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Posttraumatiskt växande och psykisk ohälsa bland svenska 

Afghanistanveteraner. 

 

Sammanfattning 

Ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa efter att tjänstgjort i en 
krigszon har tidigare identifierats. Förekomsterna skiljer sig dock 
avsevärt mellan olika populationer. Förutom negativa följder har 
tjänstgöring i en krigszon även förknippats med posttraumatiskt 
växande. 40 soldater och officerare som tjänstgjort i Afghanistan 
besvarade en enkät om posttraumatiskt växande och psykisk ohälsa. 
Posttraumatiskt växande och psykisk ohälsa jämfördes med en 
kontrollgrupp bestående av 24 soldater och officerare som inte 
tjänstgjort internationellt. De som tjänstgjort internationellt 
uppvisade högre förekomst av posttraumatiskt växande än de som 
inte tjänstgjort utomlands. De uppvisade även högre grad av psykisk 
ohälsa än vad som noterats i tidigare studier. Skillnaderna mellan de 
två grupperna var dock inte signifikanta. 
 
Nyckelord: Posttraumatiskt växande, militär utlandstjänstgöring, 
ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom, alkoholproblem. 
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Abstract 

Increased risk for developing mental health problems after 
deployment to a warzone has been identified in earlier studies. The 
prevalence of mental health problems between populations differs 
extensively. Except for negative outcomes deployment to a warzone 
has also been connected to posttraumatic growth. 40 soldiers and 
officers deployed to Afghanistan were surveyed regarding 
posttraumatic growth and mental health problems. Posttraumatic 
growth and mental health problems were compared to 24 soldiers and 
officers who had not been deployed to a warzone. The deployed 
sample reported significantly more posttraumatic growth than the non-
deployed sample. Although the deployed sample reported more health 
problems than have been identified in earlier studies, there was no 
significant difference between the deployed and non-deployed sample.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige har sedan i slutet på 40-talet engagerat sig i internationella militär insatser. Fram till 

idag beräknas drygt 100 000 män och kvinnor ha deltagit i internationella insatser 

(Försvarsmakten, 2011a). Insatserna sträcker sig ifrån relativt fredliga observatörstjänster till 

fredsframtvingande bidrag. Intresset för att systematiskt undersöka hemvändande svenska 

soldaters psykiska hälsa, väcktes efter de tidiga bosnienmissionerna i början på 90-talet. 

Bosnienmissionerna var synnerligen svåra att delta i till en början då mandaten var otydliga, 

utrustningen undermålig samt att risken för indirekt beskjutning och att skadas av minor var 

överhängande. Även otydliga gränser mellan fiender och vänligt sinnade styrkor bidrog till en 

svår uppgift. Efter flera fall av psykiatrisk problematik, främst posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD) och depression, inleddes en systematisk screeningsprocess av hemvändande soldater 

av Försvarsmakten (Försvarsmakten, 2011b). Screeningsprocessen är fortfarande högst 

aktuell och genomförs med viss förbättring på liknande sätt. Försvarsmakten använder sig 

idag av validerade självskattningsinstrument tillsammans med semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna sker individuellt eller i grupp och leds av erfarna samtalsledare men dessa saknar 

ofta militär erfarenhet. Screeningtillfällena sker vid hemkomst och vid en återträff ca 6 

månader senare. Ingen ytterligare kontakt sker om det inte föreligger särskilda skäl eller om 

individen särskilt bett om det (Butor, 2010d).  Studier har visat att jämfört med andra länder 

har svenska soldater varit relativt förskonade ifrån psykiatriska problem. Få hemvändande 

soldater utvecklar psykiatriska problem och förekomsten förefaller vara lägre än i övriga 

samhället (Butor, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d).  

Negativa effekter på den psykiska hälsan av att ha deltagit under krigsliknande 

omständigheter är väl dokumenterade i den internationella litteraturen. Depression, 
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posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångestbesvär, anpassningssvårigheter, ökad 

alkoholkonsumtion och risktagande beteende har identifierats i en rad studier och diskuteras 

mer utförligt nedan (Adler, Britt, Castro, McGurk, & Bliese, 2011; Hoge et al., 2004; 

Lapierre, Schwegler, & LaBauve, 2007; Mulligan et al., 2010; Wilk et al., 2010).  

Positiva effekter så som posttraumatiskt växande (PTG) efter att ha deltagit i krig är 

sparsamt dokumenterat. Posttraumatiskt växande utmärks av förbättrade interpersonella 

relationer, ökad livsuppskattning, känsla av personlig styrka, ökad andlighet och en ökad 

känsla av möjligheter har identifierats hos hemvändande soldater (Dekel, Ein-Dor, & 

Solomon, 2011; Kukreja, 2010; McLean et al., 2011; Pietrzak et al., 2010; Solomon & Dekel, 

2007). PTG diskuteras mer utförligt nedan. 

 

1.2 Depression 

Hemvändande soldater lider ökad risk för att utveckla depression. (Dedert et al., 2009; Kang 

& Hyams, 2005). Depression kännetecknas av nedstämdhet, irritabilitet och ointresse för det 

som tidigare varit intressant. Även sömn- och koncentrationssvårigheter är vanligt 

förekommande vid depression. Individen kan även ha känslor av hopplöshet inför framtiden, 

en försämrad självkänsla vilket tenderar att vara särskilt förknippad med suicid (American 

Psychiatric Association [DSM IV], 2000; Joiner, 2007). I en kvalitativ studie för att 

identifiera gemensamma känsloteman hos amerikanska veteraner som hade haft kontakt med 

psykiatrisk vård, fann Brenner m.fl. (2008) att soldaterna i hög grad rapporterade habituering 

till smärta, maladaptiva copingstrategier, känsla av att vara en börda för sin omgivning samt 

en känsla av utanförskap. Habituering till smärta avsåg soldaternas oförmåga att känna 

psykisk smärta efter att under lång tid exponerats för stridshandlingar. Exponeringen 

medförde att soldaterna inte längre reagerade lika starkt eller inte alls inför något som borde 

väckt en emotionell reaktion och därmed habituerats. De maladaptiva copingstrategierna 



 

 

Posttraumatiskt växande och psykisk ohälsa     [9] 

utgjordes av soldaternas förmåga att dissociera sig ifrån de traumatiska upplevelserna i 

insatsområdet för att slippa påverkas. Dissociationen var funktionell i insatsområdet men blev 

till ett problem när de återvände hem. Då flera av soldaterna var sjukskrivna på grund av sin 

psykiatriska problematik uppbådade de mycket stöd från sin omgivning och de hade inte 

längre samma möjligheter till ekonomisk försörjning. Det medförde att soldaterna upplevde 

att de var en börda för sin omgivning. Entledigandet från krigsmakten medförde även att de 

förlorat den naturliga samhörighet med det militära systemet som de tidigare haft. De 

upplevde även ett utanförskap gentemot det övriga samhället på grund av sina erfarenheter, 

vilket plågade dem (Brenner et al., 2008). 

Amerikanska soldater rapporterar depressiva symtom i större utsträckning än sina 

internationella kollegor. Mellan 6-15% av amerikanska soldater utvecklar depressiva symtom 

efter insats (Hoge et al., 2004; Seal, Bertenthal, Miner, Sen, & Marmar, 2007). Förekomsten 

av depressiva symtom är något lägre hos brittiska soldater.  Ca 3% av de brittiska soldaterna 

lider av depression efter insats (Ismail et al., 2002). Svenska soldater rapporterar en mycket 

låg grad av depressiva symtom jämfört med sina utländska kollegor. Mindre än 1 procent av 

de svenska soldaterna rapporterar depressiva symtom (Butor, 2010b, 2010c, 2010d). Danska 

soldater däremot rapporterar en något högre grad av depressiva symtom: 0-3% 

(Forsvarsakademiet, 2010). Ovanstående siffror kan jämföras med att mellan 4-10% av den 

svenska befolkningen anses lida av depression och 25% av kvinnorna och 15% av männen 

kommer någon gång under sin livstid lida av en så allvarlig depression att de är i behov av 

professionell hjälp (Socialstyrelsen, 2009).  

 

1.3 Posttraumatisk stressyndrom  

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan uppstå efter en traumatisk händelse som inneburit 

bevittnande eller eget upplevt hot om död eller allvarlig skada och där upplevelsen varit 
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förknippad med fruktan, rädsla eller hjälplöshet (DSM IV, 2000). PTSD kännetecknas av 

återupplevandet av traumat i form av ”flashbacks” eller mardrömmar, undvikande av 

situationer eller händelser som påminner om traumat, en förhöjd vaksamhet, lättskrämdhet, 

irritation, koncentrationssvårigheter samt minnesproblem (DSM IV, 2000). PTSD har 

identifierats hos personer som upplevt sexuella övergrepp, naturkatastrofer, krig och olyckor 

(Giaconia et al., 1995; Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes, & Nelson, 1995; Maercker, 

Michael, Fehm, Becker, & Margraf, 2004). Inte bara graden av den traumatiska upplevelsen 

anses öka risken för att utveckla PTSD, utan även antalet exponeringar för traumatiska 

upplevelser. Särskilt utsatta är de soldater som exponerats för upprepade eldstrider eller blivit 

skadade (Hoge et al., 2004).  

Förekomsten av PTSD varierar avsevärt mellan olika militära populationer. Även 

avseende PTSD tenderar amerikanska populationer att rapportera avsevärt högre förekomst av 

PTSD än brittiska och nordiska populationer (Butor, 2010a; Forsvarsakademiet, 2010; 

Sundin, Fear, Iversen, Rona, & Wessely, 2010). Även när det är kontrollerat för 

metodologiska olikheter förekommer skillnader i resultat (Sundin, Fear, et al., 2010). 

Resultaten varierar beroende på vilken enhet som studeras och i vilket insatsområde de verkat 

i men mellan 12,6 – 16,0% av de amerikanska soldaterna rapporterar symtom som tyder på en 

PTSD diagnos (Cabrera, Hoge, Bliese, Castro, & Messer, 2007; Hoge et al., 2004). 

Motsvarande siffra för brittiska soldater är 2,1-6,0%.  Förekomsten hos danska och norska 

soldater är ca 5% (Forsvarsakademiet, 2010; Mehlum & Weisaeth, 2002). Svenska soldater 

som återvänt från insats i Adenviken, strax utanför Somalias kust, eller Afghanistan uppvisar 

mellan 0,9-2,3% PTSD symtom (Butor, 2010d). Ovanstående siffror kan jämföras med 

förekomsten av PTSD bland den generella befolkningen i Sverige där 5,6% av den generella 

befolkningen bedöms lida av PTSD (3,6% av männen och 7,4% av kvinnorna) (Frans, 

Rimmö, Åberg, & Fredrikson, 2005). 
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1.4 Ångest 

Även risken för att utveckla ångestbesvär ökar efter att ha deltagit i krig (Black et al., 2004; 

Seal et al., 2007). Ångestbesvär kan vara av generell karaktär så som generaliserat 

ångestsyndrom (GAD) eller fobi såsom specifik fobi, social fobi eller agorafobi. GAD 

kännetecknas av symtom såsom rastlöshet, koncentrationssvårigheter, irritation, 

muskelspändhet, sömnstörningar och en känsla av att snabbt bli uttröttad. Minst tre symtom 

måste vara närvarande för en GAD diagnos (DSM IV, 2000). Jämfört med GAD 

kännetecknas fobi av en stark rädsla som kan utvecklas till panikattack inför eller vid en 

specifik situation eller inför ett specifikt objekt. Reaktionerna är orealistiska, 

oproportionerliga och ihållande även när faran passerat och upplevs som mycket obehagliga. 

Fobin medför ofta ett undvikande av situationer eller objekt som kan framkalla rädsla (Nolen-

Hoeksema, 2007). Förekomsten av ångestbesvär hos amerikanska soldater bedöms till 7,2-

17,4% (Hoge et al., 2004). Motsvarande siffra för brittiska soldater är ca 4% (Iversen et al., 

2009). Av de svenska soldaterna som återvänder efter insats i Afghanistan rapporterar mellan 

1,6-2,0% ångest (Butor, 2010b, 2010d). Ångest är ett stort hälsoproblem i den generella 

befolkningen i Sverige. Mellan 25% av kvinnorna och 15% av männen bedöms lida av ångest 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

1.5 Alkoholproblem 

Alkoholproblem anses vara ett av de vanligaste problem som soldater utvecklar efter 

tjänstgöring (Fear et al., 2010). I en studie av brittiska soldater fann Fear m.fl. att de hade en 

skadligare alkoholkonsumtion än den allmänna befolkningen (Fear et al., 2007). Orsakerna 

ansågs vara predisponerande faktorer såsom social bakgrund men även den militära kulturen, 
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där alkohol är en vanligt förekommande ingrediens vid bildande av grupper eller firande. I 

andra studier har förhöjd alkoholkonsumtion även kunnat sammanlänkas med andra 

högriskyrken som poliser och brandmän (Davey, Obst, & Sheehan, 2000; Murphy, Beaton, 

Pike, & Johnson, 1999). Alkoholproblem anses föreligga när individens konsumtion är 

skadlig på grund av den mängd eller frekvens som personen dricker, det finns ett beroende 

eller att konsumtionen medför sociala eller arbetsrelaterade problem för individen (Bergman 

& Källmén, 2006). Även om alkohol är en vanlig företeelse i den generella militära kulturen 

konsumerar de som tjänstgjort utomlands mer än de som inte tjänstgjort utomlands (Fear et 

al., 2010). Alkoholproblem bedöms ha samsjuklighet med andra hälsoproblem som PTSD, 

depression och ångestbesvär (Hoge et al., 2004; McFarlane, 1998; Swendsen & Merikangas, 

2000; Swendsen et al., 1998). Det är därför inte helt förvånande att förekomsten av 

alkoholproblem har ett positivt samband med antal exponeringar för traumatiska upplevelser 

och graden av traumatiska upplevelser. Soldater som exponerats för död, livshotande 

situationer eller övergrepp löper särskild risk att utveckla alkoholmissbruk (Jacobson et al., 

2008; Wilk et al., 2010). Även mellan insatsens längd och förekomst av alkoholproblem finns 

det ett positivt samband (Walker, 2010). Särskilt utsatta för att utveckla alkoholproblem är de 

som är unga, innehar en låg grad och är ensamstående (Fear et al., 2007).  

