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Abstrakt 
 

Det finns relativt omfattande internationell (främst amerikansk) litteratur som visat att militär 

internationell insats påverkar den anställde och dennes familj/nätverk, men få svenska studier. 

Syftet med denna studie var att fördjupa kunskapen om psykologiska belastningsfaktorer och 

stödbehov i samband med militär insats i utlandet med fokus på familjesituationen. Aktuella 

frågeställningar var: Hur upplevde veteranen/partnern ökad belastning, stressreaktioner eller 

annan påverkan på måendet? Hur upplevde veteranen/partnern/paret behov av stöd? Hur 

upplevde veteranen/partnern att PREP, ett pedagogiskt förebyggande program för par, varit 

till hjälp vid insats? Undersökningsgruppen bestod av fyra par som genomgått PREP där en i 

paret deltagit i en militär internationell insats i Afghanistan. Inför intervjuerna gjordes en 

intervjuguide på basis av inläst material. Det insamlade intervjumaterialet bearbetades utifrån 

tematisk analys. Resultat som framkom var ökad belastning på hemmavarande, (övergående) 

påverkan på måendet hos paret, betydelsen av mentala och praktiska förberedelse och en 

fungerande kommunikation liksom svårigheter att ta varandras perspektiv. Positiva effekter 

framkom som yrkesmässig utveckling, kamratskap under missionen och att paret klarat 

utmaningen. Specifika förutsättningar för anhörig till civilrekryterad personal beskrevs. 

Behov av stöd i olika former framkom liksom att PREP varit till hjälp. Slutsatser som drogs 

var betydelsen av delaktighet, vikten av att följa upp mental hälsa, att ett ”nätverkstänk” bör 

genomsyra hela (utbildnings)insatsen samt att bygga upp ”förstärkt PREP” eller andra 

anpassade former för par i behov av professionell behandling. 

 

Nyckelord: veteran, par, militära familjer, militär internationell insats, familjestöd, PREP. 
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Inledning 

 
Sedan 1 mars 2012 arbetar jag som psykolog på Försvarshälsan Nord. Där har mitt intresse 

väckts för om och i så fall hur militär internationell insats påverkar den anställde och dennes 

familj/nätverk. Vid litteratursökning framkom att det finns relativt omfattande internationell 

(främst amerikansk) litteratur, men få svenska studier. Det är därför angeläget att öka 

kunskapen om svenska förhållanden för att kunna erbjuda par (och familjer) adekvat stöd och 

behandling.    

 

Bakgrund 
 

Det nya försvaret 

 

På senare år har den svenska försvarsmakten omdanats rejält. I sin proposition 2008/09:140 

fastställde regeringen en ny inriktning för det svenska försvaret. Man beslutade om en 

insatsorganisation med stående förband med heltidsanställd personal och kontraktsförband där 

soldaterna skulle ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför Försvarsmakten. Den 1 juli 2010 

avskaffades den allmänna värnplikten i Sverige och ersattes av ett yrkesförsvar (Prop. 

2009/10:160).  

 

I och med att riksdag och regering beslutade att Sveriges deltagande i fredsfrämjande 

verksamhet skulle öka tillsattes Veteransoldatutredningen (SOU 2008:91). Begreppet veteran1 

definierades som någon som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt 

och nationellt, med eller utan vapen. Försvarsmaktens särskilda ansvar för personal vid 

internationella militära insatser2 reglerades enligt lag. Lagen omfattade stöd till personal och 

anhöriga3 före och under insats och uppföljningsansvar efter insats. Professionellt stöd från 

Försvarsmakten skulle tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer komplettera det egna 

sociala nätverket och övriga samhällsinsatser (HKV 01 800:58529, HKV 16 502:62968).  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  I uppsatsen syftar veteran och anställd på den som gjort militär internationell insats.	  
2	  (Utlands) mission och insats används i rapporten synonymt med militär internationell insats.	  
2	  (Utlands) mission och insats används i rapporten synonymt med militär internationell insats.	  
3	  I uppsatsen används begreppen anhörig, respektive och partner synonymt för att benämna 
den person som är sambo/gift med en veteran.	  
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Sverige har sedan 2002 bidragit till den internationella militära insatsstyrkan ISAF i 

Afghanistan. Missionen omfattar för flertalet 6-8 månaders tjänstgöring i Afghanistan, 

inklusive två fria hemresor, med en lika lång utbildningsinsats innan. Utbildningen är 

mestadels förlagd till Stockholm.  

 

Försvarsmakten har skapat en organisation med centrala och lokala veteran- och 

anhörigsamordnare, utvecklat sin information på Försvarsmaktens hemsida, startat 

Afghanistanbloggen, utformat informationsfoldrar och ordnat anhörigträffar. Försvarsmakten 

samverkar med Svenska Soldathemsförbundet (SSHF), Invidzonen och Fredsbaskrarna kring 

detta. 

 

Veteranen 

 

Psykisk ohälsa efter insats är idag betydligt vanligare hos veteraner än fysiskt trauma. Ett känt 

samband mellan grad av psykisk ohälsa och insats är att ju längre militär internationell insats 

desto högre negativ påverkan på hälsa och mående (De Burgh et al, 2011). 

 

Påvisad förekomst av mental ohälsa hos veteraner varierar mellan olika studier. Bilden är 

komplex med siffror på mellan 30-40 % förekomst av psykiatrisk problematik efter insats hos 

före detta amerikanska soldater i Afghanistan och Irak: 14 % med Post Traumatiskt Stress 

Syndrom (PTSD), 14 % med svår depression, 19 % med Traumatic Brain Injury (TBI) samt 

signifikant ökad förekomst av missbruk (Sammons & Batten, 2008). Tidigare amerikansk 

forskning har påvisat ökad risk för våld i nära relationer när en i paret tjänstgjort i det militära 

jämfört med civila par. Annan forskning talar mot signifikanta skillnader vad gäller 

hustrumisshandel då andra gemensamma stressorer var avgörande i stället (Bradley, 2007). 

