter som måste beaktas vid en kvalitativ ansats med fokus på intervjuer, nämligen att 

intervjua chefer ger upphov till speciella aspekter. Vi hade detta i åtanke när vi utförde intervjuer 

med de högre cheferna inom organisationen, då vi var beredda på att det kunde bli svårt att få 

kontakt med denna grupp. Ytterligare en aspekt som spelade in på att vi var förberedda på att det 

var svårt att få kontakt med de intervjupersoner som vi hade var att vi hade valt organisationen 

Försvarsmakten. Vi känner inte att vi stött på något sådant problem då känslan som vi fått är mer av 

arten att intervjuerna välkomnades för att få möjlighet att komma ifrån arbetet en stund för att på ett 

strukturerat sätt få tänka igenom det problem som våra intervjuer kretsade kring. Vidare öppnades 

en möjlighet för respondenterna att i efterhand också få läsa en utskrift av intervjun med tillhörande 

analys för att få dem att öka förståelsen för den problematik som finns inom branschen och det 

valda ämnet. 
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3.7 Tematisk analys 

 

Med en kvalitativ forskningsansats valde vi att tematiskt analysera (Braun & Clarke, 2006) vårt 

empiriska material, en analys som egentligen påbörjades under intervjuernas genomförande som är 

en förekommande teknik (Hallin & Hallin, 2018). För att få en klar överblick över vår empiri, 

genomförde vi i vår transkriberingsprocess inspelningar av våra intervjuer, där nio av tio spelades 

in. Detta som komplettering till de anteckningar som fördes under intervjun, ifall viss information 

kräver komplettering. Intervjuerna tog i snitt 35 minuter att genomföra, sedan sammanställdes 

intervjusvaren individuellt och skickades tillbaka via mail till respondenterna som då kunde granska 

sammanställningarna. Vid granskningen gavs även respondenterna möjligheten att ändra eventuella 

missförstånd eller misstolkningar. Denna typ av respondentvalidering ökar arbetets tillförlitlighet 

(Ely, 1993).  

 

Sammanställningen av våra intervjuer gav oss en bra utgångspunkt i den tematiska analysen, ett 

kritiskt förhållningssätt användes för att analysera och tolka det som kunde utläsas i det material 

som transkriberades. Detta är i form av citat och välformulerade intervjusvar, där tolkning av 

ordval, tonläge och kroppsspråk utfördes i samband med intervjuernas genomförande. I 

nedbrytandet av vår sammanställning över intervjuerna påbörjades vår kodningsprocess. Där vi valt 

ut återkommande ord under intervjuerna, dessa ord betraktas som nyckelord då både skillnader och 

likheter jämfördes. Dessa nyckelord bildade sedan teman i analysen, som förankras till teorin. Dessa 

teman kopplades sedan till vår teoretiska referensram, där vi sedan tolkade resultaten. Denna 

process kopplar vi till Bryman och Bell (2015), som de anser passar en kvalitativ dataanalys. 

Samtidigt som det är viktigt att vi har en distans till kodningen, som inte ska likställas med analysen 

även om den utgör en viktig del av analysen. 

 

De nyckelord vi anser relevanta efter kodningen är: förtroende, tillit, relationer, proaktivitet och 

omställning. Som vi sedan utformat teman efter: Relation mellan medarbetare och chef, Hållbart 

ledarskap, Hur påverkar ledare arbetsrelaterade faktorer för att minska stress och Ledarskapstyper 

inom Försvarsmakten. 

 

Dessa teman återkommer vi till i analyskapitlet, där teman förklaras som ett mönster bestående av 

sammanhörande begrepp inom empiri (Ryen, 2004). Genom analysen utformades sedan en slutsats 

kopplad till forskningsfrågorna och arbetets syfte, som sedan utgör det praktiska och teoretiska 

bidraget som avslutar studien. 
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3.8 Empiriska kvalitetskriterier 

 

De kvalitetskriterier vi tagit hänsyn till är trovärdighet och äkthet, samt deras delkriterier (Bryman 

& Bell, 2015). Respondentvalidering har använts för att öka trovärdigheten ytterligare, därmed 

kontaktades respondenterna efter intervjuerna utförts för att granska våra tolkningar av intervjuerna, 

för att sedan acceptera transkriberingen. 

Av de äkthetskriterier som tidigare redogjorts för, har vi fokuserat på att visa en så rättvis bild som 

möjligt går för hur stresshanteringen inom Försvarsmakten ser ut. Därför valde vi att fördela 

intervjuerna med vardera hälften på personer med ledande befattningar, samt underordnade 

medarbetare. För att uppfylla de äkthetskrav som rör autenticitet, har intervjupersonerna fått 

möjligheten att delta i studiens bidrag och slutsatser. Då dessa kriterier fokuserar på att 

intervjupersonerna ska kunna ta del av dessa bidrag praktiskt, och även utöva de i sina 

arbetspositioner (Bryman & Bell, 2015).   

3.9 Metodkritik 

 

Vi inledde vår studie med en plan som innefattar tio kvalitativa intervjuer där vi planerade att 

intervjua fem stycken medarbetare och fem stycken chefer för att sedan sätta deras olika syn på det 

hållbara ledarskapet och stress i förhållande till varandra. Resultatet blev också tio intervjuer men 

det blev sex chefer och fyra medarbetare och trots det ojämna antalet gick det bra för oss att utföra 

en trovärdig tolkning och sann analys av resultatet. 

Det problem som uppstår i en kvalitativ metod är hur pass sanningsenlig information som det går att 

utvinna av intervjun (Sohlberg och Sohlberg, 2013). Genom att vi väljer att intervjua chefer finns 

det kritik mot hur pass öppen och sanningsenlig mot sig själv en chef kan vara i en intervju, pratar 

chefen genom företagets ögon och åsikt eller pratar den genom egna åsikter? Det är på grund av 

denna frågeställning som vi har valt att arbeta med intervjuer som både innefattar chefer och 

medarbetare för att öka trovärdigheten av den respons som vi får. 

Vidare ser vi att det kan finnas kritik mot att vi valt att utföra studien inom samma bransch men 

även att vi valt Försvarsmakten. Detta då Försvarsmakten finns utbredd över hela Sverige och att 

trovärdigheten kan öka om vi hade haft ett urval av respondenter från fler städer än Uppsala. Vi 

anser att denna avgränsning vi valt varit till stor nytta för vår studie trots den kritik som kan finnas 

mot detta urval. Detta på grund av att Försvarsmakten i Uppsala är en av de största sektorerna i 

Sverige, vilket ändå gör att trovärdigheten är hög i vårt material. Vi valde att utföra studien i 

Uppsala, då vi anser att storleken på organisationen är representativ och ger ett trovärdigt resultat. 

En mindre organisation hade lett till ett missvisande resultat. Vi är medvetna om att det målstyrda 
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urvalet påverkar studiens slutsats. Vi anser även att våra resultat inte är generaliserbara, utan är 

giltiga för den organisation vi studerat.  

3.10 Begränsningar 

 

Vi har även stött på begränsningar på grund av att vissa av våra respondenter valde att vara 

anonyma, och vi valde därför att göra alla anonyma. Då det finns vissa unika grader inom 

Försvarsmakten valde vi även att göra befattningarna anonyma så att de inte kan kopplas till en viss 

person. Vi anser dock att detta inte sätter stopp i tillförlitligheten i vår studie men det påverkar oss 

då vi känner att det hade tillfört mycket att ha haft möjlighet att skriva ut vilken befattning som 

personen har. Om vi hade haft möjligheten att skriva ut befattningar hade det varit lättare i empirin 

att visa skillnader men även likheter inom ledarskapet, oavsett vilken rang respondenten har. Vidare 

visas dessa likheter och skillnader nu också men i en generell anda. 

Tidsbristen som fanns gav ett resultat av att det endast var ett begränsat antal intervjuer som 

genomfördes. Detta påverkar oss för att vid en större tidsram hade fler intervjuer haft möjlighet att 

genomföras och vi hade fått större trovärdighet på grund av ett bredare empiriskt material. Harboe 

(2013) anser att tidsaspekten är viktig då intervjuer med många respondenter är tidskrävande.  

 

Fortsättningsvis ser vi även en begränsning i att vi fick det ojämna antalet av sex ledare och fyra 

stycken medarbetare. Vi anser att den empiri vi fått fram ändå håller hög standard men det påverkar 

oss då vi känner begränsningar i att det finns mer kontext att binda samman hos ledarna och hade 

gärna sett att det hade varit lika lätt tillvägagångssätt med medarbetarna. Detta resulterade i att vi 

under intervjuerna med medarbetarna arbetade mer flitigt med att alltid ha öppna frågor och om vi 

kände att respondenten pratade utanför vårt forskningsområde var vi mer ledande i vår 

frågeställning in på rätt spår igen.  

Den sista begränsningen som vi stötte på var att två av intervjuerna var tvungna att genomgås via 

telefon. Orsaken till detta var på grund av sjukdom samt utbildning, dock spelade tidsbristen en stor 

roll i det hela då det inte fanns möjlighet att boka en senare tid med respondenterna. Detta påverkar 

oss på det sätt att det inte går att göra observationer av kroppsspråk samtidigt som intervjun 

fortskrider, vilket innebär att det var svårare att tolka empirin då mycket kan missas eftersom det ej 

går att se exempelvis ansiktsuttryck. 

3.11 Etiskt förhållningssätt 

 

För oss var det viktigt att deltagarna inte kände ett tvång att medverka. I en dold observation frångår 

man samtyckeskravet och deltagarna ges inte möjlighet att tacka nej till att delta i studien. Detta är 
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ingenting vi förespråkar utan anser att deltagarna efter en förklaring om vad studien kommer att 

innehålla får bestämma om de vill delta eller inte (Bryman & Bell, 2015).  

För att deltagarna skulle känna sig bekväma med undersökningen blev de tilldelade möjligheten att 

vara anonyma. Detta för att deras identiteter skulle skyddas och inte skadas på något vis. Vad som 

menas med skada kan innefatta flera olika aspekter. För att nämna några kan det vara: stress, sämre 

självkänsla, hot eller fysisk skada. Dessa faktorer som kan påverka en individ negativt är sådana 

faktorer vi haft i åtanke vid utformningen av våra intervjufrågor. Men som nämnt ovan blev 

deltagarna upplysta om syftet med studien och fick därefter göra ett aktivt val huruvida om de ville 

vara anonyma eller inte. Vissa av våra deltagare valde att vara anonyma, vilket resulterade i att vi 

valde att ge alla en anonymitetskod för att ingen skulle stå ut.  