Återigen rapporterar amerikanska soldaterna mest alkoholproblem. Mellan 22-25% av 

de amerikanska soldaterna har ett skadligt förhållande till alkohol efter att ha tjänstgjort i Irak 

eller Afghanistan. Motsvarande siffra för de som inte tjänstgjort i Irak eller Afghanistan är ca 

10 % (Foran, Smith Slep, & Heyman, 2011; Hawkins, Lapham, Kivlahan, & Bradley, 2010; 

Wilk et al., 2010). Motsvarande siffror för de brittiska soldaterna är 16% respektive 11%. 

Intressant var att reservister, både de som tjänstgjort i Irak eller Afghanistan och de som inte 

hade gjort det, hade en lägre förekomst av alkoholproblem, 9.5% respektive 6.8% än reguljära 

soldater och officerare (Fear et al., 2010). Det finns inte belägg för att danska soldaters 
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skadliga alkoholkonsumtion ökar efter insats. Däremot har Forsvarsakademiet (2010)  

 funnit att en de soldater (1,8% av soldaterna) som hade en låg grad av alkoholkonsumtion 

innan tjänstgöring ökade sin konsumtion efter insats.  

I den generella befolkningen i Sverige bedöms 17% av männen och 10% av kvinnorna 

ha en riskabel alkoholkonsumtion. I åldersgruppen16-29 år är förekomsten högst, 34% av 

männen och 25% av kvinnorna bedöms ha riskabla alkoholvanor. Det finns dock svårigheter 

med att mäta alkoholvanor då deltagare tenderar att underrapportera sin konsumtion 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

1.6 Faktorer som påverkar förekomsten av psykisk ohälsa efter utlandstjänstgöring 

Operationstempo har identifierats som en faktor som kan påverka utfallet på den psykiska 

hälsan. Operationstempo syftar på tid i insatsområdet, plats, intensitet samt typ av insats 

(Sundin, Forbes, Fear, Dandeker, & Wessely, 2011). Avseende tid är det särskilt insatser som 

sträcker sig längre än 6 månader som är förknippat med ökad risk. Även oväntade 

förlängningar av dessa är förknippat med en ökad risk (Buckman et al., 2011). Rona m.fl. 

(2007) fann att brittiska soldater som tjänstgjort mer än 13 månader de senaste 3 åren, löpte 

ökad risk för att utveckla PTSD och alkoholproblem. Det fanns dock inget stöd för att antal 

utlandstjänstgöringar bidrog till en ökad risk så länge inte de 13 månaderna överskreds. Typ 

av insats påverkar även den psykiska hälsan. Insats med stridande befattning eller med 

framskjuten placering är särskilt förknippad med risk för att utveckla ohälsa (Fear et al., 2010; 

Hotopf et al., 2006). Det finns även ett väl dokumenterat samband mellan exponering för 

stridshandlingar och PTSD samt alkoholproblem (Rona et al., 2009; Svetlicky, Solomon, 

Benbenishty, Levi, & Lubin, 2010). Det är dock inte alla enheter som rapporterar en högre 

grad av ohälsa enbart för att de verkat i stridande befattningar. De brittiska elitförbanden 
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”Royal Marine Commandos” och ”The Parachute Regiment” rapporterar inte högre förekomst 

av ohälsa än sina kollegor utan stridande befattning (Sundin, Jones, et al., 2010).  

Reservister tenderar att rapportera högre förekomst av ohälsa jämfört med sina reguljära 

kollegor (Fear et al., 2010). De uppger bland annat mer relationsproblem samt känner en 

mindre samhörighet med sina kollegor, vilket kan vara förklaringar till den ökade 

förekomsten av ohälsa hos reservisterna (Browne et al., 2007). Psykisk ohälsa är även 

förknippad med dåligt ledarskap, lägre grader, låg moral, låg utbildning, att vara ogift, 

frånvaro av socialt stöd samt låg grad av gruppsamhörighet (Iversen et al., 2008).  

  Personlighet tenderar även att kunna predicera psykisk ohälsa i viss mån. Militär 

tålighet (j.fr eng Military Hardiness ) (Adler & Dolan, 2006) refererar till en personlighet som 

tenderar att känna en stark identitet med militären och den militära uppgiften (engagemang), 

en känsla av att kunna utöva kontroll över sitt arbete och påverka det militära uppdraget 

(kontroll), samt uppfattningen om att kunna använda sina personliga resurser i samband 

arbetet (utmaning). Personer med en hög grad av militär tålighet rapporterar mindre ohälsa än 

kollegor med en lägre grad av militär tålighet efter insats (Adler & Dolan, 2006; Bartone, 

1999; Hystad). Liknande resultat har identifierats bland aspiranter till de amerikanska 

specialstyrkorna. De som klarade den krävande uttagningsprocessen uppvisade en högre grad 

av militär tålighet än de som inte klarade den (Bartone, Roland, Picano, & Williams, 2008).  

Även metodologiska skillnader i studier tenderar att inverka på identifieringen av 

psykisk ohälsa (Sundin, Fear, et al., 2010). Flertalet studier finner att psykisk ohälsa ökar en 

tid efter hemkomst (Hoge et al., 2004; Hotopf et al., 2006; Milliken, Auchterlonie, & Hoge, 

2007). Bliese m.fl. (2007) fann att förekomsten av PTSD, depression och ett försämrat 

allmäntillstånd var högre 120 dagar efter hemkomst än direkt vid hemkomst.  Liknande 

resultat har Forsvarsakademiet (2010) funnit. De fann att en del av de hemvändande danska 

soldaterna hade utvecklat fler PTSD symtom 7-8 månader efter hemkomst jämfört med 
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screeningstillfället vid hemkomst. Detta innebär att det finns anledning att förutsätta att 

mättillfället påverkar graden av upptäckta besvär. Det verkar även finnas en viss 

underrapportering av ohälsa bland soldater. Anonyma enkäter tenderar att identifiera mer 

ohälsa än de studier där deltagarna inte är anonyma (Sundin, Fear, et al., 2010). Hinder inför 

att söka hjälp för psykiska problem har beskrivits som en rädsla för vad kollegor och chefer 

skall tycka, svårigheter att få tid till besök eller att kunskapen om var man skall söka hjälp är 

begränsad samt att det finns en negativ attityd gentemot psykiska hälsovårdsinrättningar 

(Amy et al., 2011). De som uppfyller kriterierna för psykisk sjukdom upplever att det finns 

fler hinder för att söka hjälp än de som inte uppfyller kriterierna för psykisk sjukdom. De 

upplever även att psykisk ohälsa är mer stigmatiserat än de som inte lider av psykisk sjukdom 

(Hoge et al., 2004).  

 

1.7 Posttraumatiskt växande 

Posttraumatiskt växande eller posttraumatic growth (Tedeschi & Calhoun, 1996) refererar till 

den förändring som en individ upplever efter en extrem livshändelse (Tedeschi, 1999). Den 

extrema livshändelsen leder inte per automatik till ett växande. Det är istället den kognitiva 

process som åtföljer livshändelsen och som bidrar till förståelse av händelsen och bildandet av 

nya antaganden om sig själv och sin omvärld som leder till växande (figur 1) (Tedeschi & 

Calhoun, 2004). Det posttraumatiska växandets förlopp har beskrivits av Zoellner & 

Maercker (2006). De förklarar det som att en extrem livshändelse som omkullkastar 

individens världsbild eller dennes högre mål. Omkullkastandet medför att individens högre 

antaganden, värderingar och mål samt förmåga att hantera emotionellt lidande utmanas. Det 

orsakar ett ältande av livshändelsen och beteenden som syftar till att minska lidandet. 

Inledningsvis är det ett planlöst och automatiskt ältande, men transformeras sedan till ett mer 

konstruktivt grubblande. Det konstruktiva grubblandet leder till förändring genom att 
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individen analyserar, skapar mening och omvärderar sin situation. Förändringen påverkar 

personens identitet, uppfattningar, mål, beteenden samt livserfarenhet och vishet, faktorer 

som är centralt för PTG. 

 

 

 

Definitionen av extrema livshändelser av Tedeschi och Calhoun (2004) är något bredare än 

den som anges i DSM IV och innefattar händelser såsom sjukdom eller förlust av nära 

anhörig. I DSM IV beskrivs trauma som en händelse där individen skall ha upplevt, bevittnat 

eller exponerats för död, hot om allvarlig skada eller fysisk integritets kränkning av sig eller 

andra. I samband med händelsen skall individen även ha reagerat med rädsla, skräck eller 

maktlöshet (DSM IV, 2000). Att PTG kan ske efter mindre extrema händelser beror på att 

även dessa kan medföra en kognitiv process som slutligen leder till en förändring på ett 

djupare plan. Växande har rapporterats bland cancerpatienter (Barakat, Alderfer, & Kazak, 

2006), krigsveteraner (Pietrzak et al., 2010) och personer utsatta för sexuella övergrepp 

(Frazier, Conlon, & Glaser, 2001). Det är tydligt att teorin bakom posttraumatiskt växande 

Figur 1. 
Modell över posttraumatiskt växande. (Tedeschi & Calhoun, 1995) 
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betonar förändring. Posttraumatiskt växande innebär därför inte en återgång till ett 

ursprungstillstånd eller ett ursprungsfungerande som existerade innan traumat, utan medför 

istället nya insikter, värderingar eller beteenden (Tedeschi & Calhoun, 2004). Posttraumatiskt 

växande skiljer sig därför från närliggande begrepp så som Hardiness (Kobasa, 1979), 

Resilience (Garmezy, 1987), Optimism (Scheier & Carver, 1985) vilka representerar 

personlighetsdrag, attityder eller copingstrategier.   

Posttraumatiskt växande har främst rapporterats inom fem olika domäner. 1, 

Relaterande till andra, 2, Personlig styrka, 3, Uppskattning av livet, 4, Spirituell förändring 

och 5, Nya möjligheter (Tedeschi & Calhoun, 1996). Relaterande till andra syftar på en ökad 

känsla av samhörighet med andra och kan leda till förbättrade interpersonella relationer. För 

militära populationer har Personlig styrka åsyftar på en ökad självkänsla som individer kan 

uppleva efter att ha bemästrat svåra händelser. Växande inom domänerna Relaterande till 

andra och Personlig styrka samt posttraumatiskt växande som helhet har hos militära 

populationer visat sig vara särskilt beroende av socialt stöd. Uppskattning av livet avser det 

ökade värdesättande av livet som individer kan uppleva efter att ha varit med livsomvälvande 

situationer. Hos militära populationer har Uppskattning av livet varit särskilt är särskilt 

förknippat med graden av fara. Stridserfarenhet och militär bakgrund anses även inverka på 

graden av växande inom domänen. Spirituell förändring syftar på individens ökade religiösa 

uppfattning och anses delvis bero på sökandet av förklaringar av en händelse. Extroverta och 

optimistiska människor tenderar att rapportera högre grad av växande inom domänen. Nya 

möjligheter refererar till uppfattningen om en händelse medfört nya chanser att förändra sitt 

liv i en riktning. I militära populationer tenderar minoriteter rapportera högre grad av växande 

(Maguen, Vogt, King, King, & Litz, 2006; Tedeschi & Calhoun, 1996).  

Det empiriska stödet för förekomsten av posttraumatiskt växande är tvetydigt. I en 

litteraturgenomgång över studier som rapporterade fynd av växande, fann Zoellner och 
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Maercker att förekomsten av PTG var relativt låg. Förekomsten varierade även beroende på 

vilken klinisk diagnos som studerades samtidigt. PTSD korrelerade svagt positivt med PTG 

eller inte alls. Det rapporterades ingen eller negativ korrelation mellan depression och PTG 

(Zoellner & Maercker, 2006). Dekel m.fl. (2011) fann dock andra resultat i en studie med 

israeliska före detta krigsfångar. De studerade huruvida PTSD, ångest och depression 

korrelerade med PTG. De fann, förutom att all tre diagnoser korrelerade positivt med PTG, att 

de även korrelerade måttligt istället för lågt som tidigare rapporterats. Även andra studier har 

rapporterat förekomst av växande efter militära insatser. McLean och kollegor (2011) fann att 

PTG korrelerade positivt med PTSD och i vilken utsträckning soldaterna varit exponerade för 

stridshandlingar. Liknande fynd har gjorts av Pietrzrak och kollegor (2010). De fann att PTG 

korrelerade positivt med PTSD och att de med allvarligare grad av PTSD rapporterade 

växande i större utsträckning. Det verkar dock finnas ett ”maxmått” på hur mycket PTSD en 

individ bör ha för att kunna växa optimalt. Formeln kan beskrivas som ett inverterat U, där 

låg grad av PTSD korrelerar svagt eller inte alls med växande och lagom mycket PTSD 

korrelerar starkast med växande. Alltför hög grad av PTSD symtom tenderar däremot att 

medföra låg eller ingen grad av växande (McLean et al., 2011; Solomon & Dekel, 2007). 