 

Gjord screening av två svenska förband visade att mellan 3,4-3,7 % av soldaterna uppvisade 

symtom tydande på PTSD, 9-10 % ångest och 0,8-1,1 % depression, vilket betyder att färre än 

i normalpopulationen rapporterade ångest och depression. Möjliga förklaringar till de låga 

siffrorna jämfört med amerikanska soldater är insatsens längd och mindre exponering för 

traumatiska händelser. Samtidigt är siffrorna omdiskuterade och man har bland annat 

ifrågasatt att mätningen skedde omedelbart efter hemkomst (Försvarmedicincentrum [FMC] 

10 100:60489). Klinisk erfarenhet inom Försvarsmakten talar för högre siffror vad gäller 

PTSD-liknande och andra symtom. 
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Forskning kring posttraumatisk mognad, vilken innefattade krigserfarenheter, visade på 

positiva effekter av trauma i tillägg till de svåra erfarenheterna. Personerna upplevde att de 

bättre lärt sig uppskatta även de små sakerna i livet, att de kommit närmare nära och kära, 

bättre kunde leva sig in i andra och en känsla av ökad sårbarhet i kombination med inre styrka 

(Tedeschi & Calhoun, 2004). Med utgångspunkt i nämnd forskning och egna erfarenheter har 

Rhonda Cornum (2009) vid the Army´s Comprehensive Soldier Fitness program intresserat 

sig för positiva erfarenheter av krigserfarenheter i allmänhet och vill använda detta i 

utbildningen. 

 

Respektive 

 

Det har visat sig att också respektive påverkas av insats. Symtom som konstaterats hos 

amerikanska respektive är ökad förekomst av psykiatriska diagnoser som depression, ångest, 

stress och sömnstörning (Mansfiled et al, 2010), en ökad risk för postpartum depression (De 

Burgh et al, 2011) liksom förhöjd risk för missbruk (White et al, 2011 och Huebner et al, 

2009). Soldaternas respektive sökte vård i större omfattning än fruar vars män inte var på 

militär internationell insats (Mansfield et al, 2010).  Försämrat mående hos amerikanska 

respektive under insats var bland annat associerat med lång och/eller förlängd tjänstgöring 

och med ökad belastning på grund av hemmaboende barn (De Burgh et al, 2011). Andra 

studier har visat på positiva effekter av utlandsmission som att hemmavarande rapporterade 

ett stärkt självförtroende (Moelker et al, 2006). 

 

Amerikanska studier har funnit högre grad av psykologisk och relationell stress hos respektive 

till krigsveteraner med PTSD. PTSD-symtomens svårighetsgrad var positivt associerade med 

psykologisk och relationell stress hos partnern. Högst grad av stress uppvisade respektive som 

rapporterade att partnern uppvisade svåra PTSD-symtom, medan veteranen själv gav låga 

skattningar (Renshaw et al, 2010). PTSD-symtom av typen undandragande och tystnad hos 

veteranen var stabilt associerade med hög grad av psykologisk och relationell stress hos 

respektive. Utagerande symtom associerades med psykologisk och/eller relationell stress hos 

partnern. När partnern tolkade veteranens reaktioner som återupplevande av trauma fann man 

ingen ökad psykologisk stress och minskad relationell stress (Renshaw och Caska, 2012). 

Önskan om en fungerande relation kvarstod, däremot försämrades tilltron till att relationen 

skulle hålla (Allen et al, 2010).  
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Barnen 

 

Även barnen påverkas av missionen. Symtom som konstaterats hos amerikanska barn är högre 

grad av stress, emotionella svårigheter och beteendepåverkan liksom förhöjd risk för missbruk 

hos barn till militärer i internationell utlandstjänst, jämfört med barn vars föräldrar hade en 

civil anställning (White et al, 2011; Huebner et al, 2009). Äldre amerikanska tonåringar och 

flickor i alla åldrar rapporterade mer skol-, familj- och syskonrelaterade svårigheter än dem 

vars föräldrar inte var på militär internationell insats (Chandra et al, 2010).  

 

I likhet med Everson & Figley (2011) lyfte Jerls fram vinsterna för det stora antal 

amerikanska familjer som lever i separata ”militära samhällen”, jämfört med barn vars 

föräldrar tillhör reserven, med hög igenkänningsfaktor hos grannar och skolpersonal och 

utvecklade stödfunktioner. Förälderns långa frånvaro och cykeln hemma-borta-hemma har 

blivit en del av vardagen. 

 

Amerikanska studier visade att hemmavarande förälders hälsa och beteende samvarierade 

signifikant med barnets mående (White et al, 2011 och Huebner et al 2009) liksom insatsen 

längd (Chandra et al, 2010 och Palmer, 2008). Barnets reaktioner blev starkare när en förälder 

med PTSD reagerade med undvikande och tystnad (Everson & Figley, 2011). 

 

Den militära familjen 

 

Huvuddelen av USA:s försvarsmaktsanställda, deras respektive och barn anpassade sig väl 

före, under och efter insats (Everson & Figley, 2011). Peterson et al (2011) fann att medan 

man i samhället i övrigt sett en ökad trend med svårigheter i familj och äktenskap, uppvisade 

huvuddelen av veteranerna och deras familjer god anpassning under och efter insats.  

 

Även en mission utan ”missöden” stressar familjen som har att tackla ändrad rollfördelning, 

oro för den anställdes säkerhet, ensamhet och praktiska problem (Chapin, 2011). Insatsen 

beskrevs i termer av en stresscirkel med startpunkt när beskedet om utlandstjänst kom och 

avslut en (lång) tid efter hemkomst (Moelker & Van der Kloet, 2003). Psykisk ohälsa hos 

hemmavarande förälder, stressande händelser, ”copingstil” hos föräldern, stabilitet i 

relationen, socialt och professionellt stöd, respektives inställning till försvaret, regelbunden 

kontakt mellan makar och missionens längd var faktorer som påverkade (Palmer, 2008).  
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Förändringar i rollfördelning visade sig vara både en försvårande och en underlättande faktor 

vid hemkomst. Par där respektive i stunden tog över den andres ansvarsområden och höll tät 

kontakt klarade sig bäst. Par med konstant växlande roller eller ingen rollfördelning alls fick 

problem (Palmer, 2008). Avvisande och/eller rädsla från barnet gentemot föräldern, alternativt 

att barnet/ungdomen inte längre lyssnade på den förälder som varit frånvarande var 

försvårande faktorer (Drummet et al, 2003).  

 

Känsla av sammanhang och mening, goda coping- och problemlösningsstrategier, 

äktenskapliga och mentala skyddsfaktorer, effektiv kommunikation och utvidgat socialt stöd 

utgjorde skyddsfaktorer (Chapin, 2011). Exempel på positiva copingstrategier var att vårda 

familjebanden, socialt stöd, en positiv attityd liksom en vilja att lära av problem, utlopp för 

spänning genom aktiviteter och balans där emellan. Paret rapporterade att relationen stärkts av 

att ha klarat utmaningen (Moelker et al, 2006). Avgörande för barnet var ett känsligt och 

engagerat föräldraskap, för den vuxne stöd i nätverket (Riggs & Riggs, 2011).  

 

Hela familjen gör utlandstjänst (2008) utgör en av få svenska studier. Man fann att familjerna 

i grunden var positiva till tjänstgöring i Utlandsstyrkan. Siffran sjönk efter insats, fram för allt 

hos familjer med små barn där 40 % efteråt uttryckte sig negativa till fler utlandsuppdrag. 