3.12 Intervjuguide 

 

Arbetets empiriska underlag baseras på semistrukturerade intervjuer, för insamlingen av data 

formulerades en intervjuguide. Öppna frågor utanför intervjuguiden ställdes, för att komplettera de 

oklarheter eller frågor som uppstod under intervjuns tidsförlopp. Enligt Bryman och Bell (2015) 

utger intervjuguiden en kort minneslista över vad intervjun ska täcka, där frågeställningar ska 

besvaras kopplade till syftet. Intervjuguiden kan även lämnas till intresserade personer för att stärka 

tillförlitligheten, där vi i vår studie tog hjälp av våra handledare. Frågorna i intervjuguiden grundar 

sig i vårt teorikapitel, som baseras på tidigare forskning.  

Då vissa begrepp i vår teori anses vara komplicerade, formulerades frågorna i intervjuguiden om till 

ett mer lättförståeligt språk. Exempelvis studerar LMX-teorin hur relationer mellan ledare och 

medarbetare utvecklas över tid, där vi valde att formulera frågan hur en kortvarig relation förhåller 

sig mot en långvarig, med fokus på stressfyllda arbetssituationer. Denna typ av omformulering 

anser Bryman och Bell (2015) vara kritisk, för att inte sätta respondenterna i obekväma situationer 

eller för att undvika missförstånd. Även Eriksson och Hultman (2014) redogör för att språket och 

språkbehandlingen är kritisk i intervjuer. Dock finns det både positiva och negativa aspekter, 

exempelvis undvek vi i våra intervjuer att ställa flera frågor samtidigt, samtidigt som vissa 

facktermer kräver förklaring då förvirring kan uppstå. Våra intervjufrågor utformades främst som 

“hur-frågor” för att få respondenten att tala öppet, detta för att undvika överbelastade frågor 

innehållande komplicerade termer.  
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4. Empiri 
 

Genom detta kapitel presenterar vi det empiriska material som vi fått fram genom våra kvalitativa 

intervjuer. Vi har fått möjligheten att träffa både medarbetare och chefer inom olika arbetsområden 

på försvarsmakten där vi intervjuade fyra stycken medarbetare och sex stycken ledare. Varje 

respondent ansvarar för sin egna arbetsuppgift samtidigt som samspelet mellan ledare och 

medarbetare för att hantera stress, är en tvåfilig väg. 

Organisationsbeskrivning 

Organisationen vi valt att utföra vår studie på är Försvarsmakten i Uppsala. Organisationen är 

verksam inom den offentliga sektorn, och består av cirka 1200 anställda. Empirin insamlades inom 

Försvarsmaktens område i Uppsala, för att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och 

avslappnade. Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar. Vilket 

påminner oss om kopplingen mellan fred och krig. Inom Försvarsmakten i Uppsala finns både civila 

anställda och officerare, vilket innebär att det finns stor omväxling i arbetsuppgifterna. 

4.1 Perspektiv på Försvarsmaktens stresshantering 

 

Enligt de intervjusvar vi tagit emot framhävs det att ledarna behöver använda sig av ett ledarskap 

som låter medarbetarna uttrycka sina åsikter, samtidigt som ledaren ser sina medarbetare och visar 

uppskattning. Det framgår även att kommunikation är ett av de viktigaste verktygen i 

stresshanteringen, detta innebär att medarbetarna informeras i god tid och får vara med i 

arbetsprocessen. Exempelvis kan en medarbetare bli stressad ifall deras ledare lägger sig i hur 

arbetsuppgiften löses, något som de flesta ledare vi intervjuat försöker undvika. Istället försöker 

ledarna att ge snabb och positiv feedback, för att styra medarbetarna rätt vid fel vägval. Alltså är 

slutresultatet det viktiga, när arbetsuppgifterna utförs. Ett tydligt mönster som vi ser från 

intervjuerna är att det finns metoder för att hantera stress, men det saknas resurser i arbetskraften för 

avlastning. Det råder en kontinuerlig stress inbyggt i arbetsuppgifterna, men det råder brister i 

återhämtningen av de fall som är speciellt stressfyllda.  

Den nedskärning som påbörjades för 15 år sedan, kallas hädanefter för “den strategiska timeouten”. 

Denna omorganisation anses ligga till grund för det försämrade underlaget i rekrytering av chefer 

enligt svaren från intervjuerna. Samtidigt undersöks stresshantering i rekryteringsprocessen, och det 

finns ett miljöansvar som ska följas av ledarna. Detta följs även upp i form av “tavelmöten” som 

sker veckovis, arbetsplatsträffar (APT) som sker en gång i månaden samt medarbetarsamtal som 

sker en gång om året.  
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“Det är lättare att påverka medarbetarnas stressrelaterade faktorer än sig själv. Kommunikation är 

den metod som genomgående fungerar bäst och det är viktigt att ledaren inte lägger sig i den metod 

som medarbetaren använder för att lösa uppgifter”. (Ledare B) 

 

Det finns olika stressnivåer enligt ledarna, både från jobb och privat. Den stress som sker på 

arbetsplatsen är generellt sett svårare att åtgärda än stress hemifrån. Eftersom medarbetare 

förknippar stressen med arbetsplatsen. Den privata stressen bland medarbetare är dock svårare att 

hantera och förstå, då den kan bero på i princip vadsomhelst, som gör det svårare för ledarna att 

påverka. Kommunikation är ett av de bästa verktygen i stresshantering. Det anses även vara lättare 

att påverka sina medarbetares stress, än sin egen stress. Ledarna anser att återhämtningsperioden är 

kritisk vid speciellt stressiga arbetsperioder. Den stress som uppstår när oplanerade möten 

schemaläggs är svårhanterad för ledarna, det är viktigt att kunna sköta och planera sin egen 

arbetsdag. Ur medarbetarnas perspektiv i den frågan, tar ledarna hänsyn till att få fritiden att gå ihop 

med arbetslivet. Även medarbetare påverkas när deras ledare blir stressade, exempelvis om de 

börjar “springa mellan möten”, tar irrationella beslut och när kommunikationen brister. Detta har 

även påverkat rekryteringsprocessen, som skyndas på. Påverkan av den ökade takten i 

rekryteringsprocessen har lett till att ledare som anställts, har bristande kompetens och obalansen i 

bemanningen blir åter synlig. 

 

Det gäller att komma ihåg kopplingen mellan fred och krig, denna kan ibland glömmas bort. Då är 

det viktigt att påminna om varför Försvarsmakten finns. Förberedelserna syns först när människor 

står där det händer, och präglar hur de hanterar situationen. Detta ska drivas genom övningar, och 

inte lika mycket i dagliga arbetet (Ledare A). Både ledare och medarbetare menar att 

Försvarsmakten inte är som en “vanlig” myndighet, ibland kan ledare behöva stanna upp och 

analysera situationen. Det krävs en tydlighet i vad som ska göras inom organisationen, detta för att 

rutinerna ska fungera likadant under fred som i krig. Det finns överlag ett stort ömsesidigt 

förtroende för ledare och medarbetare, även om det kan vara svårt att få en större överblick längre 

ner i “pyramiden”, antar ledarna att alla medarbetare vill göra rätt. Det är viktigt att försöka se och 

uppmärksamma sina medarbetare, samtidigt som det är viktigt att skapa tydlighet i vad som ska 

utföras. Medarbetare vill göra rätt för sig och ge ett förtroendeingivande intryckt till både ledare och 

andra medarbetare, eftersom brist i förtroende hos parterna är en mer komplicerad situation.  
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4.2 Relationen mellan medarbetare och ledare 
 

Under våra intervjuer menar respondenterna att LMX-teorin stämmer i viss mån, beroende på 

vilken personlighet som de olika personerna har. Det vill säga att relationen mellan medarbetare och 

ledare kan ha en inverkan på stress, beroende på hur personligheterna går ihop med varandra. Om 

en relation ska fungera mellan ledare och medarbetare, är tillit en viktig del i ekvationen. Nya 

relationer upplevs dock inte som mer stressfyllda men att bygga en relation är nyckeln för att ha bra 

kommunikation och för att ha möjlighet att bygga tillit för varandra. Detta resulterar i att det är lätt 

att kommunicera med medarbetare och ledare om arbetsbördan är för belastande. En rutin som gett 

bra resultat är att ha medarbetarsamtal med alla anställda, och även månatliga gruppmöten där 

medarbetarna har möjlighet att tala med varandra och ledaren om hur arbetsbördan ser ut för 

tillfället.  

 

“Det är vanligt att det blir ett stresspåslag då struktur saknas. Det verktyg som är fördelaktigt att 

använda sig av är mentorledarskap. Speciellt vid nyanställning kan det vara svårt att ha en bra 

struktur och bygga en stark relation men där fungerar mentorledarskap väldigt bra. “(Ledare C) 

 

Något som används inom Försvarsmakten är mentorledarskap. Denna metod används speciellt vid 

nyanställning, då det förenklar sättet att komma in i en grupp, men det används också på de mer 

erfarna medarbetarna för att skapa möjlighet till en god vidareutveckling. Resultatet av denna metod 

blir även att arbetsuppgifterna lättare kan fördelas fritt inom gruppen. Mentorskap innebär bättre 

relationer och därför bättre kommunikation så att fördelningen av de tunga arbetsuppgifterna 

hanteras väl och lösningar skapas gemensamt. 

 

“Bygga en bra relation är nyckeln, prata med medarbetare om det är för mycket påfrestningar 

uppifrån, det vill säga var öppen i kommunikationen. Rutinen vid nyanställning för att bygga en bra 

relation från början är att vara aktiv med medarbetarsamtal och samtidigt hålla en bra 

kommunikation med hela gruppen för att förbättra hela gruppens relationer”. (Ledare B) 

 

Det gäller att hitta medarbetarens egna egenskaper och skapa en relation genom öppenhet från 

ledarens sida. Fortsättningsvis förekommer det att en medarbetare tar på sig för mycket jobb om den 

inte känner någon tillit för ledaren eller de andra medarbetarna då det kan kännas besvärande att 

behöva fråga någon om hjälp. Beroende på hur lång yrkeserfarenhet som de olika individerna i en 
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grupp har blir det lättare eller svårare att avgöra hur många uppgifter som kan fördelas och därför 

väldigt viktigt att snabbt bygga en bra relation. Vidare finns det såklart specialkompetenser där 

fördelning av arbetsbördan är svårare, men det är fortfarande viktigt att ha en bra kommunikation 

för att arbeta så proaktivt som möjligt. 

