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Att komma hem – Vägen till attt återanpassa sig till det civila Sverige för svenska 
veteraner utforskad genom tolkande fenomenologisk analys 

Victor Ölund 
 

Det finns många hinder som veteraner upplever inför återanpassning, något som denna studie ämnar 
utforska på anledning av begränsad forskning i området. De främsta problemen de fem deltagande 
veteranerna upplever är oförstående från samhället, bristande stöd från sina närstående, att 
försvarsmakten inte gör tillräckligt och vården saknar tillräcklig kompetens. Deltagarna uttrycker också 
tecken på osäkerhet kring den egna identiteten vid hemkomst, att de inte vet vad som förväntas av dem. 
Samtidigt visar deltagarna omtanke för kamrater även när de själva lidit av substansmissbruk och utfört 
två suicidförsök. Kontentan kretsar kring att deltagarna vill se mer allmänbildning hos allmänheten för att 
underlätta återanpassning samt att försvarsmakten utökar sitt ansvar för omhändertagande av veteraner. 
 
There are many obstacles that veterans experience when readjusting, something that this study aim to 
explore due to lacking research within the area. The main problem the five participating veterans 
experience is lacking understanding from society, lacking support from their closer friends and relatives, 
that the swedish armed forces don’t do enough and that civilian health care lack satisfactory competence. 
The participants also express signs of uncertainty around their self-identity when coming home, not 
knowing what is expected from them. Through all this the participants show compassion and care for 
comrades even if they themselves have experienced substance abuse and two suicide attempts. In a nutshell 
the participants would like to see a more educated society in order to ease the readjustment to society and 
that the swedish armed forces increase their responsibility for taking care about their veterans. 

 
 
Målet med studien är att undersöka hur deltagarna upplevt sin hemkommande process 
genom tolkande fenomenologisk analys (IPA) mot bakgrund att utforskandet av olika 
livsskeenden och identitet är vanliga studieområden för IPA (Smith, Flowers & Larkin, 
2009). Bakgrunden till det valda studieområdet är nära förknippat med min egna 
bakgrund i den svenska försvarsmakten som började med värnplikten 2006, följdes sedan 
upp av delaktighet i hemvärnet, anställning i Nordic Battlegroup 111 (Riksrevisionen, 
2012) och sedan fortgående anställning som tidvis tjänstgörande soldat från 2013. Genom 
dessa erfarenheter och den ideella hjälporganisationen Veteranstöd Rapid Reaction 
(VRR) har jag också sett delar av vilka problem en insats2 kan innebära flera år efter en 
person helt lämnat försvarsmakten. Det är viktigt att genomföra studier av den här typen 
med jämna mellanrum dels för att utöka det kvalitativa materialet inom området, men 
även för att uppmärksamma hur utvecklingen av teknik och hybridkrigsföring (Erol & 
Oguz, 2015) kan förändra denna process på olika sätt.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur olika vägar tillbaka till det civila livet kan se ut, 
exempelvis vilka problem, lösningar och hjälpmedel som kan urskiljas. Studiens fokus 
kommer vara på frågeställningarna: 

- Vad upplevdes som det största problemet för att återanpassa sig till ett civilt liv? 
- Hur upplevdes omgivningens stöd och förståelse för deras erfarenheter? 
- Vad upplevdes som den största hjälpen för att återanpassa sig till ett civilt liv? 

 

                                                             
1 Nordic Battlegroup 11 var en beredskapsstyrka underställd EU som Sveriges försvarsmakt ledde 

under första halvåret 2011. 
2 Insats är även känt under namnen mission, utlandstjänst, utlandstänstgöring och utlandsmission. 

Anställda inom försvarsmakten men även media brukar kalla insats för mission. 
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Resultatet är inte tänkt att kunna användas till att generalisera till veteranpopulationen i 
stort utan är primärt tänkt att öka kunskapen om ovanstående punkter och kunna agera 
som referens för framtida forskning inom området.  
 
Bakgrund 
Folk i allmänhet är medvetna, i högre eller lägre grad, om att en insats kan förändra en 
person på olika sätt och lämna ärr som inte syns på kroppen, men det är mindre känt av 
allmänheten exakt hur vanligt eller ovanligt olika åkommor är. Därför kommer jag 
inledande beskriva några av de vanligaste sjukdomar som veteraner3 kan lida av, 
däribland post-traumatisk stress (PTSD), depression, ångest och substansmissbruk. 
Nästintill all information nedan är relevanta hos intervjudeltagarna och är med för att ge 
en bild av hur vanligt de olika åkommorna är, enda undantaget är för traumatiska 
hjärnskador orsakad av en explosion som ingen deltagare blivit utsatt för. Den delen är 
fortfarande relevant eftersom det finns svenska veteraner som blivit utsatt för detta även 
om ingen av intervjupersonerna har det. En problematisering med de använda studierna 
i detta avsnitt är att de är i huvudsak utförda på amerikanska och brittiska soldater. Den 
mest relevanta skillnaden ligger i vilka insatsområden som soldaterna tenderar att agera 
i, amerikanska trupper är kända för att vara väldigt mycket i strid i kontrast mot svenska 
trupper som tenderar att ha mer lugna insatser med få dödsfall i jämförelse. Trots dessa 
skillnader anses det att vår kultur och samhälle är tillräckligt nära det brittiska och 
amerikanska för att studierna i detta avsnitt kan  användas som referenspunkt för 
svenska veteraner. 
 

Sjukdomar som vanlig följd av tjänstgöring samt återintegrationsproblematik 
Jacobson et al. (2008) lyfter fram att olika substansmissbruk är vanligt i samband med 
PTSD (Carter, Capone & Short, 2011), samt andra former av mental ohälsa, och i sin 
rapport fokuserar de på amerikanska soldater som tjänstgjort i Afghanistan i Operation 
Enduring Freedom (OEF) och Irak i Operation Iraqi Freedom (OIF). I deras studie kunde 
de se att reservister och yngre personer som varit med i strid hade en signifikant ökad 
risk att utveckla alkoholproblematik efter slutförd tjänstgöring. Jacobson et al. (2008) 
menar att möjliga skäl till detta är att reservister måste göra en snabbare omvändning 
från civilt liv till militärt, har mindre träning, och mindre tillgång till stödfunktioner 
jämfört med karriärsoldater. Utöver detta rapporterade samma grupp problem med att 
hantera ilska, vårdslös körning och legala problem. Bland OIF soldaterna kunde 17% 
diagnoseras med PTSD, generell ångest eller depression (Rizia et al., 2015). Pogoda et al. 
(2016) kunde i sin urvalsgrupp från OEF/OIF veteraner (N = 11 683) observera att 83,7% 
misstänktes lida av en eller fler psykiatriska diagnoser. De tre vanligaste var PTSD (hos 
fler än två tredjedelar), depression (hos ca 40%) och ångest (hos en fjärdel) och 
symptomen var från milda till medelmåttliga för dessa. 
 

 
Prevalens av problem och ohälsa som kräver medicinering 

I en studie av Association of Military Surgeons of the U.S. (AMSUS) (2014) undersökte de 
prevalens av psykologiska problem och mental ohälsa som kräver medicinering hos 
soldater som varit ute en, två, och tre eller fyra insatser. Resultatet var att andelen som 
hade problem ökade med antal insatser de varit ute på. Om det jämförs mot de som varit 
ute på en insats och de som varit ute på tre eller fyra gick antalet med psykologiska 

                                                             
3 I denna studie så syftar veteran till någon som genomfört militär tjänstgöring utomlands i skarp tjänst. 
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problem från 14,3% till 32, 5%. För samma grupper gick antal som hade mental ohälsa 
som kräver medicinering från 4,5% till 15,2%. Estimeringar hos dessa veteraner visar att 
4-20% lider av PTSD, 5-37% lider av depression och 4,7-39% har alkoholproblem, det är 
även vanligt att enskilda individer har mer än en av dessa åkommor. (AMSUS, 2014) 
 
Pogoda et al. (2016) lyfter fram traumatisk hjärnskada (THS) som en vanlig skada som 
69,6% i deras urvalsgrupp hade erfarit, det finns totalt omkring 300 000 rapporterade fall 
sedan 2000 där ca 82,5% är klassade som milda. AMSUS (2014) estimerar att bland de 
veteraner de studerat så har 19,5-22,8% erfarit en mild THS. 
 
Relaterat till detta har Shively et al. (2016) i en post-mortem studie på veteraner som 
blivit exponerade för en explosion under sin tjänstgöringstid observerat ett distinktivt 
mönster av ärrvävnad som liknar ett brunt damm i soldaternas hjärna, oftast i ett område 
mellan hjärnbarken och den vita hjärnmassan. Dessa skador liknar inte de skador som 
observerats hos andra offer för THS, exempelvis amerikanska fotbollsspelare eller 
drogmissbrukare, som ger andra uttryck i hjärnan. Shively et al. (2016) menar att skadan 
är unik för THS orsakad av explosioner och lyfter fram att exponering för explosioner 
måste inte resultera i en yttre observerbar skada för att orsaka denna ärrvävnad i hjärnan.  
 

Sjukdomar och problem som korrelerar med THS 
Pogoda et al. (2016) har kunnat koppla ihop THS med PTSD, depression, ångest, och 
substans-relaterade sjukdomstillstånd hos veteraner. Vidare har PTSD och depression 
även kunnat kopplas till högre grad av arbetslöshet och minskat finansiellt välmående. De 
som erfarit måttlig eller allvarlig THS var mer troligt att vara arbetslösa och inte studera, 
samt nästan dubbelt så troliga att inte alls söka jobb, jämfört med de som erfarit en lindrig 
THS. Efter sin slutförda militära tjänstgöring hade dessa soldater högre andel av 
arbetslöshet jämfört med befolkningen i helhet. (Pogoda et al., 2016) Enligt AMSUS 
(2014) var, sedan 2001, arbetslösheten för alla veteraner i åldern 18-24 i snitt 30,2% 
jämfört med 16,1% för samma åldergrupp hos icke-veteraner.  
 

Faktorer som problematiseras som följd av mental ohälsa 
Ett fast jobb är en viktig del i återhämtning då det bidrar till ökad mental hälsa eftersom 
det erbjuder en känsla av identitet och syfte. Problem som identifierats hos veteraner är 
svårigheter med jobb eller skola, att komma överens med andra människor samt att tappa 
sitt jobb. När det gäller jobb så rapporterar 25% jobbrelaterade svårigheter, och detta kan 
kopplas till fysisk såväl som mental ohälsa som följd av den militära tjänstgöringen. 
(Pogoda et al., 2016; Rizia et al., 2015) 
 
En annan konsekvens av mental ohälsa är problem med att återintegrera sig med sin 
familj. Sayers, Farrow, Ross och Oslin (2009) fann att PTSD och depression var kopplat 
till att uppleva problem hemma där de tre vanligaste problemen var; att känna sig som en 
gäst i sitt hem (40,7%), vara osäker på sin roll i familjen (37,2%), och att barnen upplevts 
som rädda för en eller inte betett sig varmt mot en (25,0%). Bland veteraner från OIF/OEF 
rapporterade 49% svårigheter med delaktighet i samhället, 42% hade en svår fas de gick 
igenom när de återförenades med sin partner (Rizia et al., 2015) och 44% upplevde 
problem med att återanpassa sig till det civila livet (AMSUS, 2014). 
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Hinder får återanpassning 
Utöver detta har Koenig, Maguen, Monroy, Mayott och Seal (2014) studerat omvänd 
kulturchock. Omvänd kulturchock definieras som en stress som orsakas av oväntade 
svårigheter vid återintegrering och omötta förväntningar som följd av erfarenheter efter 
hemkomst (Koenig et al., 2014). Kultur är vad vi normalt sett kallar rutiner, ritualer och 
vanor som vi tar för givet i olika sammanhang. Inom militären finns det en viss kultur som 
står utanför den civila kulturen även om båda tillhör samma land. Som exempel på hur 
kulturen inom den svenska försvarsmakt har vi bland annat definitionen av ett civilt liv 
som det civila mörkret och användning av efternamn istället för förnamn. Ifall någon ropar 
ens efternamn är det normalt att svara ”kom” som bekräftelse att du hör och 
uppmärksammar personen. Inom den svenska försvarsmakten så finns även uttrycket 
”gilla läget” vilket syftar på att du ska inte gnälla utan istället göra det bästa du kan utifrån 
situationen som är. En annan sak som svenska försvarsmakten lägger tryck på är att du 
ska kunna samarbeta med någon utan problem oavsett vad du tycker om individen. Inom 
försvarsmakten är kulturen att alla hjälps åt, när en individ eller grupp är klar med en 
uppgift är det vanligt att se om någon annan behöver hjälp istället för att löka, som är 
slang för att lata sig. En annan del som försvarsmakten gör samtidigt i utbildningen är att 
den ger soldater en känsla av identitet och samhörighet i kulturen såväl som 
arbetsplatsen (Koenig et al., 2014).  
 
