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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Studier visar att det förekommer psykisk ohälsa hos utlandstjänstgörande 

yrkesmilitärer. När kraven från arbetsgivaren mer än tillfälligt överskrider de befintliga 

resurserna uppstår en obalans och den arbetsrelaterade stressen blir påtaglig. En 

utlandstjänstgörande militär exponeras för stressfyllda situationer och förväntas kunna hantera 

sådana. Trots vetskapen om att psykisk ohälsa förekommer finns det militärer som inte söker 

professionell hjälp, bland annat för att det finns oro att det ska påverka karriärmöjligheterna. 

Syfte: Att beskriva yrkesmilitärers upplevelser av arbetsrelaterad stress under och efter 

utlandstjänstgöring i Afghanistan. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Som analysmetod användes en 

kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv ansats. 

Resultat: Från analysen om informanternas upplevelser av arbetsrelaterad stress vid 

utlandstjänstgöring framkom kategorierna ”Obalans mellan krav och resurser” och ”Stabil 

grund att stå på”. Två kategorier framkom även från analysen när informanterna beskrev 

upplevelser av arbetsrelaterad stress efter utlandstjänstgöring: ”Reaktion på långvarig 

arbetsrelaterad stress” och ”God psykisk hälsa”. Det framgick dessutom att några informanter 

som upplevde reaktion på långvarig arbetsrelaterad stress inte hade sökt professionell hjälp, 

trots att de ansåg sig vara i behov av det.  

Slutsats: Informanter med erfarenheter av liknande arbete beskrev att erfarenheten gav en 

stabil grund att stå på. De ansågs ha hög KASAM som kan ha varit en bidragande orsak till 

psykiskt välmående. Uppföljningsverksamheten efter insats är av stor betydelse för att fånga 

upp och identifiera de militärer som har psykisk ohälsa och som inte självmant hade sökt 

professionell hjälp. En anledning till varför de inte söker hjälp kan vara på grund av att det 

finns en stigmatisering kring psykisk ohälsa. 

Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, Försvarshälsan, Upplevelser, Utlandstjänstgöring, 

Yrkesmilitär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

Background: Studies show there is mental illness among soldiers deployed abroad. When the 

employer’s demands exceed the existing resources, an imbalance arises and the work-related 

stress becomes apparent. A soldier deployed abroad is exposed to stressful situations and is 

expected to be able handle them. Despite the knowledge that mental illness occurs, there are 

soldiers who do not seek professional help because there is concern it will affect career 

opportunities, among other things. 

Aim: To describe experience of work-related stress during and after international deployment 

in Afghanistan among soldiers. 

Method: Qualitative interview study with a descriptive design. As an analytical method, a 

qualitative content analysis was used based on an inductive approach. 

Results: From the analysis of the informants’ experiences of work-related stress in 

international deployment, the categories: “Imbalance between requirements and resources” 

and “Stable foundation to stand on” emerged. Two categories also emerged from the analysis 

when the informants described experiences of work-related after international deployment: 

“Reaction to long-term work-related stress” and “Mental well-being”.  

Conclusion: Informants with experiences of similar work described a low level or work-

related stress. They were considered a high SOC which may have been a contributory cause 

of mental well-being. The post-action follow-up activity is of great importance in capturing 

and identifying soldiers who are suffering from mental illness and not sought professional 

help. 

Keywords: Experiences, International deployment, Occupational Health Center of Swedish 

Armed Forces, Professional soldier, Work-related stress. 
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1. INLEDNING 
Den arbetsrelaterade psykiska ohälsan bland män och kvinnor ökar i Sverige och leder årligen 

till långtidssjukskrivningar (Danielsson m.fl., 2012; Socialstyrelsen, 2009). Den 

arbetsrelaterade psykiska ohälsan är således ett problem i det svenska samhället som måste 

hanteras. I arbetsmiljöverkets författningssamling om organisatorisk och social arbetsmiljö 

(AFS 2015:4) framgår det att de psykosociala faktorernas betydelse för hälsa och sjukfrånvaro 

är stor. Arbetstagare som exempelvis är delaktiga i besluten gällande deras arbetssituation 

upplever mindre grad av stress. Julian och Valente (2015) anger att ett meningsfullt och 

engagerande yrke är av betydelse för både hälsa och välmående. Det ger en daglig struktur, 

social status och god självkänsla medan förlusten av detsamma kan leda till en försämrad 

psykisk hälsa. 

 

Under flera år har yrkesmilitärer från olika regementen i Sverige tjänstgjort i krigsdrabbade 

länder i fredsbevarande syfte. Utlandstjänstgöringens längd har varierat, men varje grupp har i 

genomsnitt tjänstgjort i sex månader innan de återvänt till Sverige. Det finns i nuläget 

utländsk forskning som beskriver upplevelser av hemkomst för utlandstjänstgörande 

yrkesmilitärer (Cawkill m.fl., 2015; Fissette m.fl., 2014; Yambo m.fl., 2016), men det finns få 

svenska studier som beskriver yrkesmilitärers upplevelse av arbetsrelaterad stress, under och 

efter utlandstjänstgöring. Ökad kunskap av därför av vikt inom området för både 

företagssjuksköterskor inom Försvarsmakten, men även för Försvarsmakten i deras arbete 

med hemkommande militärer som ska återgå till tjänstgöring i Sverige. I förlängningen 

kommer kunskapen därmed också gynna yrkesmilitärer eftersom det kan bidra till att öka 

möjligheten att bemöta och identifiera de individer som är i behov av hjälp. 

2. BAKGRUND 

2.1 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa inom den militära organisationen är vanligt förekommande, framför allt hos de 

militärer som har tjänstgjort utomlands (Cawkill m.fl., 2015; Mota m.fl., 2012). I Cawkills 

(2004) studie framkom att militärer till stor del är medvetna om att psykisk ohälsa 

förekommer i den militära organisationen, men att militärerna trots vetskapen oftast inte söker 

den vård de är i behov av. Den främsta anledningen till att inte söka vård är en oro att de ska 

ses som svaga och att det i sin tur ska påverka deras fortsatta arbete inom organisationen. Det 

framkom även att avsaknad av stöd och förberedelsearbete inför utlandstjänstgöring orsakade 

upplevelser av stress i sådana proportioner att flera militärer upplevde psykisk ohälsa (ibid).   

2.1.1 Stress 

Människan strävar efter jämnvikt mellan krav och resurser för att ge stabilitet, men när 

jämnvikten hotas blir individen otrygg/orolig och upplever stress. Det finns däremot ingen 

vedertagen definition av begreppet stress. Det beror möjligtvis på att det är ett komplext 

sjukdomstillstånd, som omfattar både fysiska och psykiska aspekter. Upplevelse av stress är 

inte heller ett statiskt tillstånd och är således svårt att påvisa med mätmetoder (Währborg, 

2009).  

Det kan finnas flera anledningar till varför en individ upplever stress. Omvälvande 

livshändelser och påfrestningar i den omgivande miljön är exempel på olika stressorer som 

orsaker både fysiska och psykiska reaktioner i människokroppen. Under akuta stressituationer 

aktiveras den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet. Utsöndringen av 

stresshormonet kortisol tilltar vilket medför flera kemiska responser i kroppen, så som ökad 

glukoskoncentration i blodet och ökad energiomsättning. Långvariga fysiska stressreaktioner 

kan yttra sig som muskelpåverkan i käke och nacke, där musklerna dras ihop och blir spända 

(de Permentier, 2016) medan psykiska reaktioner på långvarig stress kan utgöras av 
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minnesstörningar, nedstämdhet, kronisk trötthet och sömnsvårigheter (Danielsson m.fl., 

2012). 

Det parasympatiska nervsystemet är en annan del av det autonoma nervsystemet och är som 

mest aktivt vid vila och återhämtning. Det interagerar med det sympatiska nervsystemet och 

har en dämpande funktion av densamma för att individen, efter upplevd stress, ska återgå till 

sitt normaltillstånd. Om kroppen varit utsatt för hög grad av stress under en längre tid och 

således haft stor grad av sympatisk aktivitet, ökar även risken att drabbas av fysiologiska 

hälsobesvär. Exempel på sådant hälsobesvär är blodtrycksstegring som är ett symtom på vad 

som i ett senare skede kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, exempelvis hjärtinfarkt och 

stroke (Olshansky, Sabbah, Hauptman, & Colucci, 2008). 

2.1.2 Arbetsrelaterad stress 

När en individ mer än tillfälligt upplever att kraven från arbetsgivaren överskrider de 

befintliga resurserna uppstår en obalans som är ohälsosam och förmågan till återhämtning 

försämras (AFS 2015:4). I arbetsmiljöverkets författningssamling om systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) framgår det att arbetsförhållanden med stor andel av negativ 

stress ofta kräver förändringar i organisationen och utbildning i arbetsmiljörelaterade frågor, 

för att en positiv förändring ska vara uppnåelig.  

Yrkesmilitärer måste snabbt och effektivt kunna hantera stressfyllda situationer som kan 

uppstå, där det i det akuta skedet ges lite tid att filtrera vad som sker. I en sådan situation kan 

ett misstag leda till katastrof och orsaka personskador och dödsfall för de inblandade. Kraven 

på att omedelbart kunna agera i sådana situationer kan ibland begränsa en persons förmåga att 

medverka, även om det skiljer sig från person till person i bedömningen och uppträdandet i 

akuta situationer (Jensen & Wrisberg, 2014).  

