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Sammanfattning 

Sverige som land har inte varit i krig på 200 år, men vad som inte uppmärksammas är att svenskar faktiskt är i 

krigssituationer för svenska staten utomlands. 

Syftet med studie är att belysa svenska utlandssoldaters situation under och efter internationella insatser samt motivet 

till dessa. Detta för att få ökad förståelse för hur situationen ser ut för soldaten såväl i insatsområdet som efter 

hemkomsten samt kartlägga stödet soldaten får under och efter missionen för att identifiera eventuella brister. 

Vi har intervjuat veteraner som varit med i några av de internationella insatser som Sverige medverkat militärt i sedan 

andra världskriget. Många visade engagemang genom att ställa upp på en intervju samt genom att tipsa oss om 

relevanta faktakällor. Några resultat som framkom är: motiven till att man väljer att åka på en internationell insats 

varierar bland annat mellan att man vill hjälpa andra, uppleva något spännande, få en bättre ekonomi och att komma 

bort från rutinerna i Sverige. Okunskapen hos svenska folket upplevs som stor, de flesta civila förstår inte hur det är 

nere i insatsområdet, dock får flertalet veteraner respekt för sin insats. Psykisk ohälsa är stort utbrett bland veteraner, 

de flesta tar hjälp via ”kamratstödet”. 
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Tackord 

Vi vill börja med att tacka veteranerna som visat stort intresse och engagemang inför denna studie. Ett stort 

tack för att de öppnat sig och allt de valt att dela med sig av. 

Vidare vill vi rikta en stor tacksamhet till veteranen Simon som inte har varit en del av intervjupersonerna 

men som har visat stor delaktighet i detta arbete genom att han i egenskap av veteran försett oss med viktig 

bakgrundsinformation för att öka vår förståelse inför ämnet. 

  
Tack till er alla! 
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1. Inledning 

Det sägs att Sverige som land inte har varit i krig på 200 år, men vad som inte uppmärksammas är att 

svenskar faktiskt är i krigssituationer för svenska staten utomlands. Genom åren har Sverige skickat över 100 

000 soldater till ca 60 länder i ca 100 insatser (Försvarsmakten 2006). Om Sverige ska kunna bistå med 

soldater i ett krisdrabbat område, krävs det först en förfrågan till regeringen från bland annat Förenta 

Nationerna, Europeiska Unionen eller North Atlantic Treaty Organisation.  

 

FN är en internationell freds- och säkerhetsorganisation samt en institution för mellanfolkligt samarbete. FN 

bildades vid slutet av andra världskriget (National Encyklopedin [NE] 2012) och Sverige skickade de första 

observatörerna 1948 till Palestinakonflikten. Deras första insats med militär trupp däremot, skedde till Suez i 

Egypten, 1956. Som generalsekreterare i FN spelade Hammarskjöld en mycket aktiv roll i konflikterna som 

pågick. Hans taktik med tyst diplomati har visat sig vara väldigt effektiv och fått stor respekt. Dag 

Hammarskjöld (1905–1961) var FN:s generalsekreterare 1953–1961 (Dag Hammarskjöld 2007). 

 

EU är en benämning på ett samarbete som sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget 

(Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade det samarbetet mellan de europeiska staterna (NE 2012). EU 

har möjlighet att göra militära och civila insatser för att hantera kriser. Det vill säga, EU kan hjälpa till att 

utföra krishanteringsinsatser i länder utanför EU. Operationerna består både utav kan militära och civila 

insatser. Krishanteringen kan bland annat ske genom fredsbevarande insatser, polisuppdrag och militär 

krishantering (EU- upplysningen 2012) . 

 

NATO startades 1949 då USA, Kanada och tio andra europeiska länder ingick en allians där de skrev under 

Atlantpakten som reglerade denna alliansorganisation. År 1951 blev NATO en fast organisation där dess 

grund bygger på att främja medlemsländernas säkerhetsintressen. NATO skapar ett kollektivt försvar för alla 

medlemsländerna. Om ett land blir attackerat är det att betrakta som en attack på hela organisationen och alla 

länderna ska hjälpa varandra. Allt sen tiden gått har fler länder ansökt om medlemskap och sen 2009 omfattas 

NATO av 28 medlemsländer (NE 2012). 

 

Om regeringen beslutar att bistå med hjälp, ska Sverige skicka soldater till det område förfrågningen gällde. 

Regeringen och riksdagen styr i sin tur försvarsmakten som varje år får ett så kallat regleringsbrev som 

berättar vad försvarsmakten ska göra under året. Försvarsmaktens uppdrag kan bestå av att stödja vid större 

kriser som t.ex. naturkatastrofer, skallgång, bidra till fred vid kriser och konflikter. Omkring 1000 personer 

tjänstgör för det svenska försvaret runt om i världen (Försvarsmakten). 

 

I tidningarna kan vi läsa om strider som dödar si och så många civila samt soldater. Det pratas dock inte så 

mycket om hur solaterna egentligen har det. Men faktum kvarstår att de rest till ett främmande land och sett 

saker som vi inte kan föreställa oss. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa några av de svenska utlandssoldaternas upplevelser av att tjänstgöra i 

krigsdrabbade länder, samt förstå varför de valde att tjänstgöra i utländska konflikter. Därtill avser också 

studien att belysa det stöd som veteranerna har att tillgå samt hur de tagit del av dessa. Frågeställning och 

fokus kommer att ligga på: 

 Varför valde de att åka? 

 Hur har veteranerna upplevt sin utlandstjänstgöring samt hemkomsten? 

 Vilket stöd har de fått under och efter avslutad mission? 

Det finns mycket internationell forskning inom detta område, dock inte så mycket från Sverige. Det är därför 

som vi valt att genom studien fokusera mer på situationen för svenska veteraner. 
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Definitioner 
I arbetet kommer det att förekomma förkortningar som vi presenterar förklaringar på här: 

 Flashbacks - Återupplevelse av minnen. 

 HRC - Försvarsmaktens stödcentrum, ger stöd till deras personal. 

 IED - Improvised explosive device, betyder improviserade sprängmedel, en vägbomb. 

 Insurgenter - Motståndare. 

 MRE - Meal ready to eat, färdiga maträtter. 

 RPG - Raketgevär. 

 Stf - Ställföreträdande. 

 Veteran - En person som har erfarenhet av militär tjänstgöring. 

Kunskapsöversikt 
Vi vill i följande avsnitt ge en bild av situationen i de länder som representeras i studien. Detta för att ge en 

kort inblick i varför behovet av en fredsbevarande/skapande insats på ett eller annat sätt har behövts. Därtill 

vill vi även presentera hur stödet för veteraner ser ut samt medias roll. Vi kommer sedan att tolka 

intervjuerna utifrån denna kunskapsöversikt. 

Afghanistan 
11 september 2001 flög två flygplan in i World Trades Centers tvillingtorn. USA anklagar Al Qaida med 

fäste i Afghanistan. Talibanerna som då satt vid makten, vägrade att gå med på USAs krav om att bland annat 

lämna ut Al Qaida-ledarna till USA. USA-ledda trupper gick sedan in i landet och i december samma år 

rapporterade USA att talibanerna störtats, men meddelade att kriget kommer att fortsätta då de måste 

försvaga talibantrupperna och al-Qaida ytterligare. FNs säkerhetsråd gav den 20 december 2001, sitt 

godkännande för att upprätta en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan. Detta med målet för att bistå 

och stötta den Afghanska regeringen med att upprätthålla säkerheten i Kabul (Regeringskansliet) 

Forna Jugoslavien  
(Bosnien, Makedonien, Kroatien och Kosovo). 

Balkanområdet har länge brottats med “etniska, religiösa och provinsiella konflikter”. De ständiga 

hämndaktionerna har lett till ett ömsesidigt hat som inte försvinner. När Sovjetunionen bröt samman började 

provinserna i det forna Jugoslavien att bryta sig loss och förklarade sig självständiga, något som snabbt ledde 

till krig. I Bosnien- Hercegovina var läget lite mer komplicerat då det fanns olika områden med serber och 

kroater. Bosniens försök att bli självständigt utmynnade till ett trepartskrig mellan de olika etniska grupperna 

i landet; bosnier, bosnienserber och bosnienkroater. FNs försök att tvinga fram ett fredsavtal misslyckades. 

Då de inte hade mandat på att stoppa striderna fokuserade FN istället på det mest basala - att skydda 

lokalbefolkningen (Carlén, A., Falk, M 2012). Detta gjorde att man skickade dit utlandsstyrkor 1992. 

 

Den första FN-ledda insatsen under de jugoslaviska krigen skedde i Makedonien 1993, då man ville förhindra 

vidare spridning av konflikten (Försvarsmakten 2006). 

 

FNs uppdrag i Kroatien var att skydda de serber som bodde i landet. Detta på grund av att den kroatiska 

armen 1995 genomförde en militär operation som gick ut på att avhysa de kvarvarande serberna (ibid). 

 

I det forna Jugoslavien hade Kosovo och etniska albaner en framstående ställning fram till 1989. När 

spänningarna ökade mellan de olika etniska grupperna i Kosovo 1998 utbröt det väpnade konfrontationer och 

humanitära kriser. År 1999 beslöt NATO att skrida till handling för att stabilisera säkerheten i området (ibid). 