I studier på soldater från OEF/OIF har det observerats att när soldaterna ska 
återintegreras i det civila samhället förekommer det en del problem, t ex depression, 
utanförskap, ångest, intrapersonella svårigheter och identitetskonflikter. Dessa problem 
menar Koenig et al. (2014) främst beror på att de inte får någon träning i hur de blir en 
del av det civila samhället igen vilket då leder till en omvänd kulturchock. Det finns 
hypoteser att omvänd kulturchock kan vara en bidragande orsak till olika svårigheter som 
veteraner upplever när de kommer hem, exempelvis ökad irritabilitet, sociala svårigheter 
i form av isolering och känslor av hjälplöshet. (Koenig et al., 2014) 
 
I en studie på veteraner från Operation Desert Storm (ODS) som var placerade i Europa 
och utanför den direkta krigszonen kunde de observera att veteranerna som sökte 
familjesystemterapi (FST) hade ett antal likartade drag. Bland dessa återfanns intensiv 
frustration över att inte få hjälp med sina problem, chock över den tvära omkastningen 
från militärt till civilt liv, känsla av skyldighet över de som dött eller fått sina liv förstörda, 
saknad av familjen när de är borta och kamraterna i Europa när de är hemma, samt svek 
över att riskerat sitt liv och sedan bli behandlad som en främling när de kommer hem. 
Familjen som blev lämnad kvar hemma blev också tvungen att anpassa sig till att plötsligt 
tappa en medlem. Detta innebar att när veteranerna väl kom hem påbörjades en ny 
justering för familjen kring exempelvis intimitet, hierarki och makt vilket orsakade 
friktion inom familjen. (Ford et al., 1998) 
 

Att sakna det militära efter att ha lämnat det 
I England kunde de i en studie notera att även om personerna de studerade betraktade 
sig som lyckade i att övergå från ett militärt liv till ett civilt uttryckte alla en form av 
saknad av sin tid inom det militära, även om de själva gjorde valet att lämna det livet. De 
kunde även se en skillnad mellan de som själva valde att lämna det militära livet och de 
som blev uppsagda, att den senare gruppen var mindre trolig att förbereda sig på 
omställningen och ta hjälp för att anpassa sig till ett civilt liv. De kunde även se bland alla 
deltagare en känsla av att banden de knöt inom det militära var speciella även om de inte 
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upprätthöll kontakt i efterhand. Sedan uttryckte forskarna förvåning över att det 
deltagarna saknade mest var sitt militära identifikations-kort (ID-kort), även mer än sina 
medaljer. Herman och Yarwood (2014) föreslår att det är för att ID-kortet har de burit 
med sig det överallt och att de särskiljt dem från en ’vanlig civil’ till skillnad från medaljer 
och utmärkelser som mest ligger hemma. Bland deltagarna var det de som föreslog och 
ville se ex-veterankort för de som tjänstgjort för att kunna påvisa den delen av sitt liv och 
identitet. Samma individer påpekade och såg positivt på USAs kultur att hylla och hedra 
veteraner. (Herman & Yarwood, 2014) 
 

Risken för suicid bland svenska veteraner 
Slutligen har vi problematiken med suicid bland veteraner även om svenska veteraner 
statistiskt är ca 25-30% mindre troliga att begå suicid jämfört med civilbefolkningen i 
stort (Pethrus, 2014; Noevius, Johansson, Pethrus och Noevius, 2015). Detta är något som 
kan kallas en paradox som i literatur är känt som the healthy soldier effect (den 
hälsosamme soldaten) vilket i korthet förklaras genom att de soldater som skickas ut har 
gått igenom psykologiska prover och är i god hälsa vilket ökar deras resistans (Pethrus, 
2014). I en studie tittade de på data från värnpliktsmönstringen i Sverige där de kunde se 
att vid tidpunkt för mönstring var de som senare skulle bli utlandsveteraner i bättre 
psykisk hälsa än övriga mönstrande. Exempelvis så var andelen med psykisk ohälsa 0,8% 
jämfört med 4,0% bland övriga mönstrande. I studien kan det observeras fler exempel på 
the healthy soldier effect men även vid justering för ett antal variabler så var 
utlandsveteraner mindre troliga att begå suicid än kontrollgruppen. (Noevius et al., 2015) 
 
Gällande faktorer som ökar risk för suicid föreligger det starkaste sambanden med PTSD, 
men det har även framkommit att de som dödat under sin tjänstgöring också har ökad 
risk för suicid. Jämfört med de som inte dödat är de som dödat dubbelt så troliga att ha 
suicidtankar (Maguen et al., 2012). Att döda i tjänsten är också kopplat till ökad risk för 
post-traumatiska stress symptom (PTSS) och alkoholmissbruk (Maguen et al., 2011; 
Maguen et al., 2010).  
 

Vad har hjälpt veteraner att bli friska och återintegrera sig 
Trots en omfattande problembild som är komplex och inom många olika områden finns 
det ändå en önskan från veteraner att få hjälp med sin problematik. Bland de veteraner 
som nyttjar Veteran Affairs4 tjänster var 96% intresserade av hjälp för att återanpassa sig 
till samhället. I en studie av Itar, Ryzhik och Vertsberger (2013) fann de att genom en 
femdagars workshop med unga veteraner, 18-24 år gamla, kunde de minska deltagarnas 
svårigheter i karriärval och ökade den upplevda förmågan att kunna välja karriär.  
 
Liknande kunde Ford et al. (1998) se att när de gav veteraner FST kunde de se förbättring 
inom olika former av stressrespons, ångest och depression hos veteranerna i en pre- och 
postinterventionsmätning. Bland enkäterna som avsåg att mäta relationen med familjen 
eller med sin partner hade de grupper som fick FST bättre värden än de som inte 
genomgått FST. De kunde även se att bland de som inte valde att genomgå FST hade 
problemen i familjen och med partner blivit sämre över tiden. Ford et al. (1998) föreslår 
att FST har en plats i att behandla veteraner vid hemkomst, men även att det kan 

                                                             
4 Veterans Affairs är den statliga organisationen i USA som ombesörjer att ge amerikanska soldater 

hjälp de har rätt till men kräver att veteranen själv vänder sig dit först. 
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appliceras förebyggandes för att underlätta övergången vid veteranens hemkomst. (Ford 
et al., 1998) 
 
En annan intervention är problemlösningsträning (PLT) som i en studie med veteraner 
från OIF, OEF och Operation New Dawn (OND) hade lovande resultat hos deltagarna. 
Interventionen bestod av fyra träffar i gruppsammanhang vilket innebär att den är enkel 
att implementera brett, samt att deltagarna i stort skulle rekommendera den starkt till 
andra veteraner. Behandlingen är kognitiv-beteende baserad och går i korthet ut på att 
hjälpa deltagarna att bygga upp resiliens, hitta coping-metoder, och återhämta sig från de 
negativa effekter från stressfulla händelser. (Tenhula et al., 2014) 
 

Varför tolkande fenomenologisk analys som analysmetod? 
Efter att forskningsfrågan blev bestämd stod det tidigt klart att en kvalitativ metod skulle 
vara bäst lämpad eftersom en kvantitativ studie skulle misslyckas med att fånga 
nyanserna som var ämnade att vara fokus att utforskas och belysas. Gällande insamling 
av data så var semi-strukturerad intervju den enda metod som ansågs rimlig eftersom det 
är upplevelsen som är intresserant. Det behövs utrymme att kunna ställa följdfrågor vilket 
det inte finns i helt strukturerade intervjuer, samtidigt behövdes ett grundläggande 
skelett att utgå från vilket saknas i helt ostrukturerade intervjuer. Fokusgrupp var inte 
heller aktuellt eftersom det var de enskilda upplevelserna som var i fokus och att i en 
fokusgrupp finns risk att folk känner sig mer begränsade att prata fritt. Efter detta 
övervägdes det om vilken form av analysmetod som skulle användas. Inledningsvis var 
det främst tre metoder som övervägdes: Tematisk analys, narrativ analys och IPA. Medan 
tematisk såväl som narrativ analys också har ett fokus på upplevelsen landade valet i 
slutändan på IPA. I korthet är motiveringen att IPA agerar heurmenistiskt, 
fenomonologiskt såväl som idiografiskt (Smith et al., 2009). Det vill säga, det syftar till att 
titta på unika, enskilda händelser för att sedan förklara och förstå dem där tolkningen i 
slutändan blir central. Ett annat skäl är att Smith et al. (2009) menar att IPA är särskilt 
populärt bland applicerbar psykologi för dess förmåga att skapa en länk mellan deltagare 
och grundläggande forskning och kunskap. En annan faktor är att IPA utgår från tolkarens 
förkunskap och förståelse (Smith et al., 2009) vilket blir central mot min egna bakgrund 
och den forskning jag läst. Slutligen finns också avsikten att forskningen ska kunna 
appliceras för att förbättra arbetet med svenska veteraner vilket går i linje med hur IPA 
tenderar att användas (Smith et al., 2009). Medan de historier som berättas är unika och 
individuella kan de fortfarande kopplas till kvantitativ forskning. Exempelvis jämföra en 
deltagares diagnosticerade PTSD med kvantitativ data kring prevalens av PTSD bland 
veteraner samt vad detta kan medföra för ökade risker. 

 
Metod 

 
Deltagare 
Deltagarna i studien är en kombination av ändamålsenligt- och bekvämlighetsurval som 
rekryterades via facebookgruppen Veteranstöd Rapid Reaction VRR. Vid 
annonseringstillfället hade gruppen strax över 10 000 medlemmar. Föreningen VRR är en 
idellt driven förening som syftar till att hjälpa veteraner med akut ekonomisk hjälp, t ex 
för att kunna behålla bostad och få mat på bordet. Föreningen drivs med ledordet 
’Tillsammans’ och medlemmarna i gruppen är alla motiverade att hjälpa veteraner (även 
om inte alla är det), vilket är anledningen till den valda annonsplatsen. Annonsen 
postades i VRR’s grupp där jag kort presenterade mig själv, min bakgrund inom 
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försvarsmakten, målet med studien och hur urvalsprocessen skulle gå till. De som valde 
att delta fick först besvara en webenkäten jag skapat och från de svaren sållades fem olika 
individer fram för att intervjua djupare. Det inkom totalt 100 svar på enkäten under de 
sju dagarna den var öppen, bland dessa var det 6 personer som antingen inte ville bli 
kontaktade senare eller missat att ange kontaktinformation. Totalt var det 93 män och 7 
kvinnor som besvarade enkäten med ett åldersspann på 26-66 år gamla (medel = 44,3 år). 
Dessa delades sedan upp i fem grupper baserat på ungefär hur svårt eller lätt deras liv 
varit efter sin insats eller sina insatser, varpå en person från varje grupp intervjuades. 
Bland dessa var fyra män och en kvinna.  
 
Även om antalet kvinnor som svarade på enkäten är få kan ingen särskild risk ses för att 
den intervjuade kvinnan kan identifieras. Detta beror dels på att de som svarade på 
enkäten inte kan ta del av vilka andra som svarade men även på grund av antalet 
medlemmar i gruppen VRR. Vid tid för att enkäten låg uppe fanns det vissa individer som 
ställde frågor samt de som skrev ”peppande” inlägg om att de besvarat enkäten. Efter att 
enkäten stängdes raderades tråden för att folk i efterhand inte ska kunna försöka lista ut 
vilka det är som ingår i intervjuerna som ett steg i att förstärka anonymiteten hos de som 
valt att delta i intervjuerna. Deltagarna tillfrågades även efter intervjun om de kände att 
de fortfarande ville vara med i studien. Att värna om deltagarnas anonymitet och trygghet 
i att vara med har varit väldigt viktigt och något som prioriterades väldigt högt. 
Deltagarna blev även tillfrågade på förhand om de godkände användandet av tilltänkt 
utdragna citat före studiens färdigställande som ett steg i att säkerställa detta.. 
Varken de som deltog i enkäten eller intervjuerna fick någon ekonomisk eller annan form 
av ersättning, istället utgick en donation på 400kr till VRRs hjälparbete som allmänt tack 
till de som valde att delta.  
I enkäten fanns en fråga om de önskade information om hjälp de kan söka vilket fem 
individer svarade ja på. Vid uppföljning via mailkontakt framkom det att tre missförstått 
frågan som ifall de har information om hjälp de kan söka. Bland resterande två fortsatte 
mailkontakt till dess att personen upplevde att den fått den information den behövde eller 
sökt. 
 
Webenkätens utformning 
Webenkäten var uppbyggd i fyra olika sidor där de fick besvara olika bakgrundsfrågor 
som vilka insatser de varit på, ålder och tid sedan de började ha en civil karriär i huvudsak. 
Sedan fanns det sex frågor som besvarades på en likertskala 1-10 där 1 var ”svårast 
möjligt” alternativt ”sämsta möjligt” och 10 var ”enklast möjligt” alternativt ”bästa 
möjligt”. En fråga, ”hur upplevde du övergången från försvarsmaktens vård till den civila 
vården?”, inkluderade svarsalternativet ”0” vilket innebar ”Kan inte svara på frågan”. Det 
inkluderades också tre kvalitativa, öppna frågor där deltagarna ombads att kortfattat 
beskriva sin process att återanpassa sig till ett civilt liv, vilka hinder samt vilka hjälpmedel 
det fanns på vägen. Slutligen fanns det utrymme för deltagarna att ställa frågor samt 
inkludera annan information som de kunde anse som relevant men inte ingick i tidigare 
frågor. De fick även kryssa i ifall de ville ha information om hjälp de kan söka för något 
problem de fortfarande har. Slutligen frågades deltagarna om de hade tillgång till 
webkamera och/eller mikrofon. 
 