Man fann bland barnfamiljerna ett stort behov av psykosociala stödåtgärder och praktisk 

handräckning. 70 % efterlyste en utpekad kontaktperson på Försvarsmakten att vända sig till 

och kontaktnätverk för andra i samma situation. 40 % av sammanboende upplevde någon 

form av fysiska eller psykiska besvär under insats, 20 % efteråt. 14 % av anhöriga beskrev 

svårigheter hos partnern att ställa om efter insats. I studien framkom att 34 % upplevde att 

barn under åtta år reagerade negativt på utlandstjänsten. 

 

Familjestöd4 

 

I USA finns många militärer och utbyggt professionellt stöd. Socialt arbete med militära 

familjer har en lång tradition med stöd, aktiviteter, rehabilitering och behandling av veteraner 

och deras nätverk (Bashman, 2010 och Beder, 2011). Utöver professionella insatser satsar 

man på informella nätverk med målet att ”hjälpa familjer att hjälpa sig själva”. En positiv 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  I rapporten omfattar begreppet familjestöd praktiskt stöd, information, utbildning och 
samtalsbehandling.	  
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förväntan på samhälleliga stödinsatser visade sig ha en positiv inverkan på depressiva symtom 

hos veteraner (Huebner et al, 2009).   

 

Vi borde också få medalj (Weibull, 2009) är namnet på en svensk rapport där par intervjuats 

före, under och efter insats. Weibull fann i likhet med Moelker et al (2006) att flertalet av de 

intervjuade var positiva till formaliserat stöd till anhöriga, samtidigt som de inte kände behov 

av det för egen del. Flera önskade hjälp med att berätta för barnen och bemöta deras frågor. 

Moelker et al och Weibull betonade behovet av olika typer av stödformer från professionella 

och allmänna till individuella och privata, liksom utmaningen i att anpassa stödform efter 

person.  

 

Att hjälpa par förbättra sina kommunikativa färdigheter och ”positive bonding” är centrala 

områden i arbetet med att hjälpa par att stärka eller reparera sin relation när en i paret lider 

eller lidit av PTSD (Allen et al, 2010). Nyligen har Amerikanska Veteranadministrationen 

beslutat att erbjuda IBCT (Integrativ Beteendeterapi för Par) till par i behov av professionell 

behandling (Lebow et al, 2012). 

 

Anpassningar av PREP konceptet (Preparation and Relationship Education Program) finns 

sedan länge för amerikanska par och för Canadian Armed Forces. En femårs-uppföljning i 

USA 2010 visade att par som deltagit var mer nöjda med relationen. Antalet separationer 

halverades. PREP är tänkt som friskvård för par. Målet är att stärka och utveckla förhållandet 

genom att fokusera på positivt samspel, att skapa realistiska förväntningar på varandra och 

förhållandet samt ge enkla och effektiva redskap för bättre kommunikation och 

problemlösningsförmåga (NREPP, 2007).  

 

På uppdrag av Försvarsmakten har Svenska Soldathemsförbundet (SSHF) sedan 2010 erbjudit 

PREP-kurser till par där en i paret ska åka på utlandsmission. Kurserna arrangeras som 

helgkurser (fredag kväll-söndag) med helpension och förläggs på olika kursgårdar i Sverige. 

Kursledarna utgår från följande ämnen: Varför blev vi ett par, Förväntningar och roller, 

Kommunikationshinder, Varningssignaler, Tala-lyssna-metoden, Vad är problemet 

egentligen, Problemhanteringsmodellen, Förlåtelse och försoning, Sensualitet och sexualitet, 

Värderingar och livsåskådning, Lek, humor och glädje, Hängivenhet och förpliktelse. SSHF 

har mellan 2010-2012 genomfört 53 kurser med totalt 296 deltagare (Wiklund, 2013).  
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Syfte och frågeställning 

 

Syfte 

Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om psykologiska belastningsfaktorer och 

stödbehov i samband med militär insats i utlandet med fokus på familjesituationen.  

 

Frågeställningar 

- Hur upplevde veteranen/respektive ökad belastning, stressreaktioner eller annan 

påverkan på måendet? 

- Hur upplevde veteranen/partnern/paret behov av stöd? 

- Hur upplevde veteranen/partnern att PREP varit till hjälp vid insats? 

 

Metod 
 

För att besvara frågeställningarna genomfördes en kvalitativ, halvstrukturerad intervjustudie. 

”Kvalitet syftar på arten, på beskaffenheten av något” (Kvale, 1997, sid 67). Metodvalet 

skedde efter artikelsökning då det visade sig svårt att hitta information och artiklar om 

svenska förhållanden vad gäller par och militär insats utomlands. Enligt Langemar (2008) kan 

man med fördel använda kvalitativ metod för att öka kunskapen inom ett relativt obeforskat 

ämnesområde och formulera nya frågeställningar. 

 

Undersökningsgrupp 

 

Genom Svenska Soldathemsförbundet (SSHF) skickades hösten 2012 ut en förfrågan om att 

delta i undersökningen till par som genomgått PREP-utbildningen och lämnat sitt 

godkännande att kontaktas för forskning. I en första omgång skickades förfrågan ut till de par 

där en i paret deltog i insatsen FS 23, se bilaga 1. Tre av åtta tillfrågade par tackade ja. För att 

säkerställa att undersökningsgruppen inte skulle bli för liten skickade SSHF ut ytterligare en 

förfrågan, denna gång till par där en i paret deltog i FS 22. Ett av två par tackade ja.  

Deltagarna bestod av fyra par där en i paret deltog i FS 22 eller FS 23. En respektive tackade 

på grund av tidsbrist nej till att delta. Tre av paren genomgick PREP innan insats, ett av paren 

efter insats. Paren bodde på olika orter i Sverige. Tre av utlandsveteranerna var anställda på 
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ett förband inom Försvarsmakten. En av veteranerna var kontraktsanställd. Två av veteranerna 

har haft sin huvudsakliga tjänstgöring inne på basen. De andra två har i begränsad omfattning 

tjänstgjort utanför basen.	  En anställd har tjänstgjort korta perioder utomlands, en var på sin 

andra FS-mission. Samtliga utlandsveteraner var män och gift/sambo med en kvinna. Det 

yngsta paret var i 30-års ålder, övriga intervjuade var mellan 45-54 år. Relationernas längd 

var från 8 till 24 år. Tre av paren hade i samband med insatsen ett till tre hemmaboende barn 

mellan 4 till 21 år. 

