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Abstract: 

Sweden has over 100.000 veterans and the Swedish policy is an increased cooperation with 

the UN and NATO. It is therefore important that Sweden can help veterans with 

psychological problems when they arrived at home from their service abroad. The study has 

been based on veterans and on their experiences of the Homecoming Program. The study 

makes a comparison of previous research and veterans' opinions regarding what they think 

influences the psychological health and their opinions of the Homecoming Program. The 

work consists of recorded telephone interviews with veterans of the Armed Forces (n=5), an 

Armed Forces psychologist and previous research. The interview questions are based on the 

Homecoming Program. Our results are that the veterans have similar opinions on how they 

are received when they return home. Friendship in the group is one of the major factors that 

they return to service abroad time after time. The study´s positive results are that the majority 

of the veterans felt that the service abroad is positive, meaningful and self-developing. The 

negative results are that the majority felt that it is very common with stress, PTSD, anxiety, 

depression and adjustment difficulties. There has been more research on various diseases that 

may occur during and after returning home. That research is to a great extent consistent with 

the veterans´ own perceptions.  
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Abstrakt: 

Sverige har över 100.000 veteraner och den svenska politiken verkar för ett större samarbete 

med FN och Nato. Därför är det viktigt att Sverige även kan hantera hemkomna veteraner 

som fått psykiska besvär under tjänstgöringen. Denna studie har baserats på veteraner och hur 

de upplever hemkomsten, veteranernas erfarenheter av Hemkomstprogram och tjänstgöring. 

Studien gör en jämförelse mellan tidigare forskning och veteranernas åsikter om vad som kan 

påverka den psykiska hälsan samt deras åsikter om hemkomstprogrammet. Arbetet består av 

inspelade telefonintervjuer som gjorts med veteraner (n=5) och en av Försvarsmaktens 

psykologer samt tidigare forskning. Intervjufrågorna baserades på hemkomstprogrammets 

utformning. Resultatet visar att veteranerna har likartade uppfattningar om hur de blir 

mottagna vid hemkomsten. Kamratskapen är en av de stora faktorerna till att de återvänder i 

tjänst gång på gång. Det positiva i studien är att majoriteten av veteranerna ansåg 

tjänstgöringen positiv, meningsfull och utvecklande. Det negativa är att majoriteten ansåg att 

det är mycket vanligt med stress, PTSD, ångest, depressioner och anpassningsvårigheter. Det 

har kommit mer forskning kring olika sjukdomar som kan uppstå vid och efter hemkomsten. 

Den forskningen stämmer till stora delar med veteranernas egna uppfattningar. 

Nyckelord: Hemkomsten, militären, utlandstjänst, psykisk hälsa och veteraner. 
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Sveriges samarbete med FN och Nato gör att vi har många veteraner i strid utomlands. Därför 

är det viktigt att Sverige har ett hemkostprogram som verkar för att stödja och arbeta 

preventivt med utlandsveteranerna (Regeringen). Därför syftar vi till att lyfta fram 

veteranernas upplevelser och jämföra dessa med den forskning som finns. För att på så sätt 

öka förståelsen för att forskningen måste innefatta veteranernas upplevelse.  

 När FS 19 hamnade i sin första strid så var det inte skyttesoldaterna utan ett 
svenskt och ett finskt MOT, Military Obervation Team, som blev beskjutna. De 
två fordonen var ute på patrull väster om Mazar-e Sharif den 10 juni. De körde 
genom en by, inte långt från Teumorak, dit 6-7 män kommit kvällen innan och 
hotat befolkningen. Männen var fortfarande kvar i byn och byborna hade flytt ut 
på fälten i rädsla för att det skulle bli strid. De bepansrade fordonen körde 
långsamt genom byn längst den gropiga, usla vägen. Vägen gjorde en skarp 
sväng och fortsatte sedan över en wadi, en uttorkad flodådra. Där körde den 
svenska sju ton tunga galten ner sig i sanden och satt sedan ohjälpligt fast. 
Soldaterna försökte gräva loss fordonet. När det inte gick försökte de bogsera. 
Föraren, Elin, satt kvar i bilen medan det finska fordonet försökte dra loss 
henne ur sanden. Hon var så fokuserad att hon först inte registrerade att två 
RPG:er raketdrivna granater, slog ner bredvid bilen. När Elin väl förstod att de 
var under beskjutning och att hon satt mitt i det som var granaternas mål 
försökte hon ta sig ut, men hon fick inte upp den tunga dörren. Galten lutade så 
mycket att det var omöjligt att öppna den. Hon var fast och trots att galten var 
bepansrad skulle den aldrig klara en direktträff. Elins gruppchef rusade fram 
till fordonet medan finnarna besvarade elden och lyckades till slut öppna dörren 
utifrån. Elin klättrade ut och tillsammans sprang de bort till de finska 
kollegornas fordon, hoppade in och körde från platsen. Strax efteråt hörde de en 
hög explosion. När de stannade, åtta kilometer därifrån, såg de svart rök stiga 
upp från den plats där galten kört fast. (Hildebrandt, 2012, s.78). 

Vi tog över efter gruppen som hade gått på en vägbomb under den föregående 
missionen. Så när jag skulle få ut min ksp gick det inte- den var förmodligen 
förstörd, eller utgjorde bevismaterial. Jag fick nöja mig med en AK 5 i stället.  

Claes grupp skjuter in vapnen och sätts snabbt i arbete. Första patrullen utanför 
campen genomförs tillsammans med det avgående förbandet FS 17. Området 
där de flesta patruller sker kallas för West of Mes, Natospråk för väster om 
Mazar-i-Sharif.  

Vi var ute i tre timmar, men det kändes som betydligt längre – jag var ganska 
spänd. Vart de än pekade så hette det `här var vi i strid, där var vi i strid, här 
var vi också i strid´ och det var ganska mycket att ta in. Man kollade efter 
fiender överallt, och om en sten låg lite snett så tänkte man direkt att det låg en 
bomb under den. Men efter ett tag smittade lugnet hos FS 17 av sig – varför 
skulle jag vara stressad när de verkade så avslappnade? (Carlén och Falk, 2012, 
s.21-22). 
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Vid hemkomsten genomför soldaterna ett hemkomstprogram. Redan innan soldaternas 

hemresa besöker psykologer och beteendevetare från Försvarsmaktens HR-centrum förbandet 

i insatsområdet. Under detta besök identifieras det om det finns några särskilda behov av extra 

stöd till personalen baserat på den insats soldaterna har gjort. När soldaterna väl kommit hem 

till Sverige genomförs ett hemkomstprogram på två till tre dagar. Hemkomsprogrammet 

innehåller bland annat samtal, läkarundersökningar, föreläsningar om stressreaktioner och 

inlämning av utrustnings samt medaljering. De soldater som vill kan få enskilda samtal. 

Hemkomstprogrammet avslutas med en gemensam middag. Då genomförs en medaljceremoni 

där soldaterna tilldelas medalj för sin insats och där anhöriga inbjuds att närvara. Efter 

ceremonin lämnas uniformerna in och soldaterna reser hem (Försvarsmakten, 2013). 

I hemkomstprogrammet ingår ett samtal. Vilket är ett avlastande samtal som kan behandla 

allvarligare incidenter eller frustationer under tjänstgöringstiden samt problem som kan 

uppstå vid återgången till ett civilt liv. Personalen som leder samtalen är särskilt utbildade, 

många av dem har själva erfarenheter från utlandstjänstgöring (Försvarsmakten, 2013). 

Efter tre till sex månader genomförs en uppföljning då hela förbandet träffas. Det finns två 

syften med denna uppföljning. Det främsta är att Försvarsmakten ska kunna identifiera ohälsa 

hos individer och ge en möjlighet till kontakt för den som upplever ett behov av stöd. Det 

andra syftet är att soldaterna ska bevara den goda kamratskap som uppstår inom förbandet. 

Under denna uppföljning deltar samtliga i förbandet med handledarledda gruppsamtal och det 

finns även möjlighet för enskilda samtal (Försvarsmakten, 2013).  

Försvarsmaktens arbete med veteraner 

En veteran definieras som en person som varit anställd i Försvaret och gjort insatser 

internationell eller nationellt med eller utan vapen. De soldater som gjort internationella 

militära insatser kallas utlandsveteraner. I Sverige finns det fler än 100 000 utlandsveteraner 

och flera av dem har gjort mer än en insats (Försvarsmakten, 2013). 

Oftast talas det bara om de negativa sidorna av utlandstjänstgöringen. Så som ångest, stress, 

alkoholmissbruk och anpassningsproblematik. Men det finns positiva effekter. Många soldater 

anser att tjänstgöringen varit positiv och utvecklande (Försvarsmakten, 2013). 