 

“Tillit är oerhört viktigt för hela arbetsgruppen, genom att bygga upp en tillit för varandra blir det 

lättare att kommunicera och hantera stressfyllda situationer”. (Ledare D) 

 

4.3 Syn på politiska och ekonomiska krav 

 

“De politiska kraven har varit stressiga i många år, då först en nedskärning skulle utföras i form av 

den strategiska timeouten. I nuläget ska Försvarsmakten växa, som dock mottas med spänning 

snarare än stress. I rekryteringen kan det dock slarvas en del, åtminstone på förbandsnivå. Krav på 

hårda värden sker i form av rader, där medarbetare är specialister på vissa områden. Slutar en av 

dessa medarbetare, ska det rekryteras en ny”. (Ledare B) 

 

De politiska kraven kan ofta påverka Försvarsmakten då de ställs från regeringsnivå, dock står 

oftast Försvarsmaktens högkvarter upp för dessa krav. Ett argument som respondenterna lyfter fram 

är att Försvarsmakten inte är komplett för att klara av de krav som ställs. Detta i kombination med 

att finansieringen är undermålig, samtidigt är samspelet mellan de politiska kraven, finansieringen 

och förväntningarna från samhället är i obalans. De politiska kraven vävs in i de ordinarie 

arbetsuppgifterna, vilket kan vara stressfyllt. 

“Inom Försvarsmakten är ofta de politiska kraven hårda då det förekommer att de ställs från 

regeringsnivå” (Ledare D). 

 

Inom organisationen finns det dock en förståelse för det rådande läget, och det tas hänsyn till mjuka 

värden. De ekonomiska kraven mäts snarare i uppfyllda målsättningar, men månatliga rapporter till 

budget utförs samtidigt som värdegrunden “ÖRA” följs. ÖRA står för öppenhet, resultat och ansvar 

som ligger till grund för hur anställda inom försvarsmakten agerar mot varandra, när de använder 

kompetenser och resurser för att lösa arbetsuppgifterna. Öppenhet står för kompetenta och 

uppriktiga lagspelare, något som samtliga respondenter tagit upp, är den gemenskap som finns inom 

Försvarsmakten. Resultat innebär att det finns en handlingskraft och initiativtagande för att lösa de 

utmaningar som ställs. Ansvar innebär att anställda av Försvarsmakten är pålitliga och 

omtänksamma, att det finns en lojalitet, som ibland tar över lite för mycket. Detta är en del av 

Försvarsmaktens varumärke, som speglar att de har rätten och skyldigheten att använda militära 
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maktmedel med eget och andras liv som yttersta kompetens. Detta är ofta något som glöms bort av 

allmänheten och de politiska krav som ställs enligt de personer vi intervjuat, anledningen till varför 

Försvarsmakten finns, är att förbereda sig för krig. 

“Det som påverkas direkt av åtstramade krav är att mindre resurser läggs på exempelvis övningar, 

samtidigt som förberedelser för skarpt läge måste fortsätta”. (Medarbetare C). 

 

Det finns även omställningar som skett med politiska krav som bakgrund, exempelvis innebar den 

strategiska timeouten avveckling av många resurser. Idag är det en annan inställning från politiken, 

där Försvarsmakten blivit ombedda att växa, som istället uppfattas som en positiv stress av anställda 

inom Försvarsmakten. Återigen kan rekryteringsprocessen behöva ta ett steg tillbaka, samtidigt som 

att det är viktigt att det anställs en ny person ifall någon slutar. Ledarna försöker att inte stressa över 

faktorer som de själva inte kan påverka, istället försöker de fokusera på vad konsekvenserna blir 

och därefter förhålla sig till de i vardagen. Exempelvis måste ledarna ha i åtanke att det är 

skattemedel som används, och därefter planera var pengarna ska läggas. Där ledarna inte bör hamna 

i ett nonchalant tillvägagångssätt när investeringar av resurser görs. 

4.4 Syn på fördelning av arbetsuppgifter 

  

Ledarnas möjligheter att delegera arbetsuppgifter existerar, men är begränsade. Detta beror 

exempelvis på att ledarna ofta måste närvara på möten för personer med ledarbefattningar, 

sekretessklassad information eller att ledaren inte vill belasta medarbetarna mer än nödvändigt. Det 

som ledarna inom Försvarsmakten arbetar aktivt med är att skapa tydliga ramar mellan 

avdelningarna i fördelningen av arbetsuppgifter. Inom avdelningarna menar medarbetarna att 

arbetsuppgifterna kan fördelas relativt fritt, där de delar på krävande uppgifter samtidigt som 

möjligheten att utföra de arbetsuppgifter personen föredrar existerar. 

“Hur arbetsuppgifterna fördelas är relativt fritt inom gruppen, medarbetarna utför de uppgifter 

som de trivs med. Det är vanligt att medarbetarna delar på de tunga arbetsuppgifterna för att 

minska stresspåslag och där lösningar skapas gemensamt”. (Medarbetare B) 

 

Samtidigt måste ledarna ha i åtanke hur avdelningen är utformad då alla ledare som vi intervjuat 

nämner att arbetsuppgifter inte kan fördelas fritt då, “medarbetarna måste förhålla sig till den 

bestämda ramen för ansvarsområdet” (Ledare A). 
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I ledarnas arbetsfördelning mellan medarbetarna måste de ta hänsyn till vilken kompetens och 

kapacitet personerna har. Det kan uppstå en viss tröghet då specialkompetenser är vanligt 

förekommande inom Försvarsmakten. Ett annat exempel som flera respondenter gav är att 

nyanställda ofta har en förmåga att åta sig alla arbetsuppgifter som dyker upp, vilket försvårar 

delegeringsarbetet för ledaren samtidigt som stress kan uppstå hos den nyanställde medarbetaren.  

 

Uppstår en sådan situation menar ledarna att “det viktiga är att prata med medarbetaren och 

bortprioritera arbetsuppgifter som inte är viktiga för stunden. Kommunikation och att vara 

närvarande som ledare är viktigt för att arbeta tillsammans med en bra struktur genom arbetet ” 

(Ledare E).  

 

De åtgärder som vidtas i sådana fall är att medarbetarens arbetsuppgifter minskas, men även stöd i 

form av kommunikation med medarbetaren samt Försvarshälsan. Försvarshälsan bidrar med kurator 

och psykolog, tillgångar som flera av respondenterna använt sig av. I arbetsfördelningen råder det 

dock oftast ingen oro i vem som gör vad, tillit och förtroende är grundstenar inom Försvarsmakten. 

Det är viktigt att medarbetaren känner att den kan påverka själv, något som ledarna visar i form av 

beröm och visad uppskattning. 

 

4.5 Förebyggande stresshantering 

 

Enligt våra intervjusvar existerar inga direkta förebyggande åtgärder för stress. Detta påverkas av 

den obalans i ekonomiska resurser och humankapital som vi nämnt tidigare. Fysisk träning är det 

verktyg som respondenterna använder sig mest av i förebyggande syfte, men detta beror även på att 

vissa fysiska tester måste utföras på arbetsgivarens krav.  

Samtliga respondenter använder sig av Försvarsmaktens egna tillgångar i form av simhall, gym, 

träningspass och löpspår. Vilket är förståeligt när fysiska krav ställs på medarbetarna. Sammanlagt 

har alla anställda tre träningstimmar i veckan som helst ska utföras. De flesta ledarna uppmuntrar 

även sina medarbetare att träna mer än de avsatta timmarna. Det finns även lokala 

omställningsmedel (LOM) som anställda inom Försvarsmakten kan använda sig av, detta innebär 

att det varje år avsätts pengar för kompetensutveckling, som även den kan vara träningsinriktad. 

Pengarna ska då användas för kompetensutvecklande åtgärder för att öka den enskildes 

anställningsbarhet inom och/eller utanför Försvarsmakten. Det som framgår är att möjligheten att 

styra sin egen dag är uppskattat, gentemot en arbetsdag som består av möten och sammanträden.  
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Detta menar även medarbetarna då “kontrollbehov från ledarens sida kan leda till stress, 

exempelvis om de lägger sig i för mycket hur arbetsuppgifterna löses” (Medarbetare A,B,C). 

Ledarna försöker ha i åtanke att inte lägga sig i hur arbetsuppgifterna löses, det är snarare när 

arbetsuppgifterna löses som är av vikt. 

Förutom LOM existerar även Livs- och karriärplanering (LOK), som är en individuell planering 

som grundas i en samtalsserie bestående av åtta samtal. Utöver samtalsserien får du enskilda 

uppgifter som syftar till att identifiera dina styrkor och svagheter, för att sedan investera dina 

kompetenser och lära dig att förstå ditt eget sätt att förhålla dig till omgivningen. LOK tar generellt 

tre månader att utföra. 

“Det gäller att hitta medarbetarens egna egenskaper och skapa en relation genom öppenhet från 

ledarens sida”. (Ledare F) 

Utöver LOM och LOK existerar även Försvarsmaktens lärportal, som erbjuder interaktiva 

utbildningar för både chefer och medarbetare. I Försvarsmaktens lärportal finns både frivilliga och 

obligatoriska utbildningar, exempelvis utbildningar i Försvarsmaktens affärssystem PRIO. 

Ibland kan förebyggande stresshantering innebära att ha en ergonomisk arbetsplats, med exempelvis 

nya möbler för att få en arbetsmiljö som medarbetarna trivs i. Samtidigt tar Försvarsmakten hänsyn 

till likabehandling och jämställdhet på arbetsplatsen för att skapa en arbetsmiljö att trivas i. 

Kombinationen av detta skapar en anställningstrygghet enligt våra respondenter, och 

Försvarsmakten uppfattas som en säker arbetsplats. 

Samtidigt måste de anställda inom Försvarsmakten ha i åtanke varför organisationen existerar, detta 

citat visar vilket allvar de förebyggande åtgärderna har för en myndighet som Försvarsmakten.  

“Fred i Sverige har funnits i ungefär 250 år och vårt jobb i Försvarsmakten är att bevara freden, 

det går inte att veta hur en ledare eller medarbetare reagerar vid skarpt läge, det går bara att 

förbereda sig för den stressen så bra som möjligt” (Ledare A). 