 

Material 

 

Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide, se bilaga 2, vilken innehöll en översikt över 

relevanta ämnen och ett mindre antal konkreta frågor i enlighet med Kvale (1997) och 

Langemar (2008). Teman och frågor utgick från inläst material. Idén om att relatera 

frågeområdena över tid till före, under och efter insats baserades på Moelker & Van der 

Kloets (2003) tankar att en utlandsmission kan beskrivas som en stresscirkel med olika faser. 

De intervjuade fick skatta sitt mående utifrån en ”Stresspåverkansskala” där grönt motsvarade 

välbefinnande, gult och orange något till mycket ansträngt läge och rött kraftigt stresspåslag. 

Det lämnades utrymme för egna kommentarer och tillägg från den intervjuade. 

 

Genomförande 

 

Efter att paren tackat ja fick de en bekräftelse från författaren och kontaktades för att boka in 

intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes individuellt under januari-februari 2013. 

Veteranerna hade då varit hemma minst sex veckor (”normal” omställningsperiod beräknas 

till två-tre veckor). Vid tre av intervjuerna träffade jag personligen veteranen/partnern, övriga 

intervjuer skedde över telefon. Samtliga intervjuer bandades. En intervju tog 38 minuter, 

övriga intervjuer mellan 50 till 56 minuter.    

 

Analys 

 

Det insamlade materialet bearbetades utifrån tematisk analys i flera steg (Langemar, 2008). 

Materialet transkriberades till text. Texten analyserades med fokus på citat/nyckelord. 

Citaten/nyckelorden som valdes ut baserades på den intervjuades svar, sorterades och 

grupperades som olika teman. Vissa ämnen sammanföll med teman och frågor i 
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intervjuguiden (deduktiv tematisk analys), andra teman formulerades under arbetets gång 

(induktiv tematisk analys). 

 

Etiska överväganden 

 

Innan arbetet inleddes inhämtades samtycke från direktor Andreas Philipsson, Svenska 

Soldathemsförbundet. Samtliga par fick i samband med förfrågan om att delta i studien 

kortfattad skriftlig information. Paren kontaktades personligen efter det att de tackat ja till att 

delta i studien och fick då muntlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Muntligt samtycke till inspelning inhämtades. Varken ortsnamn, personnamn, arbetsuppgifter, 

när paren genomgått PREP eller andra identifierbara data redovisades i syfte att säkerställa 

kravet på undersökningsgruppens konfidentialitet.  

 

Resultat 

 
Resultaten kommer att presenteras utifrån teman som sorterats in under respektive fas: Inför-

Under-Efter mission samt en Övrigt rubrik. Resultaten redovisas i löpande text med hjälp av 

underrubriker och tillhörande citat. 

 

Upplevelser inför mission 

 

Beslutet 

”Han har sagt från första början att han vill åka. Men det har inte varit på tapeten 

förrän nu. Jag har alltid vetat att det skulle bli så. /…/ Första tanken var nä, han ska 

inte få åka. Vad ska han dit och göra och ställa vårt förhållande på paus. /…/ Annars 

tänker jag att han varit bitter på mig om jag tvingat honom att stanna hemma.”  

 

I berättelserna återkom just detta: en tydlig önskan från den anställde, ofta sedan en längre tid, 

om att åka på utlandstjänst i kombination med ett första distinkt nej från respektive. Tankar 

och känslor som beskrevs var rädsla för fara och risker förenade med insats, oro inför att vara 

ifrån varandra så lång tid, oro för otrohet eller att relationen inte skulle ”stå pall” å ena sidan 

och funderingar kring vad det skulle medföra att säga nej å andra sidan. Efter att frågan 

väcktes följde en process över tid där paret pratade och resonerade sig fram till beslut.  
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För barnen kunde tanken på utlandsmission väcka rädsla för vad som skulle kunna hända eller 

oro för den långa frånvaron, men (de äldsta) barnen kunde också känna nyfikenhet inför eller 

inspireras av förälderns beslut. Samtliga intervjuade betonade vikten av att beslutet, när det 

väl fattades, var ett gemensamt beslut.  

 

Missionsutbildningen 

Alla utom en anställd var med på hela utbildningen inför insats, vilken sträckte sig över ett 

halvår med en stor del av utbildningen förlagd på annan ort än hemorten. 

Utbildningstiden innan insats kunde upplevas betungande. Rytmen i sig, åka-komma hem-åka 

igen, kunde upplevas påfrestande. Oklarheter för den anställde och/eller för partnern kring 

utbildningen ledde till frågor, diskussioner och till (övergående) konflikter. Tankar framkom 

som att respektive kanske sagt nej till insats om det inledningsvis stått klart att frånvaron 

hemifrån var så omfattande under utbildningstiden. Bristen på information bidrog till onödiga 

konflikter.   

 

”Det var nog det hon reagerade mest på, att jag var borta så mycket som vi inte hade 

pratat om.  För det byggde på hela tiden. /…/ Så hade vi inte pratat före. Det var det 

som blev jobbigt. På något sätt hade jag ju då lurat dem utan att veta att jag lurat 

dem.” 

 

Förberedelser 

I beskrivningarna återkom både praktiska och mentala förberedelser. På det praktiska området 

gjorde man sådant som att rusta hus och hem så att det skulle vara mer lättskött: röja och 

städa, byta värmekälla, färdigställa planerade projekt eller till och med byta bostad för att 

partnern skulle komma närmare släkt och vänner. Man förberedde sig genom att prata med 

grannar eller släkt om att kunna bistå med det praktiska eller om det värsta skulle inträffa. 

Andra områden handlade om att ordna med försäkringar och lämna fullmakt för veteranens 

bankkonton. Här framkom kritik mot att man måste ordna allt själv och att Försvarsmakten 

borde ta ett utökat ansvar främst vad gäller efterlevandeskydd. Att involvera släkt och vänner 

genom att informera dem och träffas nära inpå avresa för att göra dem delaktiga var andra 

exempel på förberedelser.  

 

På det mentala området nämndes förberedelser som att fylla i ”det vita arkivet” (hur man 

tänker och önskar kring eget dödsfall) vilket i många fall blev känslosamt för båda parter. 
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Paren pratade innan om hur det skulle bli att vara ifrån varandra och hur man skulle hålla 

kontakten, men kunde också i efterhand tycka att de kanske inte pratat tillräckligt eller om rätt 

saker. Det var svårt att förutse hur det skulle kännas och allt som kunde dyka upp. Det var 

svårt att ta sig tid eller man förstod inte vikten av att ha pratat igenom exempelvis hur man 

skulle hålla kontakten under tiden. 

 

Upplevelser under mission 

 

Oro 

Oro för vad som skulle kunna ske var avgörande för respektive när de inledningsvis sade nej 

till insats. Oron klingade av när partnern landat, man fått de första rapporterna etc. Skilda 

förutsättningar mellan veteranen på plats i Afghanistan och respektive hemma i Sverige kom 

till utryck i beskrivningarna. 