 

1.8 Välbefinnande och alternativa sätt att se på psykisk hälsa 

Forskningen inom psykologi har sedan andra världskriget kommit att fokusera på att bota 

psykiatriska tillstånd samt på att identifiera sårbarheter för att utveckla ohälsa. Det har 

inneburit att andra forskningsområden som har fokus på individens styrkor och förmågor 

åsidosatts (Seligman, 1998). Utan att förringa vikten av att fokusera på psykisk ohälsa, 

erbjuder positiv psykologi även ett fokus på att utforska individens styrkor och förmågor. Det 

innebär att en individs psykiska tillstånd inte bara bedöms utifrån frånvaron av psykiatriska 

tillstånd utan även utifrån närvaron av välbefinnande (Snyder & Lopez, 2007). Genom att 
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både studera positiva och negativa affekter ges en mer komplett och realistisk bild av 

individen. Positiva affekter (PA) beskrivs som individens uppsluppenhet, självförtroende och 

entusiasm. Negativ affekt (NA) refererar istället till individens psykologiska lidande och som 

kan innebära en känsla av skuld, nedstämdhet och brist på energi (Snyder & Lopez, 2007; 

Watson, Clark, & Tellegan, 1988). Positiva och negativa affekter ses inte som två motsatta 

faktorer utan istället som två olika dimensioner och kan därför existera samtidigt (Watson, 

Clark, & Tellegan, 1988). Omfattande forskning har skett ur perspektivet att psykisk hälsa 

kan förstås utifrån förekomsten av positiva och negativa affekter. (Snyder & Lopez, 2007) 

Hos militära populationer har t.ex. en hög grad av positiv affekt innan insats, visat sig vara 

skyddande gentemot psykisk ohälsa så som PTSD (Maguen et al., 2008). Positiv affekt har 

även visat sig ha ett negativt samband med depression, d.v.s. en hög förekomst av positiv 

affekt predicerar frånvaro av depressiva symtom. En hög grad av negativ affekt korrelerar 

däremot positivt med både depression och ångestbesvär. (Watson, Clark, & Carey, 1988). 

En individs psykiska hälsa kan även förstås utifrån dennes subjektiva välbefinnande. 

Subjektiv välbefinnande definieras som individens kognitiva och affektiva uppskattningar av 

livet (Diener, 2000). Ur ett hedonistiskt perspektiv, beskrivs det även som individens känsla 

av lycka (Snyder & Lopez, 2007). Flera komponenter utgör individens subjektiva 

välbefinnande; att uppnå efterlängtade mål, processer och aktiviteter förknippade med glädje 

samt individens personlighet (Diener, 2000; Snyder & Lopez, 2007). Kulturell tillhörighet 

anses även påverka vilka mål, glädjefyllda aktiviteter och personlighet som premieras och 

värdesätts. I individualistiska kulturer, främst kulturer i väst, värdesätts individen och dennes 

tankar, känslor och val. Subjektivt välbefinnande förknippas främst då med självaktning, att 

handla kongruent efter sitt inre, att ha en god psykisk hälsa samt att vara gift och ha goda 

sociala relationer (Diener & Diener, 2009; Diener & Seligman, 2002; Lee, Seccombe, & 

Shehan, 1991; Suh, 2002). Vid skattning av subjektivt välbefinnande tenderar individer i 
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individualistiska kulturer att konsultera sina emotioner i större utsträckning än individer 

kollektivistiska kulturer (Diener, 2000). I kollektivistiska kulturer, t.ex. österländska eller 

afrikanska kulturer, värdesätts istället gruppens eller kollektivets välbefinnande framför 

individens. Individens subjektiva välmående skattas ofta utifrån kulturens normer och hur väl 

vänner och familj uppskattar individen (Diener, 2000). Trots det, är subjektivt välbefinnande i 

kollektivistiska kulturer i högre utsträckning förknippat med högt ekonomiskt status än i 

individualistiska kulturer (Diener & Diener, 2009). Subjektivt välbefinnande har studerats i en 

rad olika populationer. Bland annat har subjektivt välbefinnande studerats hos hemvändande 

Irak och Afghanistan veteraner. De soldater som uppvisade depressions och PTSD symtom, 

rapporterade en lägre grad av välbefinnande (Lapierre et al., 2007). PTSD symtom så som 

undvikande och emotionell bedövning eller avskildhet var främst förknippat med låg grad av 

välbefinnande (Lunney & Schnurr, 2007). 

 

1.9 Sammanfattningsvis 

Hemvändande soldater från krigsliknande förhållanden lider ökad risk att utveckla depression, 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångestbesvär och alkoholproblem. Riskfaktorer för att 

utveckla psykiatriska problem bedöms vara ålder, grad, socioekonomiskt status, utbildning, 

socialt stöd, ledarskap vid insatsen, samhörighet med förbandet, operationstempo, exponering 

för stridshandlingar och personlighet. Identifieringen av psykisk ohälsa är beroende på 

anonymitet vid mätning, val av instrument samt tidpunkten för mätning. Även positiva 

effekter så som posttraumatiskt växande (PTG) kan vara förknippat med insatser i 

krigsliknande miljöer. PTG sker genom en kognitiv process efter en traumatisk livshändelse 

som medför att individen kan uppleva att en positiv utveckling skett inom domänerna ; 

interpersonella relationer, intresse, personlig styrka, spirituella och existentiella områden och 

uppskattning av livet. Psykisk hälsa kan och bör inte bara bedömas utifrån avsaknaden av 
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psykiska besvär utan även utifrån närvarandet av psykiskt välbefinnande. Subjektivt 

välbefinnande beror på måluppfyllelse, processer och aktiviteter förknippade med glädje samt 

personlighet. Även kulturella betingelser är avgörande för det subjektiva välbefinnandet. I 

västerländska kulturer värdesätts främst psykisk hälsa, självaktning, kongruent handlande 

efter ens inre, giftermål och goda sociala relationer. Psykisk ohälsa så som depression och 

PTSD är förknippade med låg grad av subjektivt välbefinnande.  

 

1.10 Syfte 

Huvuddelen av den forskning som gjorts på hemvändande soldater har fokuserats på att 

identifiera ohälsa. Det gäller även för de undersökningar som gjorts på svenska soldater. Till 

undertecknads vetskap finns det i nuläget ingen studie som syftat till att identifiera eventuella 

positiva effekter hos svenska soldater som genomfört utlandstjänstgöring. Att identifiera 

positiva effekter har flera värden. Förutom att öka attraktionen till att genomföra värdefulla 

insatser, har det ett värde för att komplettera medias ”krigsrubriker” om hur många 

hemvändande soldater som lider av psykiska besvär. Medias bild bygger ofta på att studier 

gjorda på utländska förband generaliseras till svenska förhållanden. Att generalisera resultat 

ifrån studier gjorda på amerikanska eller brittiska förband är inte rättvisande för svenska 

förband. Svenska förband är inte inbegripna i stridshandlingar i samma utsträckning som 

andra länders förband. Operationstempot ser även ofta annorlunda ut. Insatstiden för svenska 

förband är ca 6 månader jämfört med t.ex. amerikanska förband där insatsen varar ca 12 

månader. Insatsfrekvensen skiljer sig även åt där svenska förband ofta har en insats frekvens 

med ett 1/3 förhållande, d.v.s. en period borta, tre perioder hemma. Amerikanska förband har 

ofta istället ett 1/1 förhållande. Även demografiska faktorer skiljer sig åt. Utländska förband 

har ofta en annan rekryteringsgrund än svenska förband vilket gör att demografiska faktorer 

så som socioekonomisk status, civilstånd, utbildningsnivå och ålder sannolikt skiljer sig åt. 



 

 

Posttraumatiskt växande och psykisk ohälsa    [22] 

Faktorer som anses påverka förekomsten av psykisk ohälsa även där extrema stressorer är 

frånvarande. Medias ofta ensidiga redovisningar riskerar att stigmatisera soldater som offer 

och brännmärka dem som tickande bomber, vilket gör både dem, potentiella arbetsgivare och 

familj oroliga.  

Samtidigt är det oerhört viktigt att det redovisas en korrekt bild över förekomsten av 

psykisk ohälsa. Försvarsmakten gör idag ingen uppföljning senare än den som sker vid 

återträff ca 6 månader efter hemkomst om inte särskilda skäl föreligger. Då utländska studier 

visat att PTSD symtom tenderar att öka ända upp till tre år efter insats finns det ett värde att 

undersöka även svenska soldater senare än 6 månader efter insats. Alkoholproblem, som är ett 

betydligt vanligare problem än t.ex. depression, PTSD och ångestbesvär och som 

Försvarsmakten inte systematiskt screenar för vid hemkomst och uppföljning, kan vara av 

värde att undersöka. Vidare sker det ingen anonym screening vilket kan påverka 

rapporteringen av psykisk ohälsa. 

Syftet med föreliggande arbete är att studera eventuella positiva och negativa effekter 

av att ha genomfört utlandstjänstgöring. 

1.10.1 Primära frågeställningar 

1. Är förekomsten av posttraumatiskt växande större hos soldater och officerare som 

tjänstgjort utomlands än hos dem som inte tjänstgjort utomlands? 

2. Finns det skillnader avseende psykiskt välbefinnande (positiv affekt och subjektivt 

välbefinnande) och psykisk ohälsa (PTSD, depression, ångest och alkoholproblem) 

hos soldater och officerare som tjänstgjort utomlands och de som inte tjänstgjort 

utomlands?  
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1.10.2 Sekundära frågeställningar 

1. Finns det ett samband mellan exponering för stridshandlingar och posttraumatiskt 

växande? 

2. Finns det ett samband mellan exponering för stridshandlingar och psykisk ohälsa?  

3. I vilken utsträckning söker individer som har tjänstgjort utomlands och lider av 

psykiska besvär aktivt hjälp?  

 

2. Metod 

2.1 Design 

För att besvara de primära frågeställningarna 1 och 2, användes en mellangruppsdesign, där 

utlandstjänstgöringens positiva och negativa effekter studerades mellan soldater och 

officerare som deltagit i utlandstjänstgöring och de soldater och officerare som inte gjort det. 

För att besvara de sekundära frågeställningar 1 och 2 användes istället en inomgruppsdesign 

där de soldater som deltagit i utlandstjänst jämfördes med varandra. I inomgruppsdesignen 

studerades i vilken grad exponering för stridshandlingar samt genomförda missioner 

påverkade förekomsten av posttraumatiskt växande eller psykisk ohälsa.  

 

2.2 Urval och rekrytering 

I syfte att studera utlandstjänstgöringens longitudinella positiva och negativa effekter på den 

psykiska hälsan samt konsekvenserna av exponering för stridshandlingar, bestämdes  

följande inklusionskriterier för undersökningsgrupperna: 

• Tid mellan insats och undersökningsdatum fick inte understiga 1 år. Detta då kliniska 

symtom kan presentera sig först en tid efter hemkomst. (Forsvarsakademiet, 2010; 

Hoge, Terhakopian, Castro, Messer, & Engel, 2007; Hoge et al., 2004)  
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• Exponering för stridshandlingar. Detta då stridshandlingar är förknippat med både 

posttraumatiskt växande och psykiska besvär (McLean et al., 2011; Rona et al., 

2009). 

I kontakt med Försvarsmakten identifierades tre förband som uppfyllde inklusionskriterierna, 

bestående av ca 550 man vardera. Efter påstötande om kontaktuppgifter till förbandens 

soldater och officerare, avslog Försvarsmakten begäran om att lämna ut kontaktuppgifter på 

grund av tidsbrist och arbetsbörda. I förnyad kontakt med Försvarsmakten identifierades 

ytterligare två grupper som kom att utgöra urvalsgrupp 1 och 2.  Nedan beskrivs urval och 

undersökningsgrupperna utförligare.  

 

2.3 Urvalsgrupper och kontrollgrupp 

2.3.1 Urvalsgrupp 1 

Urvalsgrupp 1 bestod av soldaterna och officerare ur en skyttepluton. Plutonen, bestående av 

29 soldater och officerare, tjänstgjorde i Afghanistan 6 månander under åren 2009-2010. 

Plutonen var tillfälligt sammansatt, då de rekryterats ifrån olika förband, med olika bakgrund 

samt med olika anställningsformer. 28 av plutonens medlemmar tillfrågades om att delta i 

studien. 21 individer besvarade enkäten och utgör således grupp 1. 1 individ kunde inte 

kontaktas på grund av inaktuell e-post adress och 7 individer valde att inte besvara enkäten. 

Dessa 8 individer utgör följaktligen bortfallet. Svarsfrekvensen var 75%. Demografisk 

information över grupp 1 redovisas i resultat, tabell 1. Demografisk information över 

bortfallet saknas.  

2.3.2 Urvalsgrupp 2 

Urvalsgrupp 2 bestod av 38 soldater och officerare. Enheten tjänstgjorde i Afghanistan 6 

månader under 2010 och var även den tillfälligt sammansatt. Av enhetens 38 soldater och 
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officerare tillfrågades 34. 4 personer kunde inte kontaktas på grund av inaktuell e-post adress. 

17 personer besvarade enkäten fullständigt och 2 besvarade enkäten delvis. Dessa 19 

deltagare utgör grupp 2. 15 personer besvarade inte enkäten och utgör tillsammans med de 4 

som inte kunde kontaktas bortfallet. Svarsfrekvensen var således 56%. Demografisk 

information över grupp 2 redovisas i resultat, tabell 1. Demografisk information över 

bortfallet saknas.  

2.3.3 Grupp 3 

Grupp 3 utgörs av samtliga deltagare i urvalsgrupp 1 och 2 (n=40). Demografisk information 

över grupp 3 presenteras i resultat, tabell 1. 

2.3.4 Kontrollgrupp  

I syfte att få en kontrollgrupp som återspeglade de tillfälligt ihopsatta förbanden demografiskt 

och utbildningsmässigt, rekryterades kontrollgruppen från fyra olika förband. 

Inklusionskriterier för kontrollgruppen var följande: 

• Tjänstgörande i Försvarsmakten oavsett ålder, kön grad, befattning eller 

anställningstid. 

• Ej tjänstgjort utomlands. 

Sjuttio personer tillfrågades. 21 individer enkäten fullständigt och 3 besvarade enkäten delvis. 