 

Upplevd stress bland utlandstjänstgörande militärer varierar beroende på vilken yrkesgrad 

militären har. Officerare anser till exempel i större utsträckning än yrkesmilitärer av lägre 

grad, att stor arbetsbörda är den största enskilda orsaken till varför stress upplevs (Cawkill, 

2004). Vidare anger Yambo m.fl. (2016) att militärer som varit utsatta för dödshot, sett andra 

dödas i strid eller ådragit sig allvarliga skador löper stor risk att drabbas av akuta 

stressreaktioner. 

Det finns även könsskillnader i uppfattning av stress och stressrelaterade symtom under 

tjänstgöring som yrkesmilitär. Kvinnor upplever i högre grad humörsvängningar och drabbas 

av posttraumatiskt stressyndrom i större utsträckning än vad män gör (Mota m.fl., 2012). 

Kvinnor söker dock hjälp och behandling för psykiska sjukdomar i högre grad medan männen 

hellre vänder sig till kollegor för samma typ av problem (Cawkill, 2004).   

2.1.3 Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), efter engelskans posttraumatic stress disorder, är en av 

de vanligaste följdsjukdomarna efter ett upplevt trauma. PTSD karaktäriseras av en stark 

känslomässig reaktion på traumat vilket sedan följs av mardrömmar och återkommande 

minnesbilder, i vilka personen tycker sig återuppleva det som skedde. Det leder även till att 

personen i fråga undviker situationer som kan associeras med traumat vilket till slut gör att 

personen kan få svårt att klara det dagliga livet. Människor som drabbats av PTSD fungerar 

oftast sämre i samhället och har sämre livskvalitet än friska. De har högre grad av 

arbetslöshet, sämre ekonomi, fler vårdtillfällen och högre risk för självmord (Fissette m.fl., 

2014). I studien framgick att 37 % av de återvändande amerikanska soldaterna som tjänstgjort 

i Afghanistan och Irak led av någon psykiatrisk diagnos och 22 % av dessa diagnostiserades 

med PTSD (ibid). Kline m.fl. (2010) påvisar i sin studie att militärer som tjänstgjort i just 

Afghanistan och Irak löpte tre gånger högre risk att drabbas av PTSD jämfört med militärer 
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som inte utlandstjänstgjort tidigare. En annan studie visade att veteraner från Vietnamkriget 

som drabbats av PTSD, hade fyra gånger högre risk att begå självmord än de som inte hade 

PTSD. En gemensam faktor var att de hade en bestående känsla av skuld över vad som hänt 

på slagfälten, att de överlevt medan deras medsoldater dödats (Hendin, 2014). 

2.2 KASAM 

Människor hanterar stress och spänningstillstånd olika. Antonovsky (2005) formulerade en 

salutogen teori som beskrivs som en känsla av sammanhang (KASAM). Han studerade hur 

personer som upplevt svårt trauma, och klarat det bra, såg på sina liv. Han fann tre centrala 

komponenter som kallades för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Personer med 

hög KASAM hade även höga värden på de tre centrala komponenterna. Med begriplighet 

syftas på att individer förväntar sig att stimuli de möter i livet går att ordna och förklara och 

att även svåra trauman går att begripa. En stark känsla av hanterbarhet leder till att människor 

inte känner sig som offer utan kan gå vidare i livet. Med meningsfullhet syftas på hur en del 

människor anser att problem och krav som dyker upp i livet är värda att lägga energi på, och 

ser det som utmaningar istället för bördor (ibid). 

Gassne (2008) menar att när människan utsätts för stressorer uppstår ett spänningstillstånd 

som bör hanteras. Enligt Gassne finns olika sätt att gå till väga för att hantera sådana 

situationer, exempelvis genom att använda ”generella motståndsresurser”. Exempel på 

motståndsresurser är socialt stöd, god ekonomi och jag-styrka. Genom att använda 

motståndsresurserna när en person utsätts för upprepade stressorer byggs de på och skapar till 

slut livserfarenhet och hanterbarhet vilket i sin tur leder till en större kapacitet att begripa och 

hantera stressorer. När individen upplever en stark känsla av hanterbarhet ser hen sig som en 

aktör och inte som ett offer för omständigheterna. KASAM ses som det övergripande 

begreppet som förklarar vilken kapacitet en person har att möta förändringar i livet med 

bibehållen hälsa (ibid).  

2.3 Försvarshälsan 

Arbetsgivaren måste enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) se till att innehållet i arbetet, 

organisationen och den tekniska utrustningen är utformad på ett sådant sätt att arbetstagaren 

inte utsätts för olyckor eller ohälsa. Det är även arbetsgivarens skyldighet att arbeta preventivt 

för att motverka arbetsmiljörelaterade risker. Lagen omfattar också den som tjänstgör eller 

deltar i frivillig utbildning inom Försvarsmakten. Om kunskap för sådant arbete inte finns, 

kan en företagshälsovård anlitas. I rapporten från statens offentliga utredningar om svensk 

veteranpolitik (SOU 2014:27) framgår det att Försvarshälsan i Försvarsmakten ska användas i 

just sådana syften. I organisationen kan enskilda medarbetare bedömas och behandlas av 

läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter och psykologer som alla ska agera som 

en oberoende expertresurs gällande arbetsrelaterad hälsa och ohälsa. I övriga fall ska 

medarbetaren remitteras till landstingsansluten vård för vidare utredning och uppföljning.  

Vid psykiska och fysiska besvär ska Försvarshälsan också kunna erbjuda stöd. Stödet ska ges 

efter en prövning av respektive fall och om det har en koppling till tjänstgöringen. Om så inte 

är fallet kan Försvarshälsan vägleda individen till rätt vårdinstans. Resurserna ska läggas som 

ett stöd till de som tjänstgjort i internationella militära insatser och därefter drabbats av 

fysiska eller psykiska besvär. Stödet ska fortlöpa upp till fem år efter att respektive militär 

kommit hem från utlandstjänstgöring (SOU 2014:27).  

 

Det är viktigt med förberedelser innan utlandstjänstgöring för att ha god mental beredskap för 

att på så sätt kunna bemästra allvarliga situationer. De delar i förberedelsen som bland annat 

är viktiga, är utvecklingen av ledarskapet. En chef ska kunna hantera militärernas 

stressreaktioner och erhålla utbildning om vad som sker med individen vid en stressreaktion. 
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Vid sådana förberedelser kan Försvarshälsan vara behjälpliga. Den psykiska hälsan stärks hos 

militärerna som genomför utlandstjänstgöring i fall det finns ett bra ledarskap och ett gott 

kamratskap. Bra ledarskap och gott kamratskap ökar dessutom benägenheten hos de som ändå 

utvecklat psykisk ohälsa att söka den hjälp de behöver (SOU 2014:27). 

 

Efter insatsen är det nödvändigt att genomföra en utvärdering av militärernas hälsa för att 

kunna fortsätta utveckla Försvarshälsan och stödet till individerna. Det är av yttersta vikt att 

militärernas hälsa följs upp vid hemkomst och att behandling sätts in efter behov, av personal 

i Försvarshälsan (SOU 2014:27). 
 

2.4 Företagssjuksköterskan i Försvarshälsan 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor med specialisering inom 

företagshälsovård (Riksföreningen för företagssköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 

2010) framgår att arbetet som företagssjuksköterska till stor del är inriktat på att förebygga 

skador och sjukdomar som är arbetsrelaterade. Företagssjuksköterskan måste även ta hänsyn 

till de förhållanden utanför arbetsmiljön som också kan påverka individen negativt. I sin roll i 

företagshälsovården ska hen arbeta för att hälsofrämjande metoder införs och verka för att 

omvårdnaden i arbetslivet utgår från vetenskapligt förhållningssätt med beprövad erfarenhet. 

Arbetet ska utgå ifrån ett filosofiskt synsätt där människan ses som en del i ett sammanhang 

och där grundsynen är humanistisk. Det krävs fördjupade kunskaper för att kunna leda och 

samordna ett team inom arbetsmiljöarbete och säkerställa en god vård (ibid). 

I arbetet bör företagssjuksköterskan dessutom ha en nära kontakt med anställda, något som 

underlättar vid genomförande och uppföljning av hälsoförebyggande åtgärder. Det är dock 

viktigt att yrkesrollen är oberoende gentemot de anställda och arbetsgivaren, för att kunna få 

fram information från båda parter och komma med konstruktiva lösningar på hälsorelaterade 

problem (Whitaker & Baranski, 2001). De områden som företagssjuksköterskan behöver 

fördjupad kunskap om är: prevention, rehabilitering, arbetsmedicin, katastrofberedskap, 

handledning, utbildning och ledarskap (Riksföreningen för företagssköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Yrkesmilitärer arbetar i ständig vetskap om att de är 

krigsplacerade, vilket kräver att det finns företagshälsovård med kompetens som kan hantera 

akuta omhändertaganden och ge korrekt behandling vid exempelvis krisreaktioner (SOU 

2014:27).  