Men det kan inträffa situationer som kan kräva bearbetning efter hemkomst. Försvarsmaktens 

arbete med att förebygga psykisk ohälsa hos veteranerna har under åren utvecklats. Förut 

arbetade Försvarsmakten mera med efterarbete genom att försöka fånga upp de individer som 
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behövde extra stöd. Numera arbetar Försvarsmakten mer preventivt genom att bland annat 

förbättra rekrytering och utbildning. Även cheferna i insatsområdet har ett stort ansvar med att 

fortlöpande arbeta med arbetsmiljön. Detta kan cheferna få stöd med från exempelvis 

personalsektionen i insatsområdet. Förvarsmakten förmedlar olika typer av stöd till veteraner. 

Men man anser att det första steget till att hantera stress och oro är kamratstödet. På alla 

nivåer är cheferna tränade i att löpande genomföra samtal efter exempelvis olyckor, strider 

eller andra svåra situationer. I insatsområdet finns det också särskilt utbildad personal som 

kan hjälpa till vid kriser. Den uppföljning som Försvarsmakten gör är i tre steg. 

Uppföljningen anpassas efter förbandets och individernas olika behov. Innan förbandet åker 

hem genomförs en särskild informationsinhämtning där Försvarsmakten skapar sig en 

uppfattning gällande karaktären på insatsen och vilka behov av stöd som skulle kunna finnas. 

Det första steget i uppföljningen är ett hemkomstsamtal som alla erbjuds. Hemkomsten 

behovsanpassas vilket gör att andra interventioner kan ingå, exempelvis screening. Screening 

är en metod som är till för att tidigt hitta individer som kan behöva extra stöd, oftast 

genomförs screening med hjälp av ett frågeformulär (Socialstyrelsen, 2013). Steg två är när 

Försvarsmakten försöker identifiera om någon veteran drabbats av ohälsa. I detta steg samlas 

hela förbandet. Vid detta tillfälle ges det möjlighet till att bevara kamratskapen och att prata 

om insatsen samt tiden efter tjänstgöringen. Vid denna uppföljning ges det även möjlighet till 

kontakt för den veteran som behöver extra stöd och alla deltar i ett handledarlett gruppsamtal. 

Steg 3 innebär att Försvarsmakten skickar ut ett brev ungefär ett till två år efter avslutad 

insats. Här ges veteranerna ytterligare en möjlighet att få stöd. Men grunden är att veteranen 

själv kontaktar HR-centrum eller hemmaförbandet om han/hon upplever ett behov av stöd 

(Försvarsmakten, 2013). 

Screening är den del av hemkomstprogrammet som innebär ett individuellt samtal där 

samtalsledaren tillsammans med individen går igenom ett antal screeningsskalor som 

exempelvis HAD och PC-PTSD. Screeningen är det inslag som är mest standardiserat och 

som inbegriper ett antal kliniskt validerade skalor vars syfte är att identifiera pågående besvär 

på en klinisk nivå, men det fungerar inte som en prediktor för eventuellt kommande besvär. 

HAD står för Hospital Anxiety and Depression scale och är ett självskattningsformulär som 

ger ett mått på patientens sinnestillstånd. Instrumentet värderar ångest och depression 

samtidigt. Skalan består av 14 frågor om depression och ångest. HAD ska i första hand 

användas som screening och är inte diagnostisk i sig utan måste värderas i relation till en 
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samlad klinisk bedömning (Doktorerna, 2009-2013). PC-PTSD är ett verktyg som används 

vid screening för att undersöka symptom för PTSD.  

PC-PTSD är en metod som används i primärvården och andra medicinska institutioner och 

används idag för att screena för PTSD hos veteraner. PC-PTSD innehåller fyra frågor och om 

veteranen svara ja på tre av dessa frågor ska testet ses som positivt. Om testet visar positivt 

ska en bedömning ske med hjälp av en strukturerad intervju för PTSD. Testet börjar med en 

inledande fråga. Dessa fyra frågor är:  

I ditt liv, har du någonsin haft någon upplevelse som var så skrämmande, hemsk 
eller upprörande att du den senaste månaden haft: Har du mardrömmar om 
händelsen eller tänkt på det när du inte har velat det? JA/NEJ. Ansträngt dig 
hårt att inte tänka på händelsen eller försökt undvika situationer som påmint dig 
om händelsen? JA/NEJ. Varit konstant på din vakt, vakande eller lättskrämd? 
JA/NEJ. Känt dig avdomnad eller avskild från andra, aktiviteter eller din 
omgivning JA/NEJ (Prins, Ouimette, & Kimerling, 2003). 

År 2010 antogs Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära 

insatser och Förordning (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära 

insatser. Därmed har Försvarsmakten ett utökat ansvar för rehabilitering och stöd till de 

veteraner som haft utlandstjänstgöring. En soldats som skadats under utlandstjänstgöringen 

har möjlighet att få hjälp med rehabilitering och ersättning enligt lagen respektive 

förordningen om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. Det är chefen för insatsorganisationen 

som har ansvaret för uppföljning och rehabiliteringssamordning. Försvarsmaktens HR-

centrum stödjer med att genomföra detta (Försvarsmakten, 2013). 

Veteransoldatsutredningen (SOU2007:77) rapporterar att Försvarsmakten har enligt 6-9 §§ 

lagen om utlandsstyrkan bland annat skyldighet att utreda behovet av åtgärder för att den 

skadade ska kunna återfå full arbetsförmåga. Om det är möjligt ska Försvarsmakten ge den 

skadade tillgång till arbetsträning eller utbildning. Ansvaret kvarstår i tre år efter det att den 

första insatsen satts in med möjlig förlängning i ytterligare två år. De individer som 

uppmärksammats i uppföljningsprocessen och som är i behov av stöd blir tilldelade en 

handläggare inom Prehabs organisation. Prehabs skall samordna rehabiliteringen, utreda, ge 

stöd och köpa upp åtgärder. Under 2005-2007 har Försvarsmakten haft 150-200 

rehabiliteringsärenden löpande per år. Dessa ärenden fördelar sig ganska jämnt mellan fysiska 

skador och psykiska problem. När det gäller psykiska skador är det Prehabs psykologer som i 

första hand gör en bedömning om problemen är relaterade till tjänstgöringen eller inte. När 
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det gäller behandlingen anlitar även Försvarsmakten externa psykologer. De psykiska besvär 

som uppkommer bland utlandsveteraner är i stort sett representativa för samhället i övrigt. 

Många besvär är stressrelaterade som uppstår på grund av hög arbetsbelastning, konflikter i 

gruppen eller annat. Enligt Prehab finns det ett stort behov av stöd efter avslutad insats som 

rör besvär, relaterade till tjänstgöringen även om besvären inte skulle bedömas som 

arbetsskada vid prövning. Men Prehab tar ansvar även för sådana besvär. 2010 ändrade 

Prehab namn till arbetsmiljöavdelningen (Wisen, N. personlig kommunikation 2013-04-26). 

När det gäller vård, även psykiatriska, ska soldaten hänvisas till den allmänna sjukvården. 

Men i de fall som den psykiatriska vården inte anses tillfredsställande köper Försvarsmakten 

upp behandling hos privatpraktiserande psykologer och rehabiliteringsaktörer (SOU 2007:77).   

2011 skrivs det i personaltidningen Försvarets Forum om nyheter för veteraner. 

Försvarsmakten satsar på flera psykologer och rehabiliteringsspecialister till förbanden. 

Meningen är att Försvarsmakten vill förbättra omhändertagandet av veteraner och därför 

satsar på flera åtgärder, där ibland en veterandag med statscermonistatus och nyinrättande av 

en medalj för sårade i strid.  Peter Öberg som är överste och projektledare för det samlade 

arbetet som gjorts inom veteranfrågor under 2010-2011 säger att veteranomhändertagande 

handlar om ledarskap, ansvar och att aldrig lämna någon kvar. Samt att Försvarsmakten som 

arbetsgivare ska ta ansvar får personalen och inte lämna någon som är i behov av hjälp och 

stöd ensam. De satsningar som gjorts är att en ny veteranavdelning inrättats på Högkvarteret. 

Avdelningen ska vara sammanhållande kring veteranfrågor i hela Försvarsmakten. Men det är 

på förbanden som de största satsningarna har gjorts. Försvarsmakten har nämligen anställt 22 

psykologer och 29 personer till rehabiliteringsarbeten. Försvarsmaktens ansvar för 

utlandsveteraner gäller både innan, under och efter insatsen. Den individ som behöver hjälp 

och stöd ska få det. Om en soldat blivit skadad under sin insats ska personen få personligt 

anpassat stöd på sitt förband för rehabiliteringen. Detta innebär inte att Försvarsmakten ta 

över det ansvar som exempelvis landstinget eller försäkringskassan har, utan kan istället 

handla om att ha en personlig kontakt som är insatt och engagerad i soldatens situation och 

underlätta kontakten med olika myndigheter. Det finns även ideella organisationer som 

Försvarsmakten samarbetar med, en av dem är Förbundet Fredsbaskrarna (Parkvall, 2011). 
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Tidigare forskning 

En studie visar på att de FN-soldater som kommer från USA har det mindre bra ute i 
samhället redan från början, medan den svenska FN-soldaten är någon slags elit som har valts 
ut, då det är väldiga krav innan soldaten skickas iväg utomlands (Eliasson, 2011). 