Indelning i grupperna och processen att välja de som skulle intervjuas 
Indelning i grupperna baserades i huvudsak på de kvalitativa svar som deltagarna angett 
i enkäten, de kvantitativa svaren jämfördes överskådligt mot den kvalitativa 
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beskrivningen. Vid osäkerhet användes de kvantitativa svaren som vågmästare för vilken 
grupp en individ skulle delas in i ifall de kvalitativa svaren inte ansågs räcka till. Om en 
person ansågs vara särskilt lämplig som representativ för en grupp gjordes en kort 
notering om detta. Efter detta genomfördes ytterligare en genomgång av 10 deltagare, två 
från varje grupp, som blivit noterade som särskilt lämpliga för sin grupp för att urskilja 
sen slutgiltiga individer för att intervjua. Tanken var, i den mån det är möjligt, att de fem 
olika individerna skulle ha olika historier samt ha varierande ålderspann och tid sedan de 
övergick till en huvudsaklig civil karriär. Personer som hade tillgång till mikrofon och 
webkamera prioriterades över de som saknade ena eller båda för att alla intervjuer skulle 
ha så likartade grundförutsättningar som möjligt. 
 
Intervjumall 
Intervjuerna var av semi-strukturerad form eftersom möjligheten att följa trådar var av 
särskilt intresse. De grundläggande frågorna utgick från frågeställningarna och 
inkluderade olika följdfrågor, slutligen återfanns tre kortare frågor om hur deltagarna 
tror att hjälparbetet kan förbättras. Vissa frågor anpassades också efter deltagaren 
baserat på deras svar i enkäten, exempelvis är det en som fortfarande är kvar inom 
försvarsmakten varpå första frågan blir vad personen föreställer sig snarare än upplevt. 
Frågornas validitet utgick från content validity baserat på mina egna erfarenheter av att 
arbeta inom försvarsmakten och konverstationer med kollegor som varit ute på insats. 
 
Intervjumallens utformning 
Huvudfråga: Vad upplevdes som det största problemet för att återanpassa sig till ett civilt 
liv? Följdfråga ett: Upplevde du att problemet främst låg hos dig eller omgivningen? 
Notera att det är upplevelsen då som jag söker efter även om du i efterhand gjort nya 
insikter. Följdfråga två: Hur lång tid skulle du säga att det tog? Alternativt hur långt har 
du kommit på hur lång tid? 
 
Huvudfråga: Hur upplevdes omgivningens stöd och förståelse för dina erfarenheter? 
Följdfråga: Vad hade du velat att de frågat eller inte frågat? 
 
Huvudfråga: Vad upplevdes som den största hjälpen för att återanpassa sig till ett civilt 
liv? Följdfråga: Fanns det något som du gärna hade sett funnits tillgängligt men som inte 
fanns tillgängligt? 
 
Huvudfråga: Om du fick välja en sak att ändra på i försvarsmaktens omhändertagande 
efteråt, vad skulle det vara? 
 
Huvudfråga: Om du fick välja en sak att ändra på i hur samhället ser på eller bemöter 
svenska veteraner, vad skulle det vara? 
 
Huvudfråga: Har du något kort råd att ge till andra veteraner som har svårt att 
återanpassa sig till ett civilt liv? Följdfråga: Har du något kort råd till de olika 
vårdnadsgivarna som ska hjälpa veteraner? 
 
Huvudfråga: Har du något annat du vill tillägga eller utveckla vidare om? 
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Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes och spelades in via Skype med webkamera vid en tidpunkt som 
passade deltagaren. Därefter transkriberades inspelningarna av mig med programmet 
InqScribe för att sedan kunna analyseras. Det totala transkriberade materialet uppgick till 
ca 29 000 ord eller 54 sidor i MS-Word.  
 
Analysprocess 
Direkt efter varje intervju var genomförd så gjordes övergripandes anteckningar om 
intervjun i helhet för att fånga de intryck som uppstått i samband med intervjun. Övrig 
analys skedde efter alla intervjuer och transkriberingar var genomförda och utgick enligt 
principen övergripandes till detaljerat (Smith et al., 2009). Varje intervju analyserades i 
tre huvudsakliga omgångar, där den första genomfördes samtidigt som jag lyssnade och 
tittade på inspelningen för att färska upp minnet kring tonlägen och annan icke-verbal 
information. Vid denna analys var fokus övergripandes ytterligare en gång för att få en 
känsla för helheten efter att alla intervjuer var genomförda för att sedan arbeta sig mer 
detaljerat. Denna övergripande process genomfördes på alla intervjuer innan den andra 
analysomgången genomfördes, där fokus låg på att tolka uttalanden inom olika områden 
samt att grovt kategorisera dessa som underteman. Detta innebar att jag kunde tolka allt 
från enskilda fraser till ett flertal meningar som en enhet beroende på hur de hängde ihop, 
samt i vissa fall lyfta ut fraser från en större enhet till en annan tolkning. När denna 
process var genomförd för alla intervjuer analyserades intervjuerna med 
frågeställningarna som utgångspunkt men med tidigare analyser som stödpunkter.  
 
Efter detta påbörjades arbetet att analysera de olika underteman som identifierats i 
processen. Totalt identifierades det 42 olika underteman som arbetades om till 12 teman 
vilket slutligen blev 7 teman där de 42 underteman ingår. Ett undertema är i detta 
sammanhang en kort fras eller enstaka ord som knyter samman olika citat som har 
likartad innebörd (Smith et al., 2009), exempelvis ”folk vill inte höra”. De sju temana är 
arbetade för att innehålla ett eller flera underteman baserat på en subjektiv bedömning 
om hur dessa 42 underteman hör ihop. I denna process fanns det ingen bestämd siffra om 
hur många teman det i slutändan skulle vara. 
 

Resultat 
 
Resultatdelen består till stor del av citat för att läsaren själv ska kunna följa, bedöma och 
kritisera de tolkningar som förs i diskussionen. Inledningsvis presenteras de sju temana 
för att sedan kort summera resultatet för dessa teman i samma ordning. Temana 
presenteras i en sammanhängande kedja där varje tema knyter an till föregående och 
efterkommande tema. Sedan ingår vissa citat i flera teman men redovisas enbart i det 
tema det huvudsakligen ingår i. 
 
Teman som framkom var tacksamhet över att få delta; omtanke för kamrater; 
försvarsmakten borde gör mer för sina veteraner; Landstinget är dåligt rustade för att 
hjälpa veteraner; att känna sig oförstådd eller ouppskattad av samhället; omvänd 
kulturchock, osäkerhet kring den egna identiteten och maladaptiva sätt att hantera 
problemen på; och hjälp för återanpassning. 
 
Alla visar tecken på att vara tacksamma över att få vara med i studien, för de verkar det 
inte besvärligt utan snarare verkar de tacksamma för att någon visar intresse för att hjälpa 
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veteraner och att de kan bidra till detta arbete. Alla verkar ha omtanke för kamrater vilket 
skiner igenom på olika sätt, t ex vill de se en förenklad process att få hjälp även om de 
själva anser att de klarat sig bra samt att de refererar till andra de känner som det gått 
sämre för. Alla verkar uppleva att försvarsmakten bör göra mer för sina veteraner än vad 
de gör idag alternativt gjorde under deras tid samt att ansvaret bör vara livslångt för 
sjukdom och skador som uppstått som direkt konsekvens av utlandstjänst. En punkt som 
framkommer med olika formuleringar är att de uttrycker en önskan om att förenkla 
processen för att få hjälp. Sedan efterlyser en del individer någon form av central 
samordning så att individen som är i behov av hjälp inte behöver samordna med flera 
olika myndigheter. Vissa uttrycker också att den vård som försvarsmakten ger är av 
otillräcklig kvalité. 
 
I helhet så tolkas upplevelsen att landstinget och den civila vården är dåligt utrustade för 
att behandla veteraner med psykisk ohälsa där PTSD är främsta bekymret och deltagare 
hänvisar till att de borde ta in extern hjälp för att åtgärda detta. Exempel som ges är 
veteraner som kommer in och föreläser för vårdpersonalen eller att de vänder sig till 
försvarsmaktens specialistenhet för PTSD. Alla uttrycker att samhället och omgivningen 
inte riktigt förstår, att folk är mest intresserad över att höra om ”snaskiga detaljer”, som 
Filip uttryckte det, snarare än genuint intresserade av arbetet som helhet. Samtidigt visar 
de också en förståelse för att det inte exakt är samhällets fel för att de inte kan förstå och 
många av deltagarna vill se en ökad allmänbildning om utlandstjänst eller anser att det 
går i rätt riktning idag i och med veterandagen och att veteraner syns mer i media numera. 
 
Många uttrycker även upplevelser som tolkas som omvänd kulturchock, ofta i 
kombination med att de uttrycker att de blivit osäkra på sin egna identitet, om vem de är 
och vem de förväntas vara i vissa fall. Sedan fanns det de som berättade om maladaptiva 
sätt de hanterat dessa problem på, exempelvis genom substansmissbruk. Den 
gemensamma faktorn för vad som uttrycktes var den största hjälpen för återanpassning 
eller hjälp mot problemen var att: Alla pratade om en eller flera personer i deras liv som 
stöttade dem på något sätt, exempelvis genom att finnas där för att lyssna, eller hjälper en 
att ta tag i saker alternativt komma i kontakt med vården.  
 
Tacksamhet över att få delta 
De verkar vara tacksamma för att någon tar intresse för området och hjälpa veteraner, 
samt att de kan bidra till att hjälpa veteraner genom sitt deltagande. Detta syns tydligast 
genom nedanstående citat men var även något som genomsyrade stora delar av 
intervjuerna och bemötandet. 
 

Adam: (…) jag hoppas jag varit till hjälp. 
 
Intervjuare: (…) tackar så mycket för att du vill vara med. 
Cecilia: Ja det är ingen fara, det är bara, bara kul att kunna hjälpa till. 
 
Cecilia: Kan det här hjälpa någon så är jag väldigt glad. (…) tack för att jag fick vara med. 
 
David: Det tog faktiskt ett tag innan jag, jag skrev brevet till dig. Eh, jag har tänkt igenom det här. 
Eh, och... och om, den här timmen eller vad det nu tar, (…) kan det hjälpa en enda person. Så har vi 
lyckats. Om din, din eh... Utredning nu kan hjälpa en enda person så är det tillräckligt bra för att 
ställa upp på en sån här sak. För det enda jag offrar det är lite, det är lite kvällstid. Och det, det är 
det värt alltså (…) Kan du, kan man göra någonting för någon annan så, då får man försöka och göra 
det då. Tid, det är ju, det kostar ingenting. 



12 

 

 
Omtanke för kamrater 
Ett tecken på omtanke för andra kamrater ser vi även delvis i tacksamhet över att få delta, 
tydligast då i Davids citat. Men omtanken går även att se i dessa nedanstående citat. 
 

Adam: Jag hade gärna sett att, eh, fångat upp de här individerna innan, eh, man hade förstört sin(,) 
personliga liv och arbetsliv. [Kort paus] Det hade jag sett. (…) Det finns många rutor som har det 
värre än vad jag har. Eh.... och... de lever i- fortfarande lever i den här, eh... misären(,) därför att de 
inte kan anpassa sig.  
 
Cecilia: (…) jag tror att eh, alla skulle må bättre av att även ha personliga samtal, för jag tror inte 
det är helt lätt(,) för eh, unga grabbar att sitta och öppna sig helt och hållet även för sina 
gruppmedlemmar om det nu är nånting som har hänt och man tycker är väldigt jobbigt. (…) jag 
[tycker] att alla borde få ett sådant enskilt samtal. (…) 
C: (…) det är inte lätt att vara patient idag, det är så d-d- det finns ju ett sånt uttryck som heter ’man 
ju va- man måste ju vara frisk för att orka(,) orka vara sjuk’ vad gäller hela administrationen för det 
är remisser hit och dit, och man ska göra massa saker (…) det är ju inte lätt. 
 
David: Jag vet ju att, när man väl har kommit hem då, så, så hamnar man ju faktiskt i(.) landstingets 
sjukvårdsorganisation. Och det tycker jag är... fel. Jag ska, jag ska inte säga att de som har varit ute 
ska ha en gräddfil men de ska ha en annan fil. (…) Alltså när man sitter i den här situationen och 
man har kommit hem och man mår dåligt efter en utlandstjänstgöring. Eh. Man ska inte känna 
vanmakt, utan man ska känna sig(,) sedd, hörd och bekräftad (…) Vi har ju haft exempel när-, när 
folk har skadat sig utomlands och då är(,) fyra, fem, sex instanser man-, man måste ringa till. (…) 
Det ska inte behövas. Det ska vara en, en ingång, en utgång. 
 