3. PROBLEMFORMULERING 
Hög grad av arbetsrelaterad stress är ett problem som bidrar till den växande psykiska ohälsan 

på arbetsplatser i Sverige som årligen leder till långtidssjukskrivningar. Tidigare internationell 

forskning har påvisat att återvändande yrkesmilitärer är överrepresenterade bland de som 

diagnostiserats med psykisk ohälsa, där PTSD är en diagnos som var vanligt förekommande. 

Det är en yrkeskategori som under underlandstjänstgöring utsätts för stressorer som kan leda 

till negativ stressreaktion. För att ge bästa möjliga omhändertagande efter hemkomst är det av 

vikt att undersöka deras upplevelser av arbetsrelaterad stress under och efter 

utlandstjänstgöring.  

Deras erfarenheter kan tillföra ökade kunskaper till Försvarshälsan och Försvarsmakten för att 

omhändertagandet och därmed återgående till tjänstgöring i Sverige ska bli så optimalt som 

möjligt.  

4. SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva yrkesmilitärers upplevelser av arbetsrelaterad stress under 

och efter utlandstjänstgöring i Afghanistan. 
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5. METOD 
Studien baserades på en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Analysmetoden som 

användes var kvalitativ innehållsanalys, utifrån en induktiv ansats enligt Graneheim och 

Lundman (2004).  

5.1 Urval 

I första skedet etablerades kontakt med stabschefen för berörd verksamhet i Försvarsmakten 

för att undersöka om det fanns intresse för studiens genomförande. Stabschefen erhöll därefter 

ett informationsbrev om studiens syfte och tillvägagångssätt och gav sitt samtycke till 

genomförande av studien på arbetsplatsen under arbetstid.  

Inklusionskriterier för att delta i studien var att yrkesmilitären skulle ha genomfört 

utlandstjänstgöring i Afghanistan i minst sex månader och varit i tjänstgöring i Sverige i minst 

två år efter hemkomsten. Informanten skulle också delta på helt frivillig basis. För att finna 

informanter, tillämpandes inledningsvis ett ändamålsenligt urval. Ett informationsbrev om 

studiens inklusionskriterier och syfte skickades från stabschefens arbetsmail, centralt ut till de 

kompanier med yrkesmilitärer som utlandstjänstgjort i Afghanistan. I mailet framgick att den 

som önskade delta i studien skulle kontakta den av författarna som var anställd i 

Försvarshälsan. Efter att kontakt etablerats skickades samtyckesformulär till de yrkesmilitärer 

som svarade mot inklusionskriterierna och det resulterade i fyra informanter. För att få 

ytterligare informanter till studien tillämpades även ett snöbollsurval. De informanter som 

redan var en del av studien fick frågan om de kände någon annan yrkesmilitär som uppfyllde 

inklusionskriterierna och som kunde tänka sig deltaga i studien. Det resulterade i ytterligare 

fyra informanter och således åtta totalt. Samtliga gav sitt samtycke till att delta i studien. 

 Åldern på informanterna varierade mellan 34 och 64 år och samtliga hade tjänstgjort som 

yrkesmilitärer i flera år. De hade olika befattningar och var olika utbildade, vilket föranledde 

en stor spridning gällande deras erfarenheter och upplevelser. Flera av dem hade dessutom 

genomfört utlandstjänstgöring i flera olika länder och samtliga informanter var män (Tabell 

1). 

Tabell 1. Demografiska data av studiens informanter. 

 Deltagare 

N = 8 

Kön 

Män/kvinnor 

 

8/0 

Ålder 

Median (range) 

 

39 (34-64)   

Tidigare erfarenhet av utlandstjänst 

Ja/Nej 

 

7/1 

Yrkeserfarenhet  

Antal år som yrkesmilitär, median (range). 

 

17 (9-43) 

 

5.2 Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer utifrån en för studien konstruerad 

intervjuguide (Bilaga 1). Frågorna i intervjuguiden var indelade i tre huvudområden: 

Demografiska data, Utlandstjänstgöring och Efter hemkomst. En pilotintervju genomfördes 

med en anställd yrkesmilitär som tjänstgjort i sex månader i ett krigsdrabbat land, för att testa 

intervjufrågorna. Efter pilotintervjun behövde inga förändringar genomföras i intervjuguiden. 

Pilotintervjun ingår inte i studien. 
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Innan intervjun informerades respektive informant om möjligheten att erhålla stöd av 

professioner i Försvarshälsan, i fall det skulle upplevas som psykiskt påfrestande att tala om 

tidigare krigsrelaterade händelser. 

Intervjuerna genomfördes i ett samtalsrum på militärernas arbetsplats, där förutsättningar för 

ljudupptagningen var bra. Den tekniska utrustningen kontrollerades inför och efter respektive 

intervju. Intervjuerna utgick från frågorna i respektive huvudområde i intervjuguiden. I fall en 

fråga redan hade besvarats i ett tidigare skede, ställdes den inte på nytt. En av de inledande 

frågorna som ställdes i varje intervju var vilka förberedelser militären fick inför 

utlandstjänstgöringen. Frågan var: ”Berätta vilken förberedelse du fick inför 

utlandstjänstgöringen”. Vid tillfällen när informanten berättade om händelser och situationer 

som ansågs vara av intresse eller som svarade direkt mot syftet, ställdes följdfrågor i syfte att 

få klargörande av något som sagts. Följdfrågorna kunde även ställas för att få ett mer 

uttömmande svar eller för att informanten skulle gå vidare i sin berättelse. Det kunde vara 

frågor som: ”Hur kände du då”?, ”Vad tänkte du då”? ”Hur upplevde du det”? eller ”Vad 

gjorde du då”? Flera informanter angav förkortningar/begrepp/slang som för utomstående var 

obegripliga. Vid sådana tillfällen ombads personen i fråga att redogöra för respektive begrepp. 

Intervjuerna genomfördes ensam av den författare som arbetade på Försvarshälsan eftersom 

det var svårt för civila att få tillstånd att vistas på militärt område. Intervjuernas längd 

varierade mellan 17 och 42 minuter och ljudinspelades efter godkännande från informanten.  

5.3 Databearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades i största möjlighet ordagrant med hjälp av en 

mobilapplikation som möjliggjorde att uppspelningen kunde ske med valfri hastighet. 

Intervjuerna delades upp mellan författarna som transkriberade fyra intervjuer var och bytte 

sedan de transkriberade intervjuerna med varandra för att lyssna och korrigera när så 

behövdes. Intervjuerna numrerades utan inbördes ordning för att stärka 

konfidentialitetskravet.  

Materialet analyserades med en manifest innehållsanalys utifrån en induktiv ansats enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Varje intervju analyserades gemensamt av författarna och 

genomfördes i sju olika steg. Först lästes samtliga transkriberade intervjuer igenom flera 

gånger för att författarna skulle få en bättre uppfattning av innehållet. Därefter, i steg två, 

delades materialet in i två innehållsområden. Graneheim och Lundman (2004) anger att ett 

innehållsområde kan bestå av delar av texten som är inriktat mot ett specifikt ämnesområde i 

intervjuguiden. I studien var de två innehållsområdena; upplevelser av arbetsrelaterad stress 

under utlandstjänstgöring och upplevelser av arbetsrelaterad stress efter utlandstjänstgöring. 

I steg tre identifierades meningsbärande enheter i varje innehållsområde, det vill säga 

meningar eller fraser som svarade mot studiens syfte och i steg fyra kondenserades de 

meningsbärande enheterna utan att dess kärna i innehållet försvann. I steg fem abstraherades 

meningsenheterna till koder, där varje kod motsvarade meningsenhetens innehåll. I steg sex 

jämfördes koderna från samtliga intervjuer med varandra och de med liknande innehåll 

sorterades in i subkategorier och kategorier som bildade den röda tråden i koderna och som 

utgjorde det manifesta innehållet. Slutligen i steg sju bedömde handledaren dataanalysen för 

att stärka resultatets giltighet (ibid). Två exempel på hur analysen genomförts, utifrån steg tre 

till sju, visas i tabell 2 och 3. 

Tabell 2. Flödesschema av analys, steg 3-7. Upplevelse arbetsrelaterad stress under 

utlandstjänstgöring. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 
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”Den jävla 

radion som 

larmet kommer 

på. Efter några 

veckor blir folk 

jävligt hoppiga, 

det associ-

erades så skarpt 

med att”: 

”Okej, varenda 

gång den här 

radion säger åt 

oss att åka ut då 

kommer det till 

att smälla och 

det var liksom 

likhetstecknet 

som gjordes 

[…]. Den här 

radion är en sån 

satans 

stressor”. 

Radion som 

larmet kommer 

på gjorde att 

folk efter några 

veckor blev 

hoppiga. 

Radion säger åt 

oss att åka ut 

och då kommer 

det liksom att 

smälla. Den här 

radion är en sån 

satans stressor. 

Konstanta larm 

på radion 

upplevdes som 

stressor. 

Emotionella 

påfrestningar. 

Obalans 

mellan krav 

och resurser. 

”Det som var 

påtagligt 

stressande var 

att läget där var 

mycket 

ansträngt, så 

man jobbade 

väldigt hårt 

med anledning 

av säkerhets-

läget i 

området”.  