I och med att den rika, välmående delen av USA befolkning i stor utsträckning 
personligen kan hålla sig utanför krig, så kommer övervägande delen av dem 
som skickas ut från mindre välmående och välsituerade samhällslager, där 
många har problem med sig i bagaget redan före krigsupplevelserna. Om man 
jämför med svenska FN-soldater så har det i stor utsträckning varit tvärtom hos 
oss. På sätt och vis har det varit något av en elit som valts ut. Först var det krav 
på fullgjord värnplikt, dessutom var du tvungen att ha bra betyg för att komma 
ifråga. Det finns studier på Försvarshögskolan som visat en koppling mellan 
höga värnpliktsbetyg och psykisk stabilitet. Sverige har alltid haft FN-personal 
ute som i huvudsak varit både välutbildad och välselekterad. Vi har med andra 
ord haft stabilare gäng ute än många andra länder (Eliasson, 2011). 

Försvarsdepartementet har under våren 2011 gjort en kartläggning när det gäller 
veteranfrågor. De kom bland annat fram till att veteranerna tyckte att det var positivt att få 
göra sin tjänstgöring utomlands. Undersökningen visar på att soldaterna har fått en bättre 
förståelse för personer från andra kulturer. 

Likaså visar internationell forskning att veteransoldater lyckas lika bra eller 
bättre än normalpopulationen med sina karriärer efter den militära 
tjänstgöringen. (Försvarsdepartementet, 2011). 

Sveriges veteranförbund Fredsbaskrarna skriver att mellan den 28 juni och 31 december 2012 

gjordes en webbaserad undersökning i syfte att kartlägga bemötandet från myndigheter och 

allmänhet efter hemkomst från utlandstjänstgöring. 786 veteraner deltog och enligt resultatet 

uppger 60 % att de fått ett positivt bemötande med respekt och förståelse medan 40 % uppger 

att de blivit bemötta med oförståelse, brist på respekt och ifrågasättande. Vidare anser 21 % 

att de blivit mindre bra eller dåligt bemötta av Försvarsmakten eller av annan myndighet. 79 

% anser att de blivit mycket bra, bra eller godkänt bemötta av myndigeter eller av 

Försvarsmakten. Allmänheten bemöter en del veteraner med ett tack och ett intresse, men 

många veteraner rapporterar även att de möts med ointresse eller får utstå skällsord som 

”mördare”. Vidare rapporterar en tredjedel att de blir bemötta med oförståelse eller brist på 

respekt av samhället. Var tionde har fått utstå och förväntats kunna försvara sig mot 

ifrågasättande av den politik som är bakgrunden till Sveriges internationella engagemang 

(Ramnerup, 2013).  

Hammarström och Månsson (2012) rapporterar i sin studie om veteraners psykiska hälsa, 18 

år efter tjänstgöringen i Bosnien. Deras studie baserades på tre syften, varav ett syfte var att 
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kartlägga veteranernas självskattade psykiska mående. Författarna gjorde jämförelse med den 

svenska befolkningen angående alkoholmissbruk, PTSD, ångest och depression. De gjorde 

även skattningar av vad veteranerna ansåg om återanpassningen samt upplevelserna av 

tjänstgöringen. Resultatet visar att gällande depression och ångest ligger Bosnienveteranerna 

inom normalzonen och att det inte finns några indikationer på att de veteraner som drabbats 

av ångest- eller depressionsproblematik i klinisk bemärkelse skulle överstiga 

normalbefolkningen. Rapporten visar även att av de 254 deltagande veteranerna uppger 33,9 

% att de varit med om något traumatiskt under tjänstgöringen i Bosnien. Men resultaten visar 

inga indikationer på att förekomsten av PTSD är större hos veteranerna än hos den svenska 

befolkningen. När det gäller besvärande minnen, tankar eller mentala bilder från Bosnien 

uppger 55,5 % att de upplevt ”lite” eller ”lindrigt”, medan 9,4 % uppger sin 

symptomuppskattning till ”en hel del” eller ”i högsta grad”. Skattningarna på nivån ”en hel 

del” och ”i högsta grad” är frekvensen 11,4 % på symptomen ”känslomässigt avtrubbad eller 

oförmögen att ha kärleksfulla relationer”, 11 % på symptomen ”lättskrämd och rycker till för 

minsta lilla sak” samt 14,6 % på symptomen ”hyperalter, vaksam och på sin vakt”. Författarna 

menar inte att detta är indikationer på att dessa veteraner haft PTSD, utan vill bara belysa att 

många soldater som inte upplever dessa symptom idag, har gjort det någon gång efter 

hemkomsten. Gällande hemkomsten ansåg majoriteten av veteranerna att återanpassningen 

varit ”enkel” (40,9%) eller ”mycket enkel” (16,5 %). 29,1 % av veteranerna uppger att 

återanpassningen varit ”måttligt” och 12,6 % ansåg att det varit ”svårt”. Beträffande 

omhändertagandet från Försvarsmakten ansåg 51,6 % att de blivit väl omhändertagna. 31,1 % 

upplevde att det varken varit bra eller dåligt. 17,3 % rapporterar att de blivit dåligt 

omhändertagna eller inte alls. Veteranernas upplevelse av det stöd de fick var att 52,8 % 

ansåg att de fått det stöd som de behövt medan 39,4 % kände att det stödet inte alls kommit 

från Försvarsmakten. Stödet upplevs istället ha kommit från vänner och familj. 54 % av 

veteranerna uppgav att de fått mycket stöd från familjen, 48,2 % och 42,7 % rapportera att 

vänner gett dem stödet. 13,2 % upplevde att de inte fått tillräckligt stöd vid hemkomst och 4,8 

% anser att de inte alls fått något stöd. Gällande upplevelserna av tjänstgöringen uppger 2,8 % 

att tjänstgöringen i Bosnien påverkat dem negativt. 6,3 % känner sig opåverkade och 90,9 % 

anser att tjänstgöringen påverkat dem positivt. Sammanfattningsvis visar Hammarstöm och 

Månssons (2012) rapport att de 254 deltagarna som tjänstgjorde i Bosnien mellan 1994 - 1995 

i sin helhet mår bra. Veteranerna uppgav vid ifyllningstillfället att de mådde bra (82 %) och 

62 % angav att deras aktuella mående påverkats till en ”liten” eller ”väldigt liten” grad till 

följd av tjänstgöringen.    
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Negativa och positiva följder av utlandstjänstgöring 

Till följd av de internationella militära insatserna har problematiken kring psykisk ohälsa 

bland svenska soldater aktualiserats. Psykisk ohälsa till följd av traumatiska händelser och 

stridsrelaterad stress är en påtaglig risk även för svenska veteraner. Det erfordrar forskning 

om hur Försvarsmaktens ska identifiera, omhänderta och rehabilitera soldaterna. Den 

internationella forskningen kring psykisk ohälsa har fokuserat på depression och 

ångestproblematik, posttraumatisk stress (PTSD) samt anpassningssvårigheter (Hammarström 

och Månsson, 2012). 

Depression och Ångest 

Enligt Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV) är symptomen 

för depression nedstämdhet, minskad glädje, ett minskat intresse för sådant man tidigare 

tyckte om, viktförändring, sömnstörningar, brist på energi samt suicidtankar (American 

Psychiatric Association, 2000). I Sverige beräknas mellan 4 och 10 % av den vuxna 

befolkningen ha en pågående depression (Socialstyrelsen, 2009). Beck (1967) skriver att ca 

25 % av alla kvinnor och 12-18 % av alla män kan räkna med åtminstone en rejäl depression 

under sin livstid. Den biopsykologiska förklaringen till depression är att det genetiska arvet i 

många fall har betydelse. Flertalet studier har visat att om en individ har en släkting som 

utvecklat en svår depression så löper denna individ en mycket större riska att själv utveckla en 

depression. En annan biopsykologisk förklaring är att depressionerna kan relateras till att 

vissa kemiska faktorer i hjärnan. Speciellt mycket uppmärksamhet har riktats mot ämnena 

noradrenalin och serotonin, dessa ämnen är nödvändiga för överföringen av nervimpulser 

mellan de olika cellerna i hjärnan. Forskare tror att depressioner beror på för liten 

koncentration av dessa ämnen. Forskare bygger detta antagande på att de anti-depressiva 

medicinerna som kan återställa den normala balansen av dessa substanser har visat sig vara 

effektiva. Men de biologiska förklaringarna räcker inte till för att förklara uppkomsten av 

depressioner. Enligt de psykodynamiska och humanistiska synsätten kan svåra förluster och 

andra negativa händelser i tidig barndom leda till depressioner i vuxen ålder (Beck, 1967).    