Liberia 
Frigivna amerikanska slavättlingar har konstant legat i regeringsställning från 1847 fram till 1980, då det 

skedde en militärkupp. Efter detta startade 1989 ett inbördeskrig i Liberia. Efter en fredsöverenskommelse 

ingrep FN 1993 för att övervaka och ge sitt stöd till överenskommelsen. Över 200 000 människor beräknas 

ha dödats i Liberia mellan 1989-2003, befolkningen utsattses för olika typer av övergrepp. Det slöts senare 

ett fredsavtal 1996 i Liberia, men 2003 var det fullskaligt krig igen (ibid). 
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Hur ser då stödet ut för soldaterna under och efter missionen? 
Försvarsmakten i Sverige har inte bara enligt förordning ett uppföljningsansvar för soldaterna efter avslutad 

mission, de arbetar även preventivt genom att de bland annat förbättrat rekrytering och utbildning. Före 

hemkomsten från en mission får soldaterna träffa beteendevetare samt psykologer, detta kallas för 

personaluppföljning. 

 

Ett hemkomstprogram väntar sedan vid hemkomst för alla som gjort utlandstjänst. Under två till tre dagar 

sker bland annat samtal, läkarundersökning samt föreläsningar om stressreaktioner. Även ett 

avlastningssamtal sker vid hemkomst, samtalet sker i grupp eller enskilt. Detta är tänkt att fungera som en 

avlastning som kan leda till behandling för allvarligare incidenter eller frustrationer under tjänstgöringstiden 

samt problem som kan uppstå vid återgången till ett civilt liv i Sverige (Försvarsmakten 2009). 

 

Efter tre till sex månader kallas soldaten till en obligatorisk återträff  då hela förbandet träffas. Här vill 

Försvarsmakten möjliggöra för uppföljning för att kunna identifiera eventuell ohälsa hos soldaterna och 

öppna upp för stödkontakt till den som upplever att behovet finns. En annan viktig punkt för återträffen är att 

bevara den goda kamratskapen som uppstår inom förbandet. Under återträffen deltar alla i förbandet i 

handledarledda gruppsamtal och då finns även möjlighet till enskilda samtal. De sitter ner tillsammans och 

pratar om hur det har varit sedan hemkomsten, för att kunna göra ett s.k. känslomässigt avslut över 

insatstiden. De får även aktuell information från tjänstgöringsområdet (ibid). 

 

Två år efter hemkomsten följer arbetsmiljöavdelningen upp med en enkät där det ställs frågor om måendet 

men även om personen vill kontaktas om stödbehov finns. Utöver allt ovan, finns även möjligheten att höra 

av sig till försvarsmakten för att få ytterligare stöd (ibid).  

Media 
Dagens media rapporterar inte endast om olika oroshärdar utan på olika sätt stöttar eller motsätter dem sig 

olika insatser. Utvecklingen av informationstekniken har gjort det möjligt för allmänheten att följa strider i 

realtid. Förr var befälhavarna tvungna att rapportera till media varannan timme om vad de gjorde. Det har 

ändrats och under fredsoperationerna på 1990-talet var exponeringen i media väldigt hög och befälhavarna 

fick besvara utmanande frågor om legitimitet och etik som var kopplade till insatserna. Medias bild kan 

också ge fel intryck eller förväntningar på fredsbevararna. 

Enligt erfarenheter från svenska fredsbevarare i Bosnien och Hercegovina så ansåg vissa soldater att medias 

bild inte stämmer överens med den bild som de själva hade bildat, och de kände att deras släktingar hade fått 

en felaktig bild. 

 

En förklaring till den starka kritik av media kan vara att bilden soldaterna hade innan de lämnade sina hem 

skapade otillräckliga förväntningar på vad missionen kunde medföra. Dessutom så kan individen haft en 

personlig uppfattning av situationen medan han/hon befann sig i uppdragsområdet, vilket kan skilja sig från 

det som presenteras i medier. För någon som lever med en "verklighet" 24 timmar om dygnet, så kan en 30-

sekunders nyhet av händelsen upplevas som missvisande. 

Ofta liknar media en fredssoldat som en “frontsoldat”, tungt beväpnad och väl utrustad. Denna skildring 

skiljer sig signifikant från den “lätt” beväpnade fredssoldaten. Dagens "fredsbevarande" kan alltså locka en 

annan typ av person att söka tjänsten (Johansson 2007) 

Forskningsöversikt 
I detta kapitel presenteras en del av den tidigare forskning som gjorts inom området. Materialet som vi har 

tagit del av består dels av internationell och nationell forskning. 

Motiv 
Fabrizio Battistellis har utvecklat en typologi för motivation (typology of motivation). Detta för att se vad 

soldater i allmänhet har för motivation till att åka utomlands på mission. Det är en modell med tre faktorer i 

sig. Den första faktorn kallas paleomodern motivaton vilket innebär att man vill hjälpa och vara användbar 

för andra och stärka bilden av sitt land internationellt. Den andra faktorn är den självorienterade moderna 

motivationen där det handlar om att tjäna pengar och göra något som kan hjälpa den egna karriären och 



 

8 
 

tillbakagången in i ett civilt samhälle. Den tredje faktorn är den postmoderna vilken innebär att motivationen 

att åka iväg handlar om äventyr och en meningsfull personlig upplevelse (Hedlund 2011).   

 

Under FNs period i Bosnien var följande de vanligaste motiven till varför svenskarna valde att medverka 

(Johansson 2007): 

 Ge ett personligt bidrag. 

 Uppleva något spännande. 

 Erfarenheten inför framtida livet, arbetslivet och personligen. 

 Man ville tillhöra en sammansvetsad grupp och känna gemenskap. 

 Lämna rutinerna i Sverige. 

Psykisk ohälsa 
Svenska veteraner löper en risk för psykisk ohälsa till följd av traumatiska erfarenheter och stridsrelaterad 

stress. Tidigare forskning från USA lyfter fram ett antal risker som har observerats på människor som varit 

med om väpnade konflikter. Man diskuterar även vilken behandling som är den bästa för veteraner med 

psykisk ohälsa, då forskning visar på att den nuvarande behandlingen är otillräcklig. Bragin (2010) skriver att 

40 % av veteranerna som kommer tillbaka från Afghanistan eller Irak har någon slags psykisk ohälsa. Bragin 

menar på att detta till viss del kan förhindras om det skulle finnas en modell som hjälper veteranerna till att få 

ett sammanhang mellan tidigare liv, missionen och förändringen hos personen för att denne ska kunna må bra 

och komma vidare i livet. Det är genomgående i texten att samhället sympatiserar med veteranerna men tar 

sig inte tid att lyssna och förstå utan den distanserar sig. Att veteranerna inte behöver berätta sin historia då 

de som lyssnar redan har skapat sig en egen bild. Detta i samband med andra faktorer kan leda till någon 

form av psykisk ohälsa. Forskning lyfter fram ett antal risker som har observerats på människor som varit 

med om väpnade konflikter.  I forskningen fokuserar man till stor del på följande problematik hos 

veteranerna. 

 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), är en psykisk störning som kan uppstå på grund av en traumatisk 

upplevelse. Ett trauma kan beskrivas som en eller ett flertal händelser av bevittnat eller upplevda situationer 

där individen reagerat med rädsla eller hjälplöshet. Det är dock viktigt att veta att det inte är händelsen i sig 

som är ett trauma, det utvecklas till ett i bristen på återhämtningen efteråt. De vanligaste symtomen på PTSD 

är (Hammarström och Månsson 2012): 

 Återupplever den traumatiska händelsen i tankar och mardrömmar 

  Ökat vaksam och lättskrämd 

 Irriterad 

 Undviker platser som har med händelsen att göra 

 Sömnsvårigheter 

  
Ångest kan beskrivas som en sorts ängslan, skräck eller panik (NE 2012) inför en befarad händelse. 

Bland Sveriges vuxna befolkning anses ca 40 % lida utav någon form av ångest (Socialstyrelsen 2009). Ett 

flertal studier har även påpekat att risken för en ångestattack ökar hos de som gör krigstjänstgöring 

(Hammarström och Månsson 2012). 

 

Depression är även en vanlig problematik hos veteraner, till stor del drabbas man av nedstämdhet. 

Symptomen har ändå en stor bredd och kan se ut på följande sätt: 

 Minskat engagemang för tidigare intressen 

 Förändrad vikt 

  Sömnstörning 

 Självmordstankar 

  
Alkoholmissbruk kan göra stora skador på både det sociala livet samt psykiskt och fysiskt (Hammarström 

och Månsson 2012). Enligt statens folkhälsoinstitut (2011) har 26% av den svenska befolkningen riskabla 

alkoholvanor, ändå har veteraner större risk att hamna i missbruket än allmänheten. 
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Anpassningsproblem anses vara den mest utbredda problematiken bland soldater, övergången från en militär 

livssituation till en civil. Denna övergång blir extra tuff för de som mår psykiskt dåligt efter tjänstgöringen. 

Symptom kan vara: 

 Aggressivitet 

 En känsla av ett utanförskap, distanserad. 

 Problem att återanknyta till familjen 

 

Det finns även indikationer på att viljan av att ta risker ökar, vilket kan i sin tur leda till att de oftare hamnar i 

bråk, bär vapen, kör för fort eller har oskyddat sex (Hammarström och Månsson 2012). 

Metod 
Detta är en kvalitativ studie då intentionen var att belysa veteranernas egna upplevelser och erfarenheter 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006). Inom en kvalitativ studie är ambitionen att förstå, tolka och beskriva 

varje situation som unik samtidigt som man vill få en förståelse av helheten (Forsberg & Wengström 2008). 

Analysmetoden går ut på att systematiskt välja ut kategorier ur empirin, detta för att ge en helhetsbild och 

presentera kärnan i materialet (Bryman 2011). Genom denna analys har vi bearbetat materialet och fått fram 

kärnan av empirin i form av olika teman, detta redovisas under rubriken analys och tolkning. 

Genomförande 
Vi kom i kontakt med en grupp veteraner på internetsidan facebook, veteraner som varit med i några av de 

internationella insatser som Sverige medverkat militärt i sedan andra världskriget. Där presenterade vi 

information gällande vår studie för att se om någon av dem ville ställa upp på en intervju samt våra 

kontaktuppgifter. De hade då möjlighet att kontakta oss på facebook, per mejl eller genom att kommentera 

vårt inlägg på gruppens sida, vilket gjorde att de kunde vara anonyma. 