”Det som var 

påtagligt 

stressande var 

det ansträngda 

säkerhetsläget. 

Man arbetade 

väldigt hårt 

med anledning 

av det.” 

Arbetar hårt på 

grund av 

ansträngt 

säkerhetsläge.  

Otillfredsställande 

arbetsmiljö. 

Obalans 

mellan krav 

och resurser. 

  

Tabell 3. Flödesschema av analys, steg 3-7. Upplevelse av arbetsrelaterad stress efter 

utlandstjänstgöring. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

När vi kom hem 

var det flera 

gånger som jag 

kom på mig själv 

att jag satt och 

stirrade på ett ljus 

och bara 

hamnade i stirr. 

Jag lyssnade inte 

på samtal runt 

Satt och stirrade 

på ett ljus, 

hamnade i stirr. 

Lyssnade på 

samtal, men 

kopplade bort 

mig. 

Bortkopplad 

från 

verkligheten. 

Kognitiva och 

emotionella  

svårigheter. 

Reaktion på 

långvarig 

arbetsrelaterad 

stress. 
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omkring mig utan 

kopplade bort 

mig. 

“Har du sökt till 

Försvarshälsan 

efter hemkomst?” 

“Nej, det har inte 

funnits något 

behov av detta, 

stödet hemifrån 

har räckt.” 

Har inte sökt till 

Försvarshälsan. 

Inte funnits 

något behov. 

Inte sökt 

professionell 

hjälp efter 

hemkomst, 

inget behov. 

Psykiskt 

välmående efter 

hemkomst. 

God psykisk 

hälsa. 

6. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) krävs det inte 

någon etikprövning avseende studier på avancerad nivå inom högskoleutbildning. I enlighet 

med vad Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver, fick informanterna information om 

de forskningsetiska principerna. Informationskravet beaktades så till vida att berörda parter 

fick både muntlig och skriftlig information om studien och studiens syfte. Samtyckeskravet 

uppfylldes med ett skriftligt samtycke från stabschef och informanter. Vidare beskriver 

Helsingforsdeklarationen (2013) under förtegenhet och sekretess att alla försiktighetsåtgärder 

måste vidtas för att skydda deltagarnas privatliv. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

alla deltagare har fingerade namn och att namnet på militäranläggningen, där studien 

genomfördes, inte framkommer i studien. All insamlad data förvarades så att inte obehöriga 

kunde ta del av den och det var enbart författarna som avlyssnade ljudupptagningen. Det 

transkriberade materialet avlästes därefter enbart av författarna och handledaren. I enlighet 

med Polit och Beck (2012) undanhölls ingen data och inget material från intervjuerna 

förvrängdes för att svara mot studiens syfte. Efter att studien blivit godkänd kommer allt 

material att förstöras. 

Polit och Beck (2012) redogör för tre etiska principer från Belmontrapporten, vilka forskaren 

ska tillämpa vid studier på människor. Principerna är: skyldighet att göra gott, respekt för 

individens självbestämmande och rättviseprincipen. I den genomförda studien beaktades 

skyldigheten att göra gott genom att syftet med studien ansågs vara relevant och till nytta för 

Försvarsmakten och samhället i stort. Frågorna som ställdes under intervjun kunde orsaka 

obehag för informanterna, men de var informerade om det innan intervjun påbörjades. Det 

fanns även handlingsberedskap i fall någon av dem skulle reagera negativt. Avseende respekt 

för individens självbestämmande framgick det i den muntliga och skriftliga informationen att 

deltagarna när som helst, och utan vidare förklaring, kunde avbryta sin medverkan i studien. 

Angående rättviseprincipen och valet av informanter, ville inte författarna välja de som 

diagnostiserats med exempelvis PTSD relaterat till utlandstjänstgöring eftersom de ansågs 

vara sårbara. Informanterna kunde dock vara i ett sårbart läge eftersom de bland annat ombads 

redogöra för påfrestande händelser, men sett till studiens syfte var det inte möjligt att ha andra 

studiedeltagare.  

7. RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån två innehållsområden. Det första innehållsområdet beskriver 

informanternas upplevelser av arbetsrelaterad stress under utlandstjänstgöringen i Afghanistan 

och det andra beskriver deras upplevelser av arbetsrelaterad stress efter utlandstjänstgöringen 

(Tabell 4). Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier med tillhörande subkategorier. 

Kategorierna inleds med en summering av deras innehåll, därefter presenteras resultatet från 
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de underliggande subkategorierna. För att stärka resultatets giltighet användes citat från 

intervjuerna som också är numrerade för att värna om konfidentialitetskravet. En del citat är 

redigerade på så sätt att när längre delar uteslutits återfinns markeringen tre punkter inom 

hakparentes. 

Tabell 4. Översikt av innehållsområdena med kategorier och subkategorier. 

Innehållsområden Kategori Subkategori 

 

 

Upplevelse av 

arbetsrelaterad stress 

under 

utlandstjänstgöring. 

Obalans mellan krav och 

resurser. 

 

 

 

 

Stabil grund att stå på. 

 

Emotionella påfrestningar. 

Otillfredsställande arbetsmiljö. 

Ständigt vara på sin vakt. 

 

Tidigare erfarenhet ger trygghet. 

Tillgång till utvärdering av 

insats. 

 

 

Upplevelse av 

arbetsrelaterad stress 

efter utlandstjänstgöring. 

Reaktion på långvarig 

arbetsrelaterad stress. 

 

 

God psykisk hälsa. 

Kognitiva och emotionella 

svårigheter. 

Behov av stöd för bearbetning. 

 

Psykiskt välmående efter 

hemkomst. 

Stark tillit till sig själv. 

 

 

7.1 Arbetsrelaterad stress under utlandstjänstgöring 

Obalans mellan krav och resurser och en stabil grund att stå på var två kategorier som 

utgjorde det första innehållsområdet. 

 7.1.1 Obalans mellan krav och resurser 

Informanterna beskrev flera incidenter/händelser som kunde kopplas till upplevelser av 

obalans mellan krav och resurser. Att ständigt vara på sin vakt i en krigssituation, som de 

normalt sett var ovana vid, ansågs exempelvis som påtagligt stressande. Det förekom också 

situationer som varken informanterna eller deras kollegor var bekväma med som de ändå var 

tvungna att acceptera, vilket upplevdes frustrerande och stressande. Det fanns en 

misstänksamhet mot de lokala myndigheterna i Afghanistan, som skapade otrygghet bland 

yrkesmilitärerna. 

7.1.1.1 Emotionella påfrestningar 

  

Att hamna i strid var något som upplevdes som påtagligt stressande. Det gällde allt från den 

första krigskontakten vid beskjutning till när det exploderade runt omkring militärerna. Det 

förekom också tillfällen när stridsfordonet gick sönder och de inte kunde ta sig ur 

stridssituationen. Vidare upplevdes det stressande när militärerna faktiskt insåg att någon 

försökte döda dem. Då tillkom också en ökad oro över att en själv och kollegor kunde bli 

skadade eller dödade.  

En informant beskrev känslan av att hamna i öppen strid och det stresspåslag som det innebar. 

”När folk skjuter på en är det ganska stressigt, ja det var stressigt. Det ställs 

ändå på sin spets när det liksom exploderar runt omkring en och någon försöker 

döda en på riktigt” (Informant 2). 
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Sammanstötningar som inträffade dagarna efter varandra gav lite tid för återhämtning, vilket 

medförde att gruppen upplevde svårigheter att utföra ett bra arbete. De upplevde att de var i 

sämre skick och att arbetsuppgifterna således inte kunde genomföras på ett tillfredsställande 

sätt. Flera informanter nämnde även larmradion och beskrev den som en stressor. När det 

sprakade till i radion innebar det oftast att de skulle lämna campen med kort varsel för att 

bemöta anropet. Radion associerades med strid och ständig beredskap som upplevdes 

stressande. Så fort det sprakade till i radion fick informanterna ett adrenalinpåslag som efter 

en längre tid gjorde folk nervösa. 

”Vi var i akutberedskap, vilket innebar att du alltid gick med radion på dig. Så 

fort du hörde ett knaster i den här jävla radion, så var det maxpuls direkt. Den 

stressen är bland det värsta jag känt” (Informant 1). 

7.1.1.2 Otillfredsställande arbetsmiljö 

Några informanter beskrev hur de vande sig vid livet på campen: att de jobbade hårt under 

utlandstjänstgöringen med det då ansträngda säkerhetsläget och att de aldrig upplevde att de 

var lediga. Det fanns i stort sett enbart tid för jobb och sömn, inget däremellan.  

”Och sen är det att man aldrig är ledig om man säger så, det i sig kan ju bli lite 

stressigt, men det är ju inte så att man går hem klockan fem utan när man är 

ledig, då sover man, resten av tiden jobbar man, så resonerar jag. Det går inte 

att resonera på något annat sätt” (Informant 6). 

I samarbetet med andra länder uppstod ibland problem avseende framförhållningen i det 

dagliga arbetet. Samarbetspartners kunde be om tjänster med kort varsel som upplevdes svåra 

att genomföra under den givna tidsaspekten. En informant beskrev att arbetssituationen väl 

nere på plats, med nytt material och sambandssystem, inte riktigt speglade övningarna 

hemma. Det skapade en otrygghet som inte försvann förrän de hade utvecklat en tillräckligt 

god vana och kunde handskas med materialet och systemet.  