Enligt DSM-IV (2000) definieras ångest som kroppsliga spänningssymptom eller känslor av 

olust inför en befarad fara eller olycka. Ångestproblematik kan vara av allmän karaktär och 

kallas då för generaliserat ångestsyndrom, även förkortat GAD. Men ångest kan även 

innebära panikattacker, fobier eller tvångstankar och tvångshandlingar. För att en person ska 
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få en GAD diagnos krävs tre av följande symptom, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, 

spänningar i muskler, sömnsvårigheter, irritabilitet eller lätthet för att bli uttröttad. Enligt 

socialstyrelsen (2009) beräknas 25 % av kvinnorna och 15 % av männen i den allmänna 

befolkningen lida av någon form av ångest.  

Posttraumatiskt stressyndrom 

PTSD orsakas av ett upplevt trauma. Ett trauma innebär en eller en serie händelse där 

personen upplevt, bevittnat eller konfronterats med död, allvarlig skada eller hot, och där 

individen reagerat med intensiv rädsla och hjälplöshet (DSM-IV, 2000). Men en händelse i sig 

är aldrig ett trauma utan det beror på hur individen upplever och tolkar händelsen. Dessutom 

är det inte reaktionen på händelsen som är patologiskt, utan PTSD innebär att personen inte 

klarar av att återhämta sig och därför få bestående psykologiska besvär. Symptomen är att 

personen återupplever händelsen i tankar och mardrömmar, individen är överdrivet vaksam, 

lättskrämd, irriterad och har sömnsvårigheter. Personen undviker dessutom platser som har 

med traumat att göra. Erickson, Wolfe, King, King & Sharkansky (2001) skriver att om man 

har deltagit i krig eller varit med om någon katastrof finns det en stor risk att de psykiska 

ärren sitter i länge. Vid en undersökning av 2949 veteraner från Gulf-kriget fann forskare ett 

starkt samband mellan upplevelserna från kriget och förekomsten av PTSD flera år senare. 

Behandlingen är terapi där individen får lära sig hantera sin situation med hjälp av 

avslappning, tankekontroll och att kontrollera sina känslor. Vid terapin får individen även 

möjlighet att ventilera känslor som ångest, ilska och skuld som ofta finns.   

Anpassningsproblem 

 Britt, Castro, McGurk och Bliese (refererad i Hammaström och Månsson, 2011) menar på att 

svårigheter i återanpassningen tillbaka till vardagen är bland den vanligaste typen av 

problematik som drabbar hemåtvändande soldater. Milliken, Auchterlonie och Hoge (2007) 

menar att övergången till den gamla livs- och familjesituationen är för många soldater ett stort 

problem, speciellt bland de soldater med ohälsa. Det finns indikationer på att den psykiska 

ohälsan ökar under de första månaderna tillbaka. I veteransoldatutredningen (2008) 

rapporterades det att när anhöriga frågats om de anser att deras släkting/vän haft 

anpassningssvårigheter, är svaret att många soldater upplevs ha stora problem. Men 

majoriteten av soldaterna uppfattar själva att de inte har haft några större problem med 

övergången (SOU 2008:91). 
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Utvecklings- och förändringspotential 

Även om det tveklöst finns negativa konsekvenser av utlandstjänstgöring så finns det även 

positiva effekter. Bland annat upplever många soldater en personlig och kompetensmässig 

utveckling (Hammarström och Månsson, 2012). Helgeson, Reynolds och Tomich (2006) har 

rapporterat att individer som anser att de genomgått en positiv utveckling också är mer 

välmående och har en lägre frekvens av exempelvis depression.  

Posttraumatiskt växande 

Idag är begreppet posttraumatiskt växande den mest etablerade termen för att beskriva och 

förklara den subjektivt upplevda personliga utveckling som vissa soldater genomgår till följd 

av bearbetning av traumatiska erfarenheter (Joseph och Butler, 2010). Posttraumatiskt 

växande innebär att när individer utsätts för livshändelser som är så extremt omskakande att 

händelsen omkullkastar individens livsmål, världsuppfattning och grundläggande värderingar, 

följer en bearbetningsprocess som möjliggör en förändring i individens kognitiva och 

emotionella sätt att fungera. Utlandstjänstgöring innebär en mängd olika potentiella 

stressfaktorer. Allt från att vara borta från sina anhöriga till strider, just sådana mer eller 

mindre extrema livshändelser ses som möjliga språngbrädor till den djuplodade 

tillväxtprocess som posttraumatiskt växande innebär. Det finns dock inga garantier för att 

denna förändringsprocess inträffar. Allt beror på hur individen bearbetar, omvärdera och ge 

ny mening till sin livssituation (Joseph och Butler, 2010). 

 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för veteranernas upplevelser av tjänstgöring och 

hemkomst, genom att göra en jämförelse mellan tidigare forskning gällande veteranernas 

psykiska hälsa med veteranernas egna erfarenheter. Studien tar upp delar som berör 

veteranernas hemkomst, däribland Försvarsmaktens hemkomstprogram. Försvarsmaktens 

hemkomstprogram är en del av det preventiva arbetet som Försvarsmakten utövar för att 

förebygga psykisk ohälsa bland veteranerna. Tyngdvikt läggs på Försvarsmaktens 

hemkomstprogram och olika psykiska problem som kan uppstå vid tjänstgöring. Avsikten är 

att försöka öka förståelsen för vad veteranerna får erfara vid tjänstgöring och hemkomst. Samt 

att det är viktigt att forskningen innefatta veteranernas upplevelser så att Försvarsmakten kan 

utforma ett hemkomstprogram som ger det stöd som veteranerna behöver. För att kunna öka 

förståelsen och göra jämförelsen ämnar vi besvara dessa frågor: Hur upplevde veteranerna 
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hemkomsten? Hur upplevde veteranerna tjänstgöringen? Hur upplevde veteranerna 

hemkomstprogrammet? Hur tas veteranerna emot av Försvarsmakten och av samhället? Vad 

finns det för forskning gällande veteranernas psykiska hälsa?  

Metod 

Deltagare 

Deltagarna (n=5) är utlandsveteraner samt en av Försvarsmaktens psykologer. Deltagarna 

bestod av två kvinnor och fyra män, åldrarna var mellan 20 år och 50 år. Veteranerna kommer 

från olika förband, har tjänstgjort på olika platser under olika år och med varierande 

positioner inom militären. Därigenom har de även olika erfarenheter. Men alla är inte kvar i 

militären. Deltagarna i studien är anonyma och presenteras därför inte detaljerat. 

Material 

De instrument som användes var; mobiltelefoner med en app (MP3) som spelat in samtalen. 

Skype som är ett gratis program och används via datorn. Intervjumaterial som skrivits innan 

själva telefonintervjuerna. Vi ville att intervjufrågorna skulle återge veteranernas erfarenheter 

utan att frågorna skulle bli för personliga. Därför formulerades frågor som ansågs neutrala (se 

bilaga1). 

Procedur 

Vi valde en hermeneutisk ansats i arbetet. Eftersom att hermeneutiken fokuserar på samspel 

och språk, och det syftar till att förstå situationer genom deltagarnas perspektiv. Vilket gör att 

vi kan tolka text och ord. Texten ses ofta som en väv av olika delar som hänger samman och 

bildar en helhet. Därför bli det naturligt att använda hermeneutik eftersom vi tillåts göra 

tolkningar av intervjuerna och av den tidigare forskningen (Allwood, Erikson, 2010; Cohen, 

Manion & Morrisson, 2011). Urvalet i uppsatsen är ett bekvämlighetsurval eftersom vi hittade 

våra deltagare via vänner och bekanta samt via olika internetsidor (Borg & Westerlund, 

2012). Vi placerade ut förfrågningar på vissa forum. Förfrågningarna lades upp via facebook, 

där våra vänner och bekanta är lätt tillgängliga samt på BTH (Blekinges Tekniska Högskola) 

egen facebooksida och en förfrågan i Fredsbaskrarnas gästbok på deras hemsida. Därefter togs 

kontakt med de veteraner som gjort en intresseanmälan.  
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På Försvarsmaktens hemsida står det om kriterier som de använder och för att få tillgång till 

dessa kriterier tog vi kontakt med Försvarsmakten genom mail. Efter att svaret på mailet 

uteblivit ringde vi och det tog fyra dagars ringande till olika enheter på försvarsmaken. Under 

fjärde dagen fick vi kontakt med en person som såg att de mail som vi skickat inte kommit till 

den berörda personen, vederbörande skickade iväg det och senare på kvällen fick vi kontakt 

med en av Försvarsmaktens psykologer som kunde ge en mer detaljerad beskrivning av 

hemkomstprogrammets olika steg. Psykologen berättade dock att det inte fanns några kriterier 

eftersom hemkomsten skräddarsys utefter insatsens karaktär och de behov som finns. 

Nästa steg var att kontakta de berörda veteranerna via mail och skickade intervjufrågorna 

samt ett informationsbrev. Därefter bestämdes tid och datum med intervjupersonerna. Vi 

använde oss av telefonintervjuer, eftersom att vi inte bor på samma ort och Elmholdt (2006) 

skriver att det kan vara positivt att använda sig av just telefonintervjuer då vi har svårt 

geografiskt att genomföra intervjuer på plats.  