Filip: (…) jag har ju förtsått att andra de har ju upplever ju det här mycket mera... ett snabbare 
förlopp när de kommer hem då, eh... m-, att de inte klarar av egentligen att anpassa sig, de kan 
liksom inte klara av ett vanligt jobb och klarar inte av sina förhållanden och sådär då. (…) samtidigt 
när jag väl sökte den här kontakten så fick man svaret att 'det, det gäller bara ett visst antal år'. Det 
jag skulle vilja ändra på i så fall är att man gör det väldigt klart och tydligt att- att de finns där för 
en(,) egentligen livet ut då. För att det är, det är... Om det i mitt fall tog såhär många år innan 
problemen kommer fram, det kanske finns någon som det tar ännu längre tid för. Och då (…) ska 
[man] veta att det är... det, det finns och det är... de är i princip skyldiga att hjälpa en. 

 
Försvarsmakten borde gör mer för sina veteraner 
Vi har sett små delar av det tidigare i resultatet, främst i citaten som rör omtanke för 
kamrater, och här nedan kommer fler för att påvisa hur de verkar känna att 
försvarsmakten till viss del sviker sina veteraner och borde göra mer för dem. 
 

Adam: (…) för de förlitar sig på att enstaka individer ska ta kontakt med försvarsmakten. (…) jag 
har flertalig kamrater som o- har problem(,) från missioner, och, eh... De har själv(,) behövt ha själv 
att kontakta och kommit till den insikten att de har själv(,) behövs, behöver ta kontakt. Ehm, men 
då... vanligtvist så har det gått så pass långt så de både förstört sin familjeliv, och sin omgivning, 
och arbetsgivare, och arbetssituation så... Då har det gått för långt. 
 
Cecilia: … Jag har ju en, en vän från [första missionen] som har svår PTSD. Eh… Och, och han är så 
svårt sjuk att han (…) klarar inte av att bo i staden längre och sånna saker. (…) jag vet att han går 
ju typ via vårdcentralen och pratar och så, och där skulle jag snarare vilja se att försvarsmakten tar 
den; det ansvaret (…) Så att där tycker jag faktiskt att försvarsmakten borde… borde ha ett 
livslångt(,) åtagande för de människorna som under deras… (…) när man har skadats under, eh, 
tjänstgöring utomlands (…) ska ha någon sorts samordnare åtminstone som kanske, man kan ju 
nyttja den civila sjukvården men har någon som samordnar alltihop så att personen som behöver 
vård(,) inte behöver(,) sitta i timmar och lägga energi, och ringa, och fixa tider, och se till att 
remisser kommer rätt och sånna saker. För så är det tyvärr idag. 
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David: (…) ett bättre omhändertagande av alla som kommer hem. Eh. Även om det inte har hänt 
nånting på missionen över huvud taget. (…) jag har åkt(,) på enskild insats och kommit hem själv. 
I stort sett, eh. Det var nog det sämsta jag varit med om. (…) vid lunchtiden dagen efter så stod jag 
på, på... Centralstationen i Stockholm och undrar 'vad har hänt?'. Så ett likvärdigt 
omhändertagande, vi behöver inte ha några röda mattor som rullas ut, men. Det ska finnas (…) 
någon representant som står och tar emot oss, guidar oss och hjälper oss igenom, eh... (…) Låt oss 
gå igenom här inpr- eller utprocessingen från att ha varit på mission, eh, värdigt. 
 
Erik: Då, då skulle ju försvarsmakten-, då sa de ju det själva att, att, ehm. 'Nä, men. Vi kommer att 
ha två obligatoriska återträffar'. 'Och de, de är obligatoriska, de måste man komma på, det är för 
att vi ska kunna fånga upp någon, om det är någon som mår dåligt eller sådär'. Eh. Och jag har inte 
varit på någon utav de obligatoriska återträffarna (…) Ta då reda på 'varför kommer inte den här 
personen', alltså vi var(,) många som inte dök upp (…) Bara på våran pluton på 27 man så var det 
tio som inte dök upp och ingen har hört någonting liksom. 

 
Men i dessa berättelser finns det nyanser, för de hade även idéer och förslag på åtgärder 
som kan förbättra detta. En del förslag finns med i ovanstående citat och här nedan 
kommer citat som mer direkt syftar till detta. 
 

Adam: (…) jag vet att(,) amerikanska försvarsmakten de brukar vanligtvist ha en 
återanpassningsperiod under en månad (…) där de befinner sig på en bas, en mellanstation i 
Europa innan de landar i USA. (…) de har en lite mer komplex.... eh, ingå-, eh, mera utvecklad (…) 
det kanske vore en bra metod. (…) 
A: Jag skulle nog vilja att eh, de som är(.) rådgivarna (…) får en… resa ner till eh- en utlandstjänst. 
Och, och kanske går igenom (…) en vecka eller två(,) i omgivningen och, och... besöker 
[missionsområde] för att kunna(,) veta hur det är att vara på plats. (…) . Så att de- de förstår att 
jamen ’(...) det här är det som sker och händer eh, och det är det här som vi kommer ta emot när vi 
kommer-', när, när de kommer hem. 
 
Cecilia: (…) att jag tycker att alla ska få enskilda samtal (…) jag [skulle] snarare vilja se att 
försvarsmakten tar den; det ansvaret (…) det civila livet har ju uppenbarligen svårt attförstå vad vi 
varit med om så jag tror inte att en kurator på en vårdcentral(,) kan sätta sig in (…) Så att där tycker 
jag faktiskt att försvarsmakten borde… borde ha ett livslångt(,) åtagande för de människorna som 
under (…) försvarsmakts flagg har, eh… alltså mår psykiskt dåligt, det tycker jag absolut. 
 
David: Jag har ju sett på- på andra, eh, länder hur de gör. Till exempel så åker man inte till, eh, 
hemma... förbandet, eller man åker inte ens till samma land, man åker till ett annat land i en veckas 
tid, eh... (…) där man inte har tillgång till(.) sitt normala sociala liv utan man, det blir en, en 
mellanstation mellan(,) missionen och hemmet. (…) det är ju så vissa andra länder gör, eh. (…) Just 
för att: Du ska inte vara hemma, du ska inte dras åt familjen du ska inte(.) känna att du är hemma 
riktigt utan du är bara halvvägs hemma. 
D: (…) På högkvarteret så finns det ju en... en veteranavdelning, på regementen finns ju en 
veteranavdelning. (…) han ska bara vända sig till en person då. (…) Man ska inte känna vanmakt, 
utan man ska känna sig(,) sedd, hörd och bekräftad. Och därför ska han kunna bara ringa en person 
och sen ska han få, eh, hjälp. Ifrån en person. 
 
Erik: (…) Jag hade ju önskat att de faktiskt gör de här uppföljningarna, har man nu sagt att det är 
obligatoriskt. Ta då reda på 'varför kommer inte den här personen' 
 
Filip: Jag skulle vilja att det kom ut information i så fall till, till veteraner regelbundet (…) att det 
kanske skickas ut var tredje eller var femte år (…) där ska det finnas information om... vem man 
kan kontakta(,) för att bara ta en första kontakt och prata med då. (…) För den informationen den 
får man leta efter idag, och (…) borde finnas mera tillgängligt. (…) att man, man kanske fick, eh.... 
en kontakt efteråt regelbundet och att man följer upp det, egentligen livet ut. 
F: (…) det fick vi höra att danskarna gjorde. Det var ju att- att de... När de kom hem så var de tvungna 
att stanna (…) någonstans, därför att, därför att det skulle ta tid och landa. Alla ville ju hem så fort 
som möjligt va, och därför så fö- förnekade man ju liksom det här. 'Nä men det är liksom inga 
problem, utan att, att allting är okej så se till att få hem mig som som fasen bara' *Filip skrattar till 
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lite i slutet*. Så att- att det är väl kanske en modell som skulle, som jag tror skulle vara bättre. Att- 
att man är tvungen att stanna en vecka eller två på ett regemente någonstans och kanske 
verkligen... avrusta och(,) hinna prata med, med mycket utav kompisarna också då, innan man åker. 

 
Landstinget är dåligt rustade för att hjälpa veteraner 
Detta tema överlappar delvis med delar av det som citerats ovan, främst att 
försvarsmakten borde ta ansvar för sina veteraner och inte lämna de till landstinget, men 
här hamnar ”varför” i fokus. 
 

Cecilia: (…) det civila livet har ju uppenbarligen svårt att förstå vad vi varit med om så jag tror inte 
att en kurator på en vårdcentral(,) kan sätta sig in i- visst de vet vad PTSD är och de har liksom den 
utbildningen men… För en civil människa så tror jag det är jättesvårt att sätta sig in i det de-… han 
vill dela med sig av någonting så börjar han prata i militära termer och så sitter de ju där och förstår 
ingenting. Så det behövs nog någon som har den kompetensen för att… 
 
David: (…) Jag vet ju att, när man väl har kommit hem då, så, så hamnar man ju faktiskt i(.) 
landstingets sjukvårdsorganisation. Och det tycker jag är... fel. (…) då tycker jag att, att veteranen 
ska prioriteras. (…) de ska ha(,) bättre prioritering, i landstingens vård. (…) De här traumatiska 
upplevelserna som vissa har varit med om, eh, kan få andra konsekvenser än vad... En, ja. En vanlig 
person har- eh. Som har psykiska problem. (…) det är har ju hänt-(.) i andra länder att(.) 
skjutningar, de har faktiskt genomförts utav(,) före detta utlandsveteraner. Och då tror jag, för att 
man ska undvika det där så behövs det en [Kort paus] en annan väg. Inte den vanliga 
landstingsvägen... som tar sex, åtta månader innan man kommer och träffar någon, utan det måste 
ske snabbt. 
 
Erik: (…) det väl så att jag försökte(,) och söka hjälp(.) an... och det var andra eller tredje året efter 
att jag hade kommit hem (…) för då insåg jag väl själv att, 'kanske det är något som är fel', så. Så då 
gick jag upp till psykiatrin (…) jag(,) hade ju hört talas om posttraumatisk stress och sådär. Då hade 
man fan 'kan det vara det? Nää, inte jag. Jag... Fö-, ja för fan, inte jag'. Eh, men när jag väl kom då 
till... till psykiatrin då så... sa den läkare som jag, eh, sökte hjälp hos att *Erik gör till rösten lite och 
är skarp i tonen* 'Nä, posttraumatisk stress kan det inte vara för det finns bara i länder som har 
soldater ute i krig utan det, du har nog bara sovit lite dåligt så att om du käkar ett par... jag kan 
skriva ut lite sömntabletter åt dig så kan du gå hem och sova(,) ordentligt ett par dygn så kommer 
det här att ge sig'. Och efter det, det var- det var-, min första(,) kontakt(,) med vården, eh, och sen 
så har jag inte haft nån kontakt med vården. Eh... För just det här. Ehm, förrens till f-, för tre år sen. 
(…) här hemma sen, s-så är det ju, du är ju tvingad att gå till landstingsvården. Och landstingsvården 
de, de har inte, de har inte- varken förståelsen eller resurserna och, och ta i den här problematiken. 
(…) de är(,) utbildade för civila trauman alltså. Ehm. Det kan vara trafikolyckor eller, sexuella 
övergrepp eller alltså den typen utav, ehm.... Vilket gör att- att... de vet inte riktigt hur de ska 
handskas med den här m-... militära aspekten av det. Det är i alla fall min upplevelse. 

 
Samtidigt finns det i denna misstro på den civila landstingsvården ändå en del uttryck för 
tro på att de kan lära sig. 
 

Adam: Ehm. Jag skulle nog vilja att eh, de som är(.) rådgivarna (…) Kanske går igenom en vecka 
eller två(,) i omgivningen och, och... besöker [missionsområde] för att kunna(,) veta hur det är att 
vara på plats. En- en enkel eh... studieresa. (…) Så att de- de förstår 
 
Cecilia: (…) om vi pratar den civila sjukvården, så tycker jag absolut att de ska, eh, prata med- nu 
har vi ju ett veterancentrum, kontakta dem för tusan och så finns (…) någon sorts vårdinstans där 
som upprättats just för, alltså nån, alltså psykiatri(,)funktion eh, just mot, eh, veteraner. (…) att 
kunna ha de som bollplank (…) ta hjälp av veteraner som finns och framförallt av veteraner som 
mått dåligt eller som kanske har PTSD som ändå klarar av att komma och föreläsa för en 
arbetsgrupp (…) som jobbar med det här. (…) Där tror jag mycket kunskap finns (…) Men 
samarbete, framförallt mellan försvarsmakten(,) och då veterancentrum(,) och den civila 
sjukvården tror jag är jätteviktigt. 
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Intervjuare: Har du något råd till de som arbetar med att hjälpa veteraner(…)? 
David: [Kort paus] Ja, öppet sinne. Eh. För du vet aldrig, personen du har på andra sidan, du  
vet aldrig vad han har genomgått. (…) Det, det enda råd jag skulle säga det, det är att lyssna. Ehm, 
förutsättningslöst. [Kort paus] För- [Kort paus] Ingen av missionerna är de [andra] lika, ingen 
hemkomst är ju de [andra] lika, utan det är ju hela tiden(,) nya saker som inträffar. Bara genom att 
vara sysslolös, till exempel på en mission i fyra-fem månader, det är ju också en traumatisk 
upplevelse. För då börjar man fråga varför man åkte dit och så vidare. Nä, lyssna. 
 