Vi fick stor respons på vår förfrågan och det var många som visade sitt engagemang dels genom att vilja 

ställa upp på en intervju samt genom att tipsa oss om relevanta faktakällor.  Det var elva personer som 

svarade på vår förfrågan och vi hade möjlighet att intervjua tre på plats i Umeå och de andra per telefon eller 

mejl. Innan vi började med analysen och tolkning gick vi igenom transkriberingarna för att identifiera ord 

och meningar för att sedan kunna göra gemensamma kategorier. Dessa kategorier blev sedan grunden för 

analysen och tolkningen.  

Urval 
Då vi vill ha en så bred bild som möjligt av svenska soldaters situation har vi inte haft så många 

urvalskriterier, vi intervjuade de elva svenska utlandssoldater som visade intresse på vår förfrågan. Utav 

dessa elva veteraner hade vi möjligheten att träffa tre av dom personligen, resterande hade vi telefon- eller 

mejlintervju med. 

Litteratursökning 
För att kunskapsöversikten skulle bli så bred som möjligt letade vi svenska och internationella artiklar i 

databasen Socindex. Sökorden vi använde där var peacekeeping forces, sweden, veteraner och PTSD. Av 

detta fick vi fram många internationella artiklar men endast ett fåtal svenska artiklar. Vi har även använt oss 

av ett antal böcker för att läsa in oss på ämnet och forskningsmetoden.  

Studiens trovärdighet 
För att skapa trovärdighet i studien ville vi ha en respondentvalidering och därför skickade vi våra 

renskrivningar av intervjuerna till intervjupersonerna för att de ska kunna bekräfta att vi uppfattat deras 

situation korrekt. De flesta uppskattade möjligheten till att läsa igenom intervjun igen efter renskrivningen, 

en del var nöjda med det vi skrivit medan andra ville göra en del ändringar eller tillägg. För att öka 

pålitligheten i studien har vi efter bästa förmåga antagit ett granskande synsätt och redogjort för alla faser i 

forskningsprocessen på ett fullständigt sätt. Detta för att läsare ska kunna bedöma om slutsatserna är 

berättigade. Reliabilitet och validitet kan vara ganska svårt att skapa i en kvalitativ ansats, men i denna studie 

har vi försökt att göra det genom att vara överens om hur vi tolkar materialet, ha en bra överensstämmelse 
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mellan våra intervjuer och teorier som vi utvecklat i detta arbete dock kan generaliseringar till andra sociala 

miljöer vara svårt att göra då militärveteraner är en ganska speciell grupp. 

Metodreflektion 
Då vi använde oss av en facebookgrupp med soldater och veteraner, gick vår information ut till många 

personer i blandade åldrar så fick vi en bred bild från många olika missioner. Däremot märkte vi en skillnad 

mellan platsintervju, telefonintervju och mejlintervju. I platsintervjuerna blev det mer som ett flytande samtal 

och inte en intervju, detta blev svårare i telefon- och mejlintervjuerna. Det blev även svårare att ställa 

följdfrågor i mejlintervjuerna, men de flesta intervjupersonerna poängterade att vi kunde höra av oss vid 

vidare fundering.  

 

Att vi skickade tillbaka transkriberingarna till intervjupersonerna är både positivt och negativt då personerna 

har kontroll över vad som kommer fram i arbetet, men det kan också ställa till det för oss om de ändrar något 

som kan vara av vikt för arbetet.  

Forskningsetiska överväganden 
Gällande det etiska perspektivet meddelades varje intervjuperson om vår tystnadsplikt, rätten till anonymitet 

samt studien kommer att publiceras för allmänheten på en internetsida kallad DIVA, digitala vetenskapliga 

arkivet. För att undvika missförstånd över vad som kommer fram under intervjun, valde vi att skicka 

renskrivningen av intervjun till varje enskild intervjuperson. 

För att hålla oss på en etisk nivå i forskningen valde vi att lägga fokus på följande begrepp; frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet. 

 

Enligt informationskravet informerade vi deltagarna om undersökningens syfte och för att undvika onödigt 

intrång i privatlivet eller orsaka deltagarna men på ett eller annat sätt skickade vi intervjuns olika teman till 

deltagarna innan intervjutillfället så att de skulle få tid på sig att förbereda sig. När vi pratar om men syftar vi 

exempelvis på traumatiska minnen som intervjupersonen återberättar.  

 

Enligt samtyckeskravet finns samtycke och godkännande för deltagande i undersökningen. Det var frivilligt 

att delta och deltagarna kunde avstå från att svara på vilka frågor som helst. När som helst kunde intervjun 

avbrytas av såväl intervjuperson som intervjuare. Förhoppningsvis har intervjutillfällena medfört att 

intervjupersonerna har haft ett positivt samtal där de fått lätta sitt hjärta. Då våra frågor är känsliga inledde vi 

med att berätta om typen av frågor vi tänkte ställa och vi ville försäkra oss om att det kändes bra för 

intervjupersonen att prata om dessa frågor och vi ville försäkra oss om att intervjupersonen förstod att det var 

okej att avbryta om det blev för jobbigt eller att denne helt enkelt kunde säga ”nej jag vill inte prata om det”. 

Vi började aldrig de olika frågeställningarna genom att bara ställa frågan utan vi berättade först vad vi tänkte 

fråga om och få godkännande från intervjupersonen att detta område var okej att prata om. Under 

intervjuerna frågade vi intervjupersonerna hur det kändes, för att se till att de inte mådde dåligt av eventuella 

minnen som kom fram eller att intervjusituationen i sig var jobbig för dem. Efter varje intervju såg vi till att 

det fanns tid över för oss att stanna om intervjupersonen ville fortsätta prata utanför intervjun. Vi har även 

framfört till samtliga deltagare att de är välkomna att höra av sig om de vill fortsätta samtalet.  

 

Vi har under arbetsprocessen behandlat all persondata konfidentiellt i den mån vi har kunnat påverka detta. 

Materialet som vi fått fram används endast till forskningens ändamål och inte för något annat (Bryman 2011). 
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2. Analys och tolkning 

 I analysen och tolkningen av våra intervjuer har vi fått fram följande tre olika teman; veteranernas motiv, 

upplevelser från missionen samt hemkomsten och stödet. Under dessa teman presenteras även delar som; vid 

sidan av, kamratskapet, medias spegling och försvarsmakten. Dessa uppdelningar har tillkommit utifrån att vi 

analyserat texterna utifrån kunskapsöversikten och med kvalitativ innehållsanalys.  

Veteranernas motiv 
Det finns olika orsaker till varför en del åker på mission antingen en eller flera gånger. Vi kan dock se 

likheter med Fabrizio Battistellis tre faktorer; hjälpa och vara användbar för andra, tjäna pengar och utveckla 

karriären samt för äventyret och en meningsfull personlig upplevelse. Flera stycken hade en släkting som 

varit iväg på mission och pratat gott om det. Många gånger var det då en äldre släkting som berättat för en 

yngre person om hur det varit. En sa till exempel så här  

 

“Jag hade just gått ut lumpen. Min bror hade varit iväg på en Bosnien mission strax innan jag ryckte in i 

lumpen, så han berättade ju mycket hur det var där nere och jag tyckte det verkade fränt.” 

 

För andra är det spänningen och miljöombytet som lockar. Några åker för att de vill tjäna pengar. En annan 

stark faktor till varför vissa åker är att man vill göra skillnad och viljan att göra något bra för någon annan är 

något som driver många. Detta beskrevs fint på detta sätt;  

 

“Grundtanken är att man vill göra skillnad, man vill göra något för någon annan.“. 

 

  En person som hade flera olika motiv att åka beskrev det så här; 

 

 “Jag valde att åka av många orsaker men det viktigaste är: oavsett vad jag åstadkommer senare i livet så 

har jag i alla fall gjort något bra., ombyte/spänning och ekomin. 

 

  De som har gjort en mission och valde att åka igen nämner att de åkte den sista gången för att de ville 

avsluta på topp eller att det var en flykt för att jaga bort jobbiga minnen. Det var flera intervjupersoner som 

åkte flera gånger och menar på att det var tydlig skillnad i varför de åkte första gången och varför de åkte 

sista gången. En beskrev motiven att åka fler gånger så här;  

 

“Första gången så åkte jag för att se vad jag klarar av, det var dags att prova på verkligheten. Andra 

mission blev som en slags flykt. Sista missionen, då kände jag att det var dags att åka igen, en vända till.”. 

 

Detta visar på att något inom personen har förändrats, från att vilja ha spänningen och prova på verkligheten 

till att åka för att kunna må bättre och gå vidare i livet. 

Upplevelser från missionen 
Alla veteraner har olika upplevelser från länderna de gjort mission i och därför är det svårt för oss att göra en 

rättvis tolkning och bild, just för att det kan se så olika ut. För att ge en bred och bra bild har vi valt att 

presentera ett urval av veteranernas upplevelser utifrån deras egna berättelser. Då de har varit i olika länder 

presenteras upplevelserna under respektive land. Vi kommer även beröra delar som vid sidan av och 

kamratskapet.  

 

Utifrån tidigare forskning kan traumatiska upplevelser leda till PTSD liknande symptom. Det är 

återhämtningen efteråt som gör om händelsen utvecklas till ett trauma (Hammarström och Månsson 2012).  