Dessa 24 individer utgör kontrollgruppen. 46 personer besvarade inte enkäten och utgör 

bortfallet. Svarsfrekvensen var således 34%. Demografisk information över kontrollgruppen 

presenteras i resultat, tabell 1. 
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2.4 Procedur 

2.4.1 Konstruktion av enkät samt insamling av data. 

Enkäterna konstruerades och distribuerades med hjälp av det webbaserade enkätverktyget 

Enalyzer Survey Solution (ESS). Enkäterna konstruerades efter bakgrundsvariabler och 

validerade självskattningsformulär vilka beskrivs nedan. (Se bilaga 1) Det webbaserade 

verktyget tillåter användaren att själv distribuera enkäterna via e-post eller länk som kan 

bifogas i valfritt e-post. Verktyget lagrar sedan respondenternas svar och sammanfattar dem i 

en rapport vid undersökningens slut.  

2.4.2 Distribution av enkäter 

Till urvalsgrupp 1 och 2 distribuerades en inbjudan med tillhörande internetlänk om att delta i 

en undersökning om hälsa och erfarenhet. Länken och inbjudan (bilaga 2) vidarebefordrades 

via förbandets kontaktpersoner till gruppens e-post adresser. I inbjudan fanns ett tydligt 

påpekande att kontaktpersonerna inte var ansvariga för undersökningen och att de heller inte 

kunde eller fick ta del av enskilda respondenters svar. Vidare beskrevs att deltagandet var 

anonymt, frivilligt samt att svaren hanterades konfidentiellt. Två påminnelser (bilaga 3,4) om 

att delta i studien skickades ut på samma sätt. Till en del av kontrollgruppen (n=42) skickades 

inbjudan (bilaga 5) och påminnelser (bilaga 6,7) via e-post. Till övriga i kontrollgruppen 

(n=28) vidarebefordrades inbjudan, internetlänk och påminnelser genom kontaktperson. På 

grund av låg svarsfrekvens erbjöds deltagarna i kontrollgruppen en biobiljett mot att delta vid 

andra påminnelsen. Det medförde dock endast ytterligare en respondent.  

2.4.3 Hanterande av metodologiska problem  

På grund av tekniska problem sammanfogades frågorna 10 och 11 i Posttraumatic Growth 

Inventory till en enda fråga för några av deltagarna (n=25). Det svar som deltagarna då angav 

i enkäten ströks och ersattes med deltagarnas respektive medianvärde för den domän som 
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frågorna tillhörde. Även för fråga 3 i Hospital Anxiety and Depression Scale ersattes 

deltagarnas svar med domänens medianvärde. Detta då ”hemskt” i meningen ”Jag har en 

känsla av att något hemskt snart kommer att hända” föll bort vid konstruktion av enkäten. 

Ersättning med medianvärde har visat sig vara mer precist än att ta bort frågorna då svaren 

inte är normalfördelade (Roth, 1994).  

 

2.5 Mätinstrument 

Mätinstrumenten presenteras i den ordning de förekommer i enkäten  

2.6.1 Belastningsinventering för stridshandlingar. 

Självskattningsformuläret Belastningsinventering för stridshandlingar bygger på det 

amerikanska instrumentet Combat Exposure Scale (CES) (Keane et al., 1989). Den 

amerikanska versionen har omarbetats och anpassats till svenska förhållanden av 

försvarspsykologen Alf Ingesson-Thoor. Instrumentet består av 8 stycken frågor där 

respondenten skattar sina svar på 5 gradig frekvens, durations eller omfattningsskala. Sista 

frågan kan besvaras med fritext om respondenten anser att det skett en traumatisk händelse 

som inte täcks av de övriga 7 frågorna. Instrumentet är inte validerat efter svenska 

förhållanden men används i Sverige av Försvarsmakten för att identifiera grad och omfattning 

av upplevda stridshandlingar. I original instrumentet används indelningen ”lätt, 

lätt/medelsvår/, medelsvår, medelsvår/svår, svår belastning”. Det ingår dock inte i det 

instrument som Ingesson-Thoor konstruerat.  

2.6.2 Positive and Negative Affect Scale short form.   

Positive and Negative Affect Scale short form (PANAS short form) är ett 

självskattningsformulär för att mäta individens positiva och negativa affekt under den senaste 

månaden. (Mackinnon et al., 1999; Zigmond & Snaith, 1983) Positiv affekt beskrivs som när 
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en person känner sig alert, entusiastisk och energisk. Negativ affekt beskrivs som personens 

subjektiva känsla av bedrövelse (jmfr eng. distress) och frånvaro av engagemang (Watson, 

Clark, & Tellegan, 1988). PANAS short form innehåller tio frågor med en skattningsskala 

mellan 1-5, där 1 motsvarar Inte alls, 2 = Lite, 3 = I viss mån, 4 = Ganska mycket, 5 = 

Mycket. PANAS short form har visats sig ha god reliabilitet och validitet (bilaga 8) (Watson 

& Clark, 1999).  

2.6.3 Satisfaction with life scale 

Satisfaction with life scale (SWLS) är ett självskattningsformulär som avser mäta den 

svarandes subjektiva välbefinnande som helhet. SWLS anses vara oberoende av faktorer så 

som den svarandes aktuella upplevelse av positiv affekt eller ensamhet (Diener, Emmons, 

Larsen, & Griffin, 1985). SWLS innehåller fem stycken frågor med sju svarsalternativ 

rangordnade från 1 = Håller inte alls med, 2 = Håller för det mesta inte med, 3 = Håller inte 

riktigt med, 4 = Varken håller med eller inte håller med, 5 = Håller med lite/delvis, 6 = Håller 

för det mesta med, 7 = Håller helt med. SWLS har visat sig ha god intern konsistens och 

reliabilitet (bilaga 8) (Diener et al., 1985). SWLS har även visat sig vara stabil över tid (4 år) 

och ha god konvergens validitet med andra instrument (Diener et al., 1985; Pavot & Diener, 

1993). 

2.6.4 Primary Care PTSD 

Primary Care PTSD (PC PTSD) är ett väl använt screeningsinstrument för att identifiera 

posttraumatiska stress symtom. Instrumentet skapades av Anna-Belle Prins m.fl  (2004) och 

används bland annat av USAs och Sveriges Försvarsmakt för att identifiera PTSD symtom 

hos sina veteraner (Butor, 2010a; Ouimette, Wade, Prins, & Schohn, 2008). PC PTSD 

innehåller fyra stycken påståenden som besvaras med ett Ja eller Nej, där ett gränsvärde på 

två eller tre positiva svar används för att indikerar PTSD. Instrumentet har god reliabilitet, 
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sensitivitet och specifitet (bilaga 8) (Bliese et al., 2008).  

2.6.5 Hospital Anxiety and Depression Scale  

Hospital Anxiety and Depression scale (HADS) är ett frekvent använt självskattningsformulär 

som syftar till att identifera depression och ångestsymtom (Zigmond & Snaith, 1983). HADS 

används inom en brett spektrum av patientgrupper. (Bjelland, Dahl, Haug, & Neckelmann, 

2002) Bland annat använder sig den svenska Försvarsmakten sig utav instrumentet för att 

screena hemvändande soldater efter utlandstjänstgöring (Butor, 2010a). HADS består av två 

stycken delskalor, ångest och depression, med vardera sju påståenden. Varje påstående 

besvaras med en skattning på en fyragradig skala där varje delskala kan ge maxiamlt tjugoett 

poäng. I originalstudien rekommenderar Zigmond och Snaith att gränsvärdet för identifiering 

av depression och ångestsymtom sätts till åtta poäng och över för tveksamma fall och elva 

poäng och över för varje delskala för en mer säker identifiering (Zigmond & Snaith, 1983). 

HADS har visat sig ha god reliabilitet och validitet (bilaga 8) (Bjelland et al., 2002).  

2.6.6 Alcohol Use Disorder Identification Test 10 

Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT 10) (Saunders, Aasland, Babor, De La 

Fuente, & Grant, 1993) är ett självskattningsformulär som syftar till att identifiera riskabel 

alkohol konsumtion och alkoholproblem. Formuläret innehåller tio stycken frågor inom tre 

domäner. Frågorna 1-3 avser identifiera riskabel konsumtion, frågorna 4-6 alkoholberoende 

och frågorna 7-10 problem eller skador orsakade av alkoholanvändning. Frågorna 1-8 skattas 

efter en fyragradig skala (1-4 poäng) och de två sista frågorna på en tregradig skala (0, 2 eller 

4 poäng). En totalpoäng mellan 0-7 poäng anses inte innebära riskabla alkoholvanor. Vid 

totalpoäng mellan 8-15 anses riskabla alkoholvanor föreligga och vid totalpoäng mellan 16-20 

problematiska alkoholvanor. En totalpoäng över 20 indikerar på mycket problematiska 

alkoholvanor. Maxpoäng är 40 poäng. (Bergman & Källmén, 2006). AUDIT  10 har en 
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svensk normering och visat sig ha god reliabilitet, sensitivitet och specificitet (bilaga 8)  

(Bergman & Källmén, 2002; Selin, 2006). 

2.6.7 Posttraumatic Growth Inventory  

The Posttraumatic Growth Inventory (PTGI) (Tedeschi & Calhoun, 1996) är ett 

självskattningsformulär som avser bedöma om respondenten anser att en positiv förändring 

skett efter en stressfull eller traumatisk upplevelse. PTGI består av 21 frågor inom 5 domäner; 

Relaterande till andra (7 frågor), Nya möjligheter (5 frågor), Personlig styrka (4 frågor), 

Uppskattning av livet (3 frågor) och  Spirituell förändring (2 frågor). Skattningarna görs på en 

skala där 0= Förändringen var inte ett resultat av min traumatiska upplevelse, 1= 

Förändringen berodde väldigt lite på min traumatiska upplevelse, 2= Förändringen berodde 

lite på min traumatiska upplevelse, 3= Förändringen berodde måttligt på min traumatiska 

upplevelse, 4= Förändringen berodde mycket på min traumatiska upplevelse, 5= 

Förändringen berodde väldigt mycket på min traumatiska upplevelse. Maxpoäng är 105 

poäng med ett norm medelvärde på 67,77  (SD=22,07)  för män och 75,18 (SD=21,24) för 

kvinnor. PTGI är ett frekvent använt instrument och har använts för att studera upplevelsen av 

växande hos personer diagnosticerade med bröstcancer, personer utsatta för olyckor, föräldrar 

som förlorat sitt barn samt militär personal (Linley & Joseph, 2004; McLean et al., 2011). 

PTGI har visat sig ha god reliabilitet (bilaga 8) (Tedeschi & Calhoun, 1996).  

 

2.5 Statistiska analyser  

2.5.1 Statistiska analyser 

Den primära analysen har utförts mellan grupp 3 (=grupp 1+2) och kontrollgruppen. 

Dessutom har analys utförts mellan grupp 1, 2 och kontrollgruppen med syfte att undersöka 
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skillnader mellan grupp 1 och 2 då dessa tjänstgjorde vid olika tidpunkter i Afghanistan och 

med olika uppgifter. 

Kontinuerliga variabler presenteras som medelvärde med standardavvikelse (SD) och 

median med spridning.  Då de flesta kontinuerliga variabler inte var normalfördelade 

användes icke parametriska test för analys mellan grupperna. För parvisa jämförelser 

användes Mann-Whitney U-test (Mann & Whitney, 1947) och för jämförelser mellan tre 

grupper användes Kruskal Wallis test Kruskal & Wallis, 1952). För kategoriska variabler 

användes Fisher’s exakta test för jämförelse mellan två grupper och Chi-kvadrat test för 

jämförelse mellan tre eller flera grupper. Spearman´s rangkorrelation (rrho) användes för att 

studera samband mellan två variabler. Multipel regressionsanalys användes för att studera 

samband mellan flera variabler. För kategoriska variabler användes bivariat regressionsanalys 

och för kontinuerliga variabler linjär regressionsanalys. Ett p-värde < ,05 har betraktats som 

statistiskt signifikant. 

För samtliga statistiska analyser användes IBM Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 20 för Macintosh.  

 

2.7 Etiska överväganden 

Flera etiska frågor identifierades i samband med studiens framväxt. Dels är psykisk ohälsa 

fortfarande förknippat med stigma, särskilt i militära populationer (Amy et al., 2011). 

Förutom stigmatisering av psykisk ohälsa, kan frågor som rör individens stridsupplevelser 

väcka traumatiska minnen till liv vilka kan behöva adresseras. Även frågor kring individens 

egna stridshandlingar kan uppfattas som integritetskränkande. Att tvingas ta en annans 

människas liv kan vara förknippat med moraliska dilemman och medföra känslor av skuld, 

skam och tvivel (Nash, 2007). För att adressera ovanstående frågor beaktades 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer vid genomförandet av denna studie. I 
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syfte att minska risken för att någon av deltagarna befann sig i akut kris kontaktades deltagare 

där det passerat mer än 1 år sedan hemkomst från utlandstjänstgöringen. Deltagarna 

informerades även om studiens syfte, hur materialet skulle användas, vilka som skulle få ta 

del av materialet samt att ett deltagande skedde anonymt, frivilligt och kunde avbrytas 

närhelst deltagaren önskade det. Deltagarna erhöll även ett följebrev efter att studien avslutats, 

där de erbjöds stöd i att kontakta Försvarsmakten för att erhålla psykologiskt stöd om så 

önskades (Bilaga 9).  