 

”Jag var alltid som, som lite i beredskap jag med. Hade alltid telefonen med mig. 

Överallt. /…/ Och det såg man ju som ett litet uppsving när jag såg dolt nummer på 

telefonen och då blev jag jätteglad för jag vet att det är han och då blev den dan 

jättebra för då vet jag att allt var okej där nere.”  

 

”Jag står där nere i den situationen och har mina problem där, men har också en grupp 

som jag lever väldigt tätt med som jag har väldigt stöd ifrån. Jag är inte speciellt orolig, 

det är spännande och nervöst ibland och många gånger är det obehagligt också, men 

det är ovanligt att man är rädd, i alla fall för egen del.” 

 

Tillit/otrohet 

De anställda kände till att man, när man är på mission, är där strikt i tjänsten och att det finns 

tydliga ramar kring relationer inom förbanden, men har inte alltid berättat det för respektive 

av rädsla för att misstolkas. Att prata om oron för otrohet både inför och under insats kunde 

vara lugnande, men bristande tillit var också ett aktuellt bekymmer. 

 

”Det är en sak som är jobbig för dem där hemma. /…/ Tillitsbiten är ju ganska svår när 

man är 650 mil hemifrån. Och då blev jag ju arg också. Men förstår du inte mig. Jag är 

ju inlåst här inne. Det går inte att göra nåt.”      
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Hålla kontakten 
Vikten av att kunna hålla tät kontakt betonades (flera gånger/vecka). Förvåning över oväntat 

goda praktiska förutsättningar för att hålla telefonkontakt med varandra kom också till 

uttryck. Andra sätt att hålla kontakt var via internet och att skicka brev och paket.  

 

”… jag skickade många brev och paket och lite sånt där och jag tyckte att det var så 

himla mysigt att sita och knåpa ihop. Sen blev han så himla glad när han fick det 

också.” 

 

Det är den anställde som ringer upp när han/hon kan. Av säkerhetsskäl finns vissa 

begränsningar vad gäller att samtala om det som händer på plats i Afghanistan. Att väl känna 

till varandras vanliga sätt att hålla kontakt samt likartade reaktioner och behov underlättade 

liksom att öppet kunna prata om egna reaktioner och mående.  

 

”Kände jag mig ledsen då sa jag det till honom och var jag arg på han då sa jag det att 

nu är jag jäkligt förbannad för att du inte är hemma. Det var liksom inget hymmel eller 

låtsas vara glad. /…/ Jag tänkte att det är ingen idé att sitta och trycka inne med 

känslorna och sen låtsas vara glad i telefon och sen när jag lagt på börja grina och 

liksom tänka att varför sa jag inte att jag var ledsen, varför sa jag inte att jag sakna 

han.” 

 

Frustration från respektive inför att all kommunikation skedde på den anställdes initiativ 

framkom. Att inte när som helst kunna ringa och småprata försvårade liksom svårigheter att ta 

varandras perspektiv.  

 

De par som innan diskuterat hur ofta och i vilken form kontakten skulle ske upplevde det som 

hjälpsamt och kunde beklaga att de efter hemkomst ”återfallit i gamla vanor”. 

 

Två fria hemresor, Leave, ingår under insats. Veteranerna kunde uppleva en omställning både 

hem från Afghanistan och tillbaka igen. Det kunde vara svårt att släppa insatsen och tankarna 

på dem som var kvar på insats, men också skönt och avkopplande. Respektive kunde se fram 

emot och uppskatta den gemensamma tiden, hemresorna kortade bortavaron, men det kunde 

också kännas svårt att ”släppa iväg” partnern igen. Hur barnen gick i första hand och parets 

egna behov kom i andra hand framkom.  
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Skilda verkligheter 
Rent konkret levde veteranen och dess partner under missionen i helt skilda verkligheter. Att 

det är svårt att föreställa sig vardagen på en militärcamp där man själv aldrig varit framkom 

liksom att det är svårt att på distans dela de vardagliga bekymren hemma, men också glädjen i 

att höra att de där hemma har fullt upp med sina aktiviteter.   

 

”Han sa en gång när jag beklagade mig att det där måste du lösa på egen hand. Jag är 

här och du är där. /…/ Och sen pratade jag aldrig mer om de här. Men vi har pratat om 

det sedan.” 

 

En mental upptagenhet beskrevs från att vara ”ockuperad” under missionsutbildningen till en 

intensiv grupprocess med både utsatthet och förtroliga samtal. 

 

Oväntade händelser 

Inget av paren har under missionen drabbats av svår sjukdom eller dödsfall hos nära anhörig.  

 

Andra oförutsedda händelser uppstod däremot som en oplanerad husrenovering eller att det 

tidigare följsamma barnet innan avresa hann bli en trotsig tonåring.  Egna kraftfulla, oväntade 

känslomässiga reaktioner framkom likaså. 

 

Upplevelser efter mission 

 

Hemkomst  

Det beskrevs en lättnad kopplat till hemkomst, allt hade gått bra, alla hade kommit hem 

oskadda. En initial trötthet första veckan efterföljdes för flertalet av en ganska direkt 

återhämtning. Övergången underlättades av att innan ha fått information om hur respektive 

kan påverkas. Men det kunde också ta (avsevärt) längre tid. Man behövde hitta tillbaka till 

gamla rutiner eller anpassa sig efter nya former. Sådant som före avresan var självklart för 

båda, som disk- och matlagning och träningstider hade under en längre tid enbart berört den 

ena parten.  
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Erfarenheter 

Lärdomar som veteranerna beskrev som jobbrelaterade var nyvunna erfarenheter i ”skarpt 

läge”, att se och lära om en annan kultur och bidra i ett annat land. Mer personliga 

erfarenheter var känslan av att vara ett tajt gäng, att bli som en familj, att leva nära människor 

man inte valt samt förtroliga samtal. Svårigheter att upprätthålla (eget) socialt liv hemma 

beskrevs också. 

 

Både anställda och respektive beskrev erfarenheter för den hemmavarande som att ha blivit 

starkare, att man klarar (betydligt) mer än man tror, att man inte tycker om att vara ensam, att 

inte vara beroende av den andre, att man inte behöver stressa upp sig 

 

Vad gäller relationen framkom positiva erfarenheter som att kunna och våga prata med 

varandra om svåra saker och att relationen klarade påfrestningen samt negativa erfarenheter 

som att man borde ha ägnat mer tid och djup åt att förbereda sig inför bortavaron, vad som 

kan uppstå och hur man ska hålla kontakten. 

 

Övrigt 

 

Mående 

Paren fick skatta mående på skalan grönt-gult-orange-rött, där grönt motsvarade 

välbefinnande, gult och orange något till mycket ansträngt läge och rött kraftigt stresspåslag.  