Afghanistan 
En av de länderna som flest intervjupersoner varit i är Afghanistan. Beroende på vilket år de var i landet 

beskrivs det som antingen lugnt eller att det var mycket strider. En person som fått vara med om båda 

beskrev det så här; 
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”Jag hade det tyngsta vapnet på gruppen och hade som främsta uppgift att ge eldunderstöd till min grupp i 

händelse av strid. Dock blev det aldrig några strider för oss på den missionen. Den var väldigt lugn. (...)Vi 

bodde mycket ute på våra mindre baser i våra ansvarsområden. Camp Northern Lights är den största 

svenska basen och ligger i staden Mazar-e-sharif. Utöver den fanns det tre mindre baser i våra andra 

områden. Vi roterade runt på allihopa utom en under hela missionen, för att ständigt kunna bistå med vår 

sjukvårdspersonal i händelse av skador. Detta var inte alltid helt enkelt, inte bara för att det är svårt att köra 

i bergen på vägar som knappt kan kallas väg, men även i och med att man har en liten annorlunda kvinnosyn 

i det landet, mycket få kvinnor tilläts få någon hjälp från männen i byn. Men alla män hade mycket ofta 

någon form av krämpa som dom ville få hjälp med. Vilket ofta bara var påhitt. 

Det var hur som helst en lugn mission, vilket både var skönt och lite tråkigt. Är man tränad soldat vill man 

ändå göra det man är tränad för. Det är lite tabu att prata om, men alla soldater vill uppleva strid minst en 

gång i sin karriär, de som säger annat ljuger. Så det var med viss besvikelse jag lämnade landet i juni 2008. 

Den andra var mycket mer intensiv, vi var ofta ute och jobbade i våra vagnar, ute i öknen, landsbygden eller 

någon form av by. Ofta med uppgifter om att ta reda på vart fienden (insurgenter, talibaner) befann sig och 

vad dem planerade. Det gjorde vi genom att samverka med lokala afghaner, afghansk militär och polis (…) 

Det var som sagt en mycket intensiv mission, hårt arbetstryck, långa arbetspass, lite sömn, och den sömn 

man fick var oftast av dålig kvalité i en mycket icke ergonomisk sovställning på backen, stridsfordonet eller 

tältsäng. Mentalt var det också mycket påfrestande med det ständiga hotet och döda och skadade kollegor. 

Jag var f-n inte alls säker på att jag skulle komma hem levande. Den gången bomben slog ut en av våra 

vagnar och skadade två soldater, så fick min grupp mitt i natten under beskjutning gå ut ur vagnarna och 

anfalla rakt ut i mörkret för att skydda arbetet med de skadade. Denna natt skickade jag ett sms till mina 

föräldrar när jag låg och tog skydd bakom en jordhög hur jag vill bli begravd och sa att jag älskade dem, 

ifall jag inte skulle överleva. (...) 

Jag avslutar med en annan strid, som ägde rum bara en eller två veckor innan vi åkte hem till Sverige. Vi 

hade varit ute på rutinuppdrag och skulle rulla hem till campen, vi stannade våra fordon för att spana in mot 

en by vi visste hade en del motståndsmän. Och vi hade turen att upptäcka cirka 6-8 fiender som förberedde 

ett anfall mot oss, vi upptäckte det innan dem han påbörja det, öppnade eld mot dem och dödade antagligen 

allihop på en ganska så kort stund. Ett par av dom han skjuta iväg någon enstaka RPG mot oss innan dem 

var nedkämpade. På vägen in så gjorde vi high-five med varandra och sjöng sånger. Firade en 

utklassningsseger.” 

 

En del av intervjupersonerna har upplevelser som är svåra att föreställa sig, till exempel den här;  

 

“Vi kunde vara borta på Longrange patruller, vi kunde vara borta 12-13 dagar och duschmöjligheterna var 

inte dem bästa. När vi kom tillbaka till campen var vi så lortiga att vi var gröna. Vi var fruktansvärt lortiga 

men det gjorde inget för nu var vi hemma. Bara en sån sak att vi kunde sova under bar himmel på en 

stenhård tältsäng utan kudde eller nånting. För många kan det vara odrägligt men för oss var det skönt att 

sova. Det kunde vara en grop ibland, då fick vi skydd iallafall.” 

 

Flera pratar om att det finns en overklighetskänsla att vara utomlands jämfört med att vara i Sverige för att 

det inte går att föreställa sig hur det är; 

 

 ”I Afghanistan var det så långt ifrån verkligheten i Sverige. Bland annat så hittade vi en stor kontainer som 

var sprängd i bitar, som det antagligen hade legat folk i, det ger en kall känsla i maggropen. Man kan inte 

ens förstå att människor kan göra sådana saker mot andra.”  

 

Nedan följer en veterans beskrivning av en händelse som har fått stor uppmärksamhet i media: 

 

“Det som hände den dagen är väl också allmänt känt vid det här laget. Min pluton hamnade under kraftig 

beskjutning av "Small arms fire och RPG´s". Ett par gånger smattrade det obehaligt nära runt våra huvuden. 

Vilket ännu en gång fick en att göra sig mindre än vad som egentligen är fysiskt möjligt. När det skjöts som 

mest så stack inte mycket mer än mina ögon och automarkarbin upp ur stridsluckorna. Det kändes viktigt att 

hela tiden ha observation då det för en stund kändes som att fienden inte var många meter från vagnen. Men 

vi löste ut striden på ett bra sätt tycker jag och när vi visste att Alphaplutonen var på väg för att hjälpa till så 

kändes det väldigt tryggt. Men dem kom aldrig fram. Jag hörde i min telehjälm någon av dem skrika "IED 
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IED IED!"..."VI ÄR I STRID!". Varpå vi direkt drog oss ur vår strid och åkte så fort vi kunde till dem för att 

understödja där istället. Där hjälpte vi till att säkra området runt dem för att underlätta omhändertagandet 

av de skadade soldaterna som omhändertogs av sjukvårdspersonal i en av våra vagnar. Jag och min 

stf.gruppchef tog ned de amerikanska sjukvårdshelikoptrarna vid två tillfällen för att transportera Kenneth 

och hans sårade förare. Jag stod precis bredvid sjukvårspersonalen när man lastade in Kenneth i 

helikoptern. Jag tänkte att jag skulle tacka Kenneth att dem kom för att hjälpa oss och ge några krya på sig 

ord. Men ändrade mig när jag såg att han inte skulle vara mottaglig för några sådana ord. Jag skulle kanske 

ha gjort det ändå... 

Basker av... 

Vila i frid Soldat. 

Våra tankar går till dina efterlevande.” 

Forna Jugoslavien 
Bosnien, Kosovo och Makedonien är områden som härjats av oroligheter under en lång tid och flera av 

intervjupersonerna berättar om massavrättningar, etniska utrensningar och misär;  

 

”Väl nere i Bosnien så fastnar ju vissa saker mer än andra. Vi förflyttade oss mellan Serbien och Bosnien 

ganska frekvent då det mesta av utrustningen skickades på tåg från Sverige till Belgrad och vår uppgift var 

att föra in detta material till Bosnien och den plats där man valt att placera det Svenska HK, i staden Tuzla. 

Man chockades över skillnaden mellan krig och fred, samt hur hatade vi var på den Serbiska sidan och hur 

väl mottagna vi var på den Bosniska sidan. Man hade förberett sig på misär, men har man aldrig varit i ett 

krigsdrabbat land är det svårt att föreställa sig hur det är. En sak som för alltid kommer vara med mig är 

när enklaven Srebrenica utsattes för etnisk rensning av Serber. Massmorden genomfördes av Serbiska 

styrkor och väldigt få pojkar & män i åldern 15-60 år överlevde. Detta skapade en våg av flyktingar, barn, 

mödrar och äldre. Sverige och Norge lade stora resurser på att ta mot dessa flyktingar på Tuzla flygplats. 

Jag var med och tog emot dem samt hjälpte dem att få lite mat och lite tältduk över huvudet och det jag 

upplevde där under den tid det pågick är nog det tuffaste jag varit med om. Stämningen bland barn och fruar 

som mist sina män och som har vandrat i flera mil ovetandes om de ska överleva då de fördrivits från sina 

hem var kuslig och enormt ångestframkallande. En annan sådan där grej som alltid kommer finnas kvar nära 

i minnet är händelsen i Stupnido. 8:de pansarskyttekompaniet var först in i en by som blivit totalt rensad av 

Serber och väldigt många fick se och uppleva saker som ingen borde få vara med om. Brända lik, barn och 

vuxna inlåsta i källare som satts i brand, ja, helt enkelt skräckupplevelser”.  

 

Utöver det hemska berättar de också om sociala patrulleringar där de pratar med befolkningen samt att de 

blev bjudna på inhemsk sprit;  

 

”Vårt uppdrag var dels att visa närvaro, humanitärt, vi försökte stötta olika byar. Då tror jag att de hade två 

eller tre skyttekompanier, och varje kompani hade sitt eget område. Varje by har en byäldste, och vi gick 

mycket patruller och pratade med alla som bodde i byn. Hade dom det fattigt så åkte vi dit med mat och 

mycket sånt. Framförallt var det gruppcheferna som fick ta befälet och gå in och prata med folk, men ibland 

blev hela gruppen inbjuden. Visst bjöd dom på kaffe och te, men ibland bjöd de på lite starkare saker. 

Slivovitz är ett Bosniskt hemgjord sprit som de kunde bjuda på. Vi får ju inte dricka i tjänsten, samtidigt är 

det inte okej att tacka nej, men för oss som körde var det ju okej att tacka nej. Men de andra fick ju ibland 

smaka av det, de va väl inte så gott”. 