En annan informant beskrev att han sällan ifrågasatte arbetsuppgifter och resursfördelning 

utan jobbade på och löste problemen på egen hand eller med hjälp av kollegor. Det fanns en 

frustration över specifika arbetsuppgifter, men istället för att tala om det fortsatte de att arbeta 

på samma sätt till dess att de återvände till Sverige igen. Det fanns en generell acceptans för 

arbetssituationen under utlandstjänstgöringen eftersom det inte fanns tid eller energi till att 

försöka förändra situationen där och då, trots att det medförde stresspåslag för många av dem. 

”Du nämnde något om kortare stubin”? ”Ja, det var mer därnere i slutet av en 

av våra arbetsuppgifter. Alla upplevde samma sak och erkände det i efterhand, 

det var ju ingen som erkände det där nere och det tog ganska mycket på allas 

humör” (Informant 1). 

Periodvis när det var mindre arbetsuppgifter att utföra, kunde den lediga tiden vara just det 

som var påfrestande eftersom informanterna och deras medarbetare hade en begränsad yta 

inom campen att röra sig på (250 meter gånger 250 meter) med bristande möjligheter för 

andra aktiviteter än träning och vila. En informant jämförde campen med att befinna sig på en 

öppen anstalt med beviljade permissioner. 

Det fanns även en situation där en arbetsgrupp hade en chef som detaljstyrde sina medarbetare 

och gav begränsat utrymme för egna lösningar och initiativ, vilket bidrog till låg grad av 

delaktighet för militärerna. Avsaknaden av information och bristfällig kommunikation 

upplevdes också som att delar av arbetsgruppen åsidosattes, vilket medförde minskad trivsel. 
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7.1.1.3 Ständigt vara på sin vakt 

Några informanter beskrev att det inte var möjligt att veta vem som var allierad eller fiende, 

vilket medförde att de alltid var tvungna att vara på sin vakt. Lokalbefolkning stöttade 

svenskarna ena dagen, men kunde vara på fiendens sida nästa dag och således utgöra ett hot 

mot informanterna och kollegorna. Lokalbefolkningen blev oftast mutade eller dödshotade att 

göra så och de svenska militärerna hade svårt att förhindra sådana händelser. Det var också 

vanligt att infiltratörer klädde ut sig till militär och polis i syfte att lura svenskarna och deras 

allierade. Några beskrev det som att de alltid hade ”ögon i nacken”, att de inte ville ha 

afghanska medarbetarna bakom sig, eftersom det förekom att afghanska infiltratörer vände 

sina vapen och sköt mot västerlänningar.  

”När vi var ute och arbetade jobbade jag bara bredvid afghaner, jag hade 

aldrig dem bakom mig. Alltså om vi var ute och rörde oss så släppte jag alltid 

förbi dem och lät dem gå så att jag kunde se dem hela tiden. Det var vanligt att  

afghanska infiltratörer vände vapen och sköt mot västerlänningar eller NATO- 

soldater” (Informant 4). 

Det fanns en situation där fyra militärer inte kunde resa med övriga tillbaka till campen på 

grund av platsbrist i transporten. Händelsen upplevdes som påtagligt stressande eftersom 

tilltron till lokalbefolkningen och de lokala myndigheterna var låg, och om hjälp skulle 

behövas var det långt för kollegorna att komma till undsättning.  

“När vi för första gången skulle åka in till campen, kunde inte alla åka med i ett 

lyft utan jag och tre andra blev kvarlämnade. Vi var där själva och då vet man 

att det är tre timmar till campen. Vi satt uppe i ett vakttorn. Vi hade ju 

ammunition med oss och lite extra, ja handgranater och sånt. Då känner man 

att om något händer här, så kommer det att ta lång tid innan dom kommer hit. 

Och man märkte på dom afghanska poliserna att dom började prata och så här. 

Man blev ju själv lite nojig och tänkte att nu börjar dom liksom och ringa efter 

någon. Man är på sin vakt hela tiden, man kan liksom aldrig ta det lugnt” 

(Informant 5). 

Att ständigt söka efter vägbomber upplevdes påfrestande till en början men blev till slut en 

etablerad rutin där erfarenhet och magkänsla kom att spela en stor roll. Flera informanter 

upplevde att de hade en kort stubin i slutet av utlandstjänstgöringen och blev lättirriterade. 

7.1.2 Stabil grund att stå på 

Vissa informanter beskrev att de upplevde att de hade en stabil grund att stå på, till följd att de 

hade en gedigen erfarenhet från tidigare utlandstjänstgöring och att de hade tillgång till 

utvärdering av egen insats. 

7.1.2.1 Tidigare erfarenhet ger trygghet 

Flera informanter beskrev på ett eller annat sätt att erfarenhet spelade roll för hanteringen av 

arbetsrelaterad stress under utlandstjänstgöringen i Afghanistan. Erfarenhet från tidigare 

utlandstjänstgöring, god utbildning och adekvata förberedelser upplevdes utgöra stommen för 

vad som sågs som en stabil grund att stå på. Det gav även militärerna god självinsikt som 

underlättade vid snabba beslutsfattanden.  

”Det var ju ganska ostrukturerat för de första missionerna till Afghanistan, det 

var liksom vi själva som fick ställa krav. Jag och min kollega hade den 

erfarenheten som liksom behövdes för att hantera vårt eget material och vapen 

och vi gjorde dom grejerna som behövde göras rent militärt” (Informant 6). 
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Det fanns fördelar med att vara något äldre, eftersom det innebar att de upplevt de flesta 

tänkbara situationer och på så sätt kunde hantera dem på ett önskvärt sätt. Det upplevdes även 

innebära att möjligheten för självständigt arbete var större och att det var lättare att prioritera 

arbetsuppgifterna och koppla bort allt annat runt omkring som störde.  

En informant beskrev att han under utlandstjänstgöringen gick in i ett ”working mood” och 

fokuserade på olika tänkbara situationer som han fått träning i att hantera. Erfarenheten som 

erhölls i samband med förberedelserna bidrog till en upplevelse av minskad stress och i 

efterhand funderade informanten på om han varit stressad över huvud taget. 

7.1.2.2 Tillgång av utvärdering av egen insats 

Informanterna beskrev att de i stort sett alltid hade systematisk debriefing efter utförd uppgift, 

i syfte att enas om hur arbetet utförts och vad som kunde ha gjorts bättre. Alla som ville fick 

fram framföra sin åsikt, vilket medförde att informanterna upplevde sig delaktiga. 

Informationen som framkom vid debriefingen innebar också att det fanns en ökad förståelse 

för uppdraget, något som gjorde att självkänslan och självförtroendet växte i takt med att 

intresset för arbetsuppgifterna ökade.  

”Vi pratade igenom det, det är den här normala debriefingen som vi alltid 

genomförde. Sån här ”after action review” när vi kom tillbaka, där alla 

inblandade var med bara för att enas vad vi hade gjort, om där var något 

utstående problem som vi behövde ta hand om där och då. Så den systematiska 

debriefingen var skitbra, den fungerade hela tiden” (Informant 4). 

En informant uppgav att det fanns en god dialog med chefen hemma i Sverige, som 

involverade informanten i lösningen gällande kommunikativa problem – något som 

föranledde ökad trivsel och stärkt syn på arbetet. Vidare upplevde en annan informant att hans 

specialkompetens togs väl till vara och att den informationen han erhöll i sitt arbete hade en 

positiv påverkan på det övergripande arbetet som de svenska militärerna genomförde. Den 

feedback han erhöll från kollegor och chefer medförde att informanten var stolt över sin egen 

insats. 

7.2 Arbetsrelaterad stress efter utlandstjänstgöringen 

Reaktion på långvarig arbetsrelaterad stress och god psykisk hälsa var kategorier som 

utgjorde det andra innehållsområdet. 

7.2.1 Reaktion på långvarig arbetsrelaterad stress 

Flera informanter beskrev att de upplevde en reaktion på långvarig arbetsrelaterad stress efter 

att de återvänt till Sverige och varit hemma i minst två år. Det förekom bland annat kognitiva 

och emotionella svårigheter. De bestod av sömn- och minnesbesvär och problem med att 

varva ned på kvällen. Någon beskrev en upplevelse av att vara bortkopplad från verkligheten 

och vara emotionellt likgiltig, som kopplades till tjänstgöringen i Afghanistan.  

7.2.1.1 Kognitiva och emotionella svårigheter 

Symtomen som informanterna uppgav som de vanligaste efter hemkomsten var relaterade till 

sömnen. Några informanter beskrev att de hade svårt att somna på grund av att de upplevde 

sig vara uppjagade, andra beskrev tankar och grubblerier vid sänggåendet. De upplevde 

problem med minnet när det kom till att redogöra för specifika händelser under ett 

tidsspektrum för de senaste fem åren. De kunde endast återge fragment av olika händelser, 

men inte placera dem i rätt tidsmässig ordning. Informanterna beskrev att det inte hade varit 

några problem för dem att redogöra för en händelse direkt efter att den inträffat i Afghanistan, 

men att de idag hade svårigheter att ge en liknande beskrivning av händelsen.  
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”Ja, Jag har upplevt sömnsvårigheter efter hemkomst. Just det här att ligga och 

grubbla och tänka på grejer och så innan man somnar, det har blivit mer av 

det” (Informant 5). 