 

3. Resultat 

3.1 Demografiska data 

Deskriptiv statistik för grupp 1 (n=21), grupp 2 (n=19), grupp 3 (n=40) och kontrollgruppen 

(n=24) avseende bakgrundsdata presenteras i tabell 1 och 2. För att undersöka om det fanns 

en skillnad mellan de som tjänstgjort utomlands och de som inte gjort det avseende ålder och 

militär bakgrund utfördes Chi kvadrat test. Analysen visade på en signifikant skillnad 

avseende ålder och militär bakgrund: (χ2 (3,N = 64) = 16,16 p<,01) respektive χ2 (2,N = 64) 

= 7,06 p=,03). Signifikant skillnad noterades även mellan grupperna 1, 2 och kontrollgrupp 

avseende ålder och militärbakgrund ( χ2 (6,N = 64) = 20,98 p=,01) respektive χ2 (4,N = 64) = 

22,74 p<,01). Mann Whitney U test visade på signifikant skillnad avseende stridsbelastning 

mellan grupp 1 och 2 (U=63,00, p< ,001), där grupp 2 varit mer utsatt för stridshandlingar 

(Tabell 2). 
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Tabell 1     
Demografisk information över deltagarna. Grupp 1, 2 och 3 (=grupp 1 + grupp 2) utgörs av de 

individer som tjänstgjort utomlands och kontrollgruppen utgörs av de som inte tjänstgjort utomlands. 
Skillnad mellan grupper har analyserats med Chi kvadrat analys (χ)2 

 Grupp 
3 
 

(N=40) 

Grupp 
1 
 

(N=21) 

Grupp 
2 
 

(N=19) 

Kontroll 
grupp 

 
(N=24) 

(χ2) 
3 vs k- 
grupp 

 (N=64) 

(χ2) 
1, 2 och k-

grupp 
χ2 

(N=64) 
 n  (%) n  (%) n   (%) n    (%) fg         χ2 fg            χ2 
Kön     ,52a 2            4,23 

Man 38 (95) 19 (90) 19 (100) 24 (100)   
Kvinna 2 (5) 2 (10) 0     - 0   
       
Ålder     3 16,16** 6     20,98**c 

18-26år 17(43) 14 (67) 3  (16) 17  (71)   
27-36år 18 (45) 7  (34) 11 (58) 3   (13)   
37-51år 5 (13) 0    - 5  (26) 3   (13)   
52+ 
 

0    - 0    - 0    - 1    (4)   

Civilstånd     2       4,38 4            7,50 
Gift/sambo 20 (50) 11 (52) 9 (47) 5  (29)   
Flickvän/pojkvän 10 (25) 3  (14) 7 (37) 5   (21)   
Ensamstående 
 

10 (25) 7  (33) 3 (16) 13 (50)   

Militär bakgrund     2    7,06* 4    22,74***d 
Yrkes/Reserv/ 
Specialistofficer 

12 (30) 1 (5) 11 (58) 6  (29)   

Kontraktsanställd 10 (25) 6 (29) 4 (21) 13 (54)   
Civil 
 

18 (45) 14(67) 4 (21) 4 (17)   

Psykisk bakgrundb      
Sökt hjälp för psykiska 
problem 

3   (8) 0    - 3 (16) 2  (8) 1,0b 2            3,47 

Får hjälp i dagsläget 1   (3) 0    - 1 (5) 0    - 1,0b 2            2,41 
Sökt hjälp utanför FM 0    - 0    - 0    - 0    - 0,14b 2            3,44 
Not. a Fisher´s exakta test,  bEn deltagare kan ingå i mer än en kategori,  
 c 1 vs 2: χ2 (2,N = 40) = 12,94 p<,01); 2 vs k-grupp: χ2 (2,N = 43) = 15,50 p<,01)  
d 1 vs 2; χ2 (2,N = 40) = 14,22 p<,01); 1 vs k-grupp: χ2 (2,N = 45) = 12,49 p<,01) 

3.2 Positiva effekter av utlandstjänstgöring 

3.2.1 Posttraumatiskt växande  

Analys av posttraumatiskt växande (PTG) presenteras i tabell 3. Mann Whitney U test visade 

på signifikant skillnad avseende förekomsten av PTG hos de soldater och officerare som 
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tjänstgjort utomlands jämfört med de som inte gjort det (U= 203,50, p<,01). 

Regressionsanalys visade att även vid kontroll för ålder, civilstånd och militär bakgrund 

uppvisade de som tjänstgjort utomlands högre grad av PTG (R2=0,19, F=3,10, p=,02). Ålder 

(β=-0,16; p=,26), civilstånd (β=0,95; p=0,48) militär bakgrund (β=0,83; p=,52) och 

grupptillhörighet (β=-3,35; p<,01). Kruskal Wallis test visade på signifikant skillnad mellan 

grupp 1, 2 och kontrollgrupp avseende PTG (H=12,05 p<,01). Även för samtliga domäner 

inom PTG noterades signifikanta skillnader mellan grupperna 1, 2 och kontrollgrupp, förutom 

domänen Nya möjligheter (H=5,18 p=,19). Mann Whitney U test visade även på signifikanta 

skillnader för grupp 1 vs kontrollgrupp och grupp 2 vs kontrollgrupp för PTG inom samtliga 

domäner förutom Nya möjligheter (tabell 3).  

3.2.2 Samband mellan stridsbelastning, psykisk ohälsa och Posttraumatiskt växande,  

För att undersöka samband mellan upplevd stridsbelastning och PTG utfördes Spearman´s 

korrelationsanalys. Analysen visade ett signifikant samband mellan upplevd stridsbelastning 

och PTG i grupp 3 (rs =0,45; p<,01). Även samband mellan PTSD symtom och PTG 

undersöktes med hjälp av Spearman´s korrelations analys. Analysen visade på signifikant 

samband mellan antal PTSD symtom och PTG (rs =0,54; p<,01) i grupperna 1, 2 och 

kontrollgrupp. Antal PTSD symtom korrelerade med samtliga PTG domäner i grupperna 1, 2 

och kontrollgrupp. (Nya möjligheter rs =0,47; p<,01, Uppskattning av livet rs =0,6; p<,01, 

Relationer till andra rs =0,45; p<,001, Spirituell förändring rs =0,30; p=,02 och Personlig 

styrka rs =0,34; p=,01). I grupperna 1, 2 och kontrollgruppen noterades inget signifikant 

samband mellan ångestsymtom och PTG (rs =0,15; p=,27), inte heller depressiva symtom  (rs 

=0,19; p=,14) eller antal symtom på alkoholproblem samvarierade signifikant med PTG (rs 

=0,04; p=,77). Regressionsanalys användes för att undersöka huruvida posttraumatiskt 

växande påverkades av PTSD symtom och stridsbelastning i grupp 3. Resultatet av 
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regressionen tydde på att två variabler kunde förklara 34% av variansen av posttraumatiskt 

växande (R2=0,34, F=9,07, p<,01). Stridsbelastning (β=0,34; p=,02) och antal PTSD symtom 

(β=0,43; p<,01) predicerade signifikant förekomsten av PTG.  

 

Tabell 2     
Antal utlandstjänstgöringar och grad av stridsbelastning under utlandstjänstgöring hos de soldater och 
officerare som tjänstgjort utomlands (grupp 3 = grupp 1 + grupp 2). Analys med Mann Whitney U test  
 Grupp 3  

(N=40) 
n (%) 

Grupp 1  
(N=21) 
n (%) 

Grupp 2  
(N=19) 
n (%) 

1 vs 2 
   U 

Antal 
utlandstjänstgöringar 
M (SD) 
Median (spridning) 

 
 

1,8 (0,76) 
2 (1-3) 

 
 

1,6 (0,67) 
2 (1-3) 

 
 

2 (0,83) 
2 (1-3) 

 
146,50 

1  16 (40) 10 (48) 6 (32)  
2  16 (40) 9 (43) 7 (37)  
3  7 (20) 2 (10) 6 (32)  
4 eller fler 1    
Stridsexponering     
Exponering Tot 
M (SD) 
Median (spridning) 

 
19,3 (10) 
17 (2-36) 

 
13,7 (4,3) 
13 (7-22) 

 
25,5 (11) 
27 (2-36) 

63,00*** 
 

Lätt (0-8) 5 (13) 3 (14) 2 (11)  
Lätt-Medel (9-16) 15 (38) 14 (67) 1 (5)  
Medel (17-24) 8 (20) 4 (19) 4 (21)  
Medel-Svår (25-32) 4 (10) 0 4 (21)  
Svår (33-41) 8 (20) 0 8 (41)  
 Not. *p<,001, M medelvärde, SD standardavvikelse 

 

3.2.3 Positiv affekt 

Analys av positiv affekt redovisas i tabell 4. Mann Whitney U test visade att de soldater och 

officerare som inte tjänstgjort utomlands rapporterade högre förekomst av positiv affekt än de 

som tjänstgjort utomlands (U=335,00, p<,001). Kruskal Wallis test visade på ingen 

signifikant skillnad avseende positiv affekt mellan grupp 1, 2 och kontrollgrupp (H=4,07, 

p=,11). 
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Tabell 3 
Posttraumatiskt växande hos soldater och officerare (grupp 1, 2, 3 (grupp 3 = grupp 1+2)) som 
tjänstgjort utomlands jämfört med en kontrollgrupp som inte tjänstgjort utomlands. Skillnader 
analyserade med Mann Whitney U test (U) och Kruskal Wallis test (H) 
 
 

Grupp 3  
(n=38) 

Grupp 1  
(n=21) 

Grupp 2  
(n=17) 

Grupp 4  
(n=23) 

U 
Grupp 3 

vs 
kontroll 
grupp  

H  
Grupp 1 vs 

2 vs 
kontroll 
grupp 

PTG total 
M (SD) 
Median 
(spridning) 

 
57,8 (18,3) 
57 (21-91) 

 
53,8 (18,7) 
53 (21-90) 

 
62,7 (17,2) 
58 (35-91) 

 
42,8 (23,8) 

39,5 (21-97) 

 
203,50** 

 

 
12,05**a 

 

Relaterande till 
andra 
M (SD) 
Median 
(spridning) 

 
18,8 (7,1) 
20 (7-36) 

 
16,9 (7,2) 
15 (7-28) 

 
21,2 (6,4) 
21 (12-36) 

 
14,7 (9,3) 
10 (7-36) 

 
225,00* 

 

 
10,98*b 

 

Nya möjligheter 
M (SD) 
Median 
(spridning) 

 
11,6 (5,7) 
10 (5-26) 

 
10,5 (5,4) 
8 (5-24) 

 
13,0 (6,0) 
10 (7-26) 

 
10,3 (6,3) 
8 (5-26) 

 
271,50 

 

 
5,18 

 

Personlig styrka 
M (SD) 
Median 
(spridning) 

 
12,6 (4,7) 
13 (4-21) 

 
13,6 (4,9) 
15 (4-19) 

 
11,5 (4,4) 
11 (4-21) 

 
8,9 (5,3) 
7 (4-20) 

 
190,50* 

 

 
11,64*c 

 

Uppskattning av 
livet 
M (SD) 
Median 
(spridning) 

 
 

10,5 (4,2) 
11.5 (3-

18) 

 
 

9,9 (4,9) 
9 (3-18) 

 
 

11,2 (3,2) 
12 (6-15) 

 
 

6,4 (4,3) 
4,5 (3-16) 

 
 

191,50** 
 

 
 

11,65**d 

 

Spirituell 
förändring 
M (SD) 
Median 
(spridning) 

 
 

4,3 (2,2) 
3.5 (2-10) 

 
 

3,1 (1,4) 
3 (2-7) 

 
 

5,8 (2,1) 
5 (3-10) 

 
 

2,6 (1,0) 
2 (2-5) 

 
 

236,00** 
 

 
 

14,70***e 

 

Not. PTG posttraumatiskt växande, SD standard avvikelse, M medelvärde . *p<,05 ; **p<,01; 
***p<,001 
a1 vs k-grupp: (U=134,00 p=,03); 2 vs k-grupp: (U=69,50 p<,01)  
b1 vs 2: p=,04; 2 vs k-grupp: (U=74,50 p<,01)   
c1 vs k-grupp: (U=110,50 p<,01); 2 vs k-grupp: (U=80,00 p=,03) 
d 1 vs k-grupp: (U=120,50 p=,01; 2 vs k-grupp: (H=71,0 p=,01)  
e 2 vs k-grupp: (U=65,0 p<,001) 
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3.2.4 Subjektivt välbefinnande 

Analys av subjektivt välbefinnande redovisas i tabell 4. Skillnader mellan grupp 3 och 

kontrollgruppen avseende Subjektivt välbefinnande analyserades med Mann Whitney U test. 

Analysen visade på ingen signifikant skillnad (U=398,50, p= ,26).  Kruskal Wallis test visade 

inte heller på någon signifikant skillnad mellan grupp 1, 2 och kontrollgruppen 

(H=2,49,p=,29). 

 

3.3 Förekomst av psykisk ohälsa  

Förekomst av psykisk ohälsa (depression, ångest, PTSD och alkoholproblem) presenteras i 

tabell 5.  Psykisk ohälsa (definierat som något av följande: depression ≥11, ångest ≥1, 

PTSD≥3 eller alkoholproblem ≥16), förekom hos 30% (12/40) av de som tjänstgjort 

utomlands. I grupp 1 noterades psykisk ohälsa hos 33% (7/21) och hos grupp 2 26% (5/19).  I 

kontrollgruppen noterades psykisk ohälsa hos 17% (4/24).  För att undersöka skillnader 

mellan de som tjänstgjort utomlands och de som inte gjort det utfördes Fisher´s exakta test. 

Resultatet visade inte på någon signifikant skillnad mellan grupp 3 och kontrollgrupp (p=,37). 