Vid en personlig kontakt (2013-04-05) med en veteran bestämdes det att undvika enkäter 

eftersom det framkom att veteraner har dåliga erfarenheter av enkäter. Veteranen vi 

diskuterade med berättade att Försvarsmakten ofta använder enkäter men att soldaterna sällan 

upplever att Försvarsmakten använder sig av de svar som kommer in. Resultatet av detta har 

blivit att veteraner fått en dålig attityd till enkäter och därför drogs slutsatsen att det skulle bli 

svårt att få veteranerna att besvara vår enkät. Detta beslut stöddes av den veteran vi resonerat 

med. Valet blev då telefonintervjuer och användandet av Skype där vi kan ringa till våra 

deltagare. Med Skype spelades även intervjuerna in. Speciellt positivt med inspelningarna var 

att vi behövde ett samtycke från varje deltagare då vissa delar av intervjun kan innehålla 

känslig information och således ville vi vara extra tydliga med vad intervjun ska användas till. 

Vi ringde upp veteranerna på den bestämda tiden och informerade återigen om anonymiteten 

och att en av oss sitter via Skype och lyssnar samt att intervjun spelas in. Även de etiska 

frågorna som att deltagandet är anonymt, att det är full sekretess och veteranerna har rätt till 

att läsa det färdiga arbetet togs återigen upp innan intervjun. Samtliga gav sitt samtycke att 

samtalet spelades in under intervjun. Därefter analyserades de inspelade intervjuerna.  

Det problematiska vi kom samman med var att få tag på veteraner som ville låta sig 

intervjuas. Ett annat problem har varit att få tag på Försvarsmaktens kriterier, som senare vid 

ett samtal med en psykolog visade sig inte existera. Istället fick vi en detaljerad beskrivning 

av hemkomstprogrammet av psykologen. Innan vi fick tag i psykologen blev vi ombedda i ett 
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mail att ringa men när det gjordes så blev vi omkopplade gång på gång. När vi ringde fick vi 

vid varje omkoppling nya namn som vi skulle ringa. Vilket gjorde att flera dagar och timmar 

gick till onödigt väntande och ringande. Som i sin tur gjorde att studien blev lidande eftersom 

att vi då bland annat inte kunde göra några efterforskningar.  

Även tekniken var ett problem eftersom gruppsamtal-funktionen inte fungerade. Vilket gjorde 

att en av oss var tvungen att sitta och bara lyssna och kunde då inte delta muntligt i intervjun. 

En veteran som vi ringde ville helt plötsligt inte vara med trots att vi avtalat datum och tid. 

Efter att vi pratat med en personlig kontakt sade vederbörande att personen inte kommer att 

ställa upp.  

Sekretess och Etiska ställningstaganden 

Cohen, Manion & Morrisson (2011) skriver att anonymitet är en sådan information som inte 

ska kunna avslöja deltagarnas identitet. I denna studie är det veteranernas identitet som 

skyddas och för att bevara anonymitet lämnas bland annat inte namn eller andra personliga 

kännetecken ut. 

The second way of protecting a participant`s right to privacy is though the 
promise of confidentiality: not disclosing information from a participant an any 
way that might identify that individual or that might enable the individual with 
anybody else. (Cohen, et al, 2011, s. 92). 

Exakt som citatet ovan är vad våra deltagare utlovats, att allt sker anonymt och sekretess 

råder. Därefter finns det olika etiska regler på olika nivåer, där kommittéer granskar och 

övervakar forskningen på universiteten (Cohen, et al, 2011). Studenter som gör ett kursbaserat 

forskningsprojekt måste ta del av de etiska reglerna och de förordningar som styr, tar man inte 

sitt ansvar när det gäller anonymitet kan det leda till vetenskapliga processer, exempelvis 

rättsliga och ekonomiska påföljder (Cohen, et al, 2011). Dessa regler kräver ett samtycke 

vilket menas med att vederbörande själva bestämmer om de vill låta sig intervjuas eller inte, 

därför har författarna inte rätt att diskutera eller prata om uppgifter som uppkommit under 

intervjun med utomstående personer. 

Många universitet och forskningsråd har därför etiska regler som specificerar 
vilka regler och normer som gäller för bl.a. intervjuer i samband med 
forskningsprojekt. (Booth, Colomd & Williams, 2004, s. 90-91). 
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Booth, et al (2004) skriver att det är uppenbart att vissa människor kan komma till skada vid 

intervjuer, det gäller både fysiskt och emotionellt, exempelvis att de blir kränkta i sitt 

privatliv. Vi fick erfara en veteran som först samtyckte till att låta sig intervjuas men som 

sedan ångrade sig. Denna person ville ha en lång förberedelse innan själva intervjun, och det 

som Booth, et al (2004) skriver om visar på att personen eventuellt fortfarande mådde 

emotionellt dåligt och att det var därför som vederbörande ställde in intervjun. Självklart 

ställer det till problem eftersom att det försvann en person från det lilla antalet veteraner vi 

fick tag på till intervjuerna.  

Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra etiska principer (Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet) som gäller för svensk 

forskning, för att förebygga eller förhindra eventuella olägenheter eller belastning för 

deltagarna, samt för att öka forskningens trovärdighet (se bland annat Bryman, 2007). 

[…], ett konfidentialitetskrav (dvs. att uppgifter om personerna ska behandlas 
med största möjliga konfidentialitet) och att uppgifter måste förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. (Booth, et al, 2004, s. 90-91). 

 Tillsammans med intervjufrågorna skickades det ut information om anonymitet, studiens 

syfte, förväntad tidsåtgång, frivilligheten för deltagande och möjligheten 

att när som helst avbryta studien samt viss bakgrundsinformation om författarna och den 

utbildning studien är en del av (bilaga 1). Den data som samlades in via intervjuerna har, i 

enlighet med vetenskapsrådet (2002), endast använts för forskningsändamål. Deltagarna får ta 

del av den färdiga uppsatsen om intresse finns. Anledningen till att intervjufrågorna inte 

utvecklades under intervjuerna med följdfrågor var på grund av risken att intervjupersonerna 

kunde ha upplevt händelser som de kan återuppleva vid speciella frågor. Även om kanske inte 

alla intervjupersonerna gjorde det så valdes det att genomgöra alla intervjuer på samma sätt så 

att vi inte åstadkom någon eventuell psykisk skada.  

Dataanalys 

Vid intervjuerna skrevs det även anteckningar som användes för att ytterligare komplettera 

inspelningarna. På så vis fick vi ett komplett dokument över intervjuerna. Transkriberingen 

tog lång tid men denna metod gjorde att vi fick en ansenlig översyn när själva arbetet med 

resultatet började. Därnäst sammanställdes svaren utefter varje fråga. Detta fördes över till ett 

dokument och där samlades alla intervjuerna. Näste steg var att börja jämföra vårt resultat 
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med den tidigare forskningen. Därpå beslöts det vilken ordning som resultatet skulle redovisas 

i. 

Resultat 

Resultatet av undersökningen visar att veteranerna främst ansåg att tjänstgöringen varit 

intressant och utvecklande. Men veteranerna betraktade även att tjänstgöringen varit 

stimulerande, meningsfull men samtidigt stressig och påfrestande. 

 
Stressen märks först när man kommit hem och fått lite distans till det hela. När man 
är mitt i matchen så är man så fokuserad men sen när man är på väg hem så tänker 
man, vad hände egentligen? När man är där nere så är man så fokuserad på 
uppgiften så man skärma av sig från stressen för om man tillåter sig att känna sig 
stressad så tappar man fokus och bli hindrad. Man tillåter sig inte att ta in allt 
eftersom det skulle stoppa en att göra uppgiften (veteran 1).  
 

Intervjupersonerna upplevde kamratskapen som positiv. De beskrev kamratskapen som 

magisk, att den sortens kamratskap möter man ingen annanstans, fantastiskt, vänner för livet. 

Andra intressanta uppgifter var att kamratskapen fanns på olika nivåer. En veteran som 

intervjuades har gjort tre utlandstjänstgöringar och berättade att han haft olika positioner och 

att det har gjort att kamratskapen har haft olika nivåer. En annan veteran berättade om att det 

finns studier gjorda i USA och Storbritannien som säger att det tar cirka 10 år för ett normalt 

förhållande att uppnå den graden av tillit som det tar soldaterna att uppnå på 9 månader.  

 

Jag tillhörde en liten grupp. Så nära man lär känna varandra på den korta 
tiden, det är enormt. Man lita på varandra med en tyngd om varandras liv 
(veteran 1). 
 