 

4.6 Hållbart ledarskap inom Försvarsmakten 

 

Det som lyfts fram av våra respondenter angående hållbart ledarskap, är de utbildningar som finns 

inom Försvarsmakten. Detta gäller för både ledare, såväl som medarbetare. Det finns potential att 

klättra i graderna, det som sätter begränsningar är arbetsbelastningen och kunna avsätta tid för att 

utbilda sig. Det finns dock kritik av det hållbara ledarskapet i form av NBO-kapten-problemet, 

NBO står för Ny Befälsordning. Efter systemet gjordes om, till trebefälsordning krävs en 

kandidatexamen för att befordras. Samt att den nya graden kan ses internationellt som en 
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nedgradering. Det har uppstått en ovisshet vad som egentligen gäller, de flesta misstolkar att ju 

högre grad, desto högre lön vilket är felaktigt. Försvarsmakten har fått kritik för att informationen 

varit undermålig, då det är 10 år sedan omorganisationen påbörjades. Trots denna kritik anser 

medarbetarna att Försvarsmakten är en organisation som tar hand om alla, där du aldrig känner dig 

understimulerad i kombination med stor omväxling i arbetsuppgifter. Exempelvis kan en anställd gå 

från kontorsarbete till att vara ute på fältet. 

“Tänk på att vara inkluderande och använd ett språk som alla förstår”. (Ledare F) 

 

Ledarna anser att Försvarsmakten gör det dem kan i genusfrågor, dock går det inte att undkomma 

att manliga anställda har fördelar. Exempelvis är bärsäckar och annan utrustning utformade för 

män, vilket försvårar arbetet för kvinnor. Samtidigt är det viktigt med jämställdhet och mångfald 

inom Försvarsmakten, men många medarbetare anser att Försvarsmakten kan vara mansdominerad. 

Försvarsmakten arbetar aktivt med dessa punkter både bland frivilliga medarbetare samt de som har 

en plikt att utföra. Uppstår det någon form av trakasserier använder sig Försvarsmakten av 

checklistor, så ledarna vet hur de ska agera. 

Beroende på hur samhället ser ut, förändras även ledarskapet. Ett värdegrundsspel brukar utövas 

mellan avdelningarna, för att se hur de ligger till. Det finns även en tredagarsutbildning angående 

jämställdhet. Men det framgår att flera av våra intervjupersoner lär sig något nytt varje dag, såväl 

som under utbildningar men även i arbetsuppgifterna. 

“Inom Försvarsmakten finns det alltid stora möjligheter, egentligen handlar det om prioriteringar 

och det är mycket upp till dig själv hur långt du vill nå.” (Ledare A) 

Ovanstående citat av Ledare A är en vision som florerar bland de flesta inom försvarsmakten, att ha 

vetskapen om att allt är möjligt om man bara vill. Det hållbara ledarskapet utövas även i form av att 

utveckla medarbetarnas hälsa då det finns möjlighet till betalda FYS-timmar, som omfattar tre 

träningstimmar i veckan. Det finns även möjlighet att ta ut mer timmar beroende på om individens 

yrkesroll kräver det. Vidare utbildas det mycket om det hållbara ledarskapet men att det kan få 

kritik då pengar kommer från ett håll, förväntningar från ett annat och hållbart ledarskap från ett 

tredje. Försvarsmakten anordnar chefsdagar där ledarskapet får en genomgång men det 

framkommer även att fokus under dessa dagar borde hamna mer på hur det hållbara ledarskapet 

skall utövas inom försvarsmakten. Möjligheten att lära sig om hållbart ledarskap efterfrågas i form 

av mentorledarskap, chefer med rätt erfarenhet och kunskap om ämnet behövs för att utbilda 

mellanchefer. 
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5. Analys 

 

Vi kommer att tolka och analysera vår empiri för att sedan göra en koppling till vår tidigare teori. 

För att vi ska ha möjlighet att besvara våra forskningsfrågor har vi skapat en analysmodell som 

utgår från arbetets teoretiska modell. Vi kommer genom vår analys att förklara modellen och 

presentera delarna genom olika rubriker som även ger utförliga svar på våra forskningsfrågor. Vi 

börjar med en kort sammanfattning av våra teman som även återfinns i modellen. Nedan 

presenteras analysmodellen:   

 

 

Figur 4. Modell över Försvarsmaktens stresshantering. Egen konstruktion. 

 

Sammanfattningsvis grundar sig vårt analyskapitel i de olika teman som presenteras under kapitlet 

“tematisk analys”. För att förtydliga hur dessa teman är sammanlänkade utformade vi en modell 

över Försvarsmaktens stresshantering, denna modell är en utvecklad version av den modell som 

presenteras i sammanfattningen av teorin. Detta har vi gjort för att analysen ska kunna kopplas till 

teorin. Nedan presenteras en kort sammanfattning om vad de olika temana innehåller, för att ge en 

överblick över hur de är kopplade till varandra. 
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Relation mellan medarbetare och chef 

Detta tema utgör den centrala delen i modellen, och redogör för LMX-teorins roll inom 

stresshantering mellan ledare och medarbetare inom Försvarsmakten samt MLQ-teorin som är en 

utvecklad del av LMX. LMX-teorin går även in på steget om kommunikation i modellen, något som 

bara kan utföras bra om relationen fungerar. 

 

Hur påverkar ledare arbetsrelaterade faktorer för att minska stress 

Detta tema redogör för hur resurser används för att minska stress, detta inkluderar personal såväl 

som finansiering. Detta tydliggör vart resurserna ska placeras för att få en effektiv organisation. I 

modellen utgör detta steg att ledarna ser över hur arbetsuppgifterna och belastningen ser ut. 

 

Hållbart ledarskap 

Detta tema behandlar hur organisationen ska gå tillväga för att nå sin målsättning och skapa 

effektivitet i sitt utförande. Temat tar även upp vilka förebyggande stressåtgärder som vidtas samt 

hur organisationen förhåller sig till vilka krav som ställs. I modellen kopplar vi detta till steget där 

Försvarsmakten arbetar proaktivt och strukturerat med stresshanteringen. 

 

Ledarskapstyper inom Försvarsmakten 

Detta tema visar vilka ledarskapstyper vi identifierat inom Försvarsmakten kopplat till teorin. Vilka 

ledarskapstyper som används i olika situationer, och hur de hanterar stress hos medarbetarna, men 

även ledarnas egen stress. Detta kopplar vi till steget i modellen där ledarna väljer hur de uppföljer 

medarbetarnas resultat och hur de når sin målsättning, samt hur de uppfyller FRLM. 

 

Tillsammans skapar dessa delar i modellen ett hälsofrämjande resultat med inriktning på stress, där 

relationer mellan ledare och medarbetare är den centrala delen i stresshanteringen.  

 

5.1 Relationen mellan medarbetare och ledare  

 

Vi har tidigare genom vårt teorikapitel diskuterat kring LMX-teorin som undersöker vilken kvalitet 

relationer mellan ledare och medarbetare inom organisationer har, samt vilka utfall olika beteenden 

skapar. Van Breukelen et at. (2006) menar att förhållandet som finns mellan en ledare och en 

medarbetare är en relation som lätt påverkas av beteenden, mognad och vilken roll de båda parterna 

har. LMX-teorin är menat som ett redskap och ska finnas till för att stärka de olika relationerna för 

att därigenom öka arbetsprestationerna (Onyemah, 2009). Hur arbetar företag med LMX-teorin i 
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verkligheten, bidrar goda relationer till att minska stress och öka produktiviteten? Vi har fördjupat 

oss i hur användbar LMX-teorin är, vilket presenteras nedan. 

5.1.1 LMX-teorins användning 

 

Alla ledare vi fört intervju med anser att en bra relation med medarbetarna är nyckeln som vi även 

presenterar i figur 4. För att hantera en stressfylld arbetsmiljö bör det alltid finnas ett kontinuerligt 

arbete av relationen mellan medarbetare och ledare. Vilket innebär att allt arbete som innefattar 

stresshantering cirkulerar kring vilken relation de båda parterna har. Vidare är det ett krav att båda 

parter ska vara öppen i kommunikationen för att LMX-teorin ska ha möjlighet att användas som ett 

aktivt och fördelaktigt verktyg (Erdogan, Liden och Kraimer, 2006). Det vanligast förekommande 

svaret när vi intervjuade cheferna är att de omedvetet arbetar genom LMX-teorin, då det kommer 

som en naturlig del av arbetet att ha den kommunikationen för att ha möjlighet till att bygga bra 

relationer. Både medarbetare och ledare ställer sig positiva till att en bra relation mellan varandra 

har stor fördel för att öka produktiviteten, utan att behöva öka stressfaktorn. Den största skillnaden 

är att vissa medarbetare anser att det är en längre och mer komplicerad väg fram till en bra relation 

än vad ledarna anser. Henderson et al. (2009) menar att det inte behöver bero på orättvisa för att 

relationen mellan medarbetare och ledare ska påverkas negativt, utan att det kan bero på en brist av 

tillfredsställande arbetsuppgifter. Genom detta blir det lätt för medarbetaren att jämföra vad andra 

medarbetare får för arbetsuppgifter som denne anser är mer tillfredsställande och att det därigenom 

kan det ta längre tid att bygga en bra relation. Ledare B menar att kommunikation mellan båda plan 

är viktigt för att få rätt uppgifter som känns utmanande, och som samtidigt inte blir för 

överväldigande för att på så vis bygga upp en förtroendeingivande relation till varandra vilket är en 

viktig del av vår figur 4. 

 

De flesta av intervjuerna kom in på detta sidospår med att skapa tillit när vi talade om att bygga 

relationer enligt LMX-teorin. Bass (1998) menar att tillit skapas genom att ledaren måste värdesätta 

moral och etik både för sig själv och för medarbetaren. Det måste även existera en vilja hos ledaren 

att vara en förebild för att skapa ett förtroende. Genom samtliga intervjuer framgår det tydligt att 

även om inte hierarkin inte är särskilt strukturerad inom Försvarsmakten som vissa fördomar lyder, 

så finns det en god och välmående respekt för varandra. Detta innefattar inte bara respekten från 

medarbetare till ledare utan även medarbetare till medarbetare och ledare till ledare vilket resulterar 

i att förebilder finns både upp och ned i graderna. Genom att se varandra som förebilder blir det då 

också lätt att skapa tillit för varandra och på så vis ha möjlighet till att hantera stressrelaterade 

relationer bra. 
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Resultatet av att använda LMX-teorin som ett verktyg visade sig tydligt inom många intervjuer 

både för medarbetare och chefer. Flera av medarbetarna menar att om samarbetet och relationerna 

fungerar bra genom hela gruppen, är det lätt att ha en tydlig kommunikation när gruppen ställs inför 

tyngre uppgifter (figur 4). Detta bidrar i grunden till att stress kan förbigås och hela gruppen kan få 

fram ett mer produktivt arbetssätt men även att ledaren får mindre arbetsbelastning då gruppen 

arbetat proaktivt. Detta tar LMX- teorin till sin spets då det kretsar runt den femte dimensionen av 

teorin som innebär att ledaren kan upprätthålla relationer som tillfredsställer medarbetarna och sig 

själv. 