 

Några har berättat om samarbete med soldater från andra länder, som till exempel amerikaner;  

 

”Vi åkte i en konvoj med amerikaner och det står en pojke vid vägen med handen innanför täckjackan då 

säger amerikanerna ”watch the guy, he may have a gun” och några andra kastade snöbollar och då pratade 

de om att det kunde vara farligt. Senare skulle de stanna utanför en restaurang för att prata med ägaren, 

amerikanerna ställde upp fordonen och riktade kulsprutorna mot restaurangen. De söker hotbild fast det 

kanske inte finns någon där just då. Vi var lite mer avslappnade. Till skillnad mot amerikanerna; vapen på 

ryggen istället för att hålla i den, hjälm av, vi hade alltid säkerhetsväst på som andra. Amerikanerna hade 

full utrustning med vapen framme. Vi hade vakttorn inne på campen. Det var i samband med att man började 

bomba kosovo. En amerikan på campen som skulle vakta deras radiostation och så säger dem, ”we gonna 
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kill them all” helt stridsgalen. Jag försökte med” känn lugnet, vi är på ett berg jag tror inte dem kommer 

landa här”. 

 

Misären i länderna verkar göra ett starkt intryck men även att befolkningen på något sätt hittar glädjeämnen;  

 

”Det som satte sina spår var misären folk levde i och fattigdomen som fanns efter ett krig. Och de som 

fascinera mig att folk på nått sätt lyckas hålla glädjen uppe.” 

 

Många förundras över hur människor kan bete sig mot varandra, ett exempel på detta följer nedan: 

 

“Vi vart bland anat kallade till en liten by, där en liten flicka hade svåra brännskador på rumpa rygg, lår. 

Framkom under tiden vi var där att hon vart doppat i en stor gryta med kokande vatten, som straff för att hon 

inte lytt dom. som straff doppade dom ner henne i grytan, vilket dom tyckte var ett naturligt straff. Vi var dit 

flera ggr i veckan och la om såren och gav henne smärtis. Men till slut vart hon bara sämre och sämre med 

infektioner och feber, så vi beslöt på eget bevåg att köra in henne till sjukhuset i stan.... Det var nåt ja aldrig 

glömmer.” 

Vid sidan av 
Utifrån intervjuerna så framkom det att soldaterna ofta var engagerade i saker vid sidan av det primära 

uppdraget, detta för att hjälpa civilbefolkning. Det kan till exempel vara i form av att bistå med sjukvård eller 

mat till de fattiga. Där kan vi se likheter med Fabrizio Battistellis paleomoderna motivationsfaktor, man åker 

för att hjälpa andra som har det svårt. Många säger också att det gör detta för att då har de gjort något bra i 

livet vilket stödjer Battistellis postmoderna synsätt där man åker iväg för att få en meningsfull personlig 

upplevelse. Då de flesta på något sätt har kommit in på soldaters humanitära arbete är detta citat en bra 

sammanfattning;  

 

“Alla missioner jag har varit på så har svenskarna verkligen försökt att hjälpa civilbefolkningen. Det finns en 

skola i Bosnien som heter nordbat 2 för att svenskarna var där och hjälpte som så mycket under kriget. Det 

sker ju oftast helt på frivillig basis, man tar med sig saker hemma från Sverige. Många försöker ju verkligen 

att hjälpa till. I Kosovo så byggde vi en skola, då betalade soldaterna själva för byggnadsmateriel. I Liberia 

finns det även ett barnhem där svenskarna gjort väldigt mycket. Man driver alltid nåt sorts av 

humanitärprojekt på sidan av. Det handlar mycket om att skapa kontakt utan att bli en del av konflikten”. 

Kamratskapet 
Som beskrivs av Johansson (2007) så var en av anledningarna till att man ville åka till Bosnien att man ville 

tillhöra en sammansvetsad grupp och känna gemenskap. Något som de flesta veteraner poängterade som 

positivt med missionen, var just kamratskapet och gemenskapen. En viktig del av missionen är för många 

kamratstödet, kompisandan och gemenskapen. Det vill säga att man vänder sig hellre till sina kollegor än till 

yrkesmänniskor (psykologer, beteendevetare etc.) som finns tillhands. Man behöver inte förklara varför man 

känner som man gör och de blir som en familj. Oftast upplevs det som att det inte finns en förståelse och 

kunskap från yrkesmänniskornas sida om det som veteranerna har varit med om;  

 

“Det är väldigt sällan vi söker stöd och hjälp av yrkesmänniskor, den erfarenheten jag har är att vi söker oss 

till varandra. Det gör vi för att de inte har varit där och det är svårt att sätta sig in i situationerna vi har vart 

i. Det är kamratstödet som hjälper. Psykologerna som jag träffat efter missionerna har inte varit insatta i 

vart vi har varit, vem det är dem pratar med, dem har inte varit på plats. Dem borde komma ner och känna 

av miljön, värmen med full utrustning, då hade de kanske anat stressen av att vara med i krig. Det är alldeles 

för få som har koll på det. Jag tror inte det finns en psykolog som gjort soldatgöra så de vet vad det är vi 

utsätts för. Dem har ingen aning”. 

 

Många tycker att det helt enkelt är lättare att vända sig till någon som har varit med om samma saker och 

förstår vad denne går igenom. Det finns en gemenskap som ingen utesluts ifrån utan oavsett vilken mission 

de varit med på blir de mottagna med öppna armar av varandra.  
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“Jag hade aldrig jobbigt när jag vara nere på missionerna, även fast man var med om traumatiska 

händelser. Man har ju alltid sina kamrater och arbetskollegor i närheten och du upplever alltid det som sker 

tillsammans med någon. Du är aldrig själv om dina upplevelser och det gör att du snabbt kan "debriefa" 

genom att snacka om det som hände direkt.” 

Hemkomsten och stödet 
I följande kapitel berörs inte bara hemkomsten och stödet som finns för veteraner utan även svenska folkets 

bemötande gentemot veteranerna vi intervjuat samt media och försvarsmaktens agerande.   

 

Före och efter hemkomsten samordnar försvarsmakten bland annat personaluppföljning och ett 

hemkomstprogram. Vad vi däremot kan se utifrån intervjuerna så är det ett antal veteraner som gärna skulle 

se att det fanns mer inslag av individuella samtal både innan och efter hemkomsten, det kan vara svårt att 

öppna sig inför en hel grupp. Som tidigare nämnt så väljer även de flesta att vända sig till kamraterna i stället 

för till en psykolog. Då många veteraner löper stor risk att drabbas av PTSD, ångest, depression och 

anpassningsproblem (Hammarström och Månsson 2012) när de kommer tillbaka till Sverige har 

försvarsmakten ett stort ansvar att ha ett fungerande hjälp- och stödprogram. Därför är det viktigt att 

veteranerna får den hjälp och förståelse från andra som behövs för att kunna återhämta sig på ett bra sätt. 

Som Bragin (2010) beskriver pratar många om svårigheter att börja vardagslivet igen efter hemkomsten, så 

här berättar en person som var på mission mellan 1993 och 1995;  

 

”Jag har dock under flera års tid efter missionerna haft mer eller mindre jobbigt att bearbeta det man 

upplevde och allt av det behövde inte heller vara "jobbiga händelser". Bara det att man tappade kontakten 

med alla de som man kommit så nära under tiden. Man knyter grymma band med de som man upplever 

jobbiga saker med. När missionen är slut försvinner alla till sitt och man kan, om man inte har ett stor 

socialt skyddsnät, bli väldigt ensam. (...) De som dessutom finns kvar är ju inte så intresserade av att höra 

samma historia 72 gånger om en händelse de absolut inte kan relatera till. Av försvaret fick de som kom hem 

från BA01 möjlighet att träffa psykologer och läkare under dagarna för avmönstring. Jag tror att många var 

glada för att vara hemma och inte tog så stort allvar på den PTSD som vi blev informerade om. Försvaret 

jobbade dock hårt med just att debriefa folk som kommit hem, men jag tror att man tog för enkelt på behovet 

efter en stunds vistelse hemma. (...) Jag tror att man inte riktigt tänkte på att symptom inte kommer direkt, 

oftast när man varit borta en längre tid hemifrån så är ju händelsen att komma hem så otroligt positiv så den 

tar över och man känner inte efter hur man egentligen mår. Sedan tar det så klart tid att bearbeta och 

komma underfund med vad man egentligen varit med om”. 

 

En del beskriver att känslan av trygghet försvinner när de kommer hem till Sverige för att då har de ingen 

skyddsutrustning eller stödet av de nära kamraterna på samma sätt längre;  

 

“Just det här med trygghetskänsla tror jag är många som tappar tryggheten när man kommer tillbaka, det 

tror jag många upplever som jobbigt. För du bor på en bevakad camp och du får aldrig lämna den om det 

inte är minst två personer, bär skottsäker väst och vapen. Det gör att du känner dig trygg, det kan kännas 

avklätt när man kommer tillbaka”. 

 

Stödet från försvarsmakten upplevs som väldigt olika, en del tycker att det är bra stöd och andra tycker inte 

att det är bra utan det borde vara något utöver det som erbjuds; 

 

 ”Stödet var väldigt dåligt. Det som hände var att efter explosionen samlades hela plutonen i ett avskilt rum, 

ja vet inte varför men de serverade öl. Kanske för att lugna ner oss. Sen kom bataljonchefen dit och 

berättade att killen hade dött. Killen levde ju då han åkte iväg med ambulansen, men dog 20 minuter senare. 