Att inte kunna komma ned i varv kopplades ihop med den larmberedskap de haft i flera 

veckor under utlandstjänstgöringen, när alla var på sin vakt hela tiden. Blotta tanken på 

Afghanistan gjorde att en informant upplevde muntorrhet. En annan informant uppgav att han 

hemma var tvungen att skriva ned allt i almanackan för att kunna hålla ordning på saker och 

ting, något som inte behövts innan utlandstjänstgöringen. En informant myntade uttrycket 

”emotionell likgiltighet” och menade på att det inte gick att känna vare sig stark glädje eller 

stark ilska. Känsloregistret blev komprimerat. 

”Jag upplever inte att jag blir arg, jag blir lite irriterad men jag blir inte arg. 

Jag blir upplivad men jag upplever inte att jag blir riktigt sådär glad utan en 

sån här komprimering av känsloregistret på något sätt” (Informant 2). 

 

Informanten uppgav också att han kunde sitta med vid ett samtal och lyssna men inte vara helt 

med i samtalet. Han kunde även sitta och titta på ett levande ljus och bara stirra på lågan, helt 

frånkopplad från verkligheten för att därefter vakna till och återgå till nuet. Vidare beskrevs 

en misstro mot civila människor som inte delade militärernas uppfattning och därför inte 

kunde förstå vad de upplevt. Civila ansågs ha skeva bilder av verkligheten, vilket gjorde att 

umgänget främst förutom familjen bestod av kollegor inom det militära. 

En informant upplevde en stress och nedstämdhet eftersom han inte fått klarhet eller besked 

vilken befattning han skulle ha i Sverige efter avslutad utlandstjänstgöring. Tjänsten i 

Afghanistan hade passat honom väl, men den befattning som erbjöds hemma i Sverige 

upplevdes inte vara utvecklande eller inspirerande. 

”Det var snarare så att man blev nedstämd när jag kom hem till jobbet i Sverige 

igen eftersom det inte var klart vad jag skulle ha för befattning. Jag kom från en 

jävligt bra befattning, men blev erbjuden skit” (Informant 4). 

 

7.2.1.2 Behov av stöd för bearbetning 

Det var återkommande att flera informanter upplevde symtom som vid hög grad av långvarig 

arbetsrelaterad stress, det vill säga koncentrations-, minnes- och sömnsvårigheter. De sökte 

däremot inte professionell hjälp för sina svårigheter. En informant uttryckte det som att han 

var skolad till att lösa problem och att sådan stress var en del av arbetet – det var bara att finna 

sig i det.  

En annan informant beskrev att symtomen avtagit betänkligt efter hemkomsten, men att de 

återkommit i samband med att arbetstakten hemma i Sverige ökat. Efter att ha arbetat under 

en längre tid var minnes- och sömnstörningarna en del av vardagen och inget att söka 

professionell hjälp för. Den typen av problematik var en del av arbetet. 

”Minnessvårigheter har jag också känt av. De senaste fem åren känns som en 

enda stor boll, man vet inte riktigt vad som skedde när. Det är inget jag sökt 

hjälp för, man jobbar vidare och återgår till sin vardag” (Informant 5). 

Flera informanter beskrev att de helst ville hem till sina familjer efter det att de landat i 

Sverige. Samtidigt förstod de att det var viktigt att återsamlas på regementet, för att träffas 

och samtala en sista gång innan ledighet. Det var dock en informant som tillhörde ett annat 

förband och inte inkluderades i den återsamlingen, utan beskrev det istället som att han 

glömdes bort.  
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Samtliga informanter upplevde att det var bra att Försvarshälsan kunde bistå med hjälp och 

rådgivning efter avslutad utlandstjänstgöring. Några informanter hade varit i kontakt med 

Försvarshälsan efter att sömn- och minnessvårigheter återkommit i samband med situationer 

på arbetsplatsen. De upplevde dessutom att det hjälpte att på regelbunden basis erhålla 

samtalsstöd med psykolog/läkare under några månader. 

”Först några år efter att jag kom hem började jag åter igen uppleva den här 

gulheten1, och då sökte jag hjälp hos psykologen. Jag antog att det handlade om 

Afghanistan” (Informant 2).  

De flesta av informanterna hade vetskap om Försvarshälsans verksamhet, men få hade haft 

kontakt med professioner inom Försvarshälsan utöver vid de obligatoriska kontrollerna inför 

och efter utlandstjänstgöring. Trots vetskapen om att de erbjöd individuella stödinsatser, sökte 

flera sig inte dit utan försökte lösa problemen på egen hand. Några hade dock funderat på att 

söka professionell hjälp.  

7.2.2 God psykisk hälsa 

Det som kännetecknade de informanter som inte uppgav sig besväras av någon stressreaktion 

efter utlandstjänstgöringen var avsaknaden av minnes, sömn- och koncentrationssvårigheter. 

De beskrev välmående och kände inget behov att söka vård. De hade en lång erfarenhet av 

liknande uppdrag och beskrev en stark självtillit och en inre trygghet. 

7.2.2.1 Psykiskt välmående efter hemkomst 

De informanter som uppgav att de inte upplevde av någon stress vid hemkomsten beskrev alla 

ett välmående, fysiskt och psykiskt. De beskrev normal sömn, utan insomningsproblem eller 

hastiga uppvaknanden under natten. De beskrev inga problem med koncentrationen, vare sig 

på arbetet eller fritiden, varken nära inpå hemkomsten eller i dagsläget. Det förekom heller 

inga minnessvårigheter som direkt kunde anknytas till utlandstjänstgöringen. Berörda 

informanter ansåg att det inte fanns behov av att söka vård efter utlandstjänstgöringen. En 

informant beskrev dessutom att stödet hemifrån var tillräckligt för att kunna återgå till 

vardagen. 

”Minnessvårigheter? Har jag alltid haft (skratt), men det är inget jag relaterar 

till utlandstjänstgöringen” (Informant 8).    

7.2.2.2 Stark tillit till sig själv. 

Att ha erfarenhet från tidigare utlandstjänstgöring upplevdes som positivt, något som gav rutin 

och i slutändan trygghet. Någon beskrev att deras familjemedlemmar vande sig vid att 

informanten var iväg på utlandstjänstgöring. Det medförde att familjemedlemmarna och 

militärerna lättare kunde hantera att vara ifrån varandra och att återgången till vardagen i 

samband med hemkomst upplevdes som smidigare.  

Erfarenheten medförde även ett konstruktivt tänkande vid problemlösningar och stressfyllda 

situationer. Informanterna kunde minnas hur situationerna hanterats i Afghanistan för att 

därefter anpassa kunskaperna i det dagliga arbetslivet hemma i Sverige. 

”Jag använder en stund att tänka igenom: Vad är det här? Hur kan vi göra? 

Alltså jag använder samma princip som när jag gjorde utlandsmissionerna. Att 

jag använder, försöker ha konstruktivt tänkande innan jag agerar. Hela tiden, 

                                                             
1 När militären återvänt och återhämtat sig till fullo psykiskt, anses hen vara grön på stresspåverkansskalan 

COSC (Combat Operational Stress Control) som graderas efter grön-gul-orange-röd. En militär som inte är i 

grönt läge är fortfarande inte helt återhämtad och kan vara i behov av stöd för bearbetning. 
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jag har ju varit med över 40 år så det vore ju fan om jag inte hade lärt mig 

något” (Informant 8). 

En informant beskrev en upplevelse av inre trygghet efter utlandstjänstgöringen, något som 

förstärktes efter hemkomsten.  

”Jag vet faktiskt inte. Möjligtvis att jag är tryggare i mig själv idag. Inte för att 

jag var särskilt otrygg i mig själv innan, men kanske faktiskt lite tryggare nu” 

(Informant 3). 

8. SYNTES 
Resultatet visar att det fanns upplevelse av obalans mellan krav och resurser under 

utlandstjänstgöringen, där informanterna upplevde hög grad av arbetsrelaterad stress. Flera av 

dem upplevde även stressrelaterade symtom ett par år efter utlandstjänstgöringen, som 

påverkade deras dagliga arbete och få hade varit i kontakt med Försvarshälsan för rådgivning 

och stödsamtal.  

Det fanns också de som inte upplevde några symtom på arbetsrelaterad stress ett par år efter 

hemkomst, utan beskrev sig vara helt besvärsfria.  

Att under utlandstjänstgöringen ha tillgång till utvärdering av egen insats visade sig ha en 

stressreducerande effekt under tiden samtidigt som erfarenheten från utlandstjänstgöringen i 

Afghanistan gav en upplevelse av stärkt inre trygghet. 

9. DISKUSSION 

9.1 Metoddiskussion 

Inom kvalitativ forskning används enligt Graneheim och Lundman (2004) ofta begreppen 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att bedöma trovärdighet i en studie. De här 

begreppen kommer fortsättningsvis att användas för att stärka den genomförda studiens 

trovärdighet.  