 

5.1.2 Emotionell intelligens genom LMX-teori 

 

För att en ledare ska kunna bygga bra relationer genom LMX-teorin inom en grupp måste det finnas 

någon form av emotionell intelligens hos ledaren. Tarim (2018) menar att emotionell intelligens 

består av tre faser där ytlighet, djup och ärlighet är grundpelarna.  

 

Ledare F beskriver en förståelse för hur den emotionella intelligensen kan hjälpa dig i arbetet. 

Vidare bör en ledare genom det ytliga stadiet av emotionell intelligens agera utan känslor för att 

vara rättvis och agera korrekt, det går alltid att påverka situationen med hjälp av röstläget utan att 

vara emotionellt involverad själv. Ledare A anser att det beror på vilken situation som uppstår och 

hur personen som är involverad är och hur den reagerar. Detta spelar mycket in på den andra fasen 

av emotionell intelligens där personen måste känna av sina egna känslor och med hjälp av tidigare 

erfarenheter agera rätt. Walinga och Rowe (2013) menar att om en ledare eller medarbetare blir 

utsatt för en situation som den har tidigare erfarenhet inom, var det överväldigande många som 

skapade en möjlighet att omvandla stressen och börja arbeta med den på ett annat sätt. Medarbetare 

och ledare började närma sig situationen annorlunda och kände igen olika aspekter av situationen 

för att sedan arbeta med det som sist kändes obekvämt.  

 

Ledare C anser att ett bra och användbart verktyg är mentorledarskap, genom ett mentorledarskap 

blir resultatet att det blir lättare att bygga ett starkt band med medarbetarna för att på så vis få en bra 

insyn i hur de olika medarbetarna reagerar på olika uppgifter som de ställs inför. I figur 4 visar vi 

tydligt att relationsbyggande är grundstenen i att ha möjlighet att utveckla dessa verktyg samt att det 

alltid måste finnas i bakgrunden för att ha möjlighet att klara av de situationer som personalen ställs 

inför.  
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Jimenéz et al. (2017) anser att en bredare bild av det ledarskap som bör användas inom offentlig 

organisation ska inkludera den komplexitet som finns i organisationen och de medarbetare som 

finns. Ledare A diskuterar kring den komplexitet som finns inom försvarsmakten och menar att det 

gäller att komma ihåg kopplingen mellan fred och krig, då det ibland kan glömmas bort. Vidare är 

det viktigt att påminna om varför Försvarsmakten finns. Ledare A menar att förberedelserna syns 

först när var man eller kvinna står där det händer, och förberedelserna präglar hur medarbetare och 

ledare hanterar situationen. För att återkoppla till den sista fasen i emotionell intelligens där starka 

band ska byggas för att undvika känslomässig utmattning så måste detta fungera väl mellan 

medarbetare och ledare. Detta då den situation som de anställda i Försvarsmakten kan ställas inför 

är en typ av stress som det inte går att förbereda sig inför, nämligen en situation som kan innebära 

dödlig utgång. Trots detta uppfattas Försvarsmakten som en trygg och säker arbetsgivare, som 

enligt Guthenberg (2009) leder till minskad stress.  

 

5.1.3 Tillit och relationer inom LMX-teorin 
 

Ledare A antyder att det är ett svårt arbete för ledare att arbeta med den stress som det kan innebära 

att jobba inom försvarsmakten. Vi visar genom figur 4 att det är ett viktigt steg att diskutera 

arbetsbelastningen och arbetsuppgifterna och Medarbetare C menar att ledarna använder bra 

verktyg och metoder, speciellt vid arbetsfördelningen då det inte råder någon oro i vem som gör 

vad. Medarbetare C anser att tillit och förtroende är grundstenar inom Försvarsmakten och att alla 

anställda har den tilliten som behövs för sin ledare för att veta vilka uppgifter som finns och vad 

som ska göras vid stressfyllda situationer. Vidare anser Medarbetare C att det är viktigt att 

medarbetaren känner att den kan påverka själv hur en arbetsuppgift utförs, något som ledarna visar 

uppskattning för i form av beröm för kreativitet och innovation. Enligt LMX-teorin är det 

medarbetarnas färdigheter som utgör grunden för ledarens beslut i delegering av större ansvar och 

tilldela svårare arbetsuppgifter (Graen & Uhn Biel, 1995). Medarbetare D menar att det aldrig 

uppstår någon speciell orättvisa vid fördelning av arbetsuppgifter, då det är singelkompetenserna 

som avgör vilken typ av arbetsuppgifter som den anställde ställs mot. Detta medför en typ av 

trygghet då fördelningen av uppgifter kommer automatiskt vid stressade lägen både för medarbetare 

och ledare då bägge parter vet vem som gör vad. 

Fortsättningsvis menar Graen och Uhn Biel (1995) att ledare bör fokusera på att utveckla 

högkvalitativa relationer med sina medarbetare och det bästa sättet att nå fram till det är att inte 

fokusera på vilka skillnader det finns hos individerna utan istället vilka likheter som finns (figur 4). 

Gruppdynamiken påverkas positivt av att det finns två komponenter i en grupp som är lika och 
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arbetar åt samma håll, vilket då får ett ännu bättre resultat desto fler komponenter som ser likadana 

ut (Erdogan, Liden och Kraimer, 2006). Finns inte gruppdynamiken i form av bra relationer, samt 

likheten att alla arbetar mot samma mål uppstår komplikationer. Medarbetare D menar att det lätt 

blir oreda i strukturen när arbetsuppgifter får för stram tidspress och arbetssättets fokus i gruppen 

går från “gör det bra och riktigt” till “lös det bara”. Komplikationerna att arbeta på detta sätt i 

försvarsmakten är att strukturen i deras arbetssätt rubbas, samtidigt som det är ett yrke där det måste 

finnas rum för mycket problemlösning och kreativitet. Det som är viktigt att ha i åtanke är att släppa 

fram alla kreativa och innovativa tankar men att fortsatt ha en struktur i grund och botten att 

förhålla sig till. 

Ledare E anser att närvaron alltid ska finnas till sina närmaste medarbetare, det vill säga att ledaren 

alltid bör vara insatt i hur gruppen arbetar, vilket sätt de arbetar på samt om något problem uppstår. 

Detta bygger tillit hos både ledare och medarbetare och bidrar till en förbättrad relation inom 

gruppen samt förbättrad gruppdynamik, där strukturen och arbetssättet är att man arbetar som en 

grupp och inte som en enskild individ. Nielsen et al. (2008) anser att inom den offentliga sektorn 

visar resultat på att medarbetarnas välbefinnande och förtroende beror på hur närvarande ledaren är 

och hur den uppfattar medarbetarens arbetsegenskaper. 

 

5.1.4 Visioner inom det transformativa ledarskapet och Försvarsmakten  

 

Transformativa ledare ska agera som bra förebilder inom organisationen. De transformativa ledarna 

ska formulera visioner som resulterar i att medarbetarna uppfyller de normer som krävs. Genom att 

utföra det transformativa ledarskapet och agera visionär innebär det att medarbetarna utvecklas och 

organisationen får bättre kvalitéer (Northouse, 2010). 

 

Tidigare har vi diskuterat om en MLQ-modell som är en mer utvecklad modell av LMX-teorin där 

det gäller att formulera en vision som ska finnas inom organisationen. Det andra steget i modellen 

är att skapa en prototyp om hur du kan nå fram till denna vision. Även om det finns en sådan vision 

inom försvarsmakten så anser vissa att det är komplicerat att nå fram till den nivå som man vill 

befinna sig på. Medarbetare A menar att det kan se bra ut på papper men att det inte fungerar i 

verkligheten och att detta kan vara stressfyllt när det finns hinder på vägen. Det som uppstår är 

NBO-kaptenproblemet som innebär att efter systemet gjordes om, krävs en kandidatexamen för att 

befordras. Samt att den nya graden kan ses internationellt som en nedgradering. Det har uppstått en 

ovisshet vad som egentligen gäller, de flesta misstolkar att ju högre grad, desto högre lön vilket är 
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felaktigt. Detta resulterar i att det är många medarbetare som känner tvivel och stress inför att 

fortsätta utvecklas. 

 

De andra delarna i MLQ-modellen för att skapa en vidstående vision är att ha höga förväntningar 

på prestationer, individualiserat stöd samt intellektuell stimulation. Vidare menar Yukl (2012) att 

de svårigheter som uppstår med denna modell är att mätningen av psykologiska aspekter anses 

skeva. Därför finns det nu utvecklade faktorer inom MLQ-modellen som innefattar mer om 

inspirerande kommunikation som innebär att ledaren uttrycker positiva budskap som uppmuntrar 

medarbetarnas motivation och självförtroende. Ledare E menar att det utvecklats goda möjligheter 

för såväl medarbetare som ledare, speciellt genom motivation. Den möjligheten till vidareutbildning 

under arbetstid som finns är en stor motivation för alla och är ett bra verktyg för att öka motivation 

såväl som självförtroende. Ju mer om arbetet som en ledare eller medarbetare kan, desto högre 

självförtroende samt motivation finns det att gå till jobbet.  

 

5.2 Hur påverkar ledare arbetsrelaterade faktorer för att minska stress 

 

Ser vi till Leslie och Canwells (2010) teori menar de att offentliga organisationer världen över 

gynnats de senaste åren av en ökad finansiering. Dock har budgetarna minskat inom 

Försvarsmakten samtidigt som medborgarnas förväntningar ökat, vilket resulterar i att 

Försvarsmaktens ledare kommer att behöva anpassa sig. Ledare D menar att det lönar sig att arbeta 

på ett sätt som gör folk sedda och därigenom låta de få en chans att säga vad de vill. De nya 

metoder som används är inbyggt i arbetsplatsträffar men även uppföljningssamtal en gång om året, 

där det har lagts stor vikt vid dialoger där alla ska vara delaktiga något som återspeglar sig i figur 4 

där ett viktigt steg är uppföljning genom samtal. Fortsättningsvis menar Leslie och Canwell (2010) 

att utmaningen som ledare ställs inför är just att de måste visa en ny uppsättning möjligheter som 

inte är kända för det nuvarande ledarskapet som brukas inom offentlig sektor.  