Inte heller mellan grupp 1, 2 och kontrollgrupp fanns det någon statistiskt signifikant skillnad: 

χ2 (2,N = 64) = 1,68, p=,43). För att undersöka samband mellan psykisk ohälsa och ålder i 

grupp 3 utfördes Spearmans korrelationsanalys. Mellan ålder och psykisk ohälsa uppvisades 

gränsvärde (rs = -0,31, p = ,05). Inget signifikant samband uppvisades dock mellan militär 

bakgrund (rs = -0,18; p=,28), antal missioner (rs =-0,13; p=,44) eller civilstånd (i förhållande 

som gift/sambo eller som flickvän/pojkvän) (rs =-13; p=,44). Inte heller grad av 

stridsbelastning korrelerade signifikant med psykisk ohälsa (rs =-0,14; p=,40).  
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Tabell 4. 
Positiv affekt och subjektivt välbefinnande hos soldater och officerare (grupp 1, 2, 3 (grupp 3 = grupp 
1+2) som tjänstgjort utomlands jämfört med en kontrollgrupp som inte tjänstgjort utomlands. Analys 
med Mann Whitney U test (U) eller Kruska-Wallis test (H).  
 Grupp 3 

n=40 
Grupp 1 

n=21 
Grupp 2 

n=19 
Kontroll 

grupp  
n=24 

U   
3 vs 4 

H 
1 vs 2 

vs 
k-grupp 

Positiv affekt 
M (SD) 
Median 
(spridning) 
 

 
16,2 (3,7) 
16 (9-23) 

 
16,2 (3,7) 
16 (10-22) 

 
16,2 (3,7) 
16 (9-23) 

 
18.1 (3,1) 
18 (13-23) 

 
335,00* 

 
4,07 

 

Subjektivt  
välbefinnande 
M (SD) 
Median 
(spridning) 

 
 

26,8 (4,3) 
28 (15-33) 

 
 

27,5 (4,1) 
29 (18-33) 

 
 

26,0 (4,5) 
25 (15-32) 

 
 

25,5 (5,1) 
27 (13-34) 

 
398,50 
 

 
2,49 

 

Not.**p<,01 M medelvärde, SD standardavvikelse  

 

3.3.1 Depression 

Vid gränsvärde ≥8 på HAD identifierades depression hos 8% (3/40) hos de soldater som 

tjänstgjort utomlands, 10% (2/21) i grupp 1 och 5% (1/19) i grupp 2. I kontrollgruppen 

identifierades depression hos 4% (1/24). Fisher´s exakta test visade på ingen skillnad mellan 

de som tjänstgjort utomlands och de som inte tjänstgjort utomlands. (p=1,00). Chi kvadrat 

analys visade heller inte på någon signifikant skillnad grupp 1, 2 och kontrollgruppen χ2 (1,N 

= 64) = 0,59, p=,74).  

Vid gränsvärde ≥11 identifierades depression hos 5% (2/40) av de soldater och 

officerare som tjänstgjort utomlands, 5% i både grupp 1 och 2 (1/21 respektive 1/19). I 

kontrollgruppen identifierades inget fall av depression. Fisher´s visade på ingen signifikant 

skillnad avseende förekomst av depression ≥11 mellan grupp 3 och kontrollgrupp: F 

(p=1,00). Inte heller noterades signifikant skillnad mellan grupp 1, 2 och kontrollgrupp: χ2 

(1,N = 64) = 1,25, p=,54). (tabell 5). Inget samband noterades mellan depression och 

civilstånd, ålder, militär bakgrund eller exponering för stridshandlingar. 
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3.3.2 Posttraumatiskt stressyndrom  

Vid gränsvärde ≥2 på PC PTSD noterades posttraumatiskt stressyndrom hos 38% (15/40) av 

de soldater och officerare som tjänstgjort utomlands, 29% i grupp 1 (6/21) och 47% (9/19) i 

grupp 2. I kontrollgruppen noterades PTSD hos 21% av soldaterna (5/24). Fisher´s exakta test 

visade på ingen signifikant skillnad mellan de som tjänstgjort utomlands och de som inte gjort 

det. (p=,27) Inte heller mellan grupp 1, grupp 2  och kontrollgrupp noterades de någon 

skillnad: χ2 (2,N = 64) = 3,58, p=,17).  

Vid ett gränsvärde på ≥3 förekom PTSD i 23% (9/40) hos de som tjänstgjort utomlands, 

19% (4/21) i grupp 1, 26% (5/19) i grupp 2. I kontrollgruppen noterades PTSD hos 8%  (2/24) 

av soldaterna. Fisher´s exakta test visade ingen signifikant skillnad mellan grupp 3 och 

kontrollgrupp: (F (p=,19)). Inte heller mellan grupp 1, grupp 2 och kontrollgrupp noterades 

det någon skillnad: χ2 (2,N = 64) = 2,49, p=,29 (tabell 5). Antal PTSD symtom korrelerade 

inte med ålder, civilstånd eller militär bakgrund. I syfte att förklara variansen av PTSD 

symtomen utfördes regressionsanalys. Stridsbelastning förklarade 16% av PTSD symtomen 

(β=0,774, p=,01). 

3.3.3 Ångestbesvär  

Vid gränsvärde ≥8 på HAD identifierades ångest hos 20% (8/40) hos de soldater som 

tjänstgjort utomlands. 24% (5/21) i grupp 1 och 16% (3/19) i grupp 2. I kontrollgruppen 

identifierades ångest ≥8 hos 13% (3/24). För att undersöka skillnader i ångest mellan grupp 3 

och kontrollgrupp utfördes Fisher´s exakta test. Testet visade på ingen signifikant skillnad 

mellan grupp 3 och kontrollgrupp (p=0,51). Analys med Chi kvadrat test visade heller ingen 

signifikant skillnad mellan grupp 1 och 2 och kontrollgrupp: χ2 (2,N = 64) = 1,04, p=,59.  

Ångest ≥11 noterades hos 5% (2/40) hos de som tjänstgjort utomlands,  5 % i både 

grupp 1 och 2 (1/21 respektive 1/19). I kontrollgruppen observerades ångest hos 4% (1/24) av 

soldaterna. Fisher´s test utfördes för att undersöka skillnad mellan de som tjänstgjort 
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utomlands och de som inte gjort det. Ingen skillnad noterades: (p=,52) Inte heller mellan 

grupp 1, 2 och kontrollgrupp noterades det någon skillnad χ2 (2,N = 64) =0,29, p=,99 (tabell 

5). Ångest korrelerade inte med ålder, militär bakgrund, exponering för stridshandlingar eller 

civilstånd. 

 
Tabell 5. 
 Psykisk ohälsa (negativ affekt, posttraumatiskt stressyndrom), depression, ångest, alkoholproblem) 
hos soldater och officerare (grupp 1, 2, 3 (grupp 3 = grupp 1+2)) som tjänstgjort utomlands jämfört 
med en kontrollgrupp som inte tjänstgjort utomlands. Analys har genomförts med Mann Whitney U test 
(U), Kruska-Wallis test (H) Fisher´s exakta test (F) eller Chi kvadrat test (χ2)   
 Grupp 3  

(N=40) 
Grupp 1  
(N=21) 

Grupp 2  
(N=19) 

Kontroll 
grupp 

(N=24) 

(F) 
Grupp 3 

vs 
kontroll 
grupp 

(χ2)   
Grupp 1 
vs 2 vs 
kontroll 
grupp 

Negativ affekt       

Medelvärde 
(SD) 

8,6  
(2,6) 

8,5 
(2,6) 

8,8 
(2,6) 

8,6 
(2,2) 

444,00a 0,39b 

Median 
(spridning) 

8 
(5-14) 

8 
(5-14) 

8 
(5-14) 

9 
(5-14) 

  

PTSD           
≥2, n (%) 15  (38) 6

  
(29) 9 (47) 5 (21) ,27 3,58 

≥3, n (%)  9 (23) 4 (19) 5 (26) 2 (8) ,19 2,49 
Ångest           
 ≥8, n (%) 8 (20) 5 (24) 3 (16) 3 (13) ,51 1,04 

 
≥ 11, n (%) 2 (5) 1 (5) 1 (5) 1 (4) 1,00 0,29 
Depression           
 ≥8, n (%)  3 (8) 2 (10) 1 (5) 1 (4) 1,00 0,59 
≥ 11, n (%) 2 (5) 1 (5) 1 (5) 0 - ,52 1,25 
Alkoholproblem           
Riskabel konsumtion 
≥8, n (%) 

 
9 

 
(23) 

 
5 

 
(24) 

 
4 

 
(22) 

 
9 

 
(38) 

 
0,26 

 
1,53 

Problematiska 
≥16, n (%) 

 
2 

 
(5) 

 
2 

 
(10) 

 
0 

  
1 

 
(4) 

 
1,0 

 
1,97 

Mycket 
problematiska 
≥20, n (%) 

 
0 

  
0 

  
0 

  
1 

 
(4) 

 
0,38 

 
1,65 

Psykisk ohälsac  
n (%) 

 
12 

 
(30) 

 
7 

 
(33) 

 
5 

 
(26) 

 
4 

 
(17) 

 
0,37 

 
1,68 

Not.SD standardavvikelse, PTSD posttraumatiskt stressyndrom 
a Mann-Whitney U test, b Kruskal Wallis test cPsykisk ohälsa definierat som förekomst av något av 
följande: PTSD ( ≥3), ångest (≥11), depression (≥11) eller problematiska alkoholvanor (≥16) 
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3.3.4 Alkoholproblem  

Problematiska alkoholvanor rapporterades hos 5% (2/40) personer bland de som tjänstgjort 

utomlands, båda personerna fanns i grupp 1 (10%, 2/21). I kontrollgruppen uppvisade en 

person mycket problematiska alkoholvanor (4 %, 1/24). Fisher´s test utfördes för att 

undersöka skillnader mellan de som tjänstgjort utomlands och de som inte gjort det. Ingen 

signifikant skillnad noterades: (p=1,00). Inte heller mellan grupp 1 vs grupp 2 vs 

kontrollgrupp noterades det någon skillnad: χ2 (2,N = 63) =1,97, p=,37 (tabell 5). Förhållande 

(gift/sambo och flickvän/pojkvän) samvarierade negativt med problematisk 

alkoholkonsumtion för de som tjänstgjort utomlands (r=-0,40, p=,01).  

3.3.5 Negativ affekt 

Mellan de soldater och officerare som tjänstgjort utomlands och de som inte gjort det, 

noterades ingen signifikant skillnad avseende negativ affekt. (U=444,00, p=,61) (grupp 3 vs 

kontrollgrupp) och (H=0,39, p=,82 för grupp 1 vs grupp 2 vs kontrollgrupp (tabell 5). 

3.3.6 Sökande av hjälp 

En av studiens deltagare (2%, 1/64) var under psykologisk behandling vid studiens 

genomförande. Personen ingick i kontrollgruppen. 8% (5/64) hade någon gång sökt 

professionell psykologisk hjälp, 16% (3/19) i grupp 2 och 8% (2/24) i kontrollgruppen. De tre 

deltagarna i grupp 2 hade samtliga fått hjälp genom Försvarsmaktens försorg. I 

kontrollgruppen hade de båda deltagarna som sökt professionell hjälp, gjort det utanför 

Försvarsmakten. 4 av de 5 deltagare som sökt professionell hjälp, uppvisade fortfarande 

psykologiska besvär (PTSD ≥3, depression ≥11, ångest ≥11 eller problematiska 

alkoholvanor). Ingen i grupp 1 hade sökt professionell hjälp. 
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4. Diskussion av resultat 

Den här studien har fokuserat på besvara frågeställningarna huruvida posttraumatiskt växande 

var större för soldater och officerare som tjänstgjort utomlands än för de som inte gjort det. 

Studiens resultat tyder posttraumatiskt växande är större för dem som tjänstgjort 

internationellt än för de som inte gjort det, vilket är samstämmigt med tidigare forskning 

(Dekel et al., 2011; Kukreja, 2010; Pietrzak et al., 2010). Studiens andra frågeställning var om 

de som tjänstgjort internationellt uppvisade skillnad avseende psykiskt välbefinnande och 

psykiskt välbefinnande jämfört med de som inte tjänstgjort utomlands. Studiens resultat tyder 

på att det inte är en skillnad i avseende psykiskt välbefinnande eller psykisk ohälsa mellan 

grupperna. Vidare försökte studien besvara om det finns ett samband mellan exponering för 

stridshandlingar och posttraumatiskt växande, om det finns ett samband mellan exponering 

för stridshandlingar och psykisk ohälsa samt i vilken utsträckning individer som tjänstgjort 

utomlands och drabbats av psykisk ohälsa aktivt söker hjälp. Resultaten tyder på att det finns 

ett positivt samband mellan exponering för stridshandlingar och posttraumatiskt växande men 

inte mellan exponering för stridshandlingar och psykisk ohälsa. Vidare så tyder resultatet på 

att mycket få individer som drabbats av psykisk ohälsa aktivt söker hjälp. 

 

4.1 Positiva effekter 

Antagandet var att de soldater och officerare som tjänstgjort utomlands skulle rapportera en 

högre grad av posttraumatiskt växande än de som inte tjänstgjort utomlands. Detta då 

stridsexponering och patologiska utfall av tjänstgöring utomlands som PTSD och 

ångestbesvär tidigare associerats med posttraumatiskt växande. Det antogs även att de som 

tjänstgjort utomlands skulle rapportera mer posttraumatiskt växande då utlandstjänstgöring 

kan vara förknippade med en utmanande och ibland farlig miljö med livsomvälvande 
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händelser som följd. Resultatet i studien bekräftade en signifikant skillnad av posttraumatiskt 

växande mellan de som tjänstgjort utomlands jämfört med de som inte gjort det. 