Så det blev ju en väldigt tråkig stämning. Men sen sa dom att det skulle i alla fall komma ner några 

psykologer från Stockholm, men jag tror att det tog ca 2-3 dagar innan dom kom ner. Så fick vi sitta i ring 

och prata öppet, ”hur tycker ni om det här”. Något sorts bearbetningssamtal, men aldrig några individuella 

samtal. Man kände ju inte alla heller, en del sa inget andra väldigt mycket och andra var ledsna. Man är 

kanske inte så öppen om man inte känn alla heller och känner sig trygg. (...) I en vecka ungefär så var det lite 

samtal, och en pågående polisutredning över vad som hänt. Det var inte så mycket mer än det. Sen kom vi 

hem till Sverige och då var de det vanliga, nåt form av ett samtal. (...) Jag tror att det bara var ett 
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gruppsamtal, kanske ett individuellt Men dom erbjöd mer samtal om man hade behovet. Man kanske skulle 

ha bearbetat mer. Men från början var man som i ett vakuum, en chock. Jag tror att jag var arbetslös, men 

jag hade inget att göra och började fundera mycket, fick många flashbacks och mådde alltmer dålig och blev 

mer osocial. Jag förstod att jag behövde hjälp och kontaktade den dåvarande stödenheten som fanns. Dom 

var ganska bra faktiskt, de fixade en kontaktperson i min stad som jobbar på regementet, som jag fick träffa 

först (...) Då fick jag ganska mycket stöd, de kopplade in försäkringskassan och kartlade vad jag kunde göra i 

stället, så de fixade in mig på en skola i en kommun i närheten. (...) I skolan kunde jag känna att det gick bra 

att plugga men jag mådde inte psykiskt bra, fick många flashbacks. Så då fick jag träffa en psykolog som var 

expert på just sådana händelser, hon kom fram till att det är PSTD (...) Det var ju inga ekonomiska 

begränsningar i huvudtaget från deras sida." 

 

Stödet har utvecklats till att bli mer omfattande och veteranerna får stöd när de har behov av det. Sen 

reflekterar många över att det inte är lätt att öppna sig när man sitter ett gäng män i en grupp och ska prata 

känslor. Då kommer den stereotypa bilden av att en man ska vara macho fram, men många nämner att 

individuella samtal vore bra: 

 

”Man kan säga att stödet där nere inte var bra, där borde försvarsmakten kanske ha lagt ner mer resurser på 

att ta hand om människorna. Kanske nåt individuellt samtal och nån uppföljning? Det hade även varit bra 

om plutonchefen hade mer kunskaper om hur man märker signaler och tendenser. Men med ett gäng grabbar 

måste det vara tufft, det är ju fult att bejaka känslor. Men rent ekonomiskt var det bra.” 

 

Minnen och drömmar från mission är något som nämns ofta, att det kommer när hemkomsten har lugnat ned 

sig och veteranerna reflekterar över vad de varit med om: 

 

“Jag har inga fysiska men, men har fortfarande drömmar/mardrömmar 10 år efter avslutad mission. I början 

var de väldigt verklighetstrogna, men för vart år som går blir de mindre och mindre verklig. När vi kom hem, 

vart vi inkastade i ett rum med en nyutexaminerad psykolog, utan någon som helst kunskap om vad det 

innebär att åka på mission. Tänk er själva, då kommer det in ett gäng grabbar, som blivit oerhört 

hopsvetsade under allt vad det innebär att leva tätt ihop under så pass lång tid och sådana förhållanden. Alla 

sitter tillsammans, och det enda man tänker på är den väntande friheten, det är en utopi att tro att någon i 

detta läge skulle öppna sig för en främmande psykolog. Det hade nog fungerat betydligt bättre om man hade 

tagit detta någon vecka senare, och enskilt, gärna kanske presenterats för människan i fråga innan man åkte 

ner, för att ha en lite igenkänningskänsla efter missionen. Man behöver landa lite i vardagen för att kunna 

sammanfatta vad man varit med om, därför skulle det nog bli bättre med samtal/uppföljning senare. Det 

kändes bara som att detta stöd/hjälp var något snabbt och haffsigt genomfört, för att ha det på papper, och 

senare kunna säga ”Vi från försvarsmaktens sida har minsann gjort vad vi ska”. 

 

Kamratskapet är alltså något som hjälper de flesta när det är som jobbigast: 

 

“Det är väldigt skönt att du har dina kompisar, och de är väldigt socialt, alltså du har ju vänner omkring dig 

och det tror jag är största bekymret för många det är att man lämnar den kretsen, och så det blir som ett 

vanligt liv, så det ju väldigt inrutat allting du har ju dina rutiner, man behöver aldrig tänka på vilka kläder 

man ska ha, vilken mat man ska äta, allting är som bestämt för man behöver ju inte fatta så många beslut, 

livsavgörande beslut på den biten utan, det är väldigt speciellt. 

Det har utvecklats mer och mer, det blev bättre stödsamtal och på min sista mission så hade vi alltid 

gruppmöte efter att vi varit ute och kört tillbaka till campen, vilket var väldigt skönt. Det kallas 

förbättringssamtal. Nu är även försvarsmaktens hemsida förbättrad med mycket information för veteraner”. 

 

Några nämner att de drabbats av PTSD eller haft liknande symptom som ångest eller depression;  

 

“Under den andra missionen så hade jag mycket mardrömmar. Jag dog alltid i drömmen, instängd i 

stridsfordonet. Vaknade många gånger med panikångest, kallsvettandes och andnöd. Flera gånger vaknade 

jag av att jag stod upp och försökte öppna väggar, eller fönster i tron om att jag var i fordonet och skulle ta 

mig ut för att få luft eller bara rädda mig själv. Det satt i ett halvår kanske. Och visst har man varit lite 
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smådeprimerad och känt sig utanför samhället, saknat motivation och så vidare vid en ganska lång tid efter 

hemkomst. Vänner som glidit ifrån en, förhållanden som gått åt skogen och tråkiga jobb man inte trivs med.” 

  
För att en veteran ska få individuell hjälp måste denne höra sig till försvarsmakten;  

 

“Efter Afghanistanmissionen så blev jag riktigt dålig, jag fick PTSD och var under isen väldigt länge. Det 

gick snabbt att få hjälp. Mina föräldrar upptäckte det först, jag ringde ett samtal och efter ett dygn ringde en 

specialist från min stad och frågade hur jag hade det och körde en liten telefonintervju. Sen fick jag träffa 

specialisten ca 10 gånger, det gick väldigt snabbt och smidigt.” 

 

Det kan vara känsligt att erkänna för sig själv att man har problem och många kanske inte vill höra av sig till 

försvarsmakten för att få den hjälp som behövs. Sen är PTSD ett stort begrepp som inrymmer mycket, vilket 

gör att symptom kan visa sig men för det behöver det inte vara PTSD;  

 

”Eftersom att det är en stor omställning i livet och man måste få en chans att bearbeta det. För det går inte 

över bara så där. Jag kan ha symptom som ingår i begreppet PTSD men det betyder inte att jag har PTSD 

för det. Det är så skönt att kamraterna man har varit där med, säger att ”det är bara och ringa, strunta i om 

det är mitt i natten” och då vet jag att det är så. Men när en vanlig kompis säger att det är bara och ringa då 

tänker jag att ”nej, det är inte ok att ringa den personen mitt i natten”.  

 

Ofta är det så att man måste höra av sig till Försvarsmakten och be om hjälp. Men många är lagda på så vis 

att man inte vill höra av sig. Då är den gemenskapen och kamratskapen bra för man behöver inte förklara 

varför man känner som man gör. Efter hemkomsten är det flera som nämnt att de känner sig annorlunda, 

svara på samma frågor och så måste att de hela tiden försvara varför de åkt på mission. När de försöker 

berätta vill inte folk lyssna;  

 

”Man blir en outsider när man kommer hem, vanliga frågor man får är; “vad fick du för lön eller har du 

dödat någon?” Mestadels så frågar folk om hur det varit, sen när jag ger dem sanningen har dem inget svar. 

Man tar lite avstånd från dem som inte orkar lyssna. Till och med folk på stan kunde komma fram till mig när 

jag satt och fika iklädd uniformen; “har du dödat någon?” Många vill att man ska ta en politisk ställning, 

varför vi ska vara där. Ja det är ju inte jag som bestämmer det, men nu får flickor gå i skolan. Alla får inte 

syra i ansiktet på väg till skolan, vissa får det fortfarande, men det är ju för att det finns de som inte vill att 

de ska gå i skolan. Det är så det är och vi gör vad vi kan för att tjejerna ska få gå i skolan. Folk säger bara; 

“nej men så är det inte”. 

“Har du dödat någon?” 
Som rubriken uttrycker får många veteraner ofta den frågan efter hemkomsten, den vanligaste frågan är just 

“har du dödat någon” eller “har du sett något äckligt?” De som vi har intervjuat berättar även om att de har 

blivit kallade för både barnamördare och dum i huvudet. En del uppfattar det som att det är dem i egenskap 

av soldat som ska försvara varför de ska åka utomlands när det egentligen ligger hos politikerna att förklara 

det för allmänheten. Andra blir påhoppade med påstående om att de tar en politisk ställning genom att åka på 

en utlandsmission. Många veteraner uttrycker en önskan av att svenska folket ska få en ökad kunskap och en 

förståelse för varför man väljer att åka. Flertalet veteraner tycker att medias bild inte stämmer och det är den 

bilden som allmänheten får ta del av (Johansson 2007). Däremot är ändå att de flesta veteraner är stolta över 

vad de åstadkommit och får respekt för det. Flertalet personer vi har intervjuat tycker att det finns en 

okunskap i Sverige om varför det pågår en insats i Afghanistan, att folk inte vet vad konflikten grundar sig i. 

En veteran nämner detta citat; 

  
”Va! Jag visste inte ens att vi hade soldater i Afghanistan ”. 

        

Många upplever det som att folk vill veta hur det har varit men kan inte riktigt relatera till vad som berättas 

att de helt enkelt inte orkar lyssna i mer än ett par minuter;  

 

“När man kommer hem och ska förklara och berätta för föräldrar och kompisar så orkar dem inte lyssna. 