Erik: Läs på. Alltså. Bara det här att komma till(.) psykologen och behöva förklara. (…) Eliminera 
irritationsmomenten, läs på. 'Jaha, okej. Nu, nu har vi folk ute i Afghanistan, det kanske är så att vi 
behöver förstå... Vad är, vad...', ja det är samma sak där, information och förståelse. 
 
Filip: Ta de på allvar på direkt (…) även om han kommer in och... har brutit benet eller någonting 
och man nämner att man är veteran, då nämner man det av en anledning. (…) han kanske försöker 
öppna dörren och vill säga någonting mer då. För det, man nämner det kanske i förbigående men 
man, man vill att någon ska reagera och fråga liksom kanske 'hur var det?' och 'hur känns det idag?' 
och... Det kan räcka med, med... en, en sån enkel start start alltså. Så att det... om folk nämner att de 
är veteraner så fråga lite grann om, om det är någonting runt omkring det som de faktiskt också 
vill prata om. 

 

Att känna sig oförstådd eller ouppskattad av samhället 
Detta var ett område som många uttryckte på många olika sätt, ofta tidigt i intervjun, och 
att detta kan presentera hinder för att återanpassa sig till samhället. 
 

Adam: Det är ju egentligen- det största problemet är ju oförståelsen. (…) oavsett hur man berättar 
(…) de förstår inte riktigt när man så väl går djupare, det är helt plötsligt, då-, då blir det ointressant 
och sen går de iväg. (…) Så det är ju den biten som jag upplever som(,) lite svårt. (…) samtidigt som 
jag vet att jag befunnit mig i- på en fest(.) där jag fick frågan: 'Har du dödat någon?', och alla hörde 
på. Ehm... Det är inte en fråga som man ställer. (…) jag kan nog säga att alla frågor som berör eh, 
som kan beröras på det sättet som kan vara dömande (…) 'har du varit i en, en-, en knivig situation', 
ehm... 'Har du varit i strid', 'har du, har du, har du sett någon dödas, har du, har du sett en död 
kropp' jag menar det... Sånt är inte man... man, man, man vill inte höra sånt där. (…) 
A: (…) För en individ som har varit i Sverige så har en kamrat varit borta under två år, eller ett år, 
eller en mission, eller tre år. Så kommer du tillbaka och så tror de att allting är normalt. Allting är 
detsamma, det är- det är ingenting som har förändrat [ohörbart]ting- men det är inte sant. (…) man 
är en förändrad person men det folk s-, det finns vissa individer inte- som vägrar acceptera det. 
 
Cecilia: (…) under min första mission, det var ju en rätt stökig mission, det var [första missionen], 
då hade vi ju Ivar [fingerat namn] som gick bort bland annat. (…) det hände väldigt mycket. Och så 
kommer man hem och så frågar folk saker såhär ba’, men alltså standardfrågan är ju alltid ba’ ’åh 
gud, och hur var det?’ (…) *lite besvärat läte* det blir såhär, alltså man vet inte vart man ska börja 
(…) jag [brukar] säga det att (…) ’ta hela ditt känsloregister, tryck in från A till Ö och tryck in det på 
ett halvår’, då har du liksom, från det gladaste av det glada till det värsta av det låga du kan vara. 
Tryck in det på halvår så har du ungefär(,) en sån mission. Eh… men, alltså det, det går ju nästan 
inte förklara för nån (…) Men det är i det civila livet jag tycker att det-, alltså det-, det är så svårt 
(…) de förstår inte riktigt (…) folk som var bekanta och sånt, de kunde rakt ut fråga ba’ ’ah, men har 
du skjutit nån då?’… Eh… Eller ’var du i strid?’, och då har de ju inte koll på vad jag gjorde för jag 
satt ju på staben, (…) ’har du dödat nån’ *låter lätt besvärad eller trött på frågan*, det är-, allts-, de-
. *besvärat läte* Folk förstår inte, nu har ju jag inte gjort det, men, folk förstår inte vilken otroligt 
personlig fråga det är alltså, de-, folk kan ju ha fruktansvärd ångest över sådana saker (…) 
allmänheten uppskattar ju inte det här, de… de ser det som att vi är ett gäng som liksom åker iväg 
och leker krig. (…) det är liksom så de ser… en utlandsmission. 
 
David: Svåraste för att återanpassa sig. Det ska jag väl säga, det är eh... Man möts inte av någon 
förståelse. (…) när man kommer hem så tycker jag eh... Det finns ju de som tycker att 'nu kommer 
du äntligen hem och kan börja arbeta igen'. Eh, man ser inte att man gjort(.) *suckar* man har gjort 
en tjänst någon annanstans utan(.) man är bara en belastning. När man är borta. Och sen från den 
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civila sidan (…) de förstår inte vad man har gjort eller förstår inte vad man har varit med om. Man 
eh, man möts av oförstående. 
 
Erik: (…) de förstod inte, tyckte jag, ehm... när jag ville... när jag ville prata av mig för de var inte 
intresserade av att höra(,) egentligen. Eh, det som jag kände att jag behövde prata om, alltså mina 
upplevelser och sådär, för att det(,) det låg för långt ifrån deras... verklighet, eller deras vardag. 
Intervjuare: Så, ifall vi ska sammanfatta hur stödet och förståelsen var förut, säg de närmaste fem 
åren efter att du hade kommit hem från din(,) mission. 
E: Ja, då var den ganska-, då var den ganska dålig tycker jag. Eh... den var väldigt, väldigt dålig, eller 
negativ... så. Ehm, i jämförelse med vad den är nu. (…)De som, som har(,) inställningen att man åker 
dit för att(.) liksom skj-... Ah, 'hur många har du skjutit' och liksom... (…) De tror man åker ut som 
någon sorts lego(,)soldat då. Ehm, och de frågorna vill jag inte ha liksom *Erik gör till rösten* 'Ah, 
hur många har du dödat' och ja *låter lite less*, 'har ni slagit ihjäl några barn', jamen du vet, hela 
det här. Ehm. Nä, för det är oftast så dumma frågor så att det... 
 
Filip: Äh *suck*. Alltså man pratar ju inte med det med, med de so- med folk som inte varit där, 
ehm. Man försöker lite grann när man kommer hem men eh... omgivningen är ju eh... antingen så 
är de inte intresserade, därför att de kanske är rädda för vad de ska få höra, eller också så vill de 
bara höra, eh, typ "snaskiga detaljer" och sådant här, och det är det de liksom är intresserad av, ja 
då är de inte intresserad av att höra hur man mår egentligen. Utan att de vill liksom veta ifall man 
skjutit någon och vad man har varit med om och sådana här saker då. Eh, så att det slutar ju ganska 
raskt med att man inte pratar med någon om det egentligen. (…) Så att jag skulle vilja säga att man 
pratar inte om det egentligen över huvud taget. (…) Annars så skulle jag säga att(.) att stödet... från 
de närmaste, det är j-, det är ju nästan noll. (…) man blir lite trött på den där standardfrågan om 
man skjutit någon (…) verkar som att de egentligen är intresserad av att höra då, de här... lite 
snaskigare detaljerna så att säga då. Så att det är det, det känns ju som att, eh, den... eh, de 
frågorna(,) kan man nog kanske, kanske vara, vara utan. (…) jag tror att (…) samhället rent generellt 
har kanske inte riktigt velat, eh, kännas vid, eh... vi veteraner om man säger så då utan att; det har 
inte funnits någon öppenhet kring det. (…) det är nu, idag, börjar man prata om Kongo-veteranerna 
så att säga då. (…) Och då kände man att, att om man inte ens pratar om dem, så då skulle det kännas 
väldigt konstigt att man själv liksom skulle börja prata om att man är veteran 

 
Enligt utsago i intervjuerna så skulle en högre flexibilitet i samhället i att anpassa sig mot 
veteraner och möta dem halvvägs förenkla hela processen förenklas eller omvänt så blir 
det svårare om det är statiskt, detta ser vi tydligast i nedanstående citat. 
 

Adam: (…) Det finns många rutor som har det värre än vad jag har. Eh.... och... de lever i- fortfarande 
lever i den här, eh... misären(,) därför att de inte kan anpassa sig. Eh, och jag tror att det är de som 
har m-... Har man(,) samhälle, har man s- ett samhälle som förstår och... eh, har mer information så 
tror jag att det kan bemöta det på rätt sätt 
 
Cecilia: (…) jag fick förklara väldigt mycket hur jag är och var jag kommer ifrån och hur jag liksom 
är fostrad i försvarsmakten. Ehh… Och, och då lärde de sig acceptera hur jag är eller förstod sig på 
mig kanske (…) jag tror att jag, eh, formades lite av det civila livet också och insåg att ’okej… typ… 
manöver, ordergivning funkar inte i, *C skrattar till lite* det civila… eh… riktigt’. (…) vi gick nog 
halva vägen var kan man säga kanske. (…) Till slut har jag nog(,) acklimatiserat mig 

 
Vi kan även se i citaten ovan att mer information är ett förslag som förekommer för att 
göra interaktioner med det civila samhället enklare. Detta är även något som alla verkar 
uppleva och uttrycker på ett eller annat sätt, nedan kommer vi titta på citat för detta men 
även citat kring hur de istället skulle vilja bli bemötta och vilka frågor de skulle vilja höra. 
 

Adam: Ja, vardagliga grejer. Det, alltså 'hur var det där nere', vad var det ni arbetade med, 
arbetsuppgifterna, vad var det, hur var-'. 'Vad fick du jobba med', ehm. Eh... 'Fick du träffa några 
[från lokalbefolkningen]', lit- lite basic frågor (…) Det är sånt som är lite roligt, upplyftande. Och det 
är det man egentligen vill(,) i grund och botten minnas också. 
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Adam: (…) i ett utsatt läge, så man har själv konfronterats med inre, eh, konflikter, ehm... Och, i 
situationer där man kanske har vuxit som person eller(,) kanske även förstörts som person. (…) 
Ehm, att det är en liten, liten jobbig... tid, att komma tillbaka. (…) Så finns det (…) mer förståelse så 
tror jag det också att man hamnar inte i en sån situation där försv- där man möts av… hån (…) Så 
finns det mer förståelse runt det, att (…) det är svårt att anpassa sig. Så tror jag att folk kan bemöta 
det på bätt-, bättre sätt. 
 
Cecilia: (…) en av våra jourläkare kom upp som inte jag träffat förut (…) hon frågade liksom 
varför(,) jag ville åka, eller vad-, såhär… ’jaha, vad fick liksom dig att välja den banan’ ungefär. Och 
det tyckte jag var en lite rolig fråga(,) och få svara på istället för ’hur var det’. (…) Alltså nått sånt så 
jag fick berätta om mitt jobb som jag gjorde (…) Det fanns-, alltså det finns ju så många olika tjänster 
och få-, det är just det att. -att få berätta liksom om… enheten, hur den funkar, hur den är uppbyggd 
(…) 
C: (…) Jag skulle vilja ha det som i USA, där f-folk faktiskt förstår, eh, och faktiskt uppskattar 
veteraner på ett helt annat sätt. (…) alltså nu säger jag ju inte att alla i Sverige ska bjuda oss på tårta 
och kalla oss för idoler, men jag skulle vilja(,) ha en förståelse för allmänheten (…) de ser det som 
att vi är ett gäng som liksom åker iväg och leker krig. 
 
David: (…) det är någon som har skickat dit oss, det är inte vi själva. Det är inte försvarsmakten som 
har bett om att få åka till Afghanistan, det är politikerna som har sagt att försvarsmakten ska åka, 
det är en viss skillnad. (…) svenska samhället i allmänhet måste inse att försvarsmakten är ett 
utrikespolitiskt instrument. (…) Folk måste inse att det är(,) ett demokratiskt beslut som är taget i 
riksdag och regeringen som skickar ut oss. (…) det måste folk inse, den kunskapen tycker jag är för 
dålig i samhället. 
 
Erik: (…) jag hade velat eller vill fortfarande att, eh, man ska fråga för att man verkligen vill höra 
svaret, (…) bara den här liksom enkla kontrollfrågan, 'hur mår du, hur är det egentligen?'. Den... 
Men... Att också vara beredd att, att lyssna(,) på svaret då. (…) Jaa, alltså de här nyfikna 'varför'. 
Bara liksom 'vad var syftet med att ni var där?', ehm... Det här ja, 'hur funge-', ja alltså 'hur fungerade 
vardagen' (…) för att man verkligen vill veta och för att man kanske vill ha en förståelse (…) Att 
man pratar mer om att 'jomen vi har faktiskt svenska killar och tjejer som är ute i, eh, oroshärdar 
runt omkring' (…) Den civila världen blir mer medveten om att-, det att; vi är faktiskt inga 
yrkesmördare, eh, utan vi är ute för att hjälpa (…) att man(,) inte får de här stereotypa bilderna 'ja 
men... det är bara... sådana som vill skjuta och döda och... så som åker dit och ja', allt liksom, allt det 
här. 
 