 

Eftersom syftet med studien var att beskriva yrkesmilitärers upplevelser av arbetsrelaterad 

stress under och efter utlandstjänstgöring i Afghanistan, valdes en kvalitativ metod med 

deskriptiv design. Fördelen med en kvalitativ metod är att den är flexibel och anpassningsbar 

till ny information som framkommer när datainsamlingen pågår och att den deskriptiva 

designen inte tolkar på djupet utan är just beskrivande (Polit & Beck, 2012). Vald metod 

ansågs vara den mest lämpliga för att besvara studiens syfte och stärker därmed studiens 

giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). I studien inkluderades informanter från olika 

åldersgrupper med varierande befattningar och erfarenheter inom Försvarsmakten, vilket 

också stärker studiens giltighet. En önskan hade varit att inkludera både män och kvinnor i 

studien, men det var inte möjligt eftersom ingen av de kvinnliga yrkesmilitärerna på 

militäranläggningen responderade på informationsbrevet som skickades ut till berörda 

anställda.  

Ett av inklusionskriterierna var att informanten skulle varit hemma i minst två år, för att ge tid 

för bearbetning av händelser som kan ha påverkat personen psykiskt negativt. Det var en 

svaghet i studien eftersom tidsaspekten medförde att ett fåtal informanter emellanåt hade svårt 

att redogöra för upplevelser av arbetsrelaterad stress eftersom de glömdes bort och det fanns 

således en risk att vissa data uteblev. En annan svaghet som uppmärksammades under 

transkriberingen av datan var avsaknaden av erfarenhet hos den författare som genomförde 

intervjuerna. De inledande intervjuerna var mer ostrukturerade och var dessutom, generellt 

sett, längre än de sista. Samtidigt bedömdes datan vara lika innehållsrik, vilket tyder på att det 
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snarare var avsaknad av erfarenhet och rutin som gjorde att intervjuerna blev längre än att 

författarna gick miste om värdefull information. 

 

En pilotintervju genomfördes för att säkerhetsställa att intervjuguiden var tillämpbar för 

studiens ändamål och för träning av intervjuteknik, vilket enligt Polit och Beck (2012) stärker 

studiens tillförlitlighet.  

 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer där informanten tilläts tala fritt 

utifrån ställda frågor och subjektivt redogöra för sina upplevelser. Datainsamlingen ägde rum 

på informanternas arbetsplats, vilket var positivt eftersom det var en miljö som de var trygga 

och bekväma i (Polit & Beck, 2012). Intervjuguiden gav struktur under intervjuerna och 

emellanåt tillämpades följdfrågor som gav innehållsrik information för att öka förståelsen av 

vad som sades. Användandet av en intervjuguide medförde också att det var samma frågor 

som ställdes till samtliga informanter, något som enligt Graneheim och Lundman (2004) 

stärker tillförligheten. En ytterligare styrka i studien, som också stärker tillförlitligheten, var 

att samma författare genomförde samtliga intervjuer. Det medförde att intervjutekniken var 

densamma under alla intervjuer och författaren kunde även under intervjuernas gång räta ut 

eventuella frågetecken för att inte gå miste om värdefull information.  

 

Under de sista två intervjuerna tillkom ingen ny information som svarade mot studiens syfte, 

varpå datamättnad ansågs vara uppnådd. Det är däremot en svaghet i studien att det inte 

genomfördes en kontroll huruvida datamättnaden faktiskt var uppnådd. För att säkerställa att 

resultatet var mättat hade ytterligare en eller två intervjuer kunnat genomföras, vilket hade 

stärkt studiens giltighet (Polit & Beck, 2012). För att istället stärka giltigheten av studiens 

resultat användes citat under respektive subkategori (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Det finns enligt Polit och Beck (2012) olika metoder för att stärka tillförlitligheten i den 

insamlade datan. I den här studien var det de inspelade intervjuerna, med en ordagrann 

transkribering, som stärkte tillförlitligheten i resultatet. Alla intervjuer lästes och lyssnades 

igenom tillsammans och varje steg i analysen gjordes gemensamt. Datan analyserades därefter 

utifrån en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004), vilket är en fördel 

när författarna saknar erfarenhet av tidigare analysbearbetning. En manifest innehållsanalys är 

passande att börja med eftersom en latent innehållsanalys ställer större krav på erfarenhet hos 

författarna.  
 

En av författarna arbetar på Försvarshälsan på militäranläggningen där intervjuerna 

genomfördes. Det finns en möjlighet att intervjuerna, och därmed resultatet, påverkades av att 

författaren och informanterna hade en yrkesmässig relation till varandra. Det kan ha inneburit 

att informanterna valde att inte delge all information, av rädsla för att det skulle kunna 

påverka deras chanser att få delta i framtida utlandstjänstgöring eftersom Försvarshälsan är 

behjälpliga i denna process. Författaren är relativt nyanställd och hade inte träffat 

informanterna i några andra sammanhang före intervjutillfällena. Av den anledningen fanns 

en begränsad förförståelse för vad det innebär för en yrkesmilitär att genomföra utlandstjänst i 

ett krigsdrabbat område och sedan återanpassa sig till arbetet hemma i Sverige igen. 

Graneheim och Lundman (2004) anger att det är viktigt för tillförlitligheten av studiens 

resultat att författarna är medvetna om sin förförståelse innan data ska samlas in för att kunna 

vidhålla objektiviteten under intervjuernas gång. Det är tänkbart att förförståelse och 

erfarenhet av liknande studier skulle kunna ha medfört att dataanalysen påverkats och 

tillförlitligheten av resultatet därmed minskat. 
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Tillvägagångssättet avseende urval, studiedeltagare, insamling av data och analys beskrevs 

noggrant för att läsaren skulle ges bästa förutsättningar till att bedöma överförbarheten av 

resultatet. I slutändan är det läsaren som avgör huruvida resultatet går att överföra till andra 

grupper eller miljöer (Graneheim och Lundman, 2004). 

9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Arbetsrelaterad stress under utlandstjänstgöring 

Resultatet i studien visade att informanterna upplevde varierad grad av arbetsrelaterad stress, 

under och efter utlandstjänstgöringen i Afghanistan. Att på ett eller annat sätt uppleva 

otillfredsställande arbetsmiljö, emotionella påfrestningar och att ständigt vara på sin vakt, var 

tre subkategorier som utgjorde obalans mellan krav och resurser, något som flera informanter 

beskrev.  

 

Stridsmomenten påverkade soldaterna så till vida att de återhämtade sig sämre och att de inte 

kunde slappna av. Det fanns inget de kunde göra åt situationerna mer än att försöka hantera 

dem på bästa möjliga sätt. Amerikanska studier visar att utlandstjänstgörande militärer som 

exponeras för stridssituationer löper ökad risk att drabbas av depression, ångest och PTSD 

(Hoge m.fl., 2004; Lusk m.fl., 2015). Militärer som skadats i strid, hanterat döda krigsoffer 

eller mist kollegor i strid löper större risk att drabbas av PTSD (ibid). Det militära livet skiljer 

sig från det civila med egna strukturer, regler och psykiska utmaningar och där det 

huvudsakliga syftet är att försvara ett land i en konflikt (Redmond m.fl., 2015). Resultatet i 

genomförda studie påvisade att utlandstjänstgörande militärer är en arbetsgrupp som 

exponeras för hög grad av arbetsrelaterad stress under större delar av utlandstjänstgöringen 

och att de därmed löper högre risk att drabbas av stressrelaterade sjukdomar. 

Studiens resultat visade även att upplevelsen av låg grad av arbetsrelaterad stress under 

utlandstjänstgöring ofta härleddes till tidigare erfarenhet av liknande utlandstjänstgöring och 

att de hade tillgång till gemensam utvärdering av egen insats. Uppdragen ansågs mestadels 

som viktiga och meningsfulla. Utvärderingen medförde ökad förståelse för uppdraget, vilket 

gav hög känsla av sammanhang, KASAM. I enlighet med Antonovskys (2005) tre 

komponenter som medför hög KASAM, beskrev informanterna att tidigare erfarenhet och 

tillgång till utvärdering gav ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att förstå och 

förvänta sig att till exempel framtida stridssituationer kan medföra trauma, kunde underlätta 

bearbetningen av händelsen. Hanterbarheten stärktes av att informanterna upplevde att de 

gjorde nytta, att det var deras arbetsuppgift att i största möjliga mån bevara freden. De 

informanter som upplevde att de hade tillgång till utvärdering av egen insats menade 

dessutom på att även om arbetssituationen emellanåt var ytterst påfrestande och att kraven 

från arbetsgivaren var höga, sågs uppdragen som utmaningar istället för som bördor och 

därmed värda att lägga energi och tid på. De informanter som upplevde hög KASAM under 

utlandstjänstgöringen ansågs ha god psykisk hälsa även ett par år senare när den här studien 

genomfördes, vilket bekräftar Antonovskys teori. 

 

9.2.2 Arbetsrelaterad stress efter utlandstjänstgöringen 

Upplevelsen av den arbetsrelaterade stressen efter utlandstjänstgöringen var av varierad grad. 