Det är så enkelt att man orkar lyssna kanske 20 minuter. Har man då 8 månaders erfarenheter att berätta om 
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på dem 20 minuterna blir lite svårt. Bemötandet har varit olika. Vissa tycker jag är helt dum i huvudet som 

sticker i väg och riskerar livet. Men det är ju så om ingen gör, så gör ingen det. Sen finns det dem som tycker 

att det är helt fantastiskt, att man ställer upp, orkar och vågar. Det känns många gånger som att de som inte 

förstår är heller inte insatta i problemen och hur konflikten grundar sig. Medans de som har bättre koll, dem 

har lättare att förstå varför man åker. De gånger som man blivit aggressivt bemöt, “va f-n är du ute och 

krigar, skjuter barn” och allt som de får för sig. De tror att alla är som de få jänkarna man ser på tv. Tyvärr 

är det dem som hamnar i media och det är dem som blir referensramar “att så gör ju alla soldater” (...) Det 

kändes som ett direkt påhopp på mitt engagemang om man ska kalla det så. Att de ifrågasatte mig och tyckte 

jag var dum i huvudet. Då blir man ju ledsen och vill försvara sig och förklara”.        

 

Flertalet nämner att allmänheten inte har kunskap om det stora arbete svenska soldater gör utomlands. De får 

ofta en stämpel av att vara krigshetsare, att de gör det för pengar eller att de åker ut för att döda folk. 

 

“Folk har som sagt dålig koll på vad som händer och jag tror man trivs med att inte veta. De som åker och 

söker den här typen av händelser intresserar sig så klart, men jag tror Svensson i allmänhet struntar i det. 

Oftast får man kommentaren "Såg du något otäckt?" när man berättar att man gjort FN tjänst för folk vill 

höra läskiga detaljer. Oftast svarar man "Jo visst, men man kommer ju ihåg de trevliga och roliga sakerna 

som hände mer..." för man vet att man ändå inte kan förklara så de förstår i varje fall”. 

Medias spegling 
Majoriteten anser att media vinklar händelserna som sker utomlands för att få sälja och spektakulära nyheter, 

de vill tjäna pengar och locka tittare. Just därför kan veteranerna känna att media uppmärksammar det 

negativa som händer där borta men inte det positiva. Som det beskrivs av Johansson (2007) kan det vara svårt 

att visa en rättvis bild av veteranernas situation i 30-sekunders nyheter. Ofta upplevs det som att de 

humanitära insatserna glöms bort i media, när det faktiskt är så att soldaterna gör väldigt mycket. Så som att 

de på frivillig basis tar med sig material från Sverige och bygger bland annat skolor för att stötta landet de är 

i. I själva verket verkar det som att veteranerna har tappat förtroendet för media på grund av alla felaktigheter 

och syftfel, men det finns även positiva delar;  

 

“Media är jättedålig på att rapportera om det som händer. Samtidigt håller Försvarsmakten inne med 

ganska mycket, eftersom att det inte går att lämna ut hur mycket som helst. Boken “Krigare” beskriver livet 

för de svenska soldaterna väldigt bra (...) Jag som varit där och läst dagliga rapporter kan ju läsa mellan 

raderna av det som står i nyheterna, men det blir svårt för någon som inte är insatt (...) Det ger ju en skev 

bild när de väljer vad som ska uppmärksammas samtidigt som man förstår att det finns saker som inte är så 

bra att visa. Det är ju strider och folk som dör på ganska brutala sätt. Det verkar ju även vara så att om man 

ger media något positivt så är det mycket få som är intresserade, men händer det något negativt så är 

intresset från media stort. Då blir det en väldigt skev bild. Men jag tycker att det ska vara medias skyldighet 

att rapportera om vad som händer, speciellt när det handlar om svenskar. Men de tycker att det är för farligt 

för att ha någon stationerad där, dom skickar ner i efterhand. Som SIDA, som bara sitter på campen för att 

de tycker att det är så farligt, även fast Försvarsmakten erbjudit sig att de kan åka med soldaterna för att få 

skydd. Men SIDA vill inte förknippas med Försvarsmakten... Men det säger inte media något om, för det är ju 

så svårt att säga något negativt om de som ska hjälpa folket jämfört om de ”som baraska skjuta på 

oskyldiga” som många verkar tro.  Eller som när SVT filmade “krig för fred”, då de tog upp en scen då en 

kapten säger, “ja men då tar vi lunch då” efter att ha kallat in flyg och släppt en bomb mot ett flertal fiender. 

Det är den bilden media tycker är intressant, när det blir effektfullt och skriverier om det.” 

Försvarsmakten 
Omkring 1000 personer tjänstgör under försvarsmakten runt om i världen, det är många människor att 

ansvara över (Försvarsmakten). Det kom det fram en otrolig bredd gällande åsikterna om försvarsmakten, så 

vi har valt att redovisa en stor del av åsikterna nedan, men man kan se att försvarsmakten har utvecklats och 

beroende på vad veteranerna varit med om är åsikterna delade.  

Det finns dels positiva åsikter: 
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“Gällande försvarsmakten har jag egentligen inget att invända på, jag tycker att dom sköter sig ganska bra. 

Jag upplevde det som att i samband med att det hände något, som sparades det inte på några som helst 

resurser. Men kanske hade min åsikt sett annorlunda ut om ex min bil kört på en IED och jag förlorat ett ben. 

Sen när vi kommer hem är det den svenska sjukvården som tar över vården även om försvarsmakten 

naturligtvis har ett arbetsgivaransvar.“  

 

Och här kommer ett till positivt citat: 

 

“Jag tycker att försvaret eller som vi brukar säga den gröna firman sköter sig. Visst själv klart skulle det 

vara roligt om vi kunde visa vår uppskattning till våra soldater på ett bättre sätt. Då jag tycker att Sverige 

skäms lite över det vi gör. De behandlar alla lika rik som fattig snygg som ful. Jag tycker att försvarsmaktens 

agerande mot mig som soldat var positivt.” 

 

En annan nämner att han känner stort förtroende för försvarsmakten: 

 

“Jag anser att försvarsmakten har blivit riktigt bra på att ta hand om soldater som kommer hem från mission. 

Man erbjuds hjälp på plats, obligatorisk psykologträff direkt vid hemkomst och ett halvår efteråt där dem gör 

sitt bästa för att snappa upp sådana som mår dåligt men inte söker hjälp frivilligt. Man får verkligen den 

hjälp man behöver är min uppfattning. Och det är tryggt att känna”. 

 

Men det finns även negativa åsikter:  

 

“Försvarsmakten behöver bli bättre på att informera om vad vi gör utomlands. Folk har i allmänhet inte den 

blekaste aning om vad som händer. Gällande deras agerande mot soldaterna så ser det bra ut på pappret 

men det är mest spel för gallerierna.”  

 

Sen uttrycks det att försvarsmakten har förändrats sen värnplikten har tagits bort;  

 

“Det har blivit annorlunda sen värnplikten togs bort. Nu sätter man värde i att folk kan springa fort och 

hoppa högt, inte att folk har erfarenheter och kan föra sig och lösa situationer på ett helt annat sätt själv. 

Man löser det och är handlingskraftig. Det vi levde på förr var att alla hade samma tänk, man sökt frivilligt 

och sen kunde man sluta. Nu skriver man på kontrakt på hur många gånger man ska åka på ett visst antal år. 

Är man omotiverad så blir man inte en bra soldat. En bra soldat blir en bra soldat om man gör saker man 

själv vill, att man är motiverad att göra det frivilligt.” 

 

Nedan följer ytterligare exempel på åsikter om försvarsmaktens marknadsföring: 

  
“Idag jobbar de på ett annat sätt än förut eftersom värnplikten har tagits bort. Sen har det bekymmer då de 

har ganska dåliga löner. Deras marknadsföring går ut på att göra det häftigare än va det är. Göra det mer 

tilltalande, lite mer amerikaniserat. Än har de inte lyckats få med tillräckligt med folk. Det slog mig att folk 

som kommer direkt från lumpen tror att det ska bli mer pang pang och vi som varit på mission för kollade 

vart man kunde köpa godis… Marknadsföringen när jag gjorde FNtjänst för länge sen så var det inte alls så 

stor marknadsföring och inte samma stuk som idag. Utan jag tycker den var snällare då.” 

  
Sedan nämner en intervjuperson att alla kanske inte behöver hjälp, men att hjälpen finns vid behov. Det 

kommer förmodligen alltid att finnas delade meningar: 

 

“Jag tycker hjälpen som finns att tillgå är tillräcklig, men då har ju inte jag behövt hjälp så kan inte svara till 

hundra procent. Men skulle bli förvånad om någon inte tyckte det.” 
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3. Slutsatser och diskussion  

Syftet med denna studie var att belysa svenska utlandssoldaters situation under och efter internationella 

insatser samt motivet till dessa. Målet var att få ökad förståelse för hur den verkliga situationen ser ut för 

soldaten såväl i insatsområdet som efter hemkomsten samt kartlägga stödet soldaten får under och efter 

missionen för att identifiera eventuella brister.  

 

I studien har vi valt att ta med alla 11 veteraner som visat intresse för studien, samtidigt som detta medför att 

vi får en större bild av vad dessa tycker och varit med om, samtidigt som det blir svårt att ta med vad alla 

sagt. Då vi har haft relativt många intervjupersoner har vi valt att ta med så mycket som möjligt från deras 

intervjuer då vi inte vill gå miste om värdefull information. Nedan beskriver vi de tydligaste resultaten som vi 

tolkat ur materialet vi presenterat tidigare i studien. 