Filip: (…) pratas om det lite mera öppet, men det har ju börjat hända nu. Vi har ju dem här 
veterandagarna, så att det går ju åt rätt håll skulle jag vilja säga. 

 
Omvänd kulturchock, osäkerhet kring den egna identiteten och maladaptiva sätt att 
hantera problemen på 
Nedan följer uttryck som kopplas till omvänd kulturchock, osäkerhet kring den egna 
identiteten, och maladtaptiva sätt att hantera problem i dåtiden. 
 

Adam: (…) Nu vet jag inte vad som krävs, eller vilka förväntningar försvarsmakten i sig har, eller 
vilken plan de har, eh… Eller förväntningar de har på en själv(,) när man kommer hem. Att man ska 
fortsätta med sitt dagliga liv och efter det man varit med om och så-, alla upplever saker och ting 
på olika sätt, vi är trots allt människor. (…) man ville ju gärna att de skulle... gärna ha lite förståelse 
och förväntningar på att de ska anpassa sig till att man ska komma tillbaka. (…) det är klart, man 
försökte ju anpassa sig till viss del. (…) jag vet inte vad som förväntas utav mig, jag vet inte vad som 
förväntas utav min omgivning. Ehm, eh... Ah, om, om det var liksom, ska jag, ska jag försöka komma 
igång(,) med det civila livet eller ska jag försöka mig anpassa mig tillbaka till där jag var, eller den 
person jag var. Eller hur jag var *skrattar lätt*. Jamen, de-, det går inte. (…) Samtidigt som, som jag 
kände att 'nu har jag gått igenom tre missioner, det är tre år i mitt liv. Jag, eh... jag har(,) förändrats 
under de här tre åren, jag tänker inte släppa det'. Och d-, det är det som har skapat den jag är idag. 
Och jag vägrar gå tillbaka till en gammal jag. Eh, lite envishet där men, sen är ju frågan: Då är vi på 
ruta ett. Vad som förväntas utav mig och vad som förväntas utav omgivningen. Det var skitsvårt. 
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(…) jag började känna lite grann att jag började landa, eh, men eh, det har ju gått flera år nu. Men 
samtidigt som jag känner att... eh... j-jag passar inte in... 
 
Cecilia: (…) när jag kom hem (…) upptog [jag] mina sjuksköterskestudier och gick från en väldigt 
mansdominerad värld som är väldigt strukturerad, fyrkantig (…) till en väldigt kvinnodominerad(,) 
värld där det liksom handlar om (…) mjuk och luddig vetenskap. Eh, det var det som jag tyckte var 
jobbigast. (…) då tyckte de att jag var bossig, ville bestämma (…) Så att eh, det blev en väldig 
kulturkrock kan man väl lugnt säga. (…) först blev jag ju lite rädd efter det här och tänkte ’jamen 
gud, hur ska jag kunna jobba som sjuksköterska’ (…) Så jag var ju lite såhär, jag började ju vackla i 
om jag över huvud taget skulle fortsätta plugga först. Men, det gav ju sig 
 
David: (…) jag trodde att allting låg hos mig själv (…) Ja du vet(.) man, man klarar av det själv. Eh, 
ensam är stark och det här men det är ju bara(,) nys. (…) när jag väl kom hem då så- så, eh... Ville 
jag inte ha hjälp, för jag tyckte att... det var inget problem. Men det var det. Eh. Jag upptäckte ju med 
mig själv(.) mycket grubblerier kring det här och... incidenterna som hade hänt och... eh, kort stubin, 
men alltså... J-jag var inte normal, jag upptäckte det efter ett tag. I början när jag kom hem så var 
jag, man var ju fortfarande så, vad ska man säga? Inne i missionen. Eh, så man tänkte inte... 
egentligen. Man tyckte att alla andra var knäppa. (…) Min omgivning tror jag märkte att att det var 
någonting som var fel. Ehm, men de visste ju aldrig vad det var som var fel utan... (…) Om man drar 
sig undan själv är det svårt att ge stödet. (…) Jag vet att när man kommer hem så vill man ju (…) 
komma tillbaka i normala rutiner men det är bara- frågan är: Vad normala rutiner är, för att. Eh, 
oavsett om man är gift, eller sambo, eller liknande så(;) har ju familjen här i Sverige, de har ju levt 
ditt liv när jag varit borta i sex månader. Eh, och jag har levt mitt liv och nu ska det synkas ihop. 
Och just den här ihopsynkningen, eh. Den kan bli probl-, kan bli mer problematisk om- om... man 
inte förbereds för det 
 
Erik: (…) vardagen har ju pågått som vanligt här hemma, när man kommer hem, och den är svår att 
hitta tillbaka (…) För alla andra som har varit kvar hemma så, så är det precis som vanligt. (…) det 
upplevde väl jag som svårast i alla fall att, att komma tillbaka in i den(.) i ekorrhjulet som jag kallar 
det för så. (…) jag försökte(,) och söka hjälp (…) så det gick inget bra så då gav jag fan i och... söka 
hjälp utan jag självmedecinerade istället. Mm, under ganska.... ja, i nästan femton år. [Kort paus] 
Och med allt vad det för med sig då. (…) i stort sett all...all inkomst man hade gick åt till alkohol och 
tabletter. (…) Olika benzo-preparat, allt som kunde blandas med, med alkohol och... emellanåt, 
perioder med, med cannabis, inte något tyngre men... (…) Det var väl inte någon dröm(,)scenario 
direkt. (…) man(.) var så jädrar bort(.)kollrad i huvudet så man behövde inte tänka på det som var 
besvärligt liksom. Så att de-, de-, det hjälpte väl så till vida att det trängde bort(.) det man funderade 
på. Ehm, men som så fort man, liksom var nykter (…) var ju de här tankarna tillbaka (…) 
I: Så de gav dig en-, en slags tillfällig flykt. 
E: Ja, det kan man säga. En ganska lång tillfällig flykt. (…) 
I: (…) du skrev att du hade gjort två suicidförsök. 
E: Ja. (…) Ah, mm, nä just det där är lite(.) sådär, ehm, inte helt lätt att prata om men... (…) resultatet 
utav det sista är väl att jag har, ehm(.) numera så har jag alltid en, en nio millimeters patron 
sittandes runt halsen. I en liten(,) kedja, eh, så för att påminna mig om att det där är inte rätt väg 
att gå. Och den har jag(,) ha- haft framför- den satt i loppet den natten då, när jag var på väg på och 
skulle skjuta mig, ehm... Och den hänger numera runt halsen, så när det har varit sådär riktigt 
jobbigt då har jag tagit fram den där och tittat på den och så 'nää. Nä, det är nog trots allt inte rätt 
väg', så. (…) Under de här femton åren så, så har man ju förstört ganska mycket relationer(.) till, till 
familj och(,) vänner och(,) ex-flickvänner och sådant här som. Så jag tror att- att det... Det hade nog 
varit lättare och vara tillbaka i en... normal vardag, ehm. Om man hade(.) haft tillgång till hjälp och 
det 
 
Filip: Ja, alltså... Jag, jag upplevde ju... de första åren upplevde jag inte att det var något problem, 
utan (…) bara komma hem och liksom se att det finns ljus, det finns vatten, man kan handla saker 
och ting, alltså kommunkationer fungerar, det finns telefoner (…) man flyttas från krigszon till, eh, 
hemmazon, bara det gjorde ju att man mådde så jäkla bra så man märkte inte hur dåligt man 
egentligen mådde. Eh, utan det där smög sig ju på en med... eh, med tiden då (…) Man försökte ju 
självmedicinering, eh, tränade oerhört mycket (…) det bara accelererade så att säga då och tränade 
kanske... dagligen eller flera gånger varje dag liksom bara för att försöka och bli av med 
aggressioner och spänningar och sådant här då. (…) Sen så... tog man ju till det gamla vanliga 
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knepet, man drack lite för mycket, lite för ofta. Och inte blir man så snäll utav det men... Så att det... 
jag skulle väl vilja säga att det tog väl tio år kanske innan man förstod hur dåligt det var, sen kanske 
ytterligare en(,) tre-fyra år innan man liksom verkligen sökte hjälp. (…) det kanske var tio år efter 
att man hade kommit [hem] (…) så... började jag, eh... vakna av-, eh... Panikvaknade på nätterna helt 
enkelt och hade ångest, eh, riktigt panikångest. (…) då fick man för sig att 'fan, det finns folk här ute 
som på något vis vill mig illa' då. Eh, och, och sådana här helt absurda tankar då, eh... som inte har 
någon som helst verklighetsförankring men: Man vaknade i full panik och var liksom att beredd 
egentligen på att springa ut i full panik och gömma sig då. Eh, och sen så, eh, började det väl komma 
depressioner då, och de (…) [kom] rätt så regelbundet men med någon månads mellanrum så 
kände man att man började att känna sig lite sämre (…) en eller två gånger per år så mådde man 
riktigt dåligt, man var riktigt, riktigt sänkt alltså och orkade inte egentligen med speciellt mycket 
(…) Sen märkte jag att efter en vecka eller... tio dagar då så släppte det här så att säga då, så då 
mådde jag jättebra igen, eh, och sen så gick det här i-, i-, i... bara som en ond cirkel och det blev 
tätare och tätare mellan de här perioderna och de blev bara djupare och djupare. Eh, så till sist så 
kom jag ju till en punkt där, där jag... seriöst funderade på att ta livet av mig. 

 
Hjälp för återanpassning 
Slutligen så är det inte bara hinder som existerar i processen att återanpassa sig, det finns 
även hjälp i processen och den uttrycks kunna komma från nära relationer såväl som 
andra individer vilket belyses med nedanstående citat. 
 

Adam: (…) försvarshälsan. Och där fick jag genomgå, eh... några samtal. Eh... och där så fick jag lite 
hjälp, men den förs- den största hjälpen fick jag av min fru. (…) Eh, jag kan nog säga att hade inte 
varit den person i den situationen jag är i just nu o- utan henne. Ehm, För det- hon har ju alltid varit 
där. (…) Jag var på fest en gång där, där jag blev anklagad för att vara en barnmördare (…) Tur nog 
så fick jag stöd utav de som var, eh, var med på den där festen (…) 
Intervjuaren: Hur kändes det? Att få folk som backade upp dig där? 
A: Det kändes riktigt skönt. Det... det uppskattar man. Ehm... Proble- anklagad för något man inte 
är, det, det är ingen som uppskattar det. Så att det... *låter väldigt lugn* Det, det var skönt. 
 
Cecilia: (…) jag fick väldigt mycket support från andra i gruppen, i den här lilla studiegruppen vi 
hade. Eh, som tyckte att, att jag gjorde rätt och tyckte det var skönt med nån som var lite driv i och 
som vågade säga saker. (…) ’har du dödat nån’ (…) mina nära vänner har aldrig frågat nått sånt. 
 
David: (…) [på] återträffen så-, så stötte jag på en psykolog. Så hon sa 'skulle inte du behöva, vilja 
prata med en psykolog? Jag kan fixa det' sa hon. Eh, hon hjälpte mig och eh, knöt upp kontakten 
mellan psykolog och regementet och där efter fick jag komma till en(.) psykolog, eh. (…) Jag fick 
diagnosen *skrattar lätt* posttraumatisk stress syndrom. Eh, PTSD. Så- eh-, jag kan väl säga att jag 
är fri från den. Tror jag i alla fall. (…) sen har jag också lärt mig utav samtalen med psykologen en 
strategi, hur jag ska undvika det här. Så det har varit till stor hjälp. (…) Att dels ta vara på mig själv 
bättre, men också... har jag lärt mig hur jag ska tackla eh... otrevligheter som händer. (…) 
D: Stödet jag fick det var, det var från enskilda personer. (…) det är framförallt en, en kille på... på 
personalavdelningen. Som hjälpte mig. Och sen givetvis psykologen då men det-, det är 
egentligen(,) de två personerna. Eh, de andra... involverades inte i det här. (…) 
D: Jag kom ju hem (…) från [senaste missionsområdet] och eh, jag hade ju nästan daglig kontakt 
med- med hemmet via Skype. Och det har ju underlättat(,) när man kommer hem. Man förbereder, 
man förbereder då, eh... då man kommer hem på ett helt annat sätt, eh. (…) Så att(,) där tror jag att 
teknikutvecklingen är ofantligt mycket bättre och ger ett ofantligt mycket bättre stöd. Eh, att du 
kan, precis som vi gör nu [syftar till samtalet via webcam], och det kan du göra(,) i stort sett från 
vilken zo- krigszon som helst idag. Koppla ihop dig och prata, eh, och det tror jag är viktigt. Dels för 
att få acc-, acceptans men också en förståelse när man kommer hem vad man har i bagaget. 
 