 

Leslie och Canwell (2010) menar att i motsats till många privata organisationer visas de offentliga 

organisationerna uthålliga styrkor i kvalitet, motivation och självständighet även om kvaliteten på 

varorna och tjänsterna är varierande på grund av de politiska resurserna som finns att tillgå. 

Samtidigt som de offentliga organisationerna har ständig övervakning från allmänheten som vill se 

resultat för skattepengarna, vilket kan vara en bidragande faktor till stress. Ledare A menar att som 

ledare finns det faktorer som det inte går att påverka, men att alltid ha tankesättet av vad 

konsekvenserna av en handling kan bli och sedan förhålla sig till det. Det är att viktigt tänka på att 

det är skattemedel som används och därigenom bör det vara en bra planering kring hur och var 
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resurserna ska användas. Ledare A fortsätter att diskutera kring detta och menar att det viktigaste är 

att allmänheten inte tycker att det finns en nonchalans om hur skattemedel används. Detta är en bra 

förebyggande åtgärd mot stress för ledare och medarbetare då den allmänna känslan av att 

resurserna placeras rätt ger en trygghet inom gruppen. 

 

5.3 Hållbart ledarskap inom Försvarsmakten 

 

Likt Leslie och Canwell (2010) menar även ledarna inom Försvarsmakten att ett hållbart ledarskap, 

innebär att flera ledare arbetar mot samma målsättning. Våra respondenter anser att det finns 

skillnader mellan hur organisationer inom offentlig sektor sköts, och hur företag inom privat sektor 

sköts. Detta kan bero på att en organisation inom offentlig sektor arbetar efter målsättningar, 

samtidigt som de flesta företag inom privat sektor är vinstdrivande. Organisationer inom offentlig 

sektor handlar om människor som samarbetar efter en målsättning, där medarbetarna är inblandade i 

ledarskapsaktiviteter, samtidigt som kärnkompetenser är centrala för organisationen (Leslie & 

Canwell, 2010). Ett mönster vi ser i vårt empirikapitel, är att kärnkompetenser är något 

återkommande. Ledare A signalerar att det finns begränsningar i ett hållbart ledarskap inom 

Försvarsmakten, då delegering av arbetsuppgifter skapar förutsättningar för ett effektivare 

arbetsutförande (Yukl, 2012). Exempelvis minskar förutsättningarna för ett hållbart ledarskap i 

form av sekretessbelagd information, då dessa arbetsuppgifter inte kan delegeras ut men ledaren 

måste ta hänsyn till att medarbetaren inte har befogenhet till informationen. Ledarens uppgift är ju 

att gynna organisationen på ett hållbart sätt (Smith & Rupp, 2003), vilket vi anser ledarna inom 

Försvarsmakten tillämpar genom andra tillvägagångssätt. 

 

De tillvägagångssätt som används är exempelvis hur Försvarsmakten arbetar aktivt med 

jämställdhet, sin värdegrund samt att de värnar om sina anställdas fysiska och psykiska skick. Något 

som vi i modellen i Figur 4 anser vara proaktivt. Ledare A, D, E samt Medarbetare A, B och C 

menar att träning är av stor vikt i utförandet av arbetsuppgifterna, såväl som stresshantering eller 

om arbetsuppgifterna kräver det. Då kommer de avsatta träningstimmarna och Försvarsmaktens 

resurser till nytta, vissa ledare ser gärna att medarbetarna avsätter fler timmar till fysisk aktivitet. 

Den känslomässiga intelligensen som Visser och Courtice (2011) nämner, anser vi efter 

respondenternas svar prioriteras högt inom Försvarsmakten.  

Ledare A, B och E samt Medarbetare C anser att kommunikation är ett av nyckelverktygen inom 

Försvarsmakten. Såväl om situationen angår arbetsuppgifter eller psykisk ohälsa. Detta påstår även 

Visser och Courtice (2011), som anser att en ledare behöver ha känslomässig intelligens för att 

alltid vara uppdaterad. Förutom den känslomässiga intelligensen behöver ledaren ha ett 
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inkluderande tankesätt, något som ledarna inom försvarsmakten tillämpar, alltså prioriteras den 

känslomässiga intelligensen högt snarare än lågt (Visser & Courtice, 2011). Positiv feedback anses 

vara ett starkt verktyg för ledare (Ritz et al., 2012), något som Ledare F menar är viktigt att använda 

i alla situationer, även om arbetsuppgiften utförs på fel sätt. 

 

5.3.1 Hur hållbart ledarskap förhåller sig till ekonomiska- och politiska krav 
 

Förändringar inom offentlig sektor tas ofta emot med kritik (Ritz et al., 2012), de politiska kraven 

tar dock Försvarsmaktens högkvarter itu med i första hand. De ekonomiska kraven ställs 

underliggande då Försvarsmakten är en ofullständig organisation beroende på bristande 

finansiering, samtidigt som de måste förhålla sig till att skattemedel används. Stressen som 

uppkommer vävs in i arbetsuppgifterna. Kritik som Ritz et al. (2012) talar om existerar, där 

rekryteringsprocess påskyndas och NBO-problemet skapar stress hos en del medarbetare. Ledare A 

menar att det inte är hållbart att stressa över faktorer som de själva inte kan påverka, utan att 

förhålla sig till konsekvenserna i vardagen är det bästa tillvägagångssättet. Att planera var 

skattemedlen ska läggas kan vara en utmaning (Walinga & Rowe, 2013), och Ledare A anser att det 

kan uppstå en viss nonchalans bland ledare när det är just skattemedel som används. Hur 

Försvarsmakten förhåller sig till de ekonomiska krav som ställs, sker i form av rapportering till 

budget.  

 

Kraven på att driva en organisation som är ekonomiskt lönsam är höga (Walinga & Rowe, 2013). 

Vilket även Medarbetare B menar när omorganiseringar sker efter snabba beslut. Hur medarbetare 

ställer om sig till en omorganisation, påverkas av hur ledarna förhåller sig till förändringarna och 

hur relationen är utpräglad till medarbetarna (Ritz et al., 2012).  

 

Den offentliga sektorn är i behov av ledare med rätt kompetens, snarare än fler ledare (Leslie & 

Canwell, 2010). Ett påstående som även våra respondenter stödjer, då rekryteringsprocessen har 

brister samtidigt som Försvarsmakten ska växa enligt direktiv. Det finns även problem med att hitta 

ersättare ifall en ledare slutar, då 40 procent av ledare inom offentlig sektor avslutat sin anställning 

inom fyra år (Skagert et al., 2012).    

 

5.3.2 Ett ledarskap genom alla led i organisationen 
 

Jimenéz et al. (2017) anser att ledarskapsbeteenden inte är den enda aspekten av att få ett resultat 

som innebär en hälsofrämjande arbetsplats. Ledare kan vara initiativtagare på en hälsosam 
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arbetsplats och därigenom vidarebefordra sitt hälsofrämjande inflytande i en pyramidprocess som 

innebär att chefen från toppen arbetar ned till botten på pyramiden, för att få hela organisationen åt 

samma håll. Det vill säga att ordet sprids högst uppifrån och ned i ett rakt led.  

 

Ledare A menar att oavsett var i pyramiden som en individ befinner sig måste information och 

arbetssätt flöda fritt för att ha en struktur och ett generellt tillvägagångssätt som tillämpas. Jimenéz 

et al. (2017) menar att det länge funnits ett feedbackverktyg där ledare får information av de 

anställda om hur deras ledarskap är på en traditionell nivå men att det såklart är viktigt åt båda håll 

med feedback. Genom att arbeta på detta sätt som Ledare A och Jimenéz et al. (2017) förespråkar är 

det väldigt lätt att ständigt arbeta med förbättringar som genomsyrar alla nivåer inom 

Försvarsmakten, vilket enligt Figur 4 är proaktivt. Ledare högst upp i hierarkin ger feedback nedåt 

som fortsätter ned till slutet av pyramiden, likväl som medarbetare ger feedback uppåt ända till 

toppen av pyramiden. Resultatet av detta blir att information flödar mer fritt genom hela 

organisationen när det gäller struktur och arbetssätt vilket är av stor vikt när det är en större 

organisation vilket Försvarsmakten är.  

Genom våra intervjuer var det genomgående att de flesta anser att arbetsuppgifter med kort varsel 

skapar stress. Vidare så är det problem med fördröjningar som finns i pyramiden som 

Försvarsmakten är väl medvetna om, detta innebär inte att något går fel, utan det är mer en 

effektiviseringsfråga. Medarbetare C menar att dom aktivt arbetar för att lösa detta så att det blir ett 

mer proaktivt arbete, den metod som hittills har fungerat bäst är att det anordnas veckomöten för att 

ha en öppen kommunikation åt alla delar, vilket har gett bra resultat.  

 

5.4 Ledarskapstyper inom Försvarsmakten 

 

Enligt vårt teorikapitel ger det transformativa ledarskapet bäst stöd för medarbetare i stressfyllda 

situationer (Sosik & Godshalk, 2000). Vilket även stämmer överens med vårt empirikapitel, då de 

flesta ledare har individuell omtanke för medarbetarna. Samtidigt ser vi även inslag av 

mentorledarskap och Laissez Faire-ledarskap. Exempelvis vill vissa ledare ha mer fokus på 

mentorledarskap i form av tidigare ledare som besitter erfarenheter och kunskap. Mentorledarskap 

används främst då en nyanställd träder in på Försvarsmakten, då ledaren använder en 

ställföreträdande som hjälp om utrymme finns. Laissez-Faire-ledarskap förekommer i form av att 

ledarna inte lägger sig i hur arbetet löses. Istället arbetar Försvarsmaktens anställda vanligtvis mot 

deadlines, där det är resultatet som räknas snarare än vägen till resultatet.  
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Av vår tolkning anser vi att en viss del av Laissez-faire-ledarskap är behövligt, vilket inte stämmer 

överens med vårt teorikapitel då det ledarskapet anses stödja medarbetare sämst i stressfyllda 

situationer (Sosik & Godshalk, 2000). Det transaktionella ledarskapet har vi inte stött på i vår 

utförda studie, detta innebär dock inte att det inte existerar inom Försvarsmakten. Däremot kan vi 

tolka att det finns problematik med tillämpandet av det transaktionella ledarskapet, då belöningar 

som högre lön fortfarande är styrda av skattemedel minskas utrymmet trots prestationsökningar. Det 

finns ytterligare problematik av det transaktionella ledarskapet, då utförande av ytterligare 

arbetsuppgifter utöver ordinarie kan vara låsta i form av sekretessbelagd information.  