Varför valde de att åka? 
Enligt (Johansson 2007) var följande motiv de vanligaste, vilka vi även känner igen från intervjuerna; man 

vill ge ett personligt bidrag och få en känsla av att ha åstadkommit något i livet. De får en möjlighet att göra 

något åt eländet och hjälpa andra att få ett drägligare liv. En annan drivande faktor är att uppleva något 

spännande. Man vill tillhöra en sammansvetsad grupp och känna gemenskap, många upptäcker nog denna 

gemenskapskänsla redan i lumpen, som nu heter grundläggande militär utbildning, GMU. Genom att göra 

mission får de mer erfarenheten inför framtiden och utvecklas personligen. För en del handlade det om att 

göra något häftigt och de ville pröva på verkligheten. De vill lämna rutinerna i Sverige, vissa ser det som en 

flykt från det vardagliga livet. Att göra utlandstjänst då det gynnar framtida arbetsliv. Pengarna var en stor 

faktor, de flesta anser inte att lönen är särskilt bra men då man är borta en sådan lång period kan man spara 

av lönen under missionen. Att ha släktingar som pratar gott om att vara på mission är många gånger en 

eggande faktor.  

Vid sidan av 
Något som enligt oss och även de flesta veteraner vi intervjua inte uppmärksammas så mycket är arbetet som 

vi valt att kalla “vid sidan av”. Vid missionerna har soldaterna vid ett flertal tillfällen hjälpt civilbefolkning, 

till exempel genom att bistå med sjukvård eller mat till de fattiga, hjälpa till på skolor och barnhem. 

Soldaterna kan då frivilligt välja att ta med sig saker hemifrån Sverige för att bistå med detta. Man kan delvis 

se media som “boven i dramat” gällande bristen på uppmärksamheten kring detta. Som framkommit tidigare i 

arbetet verkar media mest vara ute efter att sälja och locka tittare med spännande nyheter. Veteranerna har ju 

själva varit på plats och de flesta känner att media vinklar verkligheten. Soldaters vilja att hjälpa till och att 

de faktiskt gör något bra under missionen verkar inte vara lika intressant för media. Samtidigt som det 

uttrycks att media bör rapportera mer om vad som händer, finns det ju även en sorts restriktion från 

försvarsmaktens sida. De vill ju heller inte att allmänheten ska få för mycket information, ”svensken” kanske 

inte bör eller vill känna till allt som händer där nere. 

Hemkomsten och kamratstödet 
Gällande stödet och hemkomsten så har försvarsmakten en bred plan för att ta hand om soldater och 

veteraner, men som det framkom tidigare i studien så upplevs en brist på individuella samtal. Det kan vara 

svårt att sitta i en grupp och öppna sig när man bara vill komma hem, samtidigt som 

psykologen/samtalsledaren många gånger inte har så stor kännedom och förståelse för vad de varit med om. 

De flesta veteraner väljer därför att vända sig till varandra, ett så kallat kamratstöd. De har under missionen 

ofta blivit som en familj och känner att de kan ringa till varandra dygnet runt. De får då stöd av någon som 

verkligen vet vad de gått igenom. När vi pratar om stödet kan det vara bra att vara medveten om är att vi 

endast har fått en bild ur veteranernas perspektiv, inte försvarsmaktens. Om vi hade kommunicerat med 

försvarsmakten hade kanske studien sett annorlunda ut. 

Hur har veteranerna upplevt sin utlandstjänstgöring samt hemkomsten? 
I studiens process har vi fått ta del av många olika historier. Veteranernas upplevelser från 

missionen/missionerna delar sig otroligt mycket, detta beror bland annat på vilken mission de varit på och 

vilken befattning de haft i tjänsten. Det är värt att tänka på att vi intervjuade 11 stycken veteraner och vi har 
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fått en bred bild av deras upplevelser och åsikter men det finns väldigt många fler veteraner som förmodligen 

har upplevt och tänker annorlunda. Vi har alltså fått en bred bild av upplevelserna men det är svårt att ge en 

enhetlig bild inom detta område, då alla människor och missioner är unika. Då vi intervjuade veteraner via 

mejl, telefon och på plats fick vi ut olika från intervjuerna, detta är dock inget vi ser som negativt. Självklart 

är det enklare med intervjuer på plats, men vi fick ut bra information även från mejl- och telefonintervjuerna. 

Vi anser att det var riktigt bra att gå genom facebookgruppen vi kom i kontakt med för att genomföra 

intervjuerna, vi fick en stor variation på missioner och upplevelser.  

 

Till sist vill vi rekommendera vidare forskning inom ämnet, då detta är något enligt oss väldigt viktigt och 

det finns så mycket mer att ta lärdom av. Det som enligt oss skulle vara viktigast att göra fortsatt forskning 

inom är hur stödet för soldater och veteraner skulle kunna utvecklas ännu mer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

4. Referenslista 

Bragin M. Can Anyone Here Know Who I Am? Co-constructing Meaningful Narratives With Combat 

Veterans. Clinical Social Work Journal [serial online]. September 2010;38(3):316-326. Available from: 

SocINDEX, Ipswich, MA. Accessed November 23, 2012. 

Carlén, A., Falk, M (2012) ”Svenskar i strid”. Albert Bonniers förlag. 

 

Dag Hammarskjöld 

http://www.daghammarskjold.se/ Hämtat: 2012-10-20 kl:09.12 

 

EU-upplysningen. 

http://www.eu-upplysningen.se/EU-i-Varlden/Militar-och-civil-krishantering/ 

Hämtat: 2012-10-18 kl:17.03 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier.(2:a upplagan). Stockholm: 

Natur och Kultur 

 

Försvarsmakten, ”hemma igen”. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Jobba-har/Lediga-jobb/Arbeta-

internationellt/Hemma-igen/ 

Hämtat 2012-10-16 kl:13.37 

 

Försvarsmakten, “om försvarsmakten”. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/ Hämtat: 2012-11-06 kl.22.06 

 

Försvarsmakten (2006). ”Utlandsstyrkan i fredens tjänst, försvarsmaktens internationella insatser.” Malmö: 

Bokförlaget Arena: 

 

Hammarström, F & Månsson, K (2012) 18 år efter Bosnien, svenska Bosnienveteraners psykiska hälsa och 

psykologiska utveckling” Umeå universitet 

 

Hedlund, E. (2011). What Motivates Swedish Soldiers to Participate in Peacekeeping Missions: Research 

Note. Armed Forces & Society (0095327X), 37(1), 180-190 

 

Johansson, E. (2007). Peacekeeping in a Turbulent World: Experiences of Recent Peace Operations from a 

Swedish Perspective. International Review Of Sociology, 17(1), 55-71. 

 

Nationalencyklopedin - Atkantpakten 

http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/atlantpakten Hämtat: 2012-10-18 kl:21.47 

 

Nationalencyklopedin - EU 

http://www.ne.se/eu/165119 Hämtat: 2012-10-20 kl:12.03 

 

Nationalencyklopedin - FN 

http://www.ne.se/fn/172227  Hämtat: 2012-10-19 kl:18.24 

Nationalsencyklopedin - NATO 

http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/nato Hämtat: 2012-10-18 kl:23.50 

 

Nationalecyklopedin - Ångest 

http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/%C3%A5ngest Hämtat: 2012-11-12 Kl 18.14 

 

Regeringskansliet - Den internationella säkerhetsstyrkan 

http://www.sverigeiafghanistan.se/Detinternationellast%C3%B6det/NATOISAF.aspx 

Hämtat: 2012-10-22 kl:14.26 

 

Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2009 

http://www.daghammarskjold.se/
http://www.eu-upplysningen.se/EU-i-Varlden/Militar-och-civil-krishantering/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Jobba-har/Lediga-jobb/Arbeta-internationellt/Hemma-igen/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Jobba-har/Lediga-jobb/Arbeta-internationellt/Hemma-igen/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/
http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/atlantpakten
http://www.ne.se/eu/165119
http://www.ne.se/fn/172227
http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/nato
http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/%C3%A5ngest
http://www.sverigeiafghanistan.se/Detinternationellast%C3%B6det/NATOISAF.aspx
http://www.sverigeiafghanistan.se/Detinternationellast%C3%B6det/NATOISAF.aspx


 

23 
 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71 Hämtat 2012-11-12 kl 18.30 

 

Statens folkhälsoinstitut Lägesrapport ANDT 2011 

http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Lagesrapport-ANDT-2011/ Hämtat: 2012-11-12 kl:19.11 

 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och 

klinisk verksamhet.(2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71
http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Lagesrapport-ANDT-2011/


 

24 
 

Bilaga 

Intervjumall 

 

Upplevelser från missionen. 
- Varför valde du att åka? 

- Skulle du åka igen? 

- Skulle du vilja dela med dig av några situationer från din/dina missioner? 

Kanske något som berört dig mycket. 

- Har du upplevt någon skillnad på stödet där nere och vid hemkomsten mellan missionerna? 

 

Stöd och hjälp. 
- Lider du eller har du lidit av några psykiska men? Kan du berätta om det? 

- Anser du i så fall att du fick stödet och hjälpen du behövde? 

- Kan du berätta lite om vilket stöd och hjälp som försvarsmakten erbjuder under missionen samt efter? 

- Vet du om det har skett någon utveckling på stödet och hjälpen? 

 

Försvarsmaktens agerande. 
- Vad anser du om försvarsmaktens agerande gentemot allmänheten? 

- Vad anser du om försvarsmaktens agerande gentemot soldaterna? 

 

Bemötande och attityder från svenska folket. 
- Hur upplever du att svenska folkets kunskap gällande er situation i andra länder ser ut? 

- Vad får du för bemötande gällande din/dina missioner, vilka attityder stöter du på? 

- Hur skulle människors kunskap, attityder och bemötanden kunna förändras till det bättre?  

 

Medias bild. 
- Hur upplever du att media speglar er situation? 

- Är det något speciellt som du irriterar dig på, som du verkligen inte anser stämmer? 

- Hur skulle denna bild kunna förändras? 

 