Några informanter beskrev att de vid intervjutillfället var psykiskt välmående och inte hade 

symtom på långvarig arbetsrelaterad stress, medan andra beskrev just symtom på långvarig 

arbetsrelaterad stress. De personerna upplevde sömn, minnes- och koncentrationssvårigheter 

och hade på ett eller annat sätt behov av stöd för bearbetning. Liknande resultat framkom i 

Cawkills (2004) studie där militärerna som exponerats för arbetsrelaterade stressorer hade 

symtom som sömnlöshet och koncentrationssvårigheter. Det framgick även i den genomförda 

studien att militärer efter hemkomst kunde uppleva emotionell likgiltighet. Lusk m.fl. (2015) 
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anger i sin studie att det inte är ovanligt med känslomässig avtrubbning efter hemkomst, men 

att det bör tas på allvar eftersom det, obehandlat, kan leda till högre risk för självmord. Det är 

heller inte ovanligt att hemvändande militärer upplever svårigheter med återanpassning 

gällande kontakten med civila (personer utanför Försvarsmakten), eftersom de omöjligt kan 

förstå de prövningar som militären utsatts för (ibid). Det framkom i den genomförda studien 

att det efter utlandstjänstgöring fanns svårigheter gällande umgänget med civila, som främst 

berodde på avsaknad av förståelse för militärens arbete. 

 

I resultatet beskrev några av informanterna att de var medvetna om den egna symtombilden 

och att de egentligen var i behov av professionell hjälp, men att de trots den här vetskapen 

inte hade sökt till Försvarshälsan. En anledning till det kan vara stigmatisering, vilket 

framkom i tidigare studier bland amerikanska militärer (Hoge m.fl., 2004; Hom, Stanley, 

Schneider, & Joiner, 2017). Bidragande orsaker till att de inte sökte professionell hjälp var att 

det dels ansågs vara genant att uppsöka vård eftersom de inte ville uppfattas som svaga och att 

det dels fanns en rädsla att karriärmöjligheterna inom den militära organisationen skulle 

påverkas negativt. Det framgick i en av studierna att oviljan att söka hjälp hade minskat något 

på senare år, men den sågs ändå som rotad inom militärorganisationen (Hom m.fl., 2017). I 

den genomförda studien var det inget som beskrevs i intervjuerna, men några informanter 

ansåg att det var normalt att ha stressrelaterade symtom i militäryrket. De var skolade att lösa 

problem oavsett dignitet och därefter på egen hand handskas med den upplevda 

arbetsrelaterade stressen, vilket kan ses som en stigmatisering.  

 

Enligt lagen om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser (SFS 

2010:449) har Försvarsmakten ansvar att följa upp all personal som utlandstjänstgjort under 

fem år efter hemkomst. Uppföljning 1 äger rum kort efter hemkomst och syftar bland annat 

till att identifiera personer som kan tänkas vara i behov av behandling av fysiska och psykiska 

åkommor som uppstått under utlandstjänstgöring. Försvarsmakten (2014) anger att 

återvändande militärer ska ges rätt förutsättningar för att bland annat kunna hantera 

arbetsrelaterad stress som uppstått under utlandstjänstgöring. Den som är i behov av stöd kan 

vända sig till den lokala Försvarshälsan. Baserat på studiens resultat, där det framgick att 

några informanter inte självmant sökte hjälp, trots upplevda symtom på arbetsrelaterad stress, 

anses de obligatoriska uppföljningarna ha en betydelse. Genom uppföljningarna kan en 

individ, som annars kanske inte självmant sökt hjälp, identifieras och erhålla behandling. 

 

Det fanns informanter som angav att de inte hade symtom på arbetsrelaterad psykisk ohälsa 

efter utlandstjänstgöringen i Afghanistan. Samtliga uppgav att det sociala stödet från kollegor 

och familj var tillräckligt för att återgå till den normala vardagen. Währborg (2009) anger att 

personer som exponeras för hög grad av stress, skyddas av densamma i fall det finns ett starkt 

socialt stöd.  

10. SLUTSATS 
Även om förberedelser gavs innan utlandstjänstgöringen fanns flera stressorer som 

informanterna exponerades för under utlandstjänstgöringen, emellanåt under långa perioder. 

De informanter som ansåg sig ha tidigare erfarenheter av liknande arbete och som hade 

tillgång till nödvändig information beskrev en ökad förståelse för arbetet, något som gjorde att 

arbetsuppgifterna kändes meningsfulla. En slutsats som kan dras är att hög KASAM var en 

bidragande orsak till psykiskt välmående efter hemkomst från utlandstjänstgöringen. 

Att däremot aldrig kunna slappna och att uppleva otillfredsställande arbetsmiljö, leder till en 

sämre återhämtning mellan arbetspassen. På sikt kan sådan långvarig arbetsbelastning få 

konsekvenser i form av sömn-, koncentrations- och minnessvårigheter. Det kan finnas negativ 
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stigmatisering även i Sverige, som leder till att en del av de militärerna inte söker vård och 

således inte får den professionella hjälp/stöd de är i behov av. Uppföljningarna, som ska 

betraktas som en del av insatsen utomlands, fyller därmed en stor funktion eftersom de är 

obligatoriska moment där de här personerna kan identifieras och därefter erhålla behandling. 

Det kan till och med vara som så att uppföljningstillfällena bör utökas i syfte att identifiera än 

fler militärer som är i behov av hjälp. 

11. KLINISK IMPLIKATION OCH FRAMTIDA FORSKNING 
Studiens resultat förväntas ge ökade kunskaper till företagssjuksköterskor i Försvarshälsan 

eftersom den kan användas i möten med hemvändande yrkesmilitärer. Sedan ett par år tillbaka 

har Försvarsmakten varit delaktiga i FNs fredsbevarande arbete i krigsdrabbade områden och 

således haft flera militärer placerade utomlands. Samtliga kommer ha hemkomstsamtal med 

företagssjuksköterskor och sjuksköterskor från Försvarshälsan. Det ställs krav på hur sådana 

bemötanden ska gå till. Med vetskap om hur militären upplever arbetsrelaterad stress under 

och efter utlandstjänstgöringen, erhålls en ökad insikt och förståelse som kan underlätta 

hemkomstsamtalet och därmed även öka chansen att identifiera psykisk ohälsa. Whitaker och 

Baranski (2001) anger dessutom att företagssjuksköterskan oftast är den profession som först 

kommer i kontakt med de individer som utvecklat psykisk ohälsa relaterat till arbetsrelaterad 

stress.  

Sett ur ett preventivt perspektiv kan de erfarenheter och upplevelser som yrkesmilitärerna 

angett i studien ge underlag till Försvarsmakten att vidta åtgärder för att förebygga den 

arbetsrelaterade stressen, den som kan förebyggas, under och efter utlandstjänstgöringen.  

Utifrån resultatet som framkommit i den genomförda studien, finns anledning till att framtida 

studier undersöker varför personer som har behov av stöd för bearbetning, efter avslutad 

utlandstjänstgöring, inte uppsöker professionell hjälp. I en tid när den arbetsrelaterade ohälsan 

ökar i det svenska samhället, är det av än större betydelse att reducera stigmatiseringen kring 

psykisk ohälsa. Det gäller dels i Försvarsmakten, men även i samhället i stort. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Om informanten: 

Ålder? 

Kön? 

Vad har du för bakgrund inom försvarsmakten? 

Vad är din befattning inom försvarsmakten? 

Hur länge har du arbetat som yrkesmilitär? 

Hur ser din sociala situation ut? 

Har du haft utlandstjänstgöring tidigare? Om ja, var någonstans? 

Varför valde du utlandstjänstgöring? 

Utlandstjänstgöring 

Berätta vilken förberedelse du fick innan utlandstjänstgöringen. 

Berätta hur du upplevde din utlandstjänstgöring. 

Berätta om en situation i Afghanistan som du upplevde som påtagligt stressande.  

Beskriv på vilket sätt du var beredd på händelsen/situationen och hur hanterade du den. 

Berätta vad du upplevde som särskilt påfrestande med utlandstjänstgöringen. 

Berätta vad du upplevde som mindre påfrestande med utlandstjänstgöringen. 

Berätta hur du hanterade du arbetsrelaterad stress under utlandstjänstgöringen. 

Efter hemkomst 

Har du efter hemkomsten upplevt sömnsvårigheter, om ja hur yttrade det sig? 

Har du efter hemkomsten upplevt koncentrationssvårigheter? Om ja hur yttrade det sig? 

Har du efter hemkomsten upplevt minnessvårigheter? Om ja hur yttrade det sig? 

Har du upplevt några andra symtom? Om ja beskriv vilka? 

Berätta om den hjälp/stöd du fått efter hemkomsten? 

Har du sökt sjukvård för dina symtom? Om ja, beskriv bemötandet du fick. 

Har du varit sjukskriven för arbetsrelaterad stressreaktion sedan hemkomsten? Om ja, hur 

länge?  

Beskriv hur du agerar på stressfyllda situationer idag jämfört med innan din 

utlandstjänstgöring? 

Beskriv ditt psykiska hälsotillstånd idag, efter utlandstjänstgöring? 

Finns det något ytterligare du vill berätta om som vi inte gått igenom, men som berör detta 

ämne? 