 

Hur de fyra dimensionerna inom transformativt ledarskap förhåller sig till Försvarsmaktens ledare 

redogörs nedan. Detta beror på att efter våra intervjusvar, anser vi att det transformativa ledarskapet 

passar bäst in efter de mönster som tydliggjorts. Den första dimensionen karismatiskt inflytande 

innebär att ledaren måste skapa förtroende, respekt och tillit (Sosik & Godshalk, 2000). Detta 

skapas genom en vilja från ledarens sida att agera förebild för medarbetarna.  

 

Vi anser att den första dimensionen följs av Försvarsmakten, då samtliga respondenter nämner att 

tillit är viktigt inom organisationen. Exempelvis kan en medarbetare uppleva stress, ifall ledaren 

ifrågasätter hur arbetsuppgiften löses. För att uppfylla den andra dimensionen inspirerande 

motivation, krävs uppmuntran från ledarens sida, vilket flera ledare nämner att de använder sig av. 

Just uppmuntran anser Arnold et al. (2007) är viktigt från ledarens sida. Detta leder i sin tur till att 

medarbetarna i teorin uppnår mer än de uppsatta målen (Sosik & Godshalk, 2000). Att uppnå mer 

än de uppsatta målen inom Försvarsmakten har dock sina komplikationer då medarbetarna måste 

förhålla sig inom ramarna för ansvarsområdet. 

 

I den tredje dimensionen intellektuell stimulans, uppmuntras medarbetarna att förändra den rådande 

situationen på arbetsplatsen (Sosik & Godshalk, 2000). Detta kopplar vi till att medarbetare inom 

Försvarsmakten uppmuntras till att ständigt vara under vidareutbildning, såväl som på den rådande 

arbetsplatsen eller om personen vill “klättra i graderna”. I vår egen modell Figur 4 utgör detta ett 

proaktivt steg. Vi förknippar även idéutvecklingen genom motivation till Försvarsmaktens lokala 

omställningsmedel (LOM), där anställda kan ansöka för kompetensutveckling. Den fjärde 

dimensionen individuell anpassning, innebär att ledaren behandlar sina medarbetare efter 

individuella förmågor (Sosik & Godshalk). Något som samtliga ledare tar hänsyn till i 

stressrelaterade frågor, men även i utförandet av arbetsuppgifter. Uppfyller en ledare dessa 

dimensioner, minskar stress hos medarbetare bäst (Manning et al., 1996). 
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Full range leadership model (FRLM) anser vi dock att Försvarsmakten uppfyller i viss mån, alltså 

till den nivå organisationen tillåter. Denna utökning av det transformella ledarskapet består av tre 

ytterligare dimensioner, bestående av transaktionellt ledarskap och Laissez-faire-ledarskap 

(Kasemaa, 2015). Som tidigare nämnt uppstår problematik i tillämpandet av ett transaktionellt 

ledarskap, men det finns vissa inslag av Laissez-faire-ledarskap, exempelvis i utförandet av 

arbetsuppgifter. Detta kopplar vi till figur 4, där uppföljning sker i hur arbetsuppgiften löstes. 

Därigenom kan ledarna sedan identifiera vilka ledarskapsstilar som användes. Möjligheten att 

utvecklas uppfylls väl enligt våra respondenter, men det krävs även att ledaren vill agera förebild 

samt att de är lyhörda för sina medarbetare. Det krävs även att ledarna håller sina ord gentemot 

medarbetarna, och kan ge medarbetarna äran för arbetet som utförts (Medarbetare, A). 

 

5.5 Sammanfattning av analys 
 

De viktigaste aspekterna som vår analys bidragit med, och som vi använt för att ge svar till vårt 

syfte är vilka proaktiva och reaktiva åtgärder som Försvarsmakten använder sig av. Analysen har 

även bidragit med information som varit av stor vikt då vi fått svar på hur resurser i form av 

erfarenheter och god kommunikation används ifall stressen utvecklats till den nivå då den kan vara 

skadlig. De proaktiva åtgärderna för att förhindra stress breder ut sig i fysisk träning på arbetstid, 

samtidigt som kommunikation mellan ledare och medarbetare utgör de åtgärder när stressen 

utpräglat sig, alltså reaktivt. I uppföljningsmomentet använder sig Försvarsmakten av 

medarbetarsamtal, där arbetsuppgifterna ses över.  

 

En intressant del i vår analys eftersom vi utgått från den relationsbyggande LMX-teorin, är att 

Försvarsmakten använder sig mycket av relationer mellan medarbetare och ledare för att få 

kommunikationen att fungera. Att bygga en bra relation för att sedan utveckla bra kommunikation 

som resulterar i en effektiv arbetskultur. 
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6. Slutsats 
 

Vi kommer nedan att presentera en slutsats som är framarbetad genom att analysera vår empiri och 

teori. Genom vår slutsats ökar vi förståelsen för hur hållbart ledarskap, enligt LMX-teorin, kan 

hantera stress hos anställda inom Försvarsmakten. 

 

För att tydliggöra vår analys utformades en modell som ger en överblick som är kopplad till tidigare 

forskning och vårt empirikapitel. Hur Försvarsmakten sköter sin stresshantering sammanfattas i vår 

modell från Figur 4, som ger en överblick i hur Försvarsmakten skapar ett hälsofrämjande resultat 

genom LMX-teorins olika delar och användande, hur Försvarsmakten arbetar för att få en så 

effektiv organisation som möjligt, hur det hållbara ledarskapet är utformat och vilka ledarskapstyper 

som används. Modellen grundar sig i att ett stressrelaterat problem uppstår, denna stress kan skapas 

på arbetsplatsen eller hemifrån. Vilket påverkar hanteringen av det stressrelaterade problemet, där 

stress som skapas på arbetsplatsen upplevs svårare att bearbeta eftersom den stressfyllda situationen 

förknippas med arbetet. När det stressrelaterade problemet tydliggjorts, är det viktigt att det 

existerar en ömsesidig kommunikation där båda parterna diskuterar problemet och hur det uppstått. 

När problemet identifierats är nästa steg i modellen att se över ifall vissa arbetsuppgifter bör ändras, 

eller tas bort helt för att minska arbetsbelastningen.  

 

Därefter skapas det en struktur i de proaktiva åtgärderna i form av exempelvis träning. Möjligheten 

att fördjupa sig inom viss träning finns genom att söka de lokala omställningsmedel (LOM) inom 

Försvarsmakten. Sedan tar uppföljningsmomentet vid som nästa steg i modellen, där gruppmöten 

och medarbetarsamtal används. Dessa kan även ses som proaktiva åtgärder ifall ett stressrelaterat 

problem uppstått. Tillsammans skapas ett hälsofrämjande resultat genom modellen, där arbetet med 

relationen mellan ledare och medarbetare utgör den centrala rollen. 

 

Ser vi till vilka arbetsrelaterade faktorer som orsakar stress finns det olika typer, de som skapas på 

arbetsplatsen och de som skapas privat, det viktiga är att medvetenheten om stressen existerar och 

att åtgärder vidtas. Ett problem som är återkommande är ifall ledaren lägger sig i för mycket i hur 

arbetsuppgiften löses, samt när ledaren är oberäknelig och inte lyssnar på medarbetaren. Relationer 

och kommunikation är av största vikt för att ha möjlighet att bygga tillit och förtroende och på så 

vis undvika de flesta av de arbetsrelaterade faktorerna som orsakar stress. Vidare är även politiska 

och ekonomiska beslut en stor faktor som bidrar till stress, något som det inte går att påverka men 

som ändå alltid finns där i bakgrunden. Något som ofta är förekommande när politiska och 
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ekonomiska beslut svänger för fort är att rekryteringsprocessen av ledare påskyndas vilket leder till 

att det kan bli en brist i kompetensen under en tid. 

 

Detta kan påverka ledare såväl som medarbetare, för att ta itu med det stressrelaterade problemet 

används kommunikation som det främsta verktyget. I hanteringen av stressrelaterade problem måste 

ledaren ha en emotionell intelligens enligt LMX-teorin, något som byggs fram genom relationer där 

tillit och förtroende för varandra skapas. Hur arbetsbelastningen förändras när ett stressrelaterat 

problem uppstår, är att krävande arbetsuppgifter antingen tas bort för den anställde, eller att 

avdelningen delar på den uppgiften ifall kompetensen tillåter. 

 

Fysisk aktivitet är en proaktiv åtgärd som används i stor utsträckning av både ledare och 

medarbetare. Detta ser vi då de flesta ledare uppmuntrar sina medarbetare till att utnyttja fler 

träningstimmar än de tre som är avsatta varje vecka. Sedan kan även LOM (Lokala 

omställningsmedel) användas till att fördjupa sig inom träning, exempelvis yoga eller annan 

kompetensutveckling. Andra proaktiva åtgärder existerar i form av arbetsplatsträffar, 

medarbetarsamtal eller andra möten för att strukturera arbetsgruppen. 

 

De proaktiva åtgärderna är även kopplade till uppföljningsmomentet, där ledaren redogör för hur 

arbetsuppgiften löstes eller målet nåddes. Exempelvis kan målsättningar uppnås i form av övningar, 

samtidigt som rapportering till de satta budgetmålen görs. Sammanfattningsvis utvecklas både 

ledare och medarbetare inom Försvarsmakten kontinuerligt, i separata utbildningar eller övningar 

men även i de vardagliga arbetsuppgifterna. Samtidigt utvecklas även relationerna mellan ledare 

och chef, vilket avslutningsvis bidrar till ett hälsofrämjande resultat. 

 

6.1 Studiens bidrag 
 

Denna studie lämnar ett teoretiskt bidrag genom den modell som vi kommit fram till under arbetets 

gång som visar på vilket sätt relationen mellan ledare och medarbetare är det centrala inom 

stresshanteringen i Försvarsmakten. Vidare visar även modellen vilka metoder och verktyg som är 

mest användbara om ett stressrelaterat problem uppstår. Modellen utgår från medarbetarnas 

perspektiv men även ledarens för att veta vilka verktyg som används för att skapa ett 

hälsofrämjande resultat. Det centrala verktyget som enligt modellen används inom Försvarsmakten 

är relationens roll mellan ledare och medarbetare. Detta kopplas till LMX-teorin med 

stressinriktning, där kommunikation mellan båda parter utgör en viktig del. Det är av stor vikt att 

resurserna placeras rätt för att få en effektiv organisation. Vidare är denna del en fortsättning på den 
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centrala delen om relationer och kommunikation som måste finnas om ledarna och medarbetarna 

ska se över hur arbetsuppgifterna och arbetsbelastningen ska se ut. 