Intervjuaren: (…) känner du nu att du har lyckats hitta tillbaka till ett civilt liv? 
Erik: *lätt suck* Nu är jag väl på rätt god väg. Eh, det tog sjutton år och få hjälp men nu(,) är det väl 
på väg i alla fall. (…) men om man tittar på den här resan så som en motorväg, så. Så har de första 
sjutton åren de har gått... Ja, ungefär som... alltså. En motor som går på tre cylindrar och på punka 
på fyra däck liksom så. Ehm. Det har gått väldigt långsamt och... Ehm... Sen när jag väl fick hjälp då 
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gick det väldigt fort, ehm, de här, de här sista tre åren då. (…) utan jag självmedicinerade istället. 
Mm, under ganska.... ja, i nästan femton år. (…) 
I: Mm. Och det är- jag är lite nyfiken, hur gjorde du den här vändningen? (…) 
E: Ja... Ehm... Jag träffade... min hustru för(.) fem år sen. (…) och så bröt jag med allting och så flyttade 
jag tvärs över landet (…) där jag liksom inte kände någon annan än henne och jag hade inget 
kontaktnät (…) och kom igång och började och jobba och... Gick väl sådär, men det var i alla fall så 
man höll skenet uppe. (…) de vänner man har idag, de frågar ju faktiskt för att de bryr. Alltså ser de 
att man mår dåligt så... förväntar de si-sig också att lyssna färdigt på svaret så. (…) Den största 
hjälpen(.) eh... har(.) varit, ehm... Tre egentligen. Ehm. Dels det faktum att jag träffade min fru som 
då ha-, har gått igenom hela den här(,) processen och hon har gjort det och hon har varit medveten 
om att det(.) eh, att det kommer vara jobbiga perioder och ändå har(.) stått kvar så att säga. Ehm, 
och sen är det, eh, den gode vän som faktiskt såg till att jag kom iväg till(.) till psykiatrin, ehm, och 
som hjälpte mig att ta, ta alla kontakter med, med sjukvården och med försäkringskassan, och med 
försvarsmakten- alltså alla sådana här myndighets(,)kontakter. Och sen är det väl, ehm, den som 
man inte ska glömma, det är min. Min, eh... fyrbente, gula kompis här som har varit med i vått och 
torrt, ehm. (…) Han har varit viktig också, på sitt sätt. Så. Mm, så det är väl de tre sakerna. 
 
Filip: Då tog jag kontakt med veteranstödjare då, eh... via... [första missionens] forum då, så kom jag 
i kontakt med en veteranstödjare som direkt kontaktade läkare på närmsta regemente då. (…) Så 
hon hänvisade mig till, eh... öppenvården helt enkelt då och, eh, jag hade ju en sån jäkla tur, så jag 
fick ju tag på en, en väldigt bra, eh, psykolog där då. Som terapeut som hjälpte mig då. Som, eh... hon 
var rätt så nyanställd där och hon hade specialiserat sig just på, på sådana här olika trauman och 
sådant här då. Och där gick jag i, hos henne i... lite över ett år då. Satt jag då, innan vi kände att det 
liksom att 'nu fungerar det nog'. Så att, eh, sen efter det så har det faktiskt fungerat, eh, fungerat 
väldigt bra. (…) 
F: (…) nu hade jag ju tur för att, eh, en kille som var med mig där nere, han blev min bästa kompis 
och han bor inte så långt här ifrån heller. Så vi träffas, eh... träffades ofta och träffas fortfarande och 
då kan vi prata om sådana här saker, för vi har ju upplevt mycket av det här tillsammans då. (…) 
han har ju fått ett väldigt, eh, väldigt bra stöd ifrån. (…) Annars så skulle jag säga att(.) att stödet... 
från de närmaste, det är j-, det är ju nästan noll. Jag tror det, det är för att de vet inte vad de ska 
göra. (…) 
F: Ja, och- och, och det som jag tyckte var mest fantastiskt egentligen det var den här reaktionen 
som jag fick när jag gick ut och sa att jag behövde hjälp (…) på [första missionens facebook grupp] 
och berättade hur dåligt jag mådde och då tog ju, eh, veteranstödjaren tog ju, eh, direkt kontakt 
med mig då. Eh, via pm då helt enkelt då och skickade sitt telefonnummer och sa att jag kan ringa 
honom när som helst då. Eh, så att det j-jag skulle vilja säga att det egentligen, det är gruppen som, 
eh, som... var det som bl- verkligen hjälpte mig s-... absolut störst. För hade ingen reagerat där så 
då, då är inte jag säker på om jag hade gått vidare själv. Utan att det var ju där som jag liksom 
skickade upp nödraketen och- och... och liksom mer eller mindre bad om hjälp och sa hur jäkla 
dåligt jag mådde. 

 
 

Diskussion 

 
Inledningsvis vill jag diskutera de begränsningar som finns med de tolkningar som jag 
gör. Det sägs att handlingen av betraktande ändrar det som betraktas, samtidigt är det 
också sant att säga att det även ändrar betraktaren. Denna studie är inget undantag, för 
under tiden jag har betraktat och studerat mina deltagare har de i sin tur betraktat och 
studerat mig vilket innebär att i slutändan är vi alla lite annorlunda nu jämfört med före 
studiens början. Det ska också erkännas att det finns en svaghet i mina tolkningar helt 
enkelt för att de är utförda på egen hand och att det är i interaktion med andra vi speglar 
oss själva. Sedan för att citera ett känt citat ”quis custodiet ipsos custodes?” (vem 
övervakar övervakarna?). I fall där det finns två eller fler som bearbetar en text och gör 
tolkningar så är svaret att de övervakar varandra. I mitt fall har jag varit tvungen att 
övervaka mig själv, vara vaksam på mina personliga jäv och blinda fläckar baserat på min 
personliga bakgrund inom försvarsmakten. Men oavsett vad så är vi i slutändan alla 
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påverkade av våra sociala, politiska och personliga intressen som oundvikligen påverkar 
varandra (Bordo, 1990).  
 
För att skapa en snabb överblick kommer diskussionen vara indelad i tre delar för att 
underlätta läsningen: tolkningsdiskussion och allmän reflektion; intuitiv reflektion; och 
slutligen besvarning av frågeställningarna.  
 
Tolkningsdiskussion och allmän reflektion 
En kortare kommentar kring urvalet: På en vecka svarade 100 respondenter genom en 
enda annons. Detta var något som var lite förvånades då tidigare erfarenhet att hitta 
deltagare till en studie så har det varit svårt att hitta folk vill delta och du var tacksam till 
de som deltog, men i detta fall var det nästan det omvända som var sant. Detta var 
däremot inte helt oväntat med tanke på inställningen som medlemmarna i VRR har: 
Tillsammans hjälper vi varandra. Det var ett lätt oväntat utslag som gav upphov till en 
stor grupp att hitta fem lämpliga deltagare från som tillsammans kunde ge en bred bild 
över forskningsfrågan – Veteraners upplevelse att komma hem. 
 
Nästa punkt gäller hur avgörande en enda person, till synes, kan vara för en enskild 
individ. Att de har någon som de kan luta sig mot, som ser och hör dem samt stöttar vid 
behov. En person som anpassar sig efter dem snarare än det omvända. Just fallet Erik 
skiljer sig lite från övriga fall eftersom denna person, enligt Eriks utsago, kommer in sent 
i hans liv. Före dess beskriver han hur han vänder sig till självmedicinering för att slippa 
alla jobbiga känslor och tankar som han annars har när han är nykter. När han blir frågad 
om hur han lyckas göra sin vändning bort från självmedicinering så lyfter han fram sin fru 
som en väldigt viktig person, men även hur hans hund har en roll i det hela samt en viktig 
vän som hjälpte honom till vården. Att hamna hos vården uttrycker han också som en 
hjälpande faktor, men min tolkning är att det hade inte varit möjligt utan hans fru som 
stöttade och hjälpte honom. 
 
Sedan har jag i min personliga bakgrund inom försvarsmakten upplevt att många 
veterankollegor uttryckt att det arbete försvarsmakten gör för sina veteraner är 
otillräckligt. Sedan finns det också åsikter om att det civila inte riktigt kan förstå det 
militära och ge advekat vård till veteraner, något vi även kan se exempelvis Cecilia 
uttrycka i temat landstinget är dåligt rustade. 
 
I linje med att den civila vården har svårt att hjälpa veteraner så uttrycker många 
upplevda problem med en omgivning som inte förstå eller inte vill höra på de svar 
veteraner vill ge. Som tidigare nämnt så finns det fortfarande nyanser i det hela om att 
det börjat bli bättre, men den underliggande känslan är väldigt mycket att det saknas 
förståelse kring veteraner. Det kan röra sig från frågor du helt enkelt inte ställer eller att 
folk inte egentligen är intresserade utan bara ute efter ”de snaskiga detaljerna” som Filip 
uttryckte det. En annan underliggande faktor är att det stora problemet är egentligen att 
veteranen själv är den som blir tvingad att göra all anpassning mot samhället som förblir 
statiskt. 
 
Analys av intervjuerna i helhet 
Vid första anblick kan stora delar av intervjuerna tolkas enligt undertemana att samhället 
förstår inte, att närstående inte förstår, att försvarsmakten inte gör tillräckligt mycket och 
att landstinget inte är kapabla att hjälpa veteraner. Samtidigt smyger det in sig berättelser 
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om hur försvarsmakten gör ett bra arbete och vi har ovan sett Filip uttrycka att han fick 
väldigt bra hjälp från landstinget. I en del fall i materialet får jag känslan att det inom 
individen så finns en konflikt mellan affekt och kognition, att de känner sig svikna och att 
ingen förstår samtidigt som de kognitivt vet att detta inte är helt sant. När de sedan pratar 
om det så är det affekten som är snabbast på att agera och göra sig hörd, kognitionen 
behöver en stund på sig för att bli hörd och kan kräva rätt frågor för att framträda. 
 
Utöver detta så berättar Filip om en sak som är av speciellt intresse för att det kan ge en 
förståelse till varför deltagarna i studien upplever att omgivningen ”blir ointresserad av 
att lyssna när man börjar berätta”. 
 

(…) Sen så... önskar man väl kanske att man skulle kunna b- prata mycket mera öppet med, med sin 
närmaste som, som min fru till exempel då men. Det är ju ett val som hon måste göra också, det fick 
jag förklarat för mig också då att, jag kan inte liksom trycka det på henne 

 
Det kan vara en liknande situation som händer i överlag när det kommer till interaktionen 
mellan veteraner och omgivingen, omgivningen frågar om hur det var och upplever i sin 
tur att de blir påtryckta en hel berättelse som de kanske egentligen inte bett om från 
veteranen.  
 
Det är möjligt att om alla deltagara skulle vara medvetna om detta skulle det kunna ändra 
hur omgivningen reagerar på det de berättar och därmed öka upplevelsen av stöd och 
förståelse. Samtidigt är det också enkelt att förstå varför denna insikt har svårt att dyka 
upp av sig själv, för en känsla jag fick från många av intervjuerna var att de kände sig 
ensamma, osynliga och ohörda mitt i en folkmassa. Att de känner att de varit med om 
något som förändrar en som person och omgivningen försöker fortsätta som om det inte 
hänt. De enda personerna de nämner som förstår till viss del är de som är militärt 
intresserade eller liknande.  
 
En annan sak som slog mig var hur skilda åsikterna kunde vara kring att skicka ut en enkät 
där en får besvara kring sitt egna mående. Exempelvis så ser Filip positivt på detta medan 
Erik som fått en enkät hemskickad ser noll värde i den. Övriga deltagare har inte gjort 
någon kommentar kring enkäter över huvud taget. En lösning skulle kunna vara att en 
kort telefonkontakt ersätter enkäten och samtidigt erbjuda en mer personlig kontakt som 
ökar chansen att fånga upp någon. En annan punkt där det finns lite konflikterande 
känslor och tankar kring är att den som är i behov av hjälp måste själv söka den.  
 
Medan det är enkelt att förstå resonemanget och dela åsikten så är det nästan omöjligt att 
åtgärda eftersom förmågan att hjälpa en person också hänger på att den vill bli hjälpt. Det 
är möjligt att Adam har en tanke om att detta kan lösas genom att utbilda, eller ge ut 
information till, veteraner om varningstecken de kan hålla utkik efter hos sig själva och 
varandra, men något sådant dök inte upp i intervjun. Däremot är det inte ett helt orimligt 
förslag eftersom många av deltagarna lyft fram vikten av insatsskamrater, hur de förstår 
på ett helt annat sätt och ställer upp varandra. Ett tydligt exempel är dels Filip som 
”skickade upp nödraketen” i en grupp fylld av insatsskamrater och fick ett väldigt positivt 
och stödjande gensvar. Detta hade även föregåtts av att han läst om andra kamraters 
situationer och därmed blivit mer medveten om sin egen problematik som han tidigare 
bortfärdat. Sedan är det inte heller svårt att föreställa sig varför detta är fallet med tanke 
på att de är kamrater som de måste kunna lita på, med sitt liv som insats i vissa fall, och 
som varit med om nästintill exakt samma saker som en själv varit med om. Med bakgrund 



23 

 

mot detta skulle en utökad kamrathjälputbildning kunna vara en effektiv åtgärd för att 
öka chansen att fånga upp kamrater. 
 