När det gällde Försvarsmaktens bemötande svarade veteranerna väldigt olika. Det beror delvis 

på att veteranerna gjort sin tjänstgöring under olika årtal. De som gjort sin tjänstgöring på 90-

talet upplevde ett svagt eller inget hemkomstprogram. De intressantaste svaren var från tre 

soldater som gjort sin tjänstgöring under 2000-talet. En av veteranerna ansåg att: 

 Svårt att säga men eftersom det är så individuellt med hur mycket stöd man 
behöver men möjligheterna gavs och var lättillgänglig. Det var ju obligatoriskt 
med samtalen men sen är det upp till var och en om vad man säger (veteran 4). 

Den andre veteranen berättade: 
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 Katastrofalt. Vi blev försenade i 2 dagar och möttes av ett handfull befäl som 
hälsade oss välkomna och talade om en massa. De meddelade en soldat att en 
närstående blivit allvarligt sjuk och kanske inte skulle överleva. Detta sa de 
bara rakt ut framför gruppen. Helt okänsligt och dåligt gjort. Han bröt ihop på 
plats. Så för egen del så var hemkomsten som en process ungefär som 
McDonalds, du gå in, säger vad du vill ha och gå ut med en påse. Vi hade 
briefing samtal om hur vi mådde och så vidare, en ceremoni med anhöriga men 
det var skrattretande. Jämför med en 2 veckors semester där du fastnar i pass 
kontrollen och de ställer frågor till dig, du svarar bara så att du kan få komma 
hem så snabbt som möjligt, även om du förlorar bagaget så svarar du bara att 
du mår bra så att du få komma hem. Det funka inte att ha det så.  Fyrkantiga 
frågor om hur man mår men vi ville bara hem så vi svarade det som vi trodde 
att de ville höra. Dåligt bemötande av anhöriga. Mina anhöriga åkte iväg till 
anhörighets träff helt i onödan eftersom jag tillhörde ett lite mer hemligt 
förband och därför kunde de inte lämna ut några uppgifter om mig. Mer än att 
jag mådde bra. Jag anser att FM hade kunnat informera om detta så att 
anhöriga inte reser i onödan. De frågade till och med prästen om mig och han 
svarade att han inte fick säga något. Detta fick jag reda på när jag varit hemma 
ca halvår. Jag anser att anhöriga kan informeras om att deras familjemedlem 
arbetar på den nivån att det inte kan dokumenteras. Nu fick mina anhöriga bara 
veta att jag hade det bra men inget mera (veteran 1). 

En tredje intervjuad tyckte att:  

Jämför vi med Afghanistan så var det en betydligt mjukare landning, 
Försvarsmakten har lärt sig en läxa och tar idag hand om sina hemordnade 
soldater betydligt bättre (veteran 2). 

När veteranerna kom hem upplevde majoriteten ett liknande bemötande från samhället, endast 

en veteran fick en kram från en främmande kvinna och en high five från en affärsman. Övriga 

soldater märkte ingen respons alls från det svenska samhället. Veteranerna trodde att 

anledningen till detta var för att samhället inte kunde se att de var soldater som gjort 

utlandstjänst. Reaktionerna kom från vänner och familj som ville höra lite historier men efter 

en kort tid hade deras intresse svalnat.  

 Samhället vet inte vad vi gör och det är FM och statens ansvar att informera 
samhället. Men det är mycket frågor från folk. Hade jag fått en krona varje 
gång jag få frågan: Ha du dödat? Så hade jag inte behövt göra något mera. 
Hade jag fått en krona varje gång någon frågade: Såg du någon sprängas? Så 
hade inte mina föräldrar behövt arbeta mera. Det har blivit ”hollywoodiserat”. 
Folk tror att vi har cigaretterna på hjälmen och åker i bilen mot en solnedgång, 
samt att vi ska rädda världen, men så är det inte riktigt. Det finns 
missionsböcker som talar om vad vi gör men de når inte ut till folk så ofta. Men 
samhället är ofta positivt (veteran 1). 
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Vi kan konstatera att tre av veteranerna har dåliga erfarenheter av hemkomstprogrammet och 

de andra två veteranerna ansåg att det var ett bra upplägg men att Försvarsmakten borde ha en 

större förståelse.  

Hemkomstprogrammet jag var med i var hemskt, vi ville hem så vi svarade det 
vi trodde de ville höra. Vi ville därifrån. Där behövs ett bättre nät som kolla om 
soldaterna verkligen menar det de säger. Ska man kanske vänta med 
programmet så soldaterna hinner hem en runda först? Bra grundtanke men 
måste utvecklas och individanpassas. Måste anpassas efter insats (veteran 1). 
 
De trevade sig fram till vad som behövde göras. Men föreläsningarna fanns 
samt en del hänvisningar. De mixade gruppsamtalen vilket gjorde att man 
hamna de i grupper med folk man aldrig träffat, det var fel gjort. Mycket tog 
man tag i under tjänstgöringen. Svårt att öppna sig inför personer som inte 
tjänstgjort (veteran 3). 
 
Bra, överrakande positivt. Sista gången fick jag en egen uppföljning men de 
borde ha större förståelse. Försvarsmakten kan tillexempel inte de termer som 
används som de borde kunna tycker jag. Vara mera pålästa (veteran 5). 

 

När det gäller de tidsbestämmelser som Försvarsmakten utformat tyckte veteranerna att de 

enkäter som Försvarsmakten skickar ut efter avslutad tjänstgöring är värdelösa. Enbart en 

veteran fann att enkäterna var positiva. Att direkt komma från tjänstgöring och genomgå ett 

två till tre dagars hemkomstprogram hade veteranerna olika åsikter om. Majoriteten tyckte det 

var positivt. Även återträffarna var positiva ansåg majoriteten av veteranerna. Även om det 

framkom att återträffarna inte är obligatoriska och att alla veteraner inte deltar. 

Det är en bra början men många sitter i skiten efter 10-20 år och den vanliga 
sjukvården räcker inte till. De behöver utveckla sjukvården så att den kompetens 
som behövs för att ta hand om soldater ska finnas (veteran 3).  
 
Jag har inte svarat på någon enkät och inte heller fått några påtryckningar om 
att göra det. Enkäterna har en väldigt låg svarsfrekvens och återträffarna 
brukar vara rena fyllefesterna. Jag kunde inte delta i återträffen. Försök till 
samtal på dagen och sen en massa festande (veteran 1).  

 

Veteranerna menade på att PTSD, stress, ångest och depression var väldigt vanligt.  

7-8 av tio har upplevt något av det du nämnt. Antingen direkt vid hemkomsten 
eller i närtiden. Det diskuteras just nu i Danmark, de ska ändra sin hjälptid, 
förut hade soldaterna ett halvår på sig att söka hjälp, nu 3-5 års period. Det kan 
ju ligga latent. Anhöriga blir inte heller informerade om symptomen. Men 70-80 
% behöver professionell hjälp. Jag är övertygad om att om man skulle ställa 
upp alla soldater så skulle åtta av tio har något problem som kräver 
professionell hjälp (veteran 1). 
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Kan bara tala för mig själv i den här frågan, det var några år sedan jag kom 
hem från Afghanistan och det har inte gått en dag i något anseende som jag i 
någon form inte tänkt på Afghanistan eller hela temat, jag pratar inte om det 
hela tiden men tänker på det. Kroppen har lämnat Afghanistan men inte 
hjärnan. Vad det tyder på vet jag inte, anledningen till att man åkte tillbaka 
gång på gång när jag var yngre det var väl ett tecken på att man trivdes bättre 
där än hemma dels för en förståelse för vad vi gjorde bättre på plats och man 
finner gemenskapen där, man kände sig lite udda här hemma när kamraterna 
studerade på högskola (veteran 2).  
 
Jag tro det är väldigt vanligt. Det kan även komma senare i livet. Depressionen 
kommer på grund av att man levt tätt ihop med sina kamrater och när man 
kommer hem blir man ofta helt ensam i hemmet, om man inte ha familj (veteran 
3). 
 
Ganska vanligt. Man behöver inte vara med i strider för att utveckla problem. 
Ibland räcker det med att vara borta från familjen eller från sitt/sina barn i 6 
månader eller ibland mer. Många får problem med familjeförhållanden (veteran 
4). 

 
Men vi kan ändå konstatera att veteranerna trodde att majoritet av de soldater som utfört en 

utlandstjänstgöring upplevde tjänstgöringen som positiv och utvecklande. Samtliga veteraner 

tänker på tjänstgöringen antingen varje dag eller ofta. 2 av veteranerna har enbart positiva 

tankar, 3 stycken har både negativa och positiva tankar. Fyra veteraner anser att deras 

tjänstgöring var meningsfull.  

Veteran 2 berättade:  

Just då när man är där nere och för den enskilde individen, men sedan vet jag 
inte om det gör någon skillnad för att just Sverige är där eller inte. 
 

Veteran 5 däremot tyckte:  

Nej, helt meningslöst. Sverige borde inte vara nere i Afghanistan men jag ser det 
som ett jobb. 

Fyra veteraner ansåg att det enklaste var att återgå till att träffa vänner och familj. En veteran 

ansåg att ingenting egentligen var enkelt eftersom han längtade tillbaka till kamratskapen och 

egentligen bara ville få vara i fred. Tre veteraner ansåg att det jobbigaste var privatlivet, 

antingen förhållandet med pojkvän/flickvän eller den bristande förståelsen från vänner, familj 

och arbetskamrater.  