 

Figur 4, Modell över Försvarsmaktens stresshantering. Egen konstruktion. 

 

Det redogörs även för hur organisationen ska gå tillväga för att nå sin målsättning och förhålla sig 

till de ställda kraven från politiken såväl som allmänheten, samtidigt som proaktiva åtgärderna inom 

stresshanteringen tydliggörs. Hur målen uppnås och hur stresshanteringen är utformad beror på 

vilken ledarskapstyp ledaren är av. Där det finns skillnader i hur tillvägagångssätten är utformade, 

såväl i de proaktiva och reaktiva åtgärderna samt uppföljningen av arbetets gång. Teoretiskt sett 

skapar denna modell ett hälsofrämjande resultat inom stress om den följs, där relationer utgör den 

centrala rollen.  

 

Det praktiska bidraget som studien lämnar visar hur Försvarsmakten arbetar med sin 

stresshantering, och hur den kan förbättras då både ledare och medarbetares synpunkter behandlas. 

Detta inkluderar proaktiva åtgärder, det vill säga vad som skall göras för att undvika situationer där 

stress uppstår, eller veta hur hanterandet av situationen ska utföras. Det bidraget vi fått från vår 

studie är att ta hand om sitt fysiska och psykiska välmående genom att utnyttja de fysiska fördelar 

som finns i form av goda träningsmöjligheter. Ett annat praktiskt bidrag är hur agerandet är 

utformat när stressen är utpräglad samt hur en bra uppföljning är strukturerad. Rutiner inom 

reaktiva åtgärder är något som är kritiskt inom Försvarsmakten, detta beror på att vissa situationer 

behandlar liv och död.  Uppföljningsmomentet sker i form av gruppmöten som hålls kontinuerligt, 

samtidigt kan dessa gruppmöten ha ett proaktivt syfte där arbetsfördelningen sköts, om detta är 

möjligt.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 
 

De förslag vi har till vidare forskning grundar sig i fortsatta studier av kvalitativ karaktär. Under vår 

genomgång av teori framgår det att LMX-teori av både ledare och medarbetares perspektiv är 

undermålig. Vi anser dock att fler LMX-studier av både ledare och medarbetares perspektiv behövs 

då detta hade resulterat i mer generaliserbara slutsatser och givit mer pålitliga resultat. Vi 

rekommenderar då att arbeta enligt vår modell som vi arbetat fram genom vår analys och 

vidareutveckla den. Modellen utgår genom den centrala delen av ett relationsbyggande arbetssätt 

vilket även LMX-teorin gör och avslutas sedan med specifika förgreningar som påverkar ett 

hälsofrämjande resultat inom försvarsmakten. Det intressanta är att vidareutveckla den så att de 

specifika förgreningar kan bli mer generella förgreningar och kan användas inom fler 

organisationer. Förslagsvis eftersom försvarsmakten framstår som en relativt unik organisation, 

hade det varit intressant att se vilka proaktiva åtgärder som används inom andra offentliga 

organisationer då vi anser att det kan finnas skillnader. 
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http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Besvar-av-stress-okar-i-arbetslivet 

 

Skagert, K., Dellve, L. & Ahlborg, G., (2012). A prospective study of managers' turnover and 

health in a healthcare organization. Journal of Nursing management, 20:7, 889-899 

 

Skatteverket. (2018). Sveriges beskattning i nationell jämförelse. Hämtad 2018-09-22, från 

https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/statistikochhistorik/oversiktoverbeskattningenisv

erige/sverigesbeskattningiinternationelljamforelse.4.3152d9ac158968eb8fd245a.html?q=skattetryck

et 

 

Sohlberg, P., & Sohlberg B-M. (2013). Kunskapens former vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Tredje upplagan. Stockholm: Liber 

 

Smith, A., & Rupp, W. (2003). An examination of emerging strategy and sales performance: 

motivation, chaotic change and organizational structure. Marketing Intelligence & Planning. Vol. 

21:3, 156-167 

 

Sosik, J.J. & Godshalk, V.M. (2000). Leadership styles, mentoring functions received, and job-

related stress: a conceptual model and preliminary study. Journal of Organizational Behavior, 21, 

365–390.  

 

https://doi.org/10.1080/10967494.2012.702588
https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/statistikochhistorik/oversiktoverbeskattningenisverige/sverigesbeskattningiinternationelljamforelse.4.3152d9ac158968eb8fd245a.html?q=skattetrycket
https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/statistikochhistorik/oversiktoverbeskattningenisverige/sverigesbeskattningiinternationelljamforelse.4.3152d9ac158968eb8fd245a.html?q=skattetrycket
https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/statistikochhistorik/oversiktoverbeskattningenisverige/sverigesbeskattningiinternationelljamforelse.4.3152d9ac158968eb8fd245a.html?q=skattetrycket


 

 

 

59 

Stacey, R. (2006), “Ways of thinking about public sector governance”, in Stacey, R. and Griffin, D. 

(Eds), Complexity and the Experience of Managing in Public Sector Organizations, Rutledge, New 

York, NY, pp. 15-42. 

 

SVT (Sveriges television). (2016) Här är de stressigaste yrkena. Hämtad 2018-10-01, från 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/har-ar-de-mest-utsatta-yrkena 

 

Tarim, M (2018). Impact of LMX and Emotional labor on Performance And Commitment. 

International Journal of Commerce and Finance, Vol. 4 (1), 76-83  

 

Thurén, T. (2005). Källkritik. Stockholm: Liber AB. 

 

Van Breukelen, W., Schyns, B., & Le Blanc, P. (2006). Leader-Member Exchange Theory and 

Research: Accomplishments and Future Challenges. Leadership, Vol 2:3, 295-316 

 

Visser, W. & Courtice, P. (2011). Sustainability Leadership: Linking Theory and Practice. SSRN 

Working Paper Series, 21 October 2011 

 

Walinga, J., & Rowe, W. (2013). "Transforming stress in complex work environments: Exploring 

the capabilities of middle managers in the public sector". International Journal of Workplace 

Health Management, Vol. 6:1, 66-88, https://doi.org/10.1108/17538351311312420 

 

Weinberger, L (2009). Emotional Intelligence, Leadership Style and Perceived Leadership 

Effectiveness., Advances in Developing Human Resources, Vol 11:6, 747-772. 

 

Yukl, G., & Kaulio, M. (2012). Ledarskap i organisationer. 1.1 Uppl., Harlow: Prentice Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/har-ar-de-mest-utsatta-yrkena
https://doi.org/10.1108/17538351311312420


 

 

 

A 

Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Inledning 

 

Vi berättar om oss själva och vårt examensarbete, samt varför vi valde att utföra vår studie på just 

Försvarsmakten. Där vi sedan förklarar att studien syftar till att studera hur stresshanteringen inom 

Försvarsmakten är utformad. 

 

Vi förklarar sedan att de personuppgifter som lämnas har konfidentiell hantering från vår sida, 

ändamålet med informationen är endast för forskning. Vi berättar även att vi har anonymitet av 

intervjupersoner i studien, samt om ljudinspelning medgives.  

 

Intervjufrågor för ledare 
 

1.Hur uppfattar du att du kan påverka stress hos medarbetare som ledare inom Försvarsmakten? 

Vilka metoder kan du använda? Vilka förväntningar har organisationen på dig? 

 

2.Hur upplever du som ledare att din relation till medarbetare utvecklas över tid? Vilken inverkan 

har exempelvis en relation som pågått under en längre tid i att vara mindre stressfylld? Hur gör ni 

när det kommer nyanställda?  

 

3. Vilken inverkan anser du som ledare att politiska och ekonomiska krav har på stress?  

Vilka förväntningar finns det på dig som ledare gällande hårda och mjuka värden? 

 

4. Hur arbetar du för att minska stressen på arbetsplatsen? Har du möjlighet att delegera ut arbeten 

till andra? Finns det hinder för att delegera? Kan du ge exempel på hur du arbetar i relation till 

medarbetare. 

 

5. Fördelas arbetsuppgifter lika, eller finns det skillnader i vem som gör vad? Hur görs fördelningen 

och vilken inverkan har den på stress? Kan det uppstå oro när vissa medarbetare får en specifik 

uppgift? 

 



 

 

 

B 

6. Vilka förebyggande åtgärder för stress kan du som ledare använda? Vad använder du som ledare 

dig av?  

 

7. När medarbetare upplever stress – vilka åtgärder vidtas från ledare när en medarbetare upplever 

stress? Fungerar någon åtgärd bättre eller sämre? I så fall vilka? 

 

8. Hur arbetar Försvarsmakten med hållbart ledarskap? 

 

9. Vilka fördelar finns det med att jobba som ledare inom Försvarsmakten gentemot privat sektor? 

 

10. Vilka möjligheter har du som ledare inom vidareutbildning inom Försvarsmakten? 

 
Intervjufrågor för medarbetare 
 

1. Hur uppfattar du att du som medarbetare påverkas av stress inom Försvarsmakten? Hur kan du 

förhålla dig till den – berätta vilken metod du använder för att inte bli stressad? 

 

2.Vilka handlingar från ledarens sida anser du leder till stress hos dig som medarbetare? 

 

3.Hur upplever du att arbetsuppgifter fördelas ut av ledaren? Finns det orättvisa i delegeringen? 

Beroende på relation eller kompetens.  

 

4.Vilka faktorer upplever du bidrar till ökad stress som medarbetare på din arbetsplats? 

 

5.Hur upplever du att ledare arbetar med hållbart ledarskap inom Försvarsmakten? Har ni policys 

angående hållbarhet och standards som ni följer? 

 

6.Vad anser du att ledarna inom din organisation kan göra för att minska stressen på arbetsplatsen? 

 

7.Hur upplever du att ledare vidtar förebyggande åtgärder för stress hos medarbetare? 

 

8.Hur påverkar politiska beslut, omorganiseringar, budgetar och nedskärningar dig som 

medarbetare i upplevd stress? 

 

9.Vilka fördelar anser du finns med att jobba inom Försvarsmakten, gentemot den privata sektorn? 



 

 

 

C 

 

10. På vilket sätt möjlighet till vidareutbildning inom Försvarsmakten? 
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