 

Alla intervjuade beskrev pendlingar mellan grönt och kortare eller längre perioder på gult, i 

olika perioder före, under och efter insats. Påfrestningar för anställda var kopplade till själva 

omställningen, arbetet med svåra och tuffa uppdrag eller långa arbetsdagar och intensivt 

arbetstempo, och till hemsituationen, att utsätta sin familj för att ha en familjemedlem på 

utlandsmission och för extra belastning för respektive i form av omsorg om barn och hushåll. 

Respektive beskrev ökad belastning både praktiskt och mentalt och känslor av ensamhet, att 

fatta beslut själv, oro och ilska. Även mer uttalad stressbelastning motsvarande orange och 

rött framkom.  

 

”Antingen så var jag jätteaktiv eller så var jag passiv. Jag pendlade mellan dessa lägen 

som jag inte kunde identifiera, vad är det jag känner. Och att det faktiskt är oro, eller 

kanske inte oro utan att det är saknad. Alltså den enorma saknaden.” 
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Barnen 

Att se pappa åka iväg på mission kunde vara spännande och stimulerande för barnen, men 

också svårt och jobbigt. Reaktionerna när frågan om utlandsmission ställdes spände från ett 

(initialt) nej till stöd och uppmuntran. De barn vars pappa varit iväg tidigare var negativa med 

hänsyn till den långa frånvaron. Några av de äldre barnen var med på anhörigträffar. 

Beteendepåverkan med ökat trots framkom, liksom ökat ansvarstagande för mor under insats. 

Det yngsta barnet var tillbakadraget när pappa kom hem, för att sedan inte släppa honom ur 

sikte. Ingen förälder beskrev kvarstående reaktioner en tid efter hemkomst.    

  

Veteranerna betonar betydelsen av att inte åka mot barnens uttryckliga vilja. Både att man 

visat modet att göra något nytt och egna förluster framkom. 

 

”Så lite annorlunda är det. Plus att de har växt också, nästan blivit kvinnor en del. 

Varit mycket tjejsnack. /…/ Självklart känns det jobbigt också. Man har ju varit borta en 

del av deras uppväxt.” 

 

Civilt anställd personal 

Att själv vara kontraktsanställd eller gift med civil personal kan vara försvårande på grund av 

avsaknad av direkt information, kulturkompetens och militärt nätverk.  

 

”… du förstår, jag har ju inte ens träffat en soldat, i [hemort] finns det ju inga 

militärer. /…/ Han har skolats in i en ny värld, nya begrepp, nya sätt att tänka, men han 

ha ju ändå skolats in, jag har skolats in via honom. Hans jobb, det har man ju ändå 

skolats in i, han vet mitt liv, mina kollegor. Men det här blev ju helt nytt.” 

 

Familjestöd 

Betydelsen av stöd i dess olika former betonades. Stöd som varit till hjälp var stöd från 

anhöriga och bekanta, information om insatsen i sig och dess syfte, information om vanliga 

reaktioner hos veteranen under och efter insats, att träffa partnerns kollegor, att träffa andra i 

samma situation, anhörigträffar och nätforum som Försvarsmaktens hemsida, 

Afghanistanbloggen och Invidzonen liksom PREP.  
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Bristen på direkt information och stöd till anhöriga redan från ett tidigt stadium lyftes fram. 

Svårigheter att be om hjälp och avlastning i det egna nätverket framkom, speciellt om det inte 

var formaliserat innan avresa.  

 

Förbättringsförslag framkom som att bjuda närmast anhöriga på föreläsningar om landet, 

kulturen och syftet med insatsen, direktkontakt med anhöriga, att med automatik skicka ut 

Invidzonens tidning till anhöriga, att med lång framförhållning erbjuda anhörigträffar nära 

hemorten, praktiskt stöd i vardagen, förbättra försäkringsbiten, extra PREP till paret (Hur har 

det gått? Finns det saker att ta tag i?), vid behov fånga upp och erbjuda behandlingskontakt.  

 

PREP 

Samtliga intervjuade hade enbart positivt att säga om PREP-utbildningen. Det exklusiva i att 

bo på en fin kursgård med god mat och vacker miljö, långt från vardagens rytm och krav 

framhölls – nästan som en minisemester. Annat som uppskattades var att samtalen skedde 

parvis, snarare än gruppvis. Trots att paren bott ihop länge upplevde de att de lärde känna 

varandra och vid behov fick möjlighet att lyfta på olika stenar och vrida och vända. Man fick 

bra med tid för varandra, man pratade och reflekterade om sådant som man inte pratar om 

hemma, på en helt annan nivå, det var mycket känslor.  

 

Trots att PREP inte primärt har till syfte att fokusera på kommunikation i samband med 

mission framhölls det att utbildningen varit till hjälp både som stöd i kommunikationen och 

för att öka förståelsen för den hemmavarande, att båda ”åker på mission”. Det framkom att 

par valt att aktivt använda något av de kommunikationsverktyg man tagit del av som att tala-

lyssna och upprepa vad den andre sagt.  

 

”Man får ju lite mer insikt i hur det kan vara för den som är kvar hemma. Det är ju så 

lätt att man fokuserar på sig själv och tänker att det är jag som gör mission, men 

egentligen så är det ju, allra helst min sambo va´, även hela familjen gör ju på sätt och 

vis mission också. Men annars så tyckte jag just att vad som var väldigt bra var att man 

fick arbeta med kommunikation och så, så de, det är ju lätt hänt att man slarvar och 

man kanske blir irriterad och man förstår inte varann och det är inte så bra att börja 

bråka när man har 600 mil hem.” 
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En annan aspekt av PREP var möjligheten att träffa andra i samma situation, att ta del av 

information och andras erfarenheter, knyta kontakter och få en länk in i Försvarsmakten. 

 

Mina frågor väckte tankar på att återuppta förhållningssätt som man tappat när det blev 

vardag igen. Även sådant som att verkligen ta chansen när den bjuds kom till uttryck liksom 

att man med fördel kunde gå utbildningen på regelbunden basis, oavsett insats eller inte. 

 

”Allt är inte solsken bara för att man gått en PREP-kurs, men man blir bättre på att 

reda ut.”  

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om psykologiska belastningsfaktorer och 

stödbehov i samband med militär insats i utlandet med fokus på familjesituationen. Aktuella 

frågeställningar var: Hur upplevde veteranen/respektive ökad belastning, stressreaktioner eller 

annan påverkan på måendet? Hur upplevde veteranen/partnern/paret behov av stöd? Hur 

upplevde veteranen/partnern att PREP varit till hjälp vid insats? 

 

Studien visade att veteranen och dennes respektive hade olika upplevelser av utlandstjänst. 