Veteran 1 ansåg att det jobbigaste var att komma hem vid juletid. Så här beskriver han det: 

 Kom hem vid juletid så det var en omställning från att ha åkt runt med 
skyddsväst, bepansrad bil, vapen, låsta dörrar och i ständig beredskap för strid, 
risk för självmordsbombare. När jag kom hem var det mycket som stressade 
mig, ljud, dofter, att trängas med folk i julhandeln.  
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Veteran 2 ansåg:  

Det var samhällets bemötande när tillexempel demonstranter med skyltar där 
Sverige skulle sluta kriga.  
 

Diskussion 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för veteranernas upplevelser av tjänstgöring och 

hemkomst, genom att göra en jämförelse av tidigare forskning och veteranernas erfarenheter. 

Frågeställningarna var: Hur upplevde veteranerna hemkomsten? Hur upplevde veteranerna 

tjänstgöringen? Hur upplevde veteranerna hemkomstprogrammet? Hur tas veteranerna emot 

av Försvarsmakten och av samhället? Vad finns det för forskning gällande veteranernas 

psykiska hälsa?  

Syfte och frågeställningar har besvarats genom vår undersökning och genom den forskning vi 

funnit.  

Veteranerna ansåg att tjänstgöringen varit positiv och utvecklande. De skattade kamratskapen 

väldigt högt, när det gäller stöd efter hemkomsten och under tjänstgöringen. Vi kan konstatera 

att veteranerna trodde att majoritet av de soldater som utför en utlandstjänstgöring upplever 

tjänstgöringen som positiv och utvecklande. Fyra veteraner anser att deras tjänstgöring var 

meningsfull. Detta stämmer överens med tidigare forskning som visar att kamratstödet är det 

första steget till att hantera stress och oro samt att en utlandstjänstgöring ofta ger en 

individuell utveckling, gällande kompetens och personlig utveckling. Våra intervjuade 

soldater upplevde även en personlig och kompetensmässig utveckling. Helgeson, Reynolds & 

Tomich (2006) forskning har visat att individer som anser att de genomgått en positiv 

utveckling även är mer friska.   

Gällande bemötande från försvaret var svaren väldigt olika. Vi fick både positiva och negativa 

svar och detta stämmer överens med övriga undersökningar som gjorts. Det bemötande från 

samhället som våra intervjuade upplevt var för majoriteten ingen som helst respons, endast en 

person hade fått ett positivt bemötande från två okända människor. Detta kan bero på mycket. 

Men främst två orsaker framkommer från våra intervjuer samt från tidigare forskning. 

Nämligen att dels vet samhället inte att soldaterna är soldater när de har civila kläder på sig, 



SVENSKA VETERANERS PSYKISKA HÄLSA 
 

23 
 

dels för att samhället i sig har en okunskap gällande det arbete som veteranerna utför 

(Fredsbaskrarna, 2012).  

Veteranerna har väldigt olika erfarenheter av hemkomstprogrammet och vi kunde konstatera 

att tre av fem veteraner hade dåliga erfarenheter av hemkomsprogrammet. De andra två ansåg 

att upplägget var bra men att programmet behöver utvecklas och bli bättre. Den första delen 

av hemkomstprogrammet när veteranerna deltar i en serie föreläsningar och samtal under två 

till tre dagar direkt efter hemkomsten ansåg majoriteten vara positivt. Även återträffen som 

vanligtvis är ett halvår efter hemkomst ansågs som positiv av majoriteten. Däremot de enkäter 

som skickas ut cirka ett år efter hemkomst var majoriteten överens om att det var ganska 

värdelösa. Många veteraner öppna inte ens brevet. Detta ligger i linje med den forskning som 

Fredsbaskrarna (2012) genomförde. Siffrorna som visar vad veteranerna anser om bemötande 

har likheter med vad våra intervjupersoner berättat. Vidare stämmer det överens med den 

forskning Hammarström och Månsson (2012) redovisar, gällande stöd från Försvarsmakten.  

Det finns en del c-uppsatser som har gått in på veteranernas upplevelse om 

hemkomstprogrammet, men de har inte gjort någon djupare forskning. Letandet om tidigare 

forskning har gjorts via internet och vi har inte kunnat hitta något som har någon direkt 

koppling till vad veteraner anser om själva hemkomstprogrammet. Vi har även letat efter 

litteratur men då det enligt oss inte finns någon tidigare forskning kring vårt ämne har vi inte 

heller kunnat finna någon litteratur. Därför redovisar vi bara vårt resultat. Vad gäller 

veteranernas olika åsikter om hemkomstprogrammet kan vi bara spekulera i att det beror på 

Försvarsmaktens sätt att organisera hemkomsprogrammet, samt att det beror på vilket år 

veteranen kom hem, eftersom Försvarsmakten hela tiden försöker utveckla och förbättra 

hemkomsten. På 90-talet började hemkomstprogrammet utvecklas och har sen dess förbättrats 

(Försvarsmakten, 2013). 

Veteranerna vi intervjuade menade på att PTSD, stress, ångest och depression var väldigt 

vanligt. Men hänsyn borde tas till att alla veteraner förmodligen inte är insatta i de kliniska 

termer och diagnoser, utan detta resultat kan möjligtvis beror på veteranernas egna åsikter. 

Därför kan vi inte garantera att detta resultat verkligen skildrar verkligheten. Men så som 

veteranerna uppfattar PTSD, stress, ångest och depression så anser de detta vara väldigt 

vanligt. Vilket går emot vad den tidigare forskningen redovisar. Forskning visar att de 

veteraner som tjänstgjort i Bosnien inte mår sämre än Sveriges befolkning i stort 

(Hammarström och Månsson, 2012). Även socialstyrelsen (2009) redovisar siffror om ångest, 
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depression och stress som indikerar att veteraner inte mår sämre än vad Sveriges befolkning 

gör. Däremot har forskare gjort en undersökning av 2949 veteraner från Gulf-kriget (FN-

sanktion som leddes av USA, studien baserades på FN-soldater) och fann då ett starkt 

samband mellan upplevelserna från kriget och förekomsten av PTSD flera år senare 

(Erickson, et al. 2001). Däremot framkom det att veteranerna ansåg att trauma inte 

nödvändigtvis behöver bestå i strider utan att det kan vara ansträngande nog att vara ifrån 

familjen. Detta stämmer med forskning som Joseph och Butler (2010) gjort. Vårt resultat visar 

även ett stöd till Prehabs (numera arbetsmiljöavdelningen) bedömning om att det finns ett 

stort behov av stöd efter avslutad insats som rör besvär, relaterade till tjänstgöringen. 

Vidare visade vårt resultat att fyra veteraner ansåg att det enklaste var att återgå till att träffa 

vänner och familj. Tre veteraner ansåg att det jobbigaste var privatlivet, antingen förhållandet 

med pojkvän/flickvän eller den bristande förståelsen från vänner, familj och arbetskamrater. 

Samtliga veteraner tänker på tjänstgöringen antingen varje dag eller ofta. 2 av veteranerna har 

enbart positiva tankar, 3 stycken har både negativa och positiva tankar. Här stämmer vårt 

resultat delvis överens med tidigare forskning gällande anpassningssvårigheter. Milliken, 

Auchterlonie och Hoge (2007) menar att övergången till den gamla livs- och 

familjesituationen är för många soldater ett stort problem. Detta stämmer med vad majoriteten 

av vad våra deltagare berättat. Resultatet stämmer även med vad veteransoldatsutredningen 

(2008) rapporterar.   

Metoddiskussion 

När syfte och frågeställningar var bestämda började vi söka information. Arbetet har varit 

tidskrävande och många problem har uppstått, mestadels i förhållande till intervjuerna. 

Samstämmigheten i studien är god eftersom resultatet i stora delar stämmer överens med 

annan forskning. Studien har även en perspektivmedvetenhet, då vi valt att undersöka 

veteranernas erfarenheter och åsikter. Därigenom har delar som försvarsmaktens syn på 

hemkomna soldater inte inkluderats. Det har inte varit möjligt att i denna studie ta upp ett 

helhetsperspektiv. Undersökningen har därför riktats mot veteranerna. Det finns säkerligen 

andra möjligheter till att få kontakt med veteraner och få tillgång till djupintervjuer som 

kunnat analyseras och gett studien mer validitet. Detta hade säkerligen påverkat vårt resultat, 

eftersom vi då igenom djupintervjuer eller genom ett högre deltagarantal fått en större insyn i 

veteranernas upplevelser. Men vi försvarar detta genom att påtala att veteraner ofta inte vill 

delta i studenters examensarbeten eftersom veteranerna inte får ut något av det och de kan 
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återuppleva svåra minnen. Detta framkom vid en personlig kommunikation med en av de 

intervjuade. Vid samtalet berättade personen att veteraner inte vill samtala med personer som 

inte gjort utomlandtjänst, eftersom att vi icke-veteraner inte kan förstå deras situationer. 