4.1.1 Posttraumatiskt växande 

Svenska soldater som tjänstgjort utomlands uppvisade ett dock ett något lägre medelvärde av 

PTG (M=57,8), än vad Tedeschi och Calhoun (1995) angett som norm medelvärde för 

Posttraumatic Growth Inventory (M=67,77 vid undersökning av universitetsstudenter). Dock 

har militära populationer även i andra studier uppvisat en lägre grad av posttraumatiskt 

växande. Kukreja (2010) noterade ett medelvärde på 34,43 hos amerikanska soldater som 

tjänstgjort i Irak eller Afghanistan. Även Mclean m.fl. (2011) noterade ett något lägre 

medelvärde hos amerikansk sjukvårdspersonal som tjänstgjort i Irak (M=38,56). En förklaring 

till lägre PTG hos militära populationer kan vara sambandet mellan exponering för 

stridshandlingar och PTG. Schnurr m.fl (1993) fann att olika typer av exponering för 

stridshandlingar kan påverka utfallet av posttraumatiskt växande. Direkt eller ingen 

stridsexponering medförde ingen eller lägre grad av växande jämfört med de som indirekt 

varit exponerade. Liknande resultat har Fontana m.fl (1998) funnit. De fann ett samband 

mellan exponering och PTG som liknade ett inverterat U, där låg grad av stridsexponering 

medförde låg grad av växande och moderat grad av exponering resulterade i högst grad av 

växande samt hög grad av exponering låg grad av växande. Svenska soldaters växande tyder 

dock på ett linjärt och positivt samband mellan exponering för stridshandlingar och PTG som 

helhet. Att ett linjärt och positivt samband noterades hos svenska soldater kan eventuellt 

förklaras av det instrument som användes för att mäta exponeringen för stridshandlingar. 

Instrumentet som användes Belastningsinventering för stridshandlingar skiljer sig något ifrån 

det internationellt använda självskattningsformuläret Combat Exposure Scale. 

Belastningsinventering för stridshandlingar bygger på Combat Exposure Scale, men har 

anpassats för svenska förutsättningar gällande frekvens, duration och omfattning av insatsen 
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samt händelser som soldaten kan tänkas utsättas för. Ett skattat värde på 

Belastningsinventering för stridshandlingar kan därför skilja sig ifrån ett skattat värde på 

Combat Exposure Scale och medföra att belastningar skiljer sig åt. Det kan därför tänkas att 

de svenska soldater som uppvisade en hög grad av exponering med svenska mått mätt, 

egentligen uppvisar medel eller lätt exponering jämfört med internationella populationer och 

det linjära sambandet som uppvisas egentligen bara är den vänstra delen av det inverterade U- 

formade sambandet. Eventuellt stöd för att så är fallet tyder även avsaknaden av samband 

mellan upplevd stridsbelastning och PTSD symtom, vilket diskuteras mer utförligt nedan. Att 

det finns skillnader avseende belastning mellan svenska soldater och internationella 

populationer kan därför förklara det linjära positiva sambandet mellan exponering och 

posttraumatiskt växande i denna studie. Både PTSD och exponering för stridshandlingar 

erhöll starka samband med PTG och flera av dess delskalor. PTSD erhöll en 

korrelationskoefficient på 0,51 för PTSD och 0,45 för exponering för stridshandlingar vilket 

är högt jämfört med tidigare gjorda studier. (Kukreja, 2010; Zoellner & Maercker, 2006). 

Sambandet mellan PTSD och PTG hade formen av ett inverterat U. Liknande resultat har 

noterats i andra studier (McLean et al., 2011; Powell, Rosner, Butollo, Tedeschi, & Calhoun, 

2003). I syfte att förklara variansen av PTG utfördes en multipel regressionsanalys. Resultatet 

visade på att 34% av PTG predicerades av exponering för stridshandlingar och antal PTSD 

symtom.  

Att de som inte tjänstgjort utomlands ändå rapporterade en relativt hög grad av växande 

(M=42,8) stödjer Tedeschi teori om att PTG även kan ske vid händelser som i traditionell 

mening inte definieras som traumatisk. Park m.fl (1996) fann t.ex. att växande skedde hos 

universitetsstudenter efter relationsuppbrott, akademiska misslyckanden eller familjeproblem. 

Metodologiska faktorer kan dock ha påverkat att de som inte tjänstgjort utomlands rapporterar 

lägre grad av växande än de som tjänstgjort utomlands. En förklaring kan vara formuleringen 
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av svarsalternativen till instrumentet Posttraumatic Growth Inventory. Svarsalternativen lyder 

t.ex. ”jag upplevde att förändringen berodde till stor del av min traumatiska upplevelse”. 

Formuleringen med traumatisk kanske är en mer korrekt beskrivning för vad de som 

tjänstgjort utomlands har upplevt, t.ex. stridshandlingar eller död. De händelser som de som 

inte tjänstgjort utomlands har upplevt, kanske inte ryms inom ”traumatisk upplevelse” och 

medför därför en uppfattning om att frågan inte berör dem. Resultaten i denna studie visar 

dock att flertalet av de soldater som inte tjänstgjort utomlands, tolkat svarsalternativen på ett 

sådant sätt att en traumatisk händelse i traditionell mening händelse inte behöver ha inträffat 

för att växande skall ha skett, något som stärker att utlandstjänstgöring medför ett större 

generellt posttraumatiskt växande. 

4.1.2 Posttraumatiskt växande inom de olika domänerna 

En signifikant skillnad mellan grupperna återfanns avseende Spirituell förändring, med högre 

värde för de som som tjänstgjort utomlands jämfört med de som inte gjort det. Det kan antas 

att rapporteringen avseende Sprituell förändring är särskilt påverkbar av de extrema 

omständigheter som t.ex. stridshandlingar är förknippad med. Uttryck som ”Gud är svensk”, 

har myntats efter svåra attacker där ingen eller få svenska soldater har skadats (Edström, 

2009).  I syfte att minska lidande eller skapa mening och förståelse för händelser som kan te 

sig oförklarliga, tenderar vissa människor att söka svar med religiösa förtecken.(Siegel & 

Schrimshaw, 2002) Det har noterats bland t.ex. misshandelsoffer och HIV-sjuka (Gillum, 

Sullivan, & Bybee, 2006; Siegel & Schrimshaw, 2002). Ingen signifikant korrelation erhölls 

dock mellan Spirituell förändring och upplevd stridsbelastning. Liknande resultat har erhållits 

i andra studier (Maguen et al., 2006).  

Domänen Uppskattning av livet har enligt tidigare forskning varit särskilt förknippad 

med upplevelse av fara för sitt liv och förekomsten av PTSD. (Maguen et al., 2006; Pietrzak 

et al., 2010; Solomon & Dekel, 2007) Då stridshandlingar antogs kännetecknas av fara för 
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eget liv utfördes en korrelations analys mellan upplevd stridsbelastning och domänen 

Uppskattning av livet.  Inget signifikant samband erhölls dock. Frånvaron av signifikant 

samband kan eventuellt förklaras av att flera av de svenskar som deltagit i strid, inte upplevt 

det som särskilt traumatiskt eller farligt. Ofta har stridskontakterna skett på långa avstånd och 

där de svenska soldaterna varit både numerärt överlägsna och välutrustade jämfört med 

fienden. Flera beskriver upplevelsen av strid som något som inte skiljer sig avsevärt från en 

övning hemma i Sverige. PTSD korrelerade dock signifikant med Uppskattning av livet. 

Enligt Tedeschi modell (1999) sker växande vid omvärdering samt återuppbyggnad av 

tidigare kognitiva scheman och antaganden om sig själv och sin omvärld som omkullkastats 

av en traumatisk händelse. Vid en låg grad av PTSD skulle därför påverkan inte vara 

tillräckligt stor för en signifikant omvärdering av tidigare antaganden. Vid en moderat grad av 

PTSD är däremot påverkan tillräckligt stor vilket gör att växande sker maximalt Vid en hög 

grad av PTSD skulle då den kognitiva belastningen vara för stor för att ett optimalt växande 

skulle kunna ske. 

Även avseende domänen Relaterande till andra rapporterade de som tjänstgjort 

utomlands en högre grad av växande än de som inte gjort det. Relaterande till andra 

korrelerade positivt och signifikant med både PTSD och exponering för stridshandlingar. 

Tidigare forskning har visat att Relaterande till andra rapporteras i större utsträckning hos de 

som lever i ett förhållande (Maguen et al., 2006). För att undersöka om förhållande påverkade 

sambandet mellan Relaterande till andra och PTSD och exponering för stridshandlingar 

utfördes en korrelations analys där det kontrollerades för civilstånd. Både PTSD och 

exponering förs stridshandlingar korrelerade fortfarande positivt och signifikant om än med 

ett något svagare samband.  

En signifikant skillnad noterades mellan de som tjänstgjort utomlands och de som inte 

gjort det avseende domänen Personlig styrka med ett högre värde för de som tjänstgjort 
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utomlands. Att kunna hantera svårigheter och upplevelse av trauman har i tidigare studier 

varit förknippat med ökat växande inom denna domän (Tedeschi & Calhoun, 1996). Då 

utlandstjänstgöring kan vara förknippat med vedermödor kan det förklara skillnaden mellan 

grupperna. Exponering för stridshandlingar korrelerade dock inte signifikant med Personlig 

styrka i denna studie. Inte heller noterades det något signifikant samband mellan patologiska 

tillstånd och Personlig styrka som noterats i tidigare studier. Att resultatet skiljer sig ifrån 

tidigare studier kan eventuellt förklaras av att exponering för stridshandlingar inte 

nödvändigtvis behöver vara förknippat med en känsla av självtillit eller stolthet över att ha 

klarat av något extraordinärt. Förekomsten av skuld och otillräcklighet har även rapporterats 

efter att ha deltagit i strid, vilket kan påverka förekomsten av växande inom domänen 

Personlig styrka negativt. 

Nya möjligheter var den enda domänen där en signifikant skillnad mellan grupperna 

inte nåddes. Tidigare forskning har även visat att växande inom Nya möjligheter har varit 

större för etniska minoriteter då de upplevt att nya vägar öppnats sig som tidigare varit 

förbehållet andra grupper. (Maguen et al., 2006) Det kan tänkas att de som tjänstgör i 

Försvarsmakten tillhör en relativt homogen och väletablerad socioekonomisk grupp som inte 

tidigare upplevt svårigheter att uppnå det de tidigare tagit sig för. De kanske därför inte 

upplever att en utlandstjänstgöring ökar deras möjligheter avsevärt, vilket påverkar 

rapporteringen av Nya möjligheter. Även samhällets tudelade inställning till insatsen i 

Afghanistan och Försvarsmakten som helhet, kanske bidrar till lägre rapportering. En odelat 

positiv inställning där utmärkande egenskaper för soldater varit eftertraktade i större 

utsträckning i den civila sektorn och deras insats premierats högre, hade kanske förändrat 

uppfattningen om att Nya möjligheter fanns tillgängliga. 
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4.2 Psykisk ohälsa 

Det förutspåddes att deltagande i internationella insatser inte skulle vara förknippat med 

patologiska utfall (=psykisk ohälsa), trots avsevärd litteratur som rapporterar annorlunda. Det 

förutspåddes att existerande hälsofrämjande/skyddande faktorer så som god rekrytering och 

selektionsprocess samt självselektion inom förbanden och ett avvägt operationstempo skulle 

bidra till begränsad förekomst av psykisk ohälsa. Det fanns dock vissa reservationer då 

tidigare forskning visat på att undersökningar som genomförs anonymt och en tid efter insats 

tenderar att öka rapporteringen av psykiska besvär.  

4.2.1 Val av gränsvärden samt förekomst av något kliniskt tillstånd 

Vid identifiering av något av de kliniska tillstånden PTSD, depression, ångest eller 

alkoholproblem, användes relativt höga gränsvärden. Detta i syfte att ha en hög specificitet 

vid identifiering av patologiska tillstånd.  För ångest och depression användes gränsvärde ≥11 

för HAD S. På PC PTSD användes gränsvärde ≥ 3 och på AUDIT 10 användes ≥16. Att 

gränsvärde ≥16 användes på AUDIT 10 motiveras med att den åldersgrupp och 

könstillhörighet som de flesta i de undersökta grupperna tillhörde var en grupp som normalt 

uppvisar en högre konsumtion än sina äldre jämlika. Förekomsten av något av de kliniska 

tillstånden var 30% (12 /40) i den grupp som tjänstgjort utomlands. I kontrollgruppen var 

förekomsten 17% (4/24). Ingen signifikant skillnad noterades mellan de som tjänstgjort 

utomlands och de som inte gjort det.  Förekomsten av något av de diskuterade kliniska 

tillstånden i den grupp som tjänstgjort utomlands är relativt hög. Det återspeglar sannolikt inte 

förekomsten i andra svenska militära populationer, på grund av den höga stridsexponering 

som de belastats med.   

Tidigare studier har förklarat den låga förekomsten av psykisk ohälsa hos svenska 

militärer med att de utgörs av en terad grupp. Resultaten för de soldater som inte tjänstgjort 

utomlands tyder dock på att förekomsten av psykisk ohälsa är relativt jämförbar med 
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förekomsten i den generella befolkningen. En del av kontrollgruppen (n=7) besvarade dock 

studiens enkät veckorna innan de skulle sändas på uppdrag till Afghanistan. Tidigare studier 

har visat på en ökad förekomst av psykisk ohälsa strax innan insats. De uppvisade dock inte 

högre förekomst av psykisk ohälsa än övriga deltagare i kontrollgruppen, varför det anses 

osannolikt att det skulle ha påverkat studiens resultat.  

4.2.2 Förekomst av PTSD 

PTSD noterades bland 23% (9/40) av de som tjänstgjort utomlands. Det är en mycket hög 

förekomst som är betydligt högre än både brittiska och andra nordiska länders förekomst. När 

populationen som grupp 1 tillhörde, studerades vid tidigare tillfällen noterades en förekomst 

av PTSD mellan 3 fall (0,9%) och 8 fall 2,3)% i hela populationen (Butor, 2010d). Det är som 

tidigare nämnts inte klarlagt huruvida grupp 1 i denna studie verkligen undersöktes vid de 

tillfällena, varför det är svårt att göra en exakt jämförelse. Värdena kan trots det fungera som 

en indikation på skillnaderna i förekomst mellan studierna. Att det uppvisas så stora 

skillnader kan ha flera förklaringar. Dels har det diskuterats huruvida posttraumatiska symtom 

tenderar att öka efter en viss tid. Både studier på svenska och danska populationer tyder på 

detta (Butor, 2010d; Forsvarsakademiet, 2010). Även att deltagarna garanterades anonymitet 

och att det inte var Försvarsmakten som genomförde undersökningen kan ha påverkat utfallet.  