Veteranerna beskrev tidsbegränsad negativ påverkan. Exempel på kritiska perioder var precis 

innan avresa, vid omställningen i början av missionen eller vid hemkomst. Samtliga veteraner 

beskrev kvarstående positiv påverkan på måendet. Respektive beskrevs tidsbegränsad, men 

även fortsatt negativ påverkan på måendet. Exempel på kritiska perioder var i samband med 

att beslutet skulle fattas, precis innan avresa och under missionen. Ökad belastning praktiskt 

och mentalt återkom i berättelserna. Symtom som rastlöshet, oro och sömnpåverkan framkom. 

Även respektive beskrev positiv påverkan på måendet efter insats.  

 

I intervjuerna framkom olika samverkande faktorer. Vikten av praktiska och mentala 

förberedelser betonades liksom svårigheter att förutse oväntade händelser. Oklarheter kring 

den förberedande utbildningen ledde till övergående konflikter. Vikten av en tät och 

fungerande kommunikation före-under-efter insats betonades. Försvårande omständigheter 

var svårigheter att ta varandras perspektiv. Att väl känna till varandras reaktioner, att prata om 

dessa och känna sig bekräftad underlättade. Ett ömsesidigt samspel mellan reaktioner hos 
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barnen och ökad belastning för respektive framkom. Behov av tid för återanpassning för hela 

familjen beskrevs. Specifika förutsättningar för anhörig till civilrekryterad personal framkom. 

 

Paren betonade vikten av stöd. Till hjälp var stöd från anhöriga och bekanta, information om 

insatsen och om vanliga reaktioner hos veteranen, att träffa partnerns kollegor, anhörigträffar 

och nätforum liksom PREP-utbildningen. Förbättringsförslag framkom som direktkontakt 

med anhöriga, ett gratisutskick av Invidzonens tidning, att med lång framförhållning erbjuda 

anhörigträffar nära hemorten, praktiskt stöd i vardagen, förbättrat försäkringsskydd, extra 

PREP till paret, att fånga upp och vid behov erbjuda behandlingskontakt.  

 

Paren upplevde att PREP-utbildningen varit till hjälp för att komma igång med eller fördjupa 

svåra samtal, exempelvis om otrohet, skada eller dödsfall, för att öka förståelsen för den 

hemmavarande och som en förberedelse inför hur man ville hålla kontakt under missionen. 

Att innan missionen ha fått tid tillsammans och att ha reflekterat på djupet över annat än 

vardagen var känslosamt och givande. Att aktivt använda något kommunikationsverktyg man 

tagit del av var en annan effekt.  

 

Metoddiskussion 

 

Avgränsningen till par som genomgått PREP-utbildningen styrdes av ett intresse för 

familjestöd kopplat till insats. PREP har till syfte att vara ett pedagogiskt förebyggande 

program, inte terapi. PREP riktar sig till par som vill satsa på sin relation och utveckla sin 

kommunikation. Par i kris hänvisas till par- och familjerådgivning. Mot bakgrund av detta kan 

man misstänka att par i kris sållades bort redan vid urvalsförfarandet. Om man utgår från 

programförklaringen kan det faktum att paren levt länge tillsammans och sökt stöd att 

utvecklas, snarare än behandling, betyda att svårigheter som paren ändå stött på bär hög 

generaliserbarhet för hela gruppen. 

 

Mot bakgrund av att befintlig forskning om svenska par och utlandsmission är begränsad 

bedömdes ett strategiskt urval, att utifrån förkunskap inom ämnet styra valet av informanter, 

som osäkert. I stället föll valet på att söka personer som själva aktivt anmälde sig, i 

förhoppning om att de gjorde detta för att de ville dela med sig av sina erfarenheter och för att 

lämna öppet för nya infallsvinklar. Undersökningsgruppen kom att bestå av manliga 

veteraner, gift/sambo med en kvinna. Refererade artiklar utgår från samma 
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undersökningsgrupp efter sökningar på veteran, par och internationell militär insats. Det går 

inte att utesluta att detta begränsar generaliserbarheten när den anställde är en kvinna, vid 

samkönade relationer eller för ensamstående.   

 

Intervjun skedde efter avslutad insats vilket kan ha minskat skildringarnas detaljrikedom eller 

att saker fallit i glömska, men kan också ha gett tid för reflektion. Flertalet intervjuer skedde 

över telefon vilket kan ha bidragit till mindre förtroliga samtal, men minskat risken för direkt 

påverkan.  

 

Resultatdiskussion 

 

Varken veteranerna eller deras respektive beskrev bestående negativ påverkan på veteranernas 

mående vilket stämmer överens med tidigare svenska studier och kontrasterar starkt mot 

amerikanska siffror där ungefär var tredje soldat rapporterat förekomst av psykiatrisk 

problematik efter insats. Detta kan förklaras i generella termer med Sveriges jämförelsevis 

korta internationella insatser och kan höra samman med tjänstgöringens art. Två av 

veteranerna har haft sin huvudsakliga tjänstgöring inne på basen, de andra två i begränsad 

omfattning utanför basen vilket minskat faran för öppen strid. Ingen anställd beskrev 

traumatiska erfarenheter, att de känt fara för egen säkerhet eller stark oro. Man kan inte heller 

utesluta andra skillnader som att svenska och amerikanska soldater skiljer sig åt med avseende 

på social status, bakgrund och tidigare erfarenheter. I likhet med tidigare studier beskrevs 

tidsbegränsad eller fortsatt negativ påverkan på respektives mående. Ingen förälder beskrev 

kvarstående reaktioner hos barnen en tid efter hemkomst. En kombination av kortare 

tjänstgöringstid, avsaknad av psykiatriska diagnoser hos föräldrarna och barnens relativt sett 

högre ålder kan utgöra delförklaringar till det positiva utfallet.  

 

Hur kan man förstå att respektive beskrev mer negativ påverkan på måendet än veteranerna? 

Man kan inte utesluta att urvalskriterierna haft betydelse. Till skillnad från många andra 

studier som fokuserat på veteranen och dennes mående vände sig den här studien aktivt till 

par och efterfrågade deras reaktioner och eventuell påverkan på relationen. Inom Kognitiv 

beteendeterapi (KBT) talar man om ett beteendes funktion utifrån dess kort- och långsiktiga 

konsekvenser (Ramnerö & Törneke, 2006). En rimlig tolkning utifrån detta skulle kunna vara 

att veteranen upplevde negativa konsekvenser på kort sikt, som avsaknad av familj och vänner 

och ökad belastning på övriga, samtidigt som de tillfördes en rad omedelbara positiva 
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konsekvenser och värdefulla erfarenheter på lång sikt. För respektive dominerade kortsiktigt 

de negativa konsekvenserna och nya positiva erfarenheter tillfördes främst på lång sikt. 