Vidare har vi delen om att många verkar känna att genomförd utlandstjänst, veteranskap, 
bör ge individen ett lite högre socialt kapital. En av de tydliga motiveringarna är det som 
bland annat Cecilia och Erik uttrycker, att de gör en slags humanistisk insats för att hjälpa 
folk. Filip och Cecilia önskar båda att allmänheten skulle visa mer respekt för veteraner 
och vad de gjort. En tolkning är att detta ligger nära med upplevelsen att allmänheten i 
överlag har dålig koll på vad utlandsinsats innebär och vad svenska veteraner gör där. Det 
finns även en trötthet bland deltagarna om att bli sedda som ”sådana som vill skjuta och 
döda” som Erik uttryckte det, vilket framkommer tydligt under temat att känna sig 
oförstådd av samhället. 
 
Kopplat till att folk har dålig koll på vad en insats innebär så uttrycker de flesta av 
deltagarna rakt ut sagt att de gärna vill bli frågade om vardagslivet vid utlandstjänst och i 
vissa fall få fokusera sig på det positiva. På ena sidan kan detta tolkas som att de vill 
glorifiera utlandstjänst men den mer troliga tolkningen är att de vill normalisera och 
humanisera sitt arbete. Detta blir extra tydligt när exempelvis Adam vill bli frågad om 
”vardagliga grejer”. En annan faktor är också att de verkar vilja minnas det positiva och 
lite grann få glömma det negativa vilket Adam uttrycker tydligt med ”det är det man 
egentligen vill (…) minnas”. Detta sätt att resonera kring är knappast förvånandes med 
tanke på att deltagarna i överlag vill fokusera på det positiva eller vardagliga, särskilt när 
det finns stereotypa fördomar om att veteraner vill skjuta folk. För att bekämpa den bilden 
blir det också naturligt att fokusera på det vardagliga och positiva. 
 
Hos samtliga deltagare kan det observeras hur viktigt det är att ha en person som den 
enskilda individen kan stödja sig mot och som de upplever förstår dem. Just i Eriks fall, 
där det förekom substansmissbruk och två suicidförsök före han gör en helvändning i sitt 
liv, blir detta väldigt tydligt. Det är inte svårt att föreställa sig att Eriks väg med 
substansmissbruk hade kunna undvikits om han blivit tagen på allvar när han sökte hjälp 
första gången. Han berättade inte något om relationerna han hade då, men han berättade 
att relationen till hans nuvarande fru var den avgörande som vände hans liv i kombination 
med vännen som hjälpte honom till vården. Sedan ska hundens roll i det hela inte heller 
räknas bort. För mig är dessa berättelser sammanslaget ett tydligt tecken på hur oerhört 
viktigt det är att ha någon i sitt liv som ser en, hör en, tar en på allvar, stöttar en och hjälper 
en när du behöver det. I de andra fallen är detta kanske inte lika uttalat på samma sätt 
som med Erik, men det går att tolka vid läsande mellan raderna att de relationer de 
beskriver som positiva har varit viktiga. 
 
Intuitiv tolkning av intervjuerna 
En punkt som var initialt förbryllande var att tre av deltagarna verkade känna en slags 
skam eller generade över att de överkommit sina problem, knappt hade problem, eller att 
de tog upp sina problem när det finns andra som har det värre. Exempelvis så skrattar 
Adam till vid udda tillfällen ibland, ungefär som ett nervositetsskratt för att lätta på 
stämningen. Det är även saker som hur deltagarna stundvis tvekar över ord de väljer, 
sänker taltempo, ändrar tonläge och kroppsspråk. Små subtila signaler, ungefär som att 
de upplever en slags överlevandeskuld (survivor guilt) över att de har kamrater som inte 
klarat sig lika bra eller fortfarande kämpar när de själva börjat landa (Ford et al., 1998). 
Den tolkning som upplevs som rimligast är de känner en slags skuld för att de känner till 
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dessa kamrater men saknar energin för att själva hjälpa dem för att de behöver reservera 
all sin energi till sig själva. Detta kan observeras bland annat i fall när de pratar om ganska 
specifika detaljer när de till synes pratar om hypotetiska scenarion.  
 
Vidare blev jag snabbt medveten om den emotionella överföringen som skedde under 
vissa tillfällen, bland annat i ovan nämnda exempel, men även när deltagarna pratade om 
samhällets oförstående. Att det fanns en slags smärta bakom det hela, att medan de blev 
sårade på ett plan över omgivningens brist på stöd, förståelse, kunskap, och respektlösa 
frågor så ville de fortfarande inte säga att det var omgivningens fel eller att de skulle stå 
till svars för detta. Istället väljer de att uthärda det i en bokstavlig eller bildlig tystnad, 
antingen genom att dra sig undan eller ge ett lättsamt och ytligare svar för att det är 
enklare än att försöka förklara. Det kan vara för att det finns en underliggande förutfattad 
mening att oavsett vad de säger så kommer de dömas för det, kanske inte av alla men 
troligast av någon, och den känslan är något de gärna vill undvika vilket är fullt förståeligt. 
När omgivningen vill höra om ”de snaskiga detaljerna” eller om ”de skjutit någon” skickar 
det indirekt en signal om att deltagarna blir avhumaniserade och att omgivningen enbart 
ser en soldat som skjuter folk och är blinda för individen, som också är soldaten, som 
hjälper folk och gör ett vardagligt arbete. 
 
Slutligen så fanns det väldigt många undertoner av hur de upplever att försarsmakten 
sviker sina soldater som, enligt den gamla men välkända frasen inom försvarsmakten, 
slagits för ”Konungen och Fosterlandet”. Att detta svek sker på många olika plan, men 
främst att efter ett visst antal år så behandlar försvarsmakten dessa soldater som om de 
aldrig varit i tjänst hos dem. För även om deltagarna uttryckt det lite olika i exakta ord så 
har de uttryckt åsikten att ”försvarsmakten bör ha ett livslångt ansvar för de som tjänat, 
och ådragit sig skada eller sjukdom i följd av tjänsten, utomlands under svensk flagga” på 
ett eller annat sätt. Detta tolkas som att det är fel att referera veteraner till landstinget 
eftersom det anses vara ett steg ner i kvalitén på vården på grund av tidigare angivna skäl. 
Men den främsta och rimligaste tolkningen är att det symboliserar hur försvarsmakten 
inte längre bryr sig om deltagarna och veteraner, att denna övergång är ett inofficiellt sätt 
för försvarsmakten att avsäga allt ansvar och bekantskap.   
 
Besvarande av frågeställningarna 
Med de erkännanden som angavs i inledningen om de begränsningar som finns i de 
tolkningar som är utförda kommer de nedan att användas för att försöka besvara mina 
tre frågeställningar: 

- Vad upplevdes som det största problemet för att återanpassa sig till ett civilt liv? 
- Hur upplevdes omgivningens stöd och förståelse för deras erfarenheter? 
- Vad upplevdes som den största hjälpen för att återanpassa sig till ett civilt liv? 

 
På den första frågeställningen, ’vad upplevdes som det största problemet för att 
återanpassa sig till ett civilt liv?’, så har alla uttryckt en upplevelse att omgivningens brist 
på förståelse och stöd har varit ett av de största hindren för att återanpassa sig. Mer subtilt 
i resultatet kommer det också fram uttryck om att osäkerhet kring den egna identiteten 
också är en viktig faktor där deltagarna säger att de inte vet vad de ska förvänta sig från 
omgivningen, eller vad omgivningen förväntar sig från dem. Denna tolkning kan knytas 
till Koenig et al.’s (2014) forskning om omvänd kulturchock, hur militären lär folk att bli 
soldater men inte att bli civila igen. Ford et al. (1998) anmärker om något liknande där de 
hos amerikanska hemkommande soldater, placerade i Europa, upplevde frustration över 
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att inte få hjälp med sina problem och en chock över en tvär omkastning från militärt till 
civilt liv. Min intuitiva tolkning kring att många av deltagarna verkar känna en form av 
skuld över att de klarat sig bättre än andra kamrater de känner styrks av att 
hemkommande soldater inte ovanligt upplevt skuld över att de klarat sig när andra dött, 
blivit allvarligt sårade eller fått sina liv förstörda (Ford et al., 1998). Om en person 
konstant har denna skuld över sig kommer det påverka hur personen ser på sig själv och 
behandlar sig själv vilket troligen kommer påverka relationer med andra, den mentala 
hälsan och återanpassningen i förlängningen. 
 
Den andra frågeställningen, ’hur upplevdes omgivningens stöd och förståelse för deras 
erfarenheter?’, visade sig vara oväntat nära sammanlänkad med svaret till den första 
frågeställning. Samtliga deltagare uttryckte att omgivningens stöd och förståelse varit 
bristfälligt bortsett enstaka individer i deras liv. Dessa undantag gäller främst för en 
partner och en vän, men i överlag så har svaren varit i stil med ”stödet från de närmaste 
[har] varit nästan noll”. Den ledande teorin för detta kommer från Filip som förklarer det 
i korthet genom ”jag tror de är rädda, för att om de gör någonting så blir det fel. Så därför 
så väljer man att inte göra någonting”. Denna tolkning kan styrkas genom Ford et al. 
(1998) som fann att om de gav veteraner med familjer en familjesystemterapi (FST) så 
kunde de observera förbättringar inom stress, ångest, och depression bland 
familjemedlemmarna. En annan tolkning som knyter samman till detta är deltagarna som 
pratade om problem med att synka sig samman med sin familjen när de kom hem vilket 
framkommer under temat omvänd kulturchock. 

 
När det kommer till veteraner som återvänder hem har Ford et al. (1998) observerat att 
just ihopsynkning inom familjen kan vara problematisk. Han beskriver det som att 
familjemedlemmarna plötsligt måste omdefiniera sina roller, hierarki, intimitet och makt 
inom familjen. Det är däremot möjligt att detta inte är ett lika stort problem idag som när 
Ford et al. (1998) utförde sin studie. David beskriver hur teknikutvecklingen i stort sett 
tagit bort dessa problem för honom under temat hjälp för återanpassning. 

 
Den tredje och sista frågeställningen, ’vad upplevdes som den största hjälpen för att 
återanpassa sig till ett civilt liv?’, är av en salutogen natur till skillnad från de två ovan som 
har ett patologiskt respektive neutralt fokus. Baserat på materialet och tolkningar är 
slutsatsen att ha någon nära som förstår, stöttar, samt hjälper en att ta och hålla kontakt 
med vården är det absolut viktigaste för att få hjälp på vägen. Där ingår också att bli tagen 
på allvar när en väl räcker ut en hand efter hjälp samt att bli sedd och hörd när en gör det. 
Filip uppmanar vaksamhet och att följa upp om någon nämner att de är veteran även om 
de är inne för ett brutet ben under temat landstinget är dåligt rustade. 

 
Tugade, Fredrickson och Barret (2004) observerade i sin studie individer som har en 
förmåga att fokusera på det positiva och lämna negativa saker bakom sig. De fann att 
dessa individer hade en ökad tendens att komma ut från tuffa situationer med starkare 
relationer, högre uppskattning för livet och nya coping-metoder. Förmågan att fokusera 
på det positiva agerar som en buffer mot stress och depressiva episoder vilket summerat 
ökade individernas psykologiska hälsa. Utöver förbättrad psykisk hälsa kunde de även se 
en ökad fysisk hälsa hos dessa individer. De egenskaperna som Tugade et al. (2004) 
beskriver i sin studie passar in mot den korta beskrivingen David ger nedan gällande hans 
coping-metod 
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(…) Jag använde löpträningen, använde den för att tänka. [Kort paus] Och då kan jag tänka fritt. (…) 
Jag tänkte, jag försökte aldrig att tänka bakåt jag försöker aldrig att... jag försöker inte ändra det 
som inte går att ändra. Utan jag försöker tänka framåt. Eh, hela tiden nästa steg, att ta nästa steg 
framåt och inte, eh, grubbla på det som har varit. Det som har varit är historia, det kan jag inte 
förändra utan(,) nu står jag här och nu måste jag gå ett steg framåt eller två steg framåt. Hur ska 
jag göra för att det ska bli bättre? Jag använder den, den metoden. Inte titta bakåt, jag vet var jag 
kommer ifrån. Jag måste t-, jag måste gå framåt. 

 
Slutligen har vi det övergripande och slutgiltiga syftet med studien; att bereda väg för nya 
forskningsfrågor som kan leda till höjd kvalitén på omhändertagandet av våra svenska 
veteraner. Ett forskningsområde som kan vara intressanta är om försvarsmakten ringer 
upp veteraner som uteblir från de obligatoriska återträffarna leder till att veteraner söker 
hjälp tidigare. Ett annat förslag är att se över om utökad kamrathjälputbildningen i att lära 
sig se tecken på mental ohälsa hos sig själv och andra leder till att veteraner söker hjälp 
tidigare. För Landstinget kan man undersöka om intagande av veteraner eller kontakt 
med veterancentrum med syftet att föreläsa för vårdpersonal ökar tilliten eller kvalitén 
på vården Landstinget tillhandahåller. Ett annat studieområde för Landstinget kan vara 
att införa en rutin kring om någon nämner att de är veteran kan det vara värt att göra 
uppföljningsfrågor om det. Syftet i det fallet är att undersöka om det leder till att veteraner 
söker hjälp tidigare eller om det ökar tilliten för Landstingets vård. 
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