Därutav det låga antalet deltagare i studien. Vi vet att det låga deltagarantalet kan har påverkat 

resultatet. Vi är även medvetna om att de veteraner som deltog i vår undersökning överlag 

mådde bra och att det också kan påverkat vårt resultat. Varför enkäter valdes bort var på 

grund av en diskussion vi hade med en veteran där det framgick klart och tydligt att veteraner 

är negativt inställda mot enkäter. Därför valdes att först samla in information som ökar vår 

förståelse för ämnet, sedan utforma intervjufrågor som därefter skickades till deltagarna innan 

själva intervjun. Detta för att vi ville ta hänsyn till deltagarna och ge dem chansen att 

förbereda sig mentalt. Detta är vi i efterhand positiva till eftersom vi hade bortfall i 

deltagandet på grund av att intervjufrågorna väckte minnen som gjorde att deltagaren inte 

längre ville delta i undersökningen. När vi skickade ut frågorna tog vi även hänsyn till risken 

att deltagarna skulle förbereda svar som de trodde att vi ville höra. Därför bad vi dem att bara 

läsa frågorna men att ge så ärliga och spontana svar som möjligt. Intervjuerna samlades ihop i 

ett dokument och då kunde vi analysera de svar som inkommit.  

Kvale & Brinkmann (2009) skriver om förändring när det gäller intervjuer. Det är där 

intervjuerna kan förändra beskrivningar eller uppfattningar om ett visst tema. Frågorna kan få 

personen på andra tankar så att uppfattningen förändras. Vilket kunde hända under våra 

intervjuer, eftersom att veteranerna får återblickar till sin utomlandtjänst. Då veteranerna 

berättar historier från sådant som de har varit med om kan en berättelse hänvisa till specifika 

episoder och händelser.  

Slutsats 

Studien visar att det är många faktorer som spelar in när det gäller veteranernas psykiska hälsa 

och hur de upplever hemkomsten. Det är ett komplicerat mönster av faktorer som spelar en 

avgörande roll om hur veteranernas psykiska hälsa vid och efter hemkomsten påverkas. Ett 

utökat stöd och bättre kompetens i den allmänna sjukvården är förslag som kommit från de 

intervjuade personerna, gällande bättre omhändertagande. Att även de personer som arbetar 

med hemkomstprogrammet ska ha egen erfarenhet av utlandstjänst är en faktor som 

soldaterna verkligen ansett väldigt viktig. De upplever annars att det är svårt att öppna upp sig 

inför exempelvis psykologer, om denne personen inte har tjänstgjort. Det mest positiva i 

studien är att majoriteten av veteranerna ansåg tjänstgöringen positiv, meningsfull och 
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utvecklande. Det allra negativaste är att majoriteten ansåg att det är mycket vanligt med 

stress, PTSD, ångest, depressioner och anpassningssvårigheter.  

 

Framtida forskning 

Det finns ett stort behov av fortsatt forskning gällande veteraners psykiska hälsa och hur de 

borde tas emot vid hemkomst för att möta de behov som finns. Samtidigt har det kommit fram 

via personlig kommunikation att veteraner har svårt att öppna upp sig inför personer som 

själva inte genomfört någon utlandstjänst. Därför anser vi att de som bedriver forskningen ska 

ta detta i betänkande. För om veteranerna har svårt att öppna upp sig inför personalen vid 

hemkomstprogrammet som arbetar för deras skull. Så kommer veteranerna även har svårt att 

öppna upp sig inför en person som bara vill genomföra forskning och inte har deras bästa i 

åtanke. Även Försvarsmakten borde ta detta i betänkande när de utformar 

hemkomsprogrammen och vid rekrytering av personal. Det behövs även mer forskning 

gällande om ett utökat stöd kan förbättra veteranernas hälsa, liksom om flera återträffar där 

kamratskapen främjas kan förbättra för veteranerna. Ett förslag till en metod som kan 

användas till forskning om detta är att lägga till ett moment i hemkomstprogrammet, 

exempelvis vid återträffen där veteranerna får ge åsikter om hemkomstprogrammet och 

enskilt eller i grupp göra en utvärdering. Viktigt att tänka på är att gruppen är densamma som 

veteranerna tjänstgjorde med och att forskaren själv har erfarenheter av utlandstjänst. 

Förslagsvis kan även frivilliga organisationer erbjudas att delta då många veteraner vänder sig 

till andra veteraner genom exempelvis Fredsbaskrarna. Alternativt kunde de som vill forska 

vidare i ämnet kunna intervjua på Försvarsmaktens olika baser för att kanske få veteranerna 

att berätta mer om vad de tycker om Försvarsmaktens hemkomstprogram. Ett ytterligare 

exempel på ett forskningsätt är att intervjua veteraner om deras egna åsikter och jämföra detta 

med tidigare forskning. Vid en kartläggning att X antal soldater har en viss erfarenhet kan 

man finna belägg för att lägga till eller ta bort aktiviteter vid hemkomstprogram och i 

preventivt arbete. 
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Bilaga 1 

Intervjun 

Svenska soldaters psykiska hälsa 

Först och främst vill vi tacka för att du vill delta i vår undersökning. Vi som gör 
undersökningen heter Josefine Karlsson och Marie-Louise Harrysson. Vi läser sista terminen 
på Blekinge tekniska högskola och hoppas ta vår examen som beteendevetare inom 
psykologin till sommaren. Vi valde att skriva om veteraners psykiska hälsa eftersom det varit 
mycket debatter i media samt vissa program på Discovery som väckt intresse. Vi vill att du 
ska veta att deltagandet är anonymt. Det är sekretess på alla uppgifter och du väljer själv vad 
du vill dela med dig av. Är det någon fråga som känns obekväm att besvara är det fritt fram 
att säga pass. Du har även rätt att läsa uppsatsen när den har blivit godkänd. Om intresse för 
detta finns ber vi dig säga till så vi kan maila dig uppsatsen. Den kommer även ligga ute på 
Blekinge tekniska högskolas hemsida. Av etiska skäl kommer vi be om ett muntligt 
medgivande att ni är införstådda i vad uppsatsen har för syfte och att ni förstått ovanstående 
gällande sekretess osv. Uppsatsens syfte är att undersöka hur svenska veteraner mår psykiskt. 
Av tidsmässiga skäl kan vi bara skrapa på ytan av detta, men vi hoppas kunna ge en hint om 
hur hemkomna soldater mår.  

Själva intervjun kommer att spelas in, detta för att vi verkligen ska kunna ta till oss det du 
säger, genom att få möjligheten att lyssna på intervjun flera gånger. Inspelningen kommer att 
raderas när transkribering (när intervjun skrivits ner) gjorts. Vi kommer ringa från en mobil 
(Josefine 0701440855, Marie-Louise 0706556222) och den andre av oss kommer lyssna via 
Skype, eftersom vi inte lyckats skapa något gruppsamtal. Skype finns att ladda ner gratis och 
vi skulle uppskatta att ni säger till om ni redan har Skype, då vi gärna lägger till dig som 
kontakt och ringer dig på det viset istället.  

Ni har tillgång till frågorna redan nu. Många metodböcker menar på att man inte ska ge 
deltagarna frågorna i förväg eftersom deltagarna då kan tänka ut svar som intervjuarna nog 
helst vill höra. Vi ber dig därför att läsa frågorna men att ge oss de spontana svaren och inte 
svar som ”se bra ut”.  

Återigen Tack! 

Intervjufrågor 

1. Hur upplevde du tjänstgöringen? Exempelvis Utvecklande, Påfrestande 
2. Hur upplevde du kamratskapen? 
3. När du kom hem, hur upplevde du Försvarsmaktens sätt att bemöta dig? Gällande 

stöd och erkännande? 
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4. När du kom hem, hur upplevde du samhällets bemötande? 
5. Hur vanligt anser du att det är med PTSD, stress, ångest och depression? 
6. Hur vanligt anser du att det är att soldater efter tjänstgöring upplever denna som 

utvecklande och positivt? 
7. Vad anser du om hemkomstprogrammet? Gällande föreläsningarna, screening och 

gruppsamtal? 
8. Anser du att de tidsbestämmelser som Försvarsmakten håller är rimliga? (2-3 dagars 

program direkt vid hemkomst, möte ca 6 månader efter hemkomst samt en enkät ca 
1 år efter hemkomst) 

9. Vad var jobbigast när du gick tillbaka till det civila livet?  
10. Vad var enklast när du gick tillbaka till det civila? 
11. Tänker du ofta på din tjänstgöring och är det positiva eller negativa tankar? 
12. Kände du att din insats var meningsfull? 

 

Kontaktuppgifter:  

Josefine Karlsson 0701440855, 0455365087 josefin_och_intensiv@yahoo.se  

Marie-Louise Harrysson 0706556222 marielouisekarlsson@yahoo.com  

 