Oavsett är det av betydelse att partnern försöker förstå och ta den andres känslor och 

reaktioner på allvar, att bli validerad. När vi upplever oss invaliderade kopplat till känslor av 

ledsenhet, sorg och skam ökar annars risken för att vi svarar med ilska (Kåver, 2011).  

Antonovskys (2005) betonar i sitt KASAM-begrepp (känsla av sammanhang) vikten av 

delaktighet och hanterbarhet. Även om beslutet när det fattades var gemensamt drevs det av 

veteranens önskan att åka. Veteranen var under hela insatstiden omgiven av insatta kollegor 

där han fann stöd och igenkänning, vilket i bästa fall gällde i begränsad omfattning för 

respektive. En möjlig (samtidig) förklaring utifrån detta kan vara att känslan av KASAM även 

under insats är större för den anställde än för partnern.  

 

Vikten av information och kunskap i förebyggande syfte kan inte nog betonas. Att veta vad 

som väntar, att få tid att förbereda sig, att känna igen sig i egna och andras reaktioner minskar 

oro och ökar känslan av KASAM. En rimlig tolkning utifrån studien är att Försvarsmakten 

mer än hittills bör beakta nätverkets betydelse och att fördjupad kunskap om förväntade 

reaktioner hos alla berörda i högre grad än hittills bör genomsyra hela Försvarsmaktens 

(utbildnings)insats före, under och efter insats. En annan rimlig tolkning är att den kunskap 

och information som finns, inte alltid når fram. En stor utmaning tycks ligga i att nå anhöriga 

och kanske då allra helst anhöriga till civil personal. Det vore av vikt att undersöka om 

erfarenheterna bär giltighet för fler civilanställda med respektive. I så fall bör Försvarsmakten 

beakta detta, inte minst med tanke på ett framtida försvar där tidvis tjänstgörande soldater 

förväntas utgöra en större andel (Jonsson & Nordlund, 2010). Kanske behövs särskilda 

anpassningar för att tillgodose behoven hos civilanställda, kontraktanställda och deras 

anhöriga. Visst stöd för detta finns i amerikansk forskning som funnit skillnader mellan 

kontrakterade soldater med familj och personal inom reserven.  

 

Under pågående insats bör fokus ligga på fortsatt generell information och uppföljning och på 

att fånga upp eventuella behov av ett individanpassat stöd. Hur kan organisationen bidra till 

att ”hitta” de veteraner och anhöriga som är i behov av individuellt eller relationellt stöd eller 

samtalsbehandling och som själva inte söker hjälp? Chefer på alla nivåer har som en viktig 

uppgift att kontinuerligt följa upp den anställdes mentala hälsa, stressbelastning och 

återhämtning. Här bör frågor om hemsituation och respektive ingå som standard. När 

veteranen själv visar uttalade symtom är detta extra centralt. Vid hemkomstsamtalen är det 
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idag upp till den enskilde hemkomsthandledaren att ställa frågor om hur det fungerat där 

hemma. Ett minimum borde vara att frågor om hemsituation och anhöriga tillförs det 

standardiserade screening-formuläret. 

 

Flertalet veteraner och anhöriga återhämtar sig snart efter mission. De veteraner och anhöriga 

som är i behov av individuellt stöd kopplat till insats ska erbjudas detta. Andra har påvisat 

svagheter i hittills gjorda uppföljningar på svenska veteraner och ifrågasatt den låga andelen 

veteraner med psykiatriska symtom. Föreliggande studie väcker funderingar om det även 

finns ett mörkertal kring antalet anhöriga i behov av individuell behandling. Det skulle vara 

av intresse för framtida forskning att belysa graden av stöd- och behandlingsbehov hos 

anhöriga till veteraner, om de känner till rätten att få hjälp och om de vid behov erbjudits 

behandling. För att fullt ut kunna leva upp till sina lagstadgade intentioner om stöd till 

veteraner och anhöriga bör kanske Försvarsmaktens professionella stöd, genom 

Försvarhälsan, tillsammans med engagerade frivilliga försvarsorganisationer även bygga upp 

”förstärkt PREP” eller som i USA anpassade former för par i behov av professionell 

behandling. 
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Hej tidigare PREP-kurs deltagare! 
 
 
Sedan 2008 erbjuder Svenska Soldathemsförbundet PREP-kurser till par som ett led i 
Försvarsmaktens stöd till anhöriga. Du har deltagit vid ett av dessa kurstillfällen och är nu 
iväg på FS 23 eller har en make/maka som är i Afghanistan.  
 
Monica Rosén heter jag och arbetar sedan 1 mars 2012 som psykolog på Försvarshälsan Nord. 
Jag har tidigare arbetat åt Landstinget varav 15 år som barnpsykolog. Jag går 
Psykoterapeutprogrammet inriktning KBT, Umeå Universitet, och ska under det här läsåret 
skriva min examensuppsats. 
 
Jag är intresserad av att förstå mer kring hur utlandstjänstgöring påverkar paret, parrelationen 
och övriga familjen och vilket stöd man kan behöva. Svenska Soldathemsförbundet är måna 
om att erbjuda så bra hjälp som möjligt till utlandsveteraner och deras anhöriga. Utöver de 
kursutvärderingar som gjorts får Soldathemsförbundet genom min forskning ta del av en 
fördjupad uppföljning av PREP-kurserna. Nu hoppas vi på din hjälp! 
 
Jag önskar efter hemkomst från FS 23 intervjua er var för sig om/hur utlandstjänstgöringen 
påverkat paret/familjen med fokus på eventuellt behov av stöd och i vilken grad PREP-kursen 
motsvarat behovet. Är det geografiskt möjligt träffar jag er gärna, annars tänker jag att vi 
bokar in telefonintervjuer alternativt möts över Skype. Intervjuerna kommer att ta ca en 
timme. Svaren redovisas i grupp eller under olika tema. Inga enskilda personer ska gå att 
känna igen. De av er som önskar får självklart gärna ett exemplar av min slutliga uppsats.  
 
Svenska Soldathemsförbundet sköter utskicket till var och en av er. Tills du/ni tackat ja har 
jag inte tillgång till några personuppgifter. Hör gärna av er även om enbart en i paret är 
intresserade. Enklast sker detta via e-post där ni uppger namn och telefon för vidare kontakt 
alternativt att ni ringer mig direkt. Tacksam för svar senast 24 september. 
Jag nås på e-post: monica.rosen@mil.se 
        eller telefon: 0920 – 23 40 97; 072 – 237 18 92 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Monica Rosén 
 
Leg psykolog 
FH Nord 
F 21 
971 73 Luleå 
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