Huruvida den höga förekomst av PTSD som noterades delvis kan bero på instrumentet 

PC PTSD bör diskuteras. Instrumentet har i flera studier erhållit goda psykometriska värden, 

trots det kan det anses vara relativt trubbigt. Detta då det avser mäta PTSD med endast fyra 

frågor. Istället för ett diagnostiskt instrument bör det kanske ses som ett screeninginstrument 

för att identifiera PTSD symtom. Användandet av ett annat instrument hade kanske därför 

genererat andra resultat. Det bör även särskilt poängteras att de undersökta enheterna i denna 

studie sannolikt inte är representativa för andra svenska enheter avseende stridsbelastning, 

även om de tjänstgjort under samma tidsperiod i Afghanistan eller med liknande uppgifter. 
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Skulle enheterna även undersökas tillsammans med en hel kontingent (ca 550 individer), 

skulle förekomsten sannolikt vara betydligt lägre procentuellt sett. Trots det är det 

anmärkningsvärt att så många fall av PTSD noterades, särskilt när samma instrument används 

i tidigare studier med lägre förekomst som resultat.  

4.2.3 Ångest och depression 

Även förekomsten av ångest och depression skilde sig något åt jämfört med tidigare studier 

på svenska militära populationer. 2 individer (5%) uppvisade ångest och 2 (5%) individer 

uppvisade depression av de som tjänstgjort utomlands. Tidigare studier på de populationer 

som de undersökta enheterna tillhör, har noterat 6-7 fall av ångest (ca 2%) och inga fall av 

depression. Det är visserligen inga stora skillnader, men det bör beaktas att det är studier där 

normalt mellan 350-550 individer ingår. Att det noteras ett något antal fler fall procentuellt 

sett, kan sannolikt tillskrivas de orsaker som beskrevs för PTSD. 

4.2.4 Alkoholproblem 

Alkoholmissbruk har inte, till undertecknads vetskap, tidigare studerats hos hemvändande 

soldater. Fynden i denna studie tyder på att det finns en andel soldater med riskabel eller 

problematisk alkoholkonsumtion. Förekomsten är dock något lägre än i övriga samhället 

vilket inte tyder på att alkoholproblem skulle vara en vanligare företeelse i en militär 

population jämfört med en civil population, vilket brittiska och amerikanska studier tyder på 

(Fear et al., 2007; Wilk et al., 2010).  Det noterades heller inget signifikant samband mellan 

alkoholkonsumtionen och andra kliniska tillstånd så som PTSD, ångest eller depression som 

andra studier visat på. Att förekomsten av riskabel alkoholkonsumtion trots allt noterades till 

23% i den grupp av soldater som tjänstgjort utomlands kan delvis förklaras att av den 

åldersgrupp och könstillhörighet som de flesta i den gruppen tillhör. Män i åldern 16-29 år är 
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de som i den generella befolkningen som tenderar att uppvisa mest riskabla alkovanor, ca 

34% uppvisar riskabla alkoholvanor (Socialstyrelsen, 2009). 

4.2.5 Psykisk ohälsa och stridshandlingar 

Urvalsgruppen var en grupp med hög exponering för stridshandlingar. Den kan inte ses som 

representativ för i vilken grad svenska soldater normalt exponeras för stridshandlingar. 

Enheterna var bland annat utsatta för flera hemmagjorda sprängladdningar (IED) och 

regelrätta överfall. Trots det, rapporterade de inte en högre förekomst av depression, PTSD, 

ångest eller problematisk alkoholkonsumtion än de som inte tjänstgjort utomlands. 

Förekomsten av flera psykiatriska tillstånd var trots det, betydligt högre än vad som 

rapporterats i andra studier på svenska populationer. Försvarspsykolog Peter Butor har vid ett 

flertal tillfällen gjort ett gediget arbete med att sammanställa den psykiska hälsan för 

hemvändande veteraner. (Butor 2010a, 2010b, 2010c, 2010d) Bland annat har de exponerade 

enheterna som deltog i denna studie ingått i samma populationer som  studerat. Huruvida 

deltagarna i denna studie faktiskt undersökts av Butor är som tidigare nämnts inte klarlagt, då 

de kan ha utgjort bortfall i de studierna. Resultaten från denna studie visar dock på avsevärda 

skillnader avseende patologiska förekomster, främst PTSD, även när samma mätinstrument 

har används. 

4.2.6 Sökande av hjälp  

Oroväckande få sökte aktivt hjälp för sina psykiska besvär. Idag praktiseras främst ett ”hjälp 

till självhjälp” system av Försvarsmakten där den drabbade själv förväntas kontakta 

Försvarsmakten för vidare hjälp. Studiens resultat tyder dock på att det inte fungerar då en 

sådan stor andel med psykiska besvär inte hade sökte hjälp. Internationella studier har 

rapporterat att psykisk ohälsa fortfarande är stigmatiserat och att det ofta föreligger en 

(miss)tro om att ett hjälpsökande skulle kunna påverka möjligheter till befordran eller 
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avancemang. Även bristande kunskap om var och hur man söker hjälp har ansetts vara hinder 

för att söka hjälp.  Huruvida så är fallet för svenska soldater och officerare är inte klarlagt. 

 

5. Diskussion av metod 

5.1 Design, metod och mätinstrument 

För studiens genomförande valdes en webbaserad enkät i syfte att öka studiens kvalité. 

Webbaserade studier har beskyllts för att attrahera socialt isolerade och deprimerade deltagare 

i större utsträckning är traditionella studier. Även anonymiteten har diskuterats som ett 

problem då det ansetts finnas en risk att deltagare svarar på studien mer än en gång och 

därmed påverkar studiens resultat. Det har dock inte noterats vid utvärdering av tidigare 

gjorda webbaserade studier (Gosling, Vazire, Srivastava, & John, 2004) Webbaserade enkäter 

anses öka svarsfrekvensen och vara mer demografiskt representativa (Gosling et al., 2004). 

Studiens anonymitet ansågs utgöra en fördel i syfte att minska påverkan av en eventuell 

stigmatisering av psykisk ohälsa. Erhållna resultat kan tyda på det.  

Designen som valdes var en mellangruppsdesign mellan de som tjänstgjort utomlands 

och de som inte gjort det. Den valdes då syftet var att undersöka skillnader mellan exponerade 

och icke exponerade individer. För det syftet tjänade designen väl. Det kan dock tänkas att 

designen är mindre lämpad för att undersöka hur en utlandstjänstgöring påverkar en individ 

jämfört med t.ex. en prospektiv observations studie. Med hjälp av en sådan design hade flera 

mätningar på samma individ kunnat göras t.ex. innan insats, under insats, vid hemkomst och 

sedan en tid efter insats. Då denna undersökning är ett led i psykologexamen, har studien inte 

tillåtit en sådan tidskrävande design.  

Studiens genomförande tillät att ett begränsat antal bakgrundsvariabler kunde studeras. 

Det antogs att civilstånd, ålder, kön och militär bakgrund skulle påverka förekomsten av 

välbefinnande och ohälsa varför de prioriterades. Det kan dock antas att det finns fler 
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variabler som kan påverka utfallet. Flera studier tyder även på att militär grad och typ av 

tjänst påverkar förekomsten av ohälsa. Kommande studier bör därför inkludera dessa 

variabler för ett mer rättvisande resultat.  

De använda mätinstrumenten valdes delvis på grund av att de ingår i Försvarsmaktens 

testbatteri för screening av psykisk ohälsa. Genom att använda de instrument som 

Försvarsmakten använder sig utav, ansågs risken minska att skillnader i fynd berodde på 

mätinstrumenten. Även om instrumenten anses ha goda psykometriska värden, finns det 

instrument som anses bättre och har högre sensitivitet och specificitet. De är dock tyvärr ofta 

mer omfattande, mer komplicerade och kräver ibland fysiska möten för komma till sin rätt. 

Vid en kompromiss mellan användarvänlighet och kvalité valdes därför använda instrument.   

 

5.2 Extern och intern validitet 

Initialt planerades en studie på en eller två kontingenter (ca 550-1100 individer). Efter flera 

månaders ihärdigt påstötande om kontaktuppgifter avslog Försvarsmakten ansökan med 

motiveringen arbetsbörda och tidsbrist. Med hjälp av Försvarsmakten identifierades istället 

två enheter som kom att utgöra urvalsgrupperna. Ett visst bekvämlighetsurval har därför skett. 

Rekryteringsproceduren tillsammans med erhållna resultat medför därför svårigheter till 

generalisering till andra svenska militära populationer. Att studien även består av ett relativt 

litet antal deltagare gör att resultaten bör tolkas med viss försiktighet. Svarsfrekvensen var 

dock god för grupp 3 som helhet (65,6%) vilket ökar möjligheten till att bedöma 

välbefinnandet trovärdigt. Svarsfrekvensen var dock sämre i kontrollgruppen. Trots lockelser 

i form av biobiljetter valde att endast 34% att besvara enkäten. Då tiden för genomförandet av 

studien var begränsad kunde inte fler deltagare till kontrollgruppen rekryteras. Det låga 

deltagarantalet och den låga svarsfrekvensen för kontrollgruppen bidrar därför till att studiens 

resultat måste tolkas försiktigt.  
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6. Sammanfattning 

Den här studien har visat på att utlandstjänstgöring är förknippat med positiva effekter så som 

posttraumatiskt växande, vilket innebär att bilden av hemvändande soldater bör revideras. 

Den har även visat på att psykisk ohälsa inte är större hos de soldater och officerare som 

tjänstgjort utomlands än de som inte har gjort det. Trots flera metodologiska brister, utgör 

studien därför ett betydelsefullt bidrag i debatten huruvida tjänstgöring i internationell miljö 

är förknippad med ökad risk för psykisk ohälsa. Den är även betydelsefull då den visar på att 

många veteraner som är i behov av hjälp inte söker det.  

Kommande studier bör fokusera på hur posttraumatiskt växande kan faciliteras ytterligare 

samt om det finns fler faktorer förutom stridsbelastning och psykisk ohälsa som kan predicera 

växande. Kommande studier bör även fokusera på att undersöka vilka personliga, 

demografiska samt operationella faktorer som kan predicera psykisk ohälsa.  
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Ordlista och förkortningar 

Ordlista 
 
Agorafobi: Oproportionerlig rädsla inför folksamlingar eller att inte kunna få hjälp vid behov. 
 
Civil: En soldat som normalt inte tjänstgör i Försvarsmakten men som genomfört värnplikt 
eller grundläggande militär utbildning.  
 
Cooping: Strategier för att bemästra svårigheter 
 
Flashback: Återupplevelse av en händelse, vanligt förekommande vid posttrauamtiskt stress 
syndrom 
 
Fortsättningsstyrka: Svenska militära bidraget till Afghanistan 
 
Gränsvärde: Det värde som anges för att avgöra huruvida en diagnos uppfylls eller annat 
tillstånd kan anses föreligga    
 
Habituering: Tillvänjning till en situation eller tillstånd 
 
Inomgruppsdesign: En studie vars design innebär att deltagare med samma grupptillhörighet 
jämförs med varandra.  
 
Kontraktsanställd: Soldat som är anställd av Försvarsmakten under tidsbegränsad period. 
 
Kontrollgrupp: Den grupps vars resultat jämförs med undersökningsgruppen för att identifiera 
skillnader. Kontroll gruppen har inte varit exponerade för den oberoende variabeln. 
 
Medelvärde: En grupps sammanslagna värde delat på antal deltagare. 
 
Median: ”Mittvärde”, det observationstal i en rangordnad serie som delar denna i två likstora 
delar. 
 
Mellangruppsdesign: En studie mellan två grupper. 
 
P värde: det värde som används för att avgöra huruvida en signifikant skillnad föreligger 
 
Reservofficer: Officer som genomgått reservofficersutbildning och normalt inte tjänstgör i 
Försvarsmakten men som kan vara tidvis anställd 
 
Riskfaktor en egenskap eller ett förhållande som indikerar ökad risk för att en person skall få 
en eller flera sjukdomar 
 
Samsjuklighet: När två eller flera kliniska tillstånd presenteras samtidigt och har ett samband 
mellan varandra 
 
Screening: Tillfälle för att identifiera psykisk ohälsa 
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Sensitivitet: Egenskap hos diagnostiskt test, den andelen av de med viss sjukdom som korrekt 
identifieras av testet 
 
Social fobi: Oproportionerlig rädsla inför att bli bedömd och granskad av andra. 
 
Specialist officer: Försvarsmakts anställd som har genomgått Specialistofficers utbildning.  
 
Specificitet egenskap hos diagnostiskt test, andelen av friska som metoden identifierar korrekt 
 
Specifik Fobi: Oproportionerlig rädsla inför ett objekt eller djur 
 
Urvalsgrupp: Den population deltagarna rekryteras ifrån 
 
 

 

 
Förkortningar i bokstavsordning 

AUDIT 10: Alcohol Use Disorder Identification Test 10 
CES: Combat Exposure Scale 
DSM IV: Diagnostic Statistical Manual version 4 
GAD: Generaliserat ångestsyndrom 
HAD: Hospital Anxiety and Depression Scale 
F: Fishers´s exakta test 
fg: frihetsgrader 
H: Kruskal Wallis test 
FS: Fortsättningsstyrka 
NA: Negativ affekt 
PA: Positiv affekt 
PANAS short form: Positive and Negative Affect Scale short form 
PC PTSD: Primary Care  PTSD 
PTG: Posttraumatiskt växande 
PTSD: Posttrauamtiskt stress syndrom 
SWLS: Satisfaction with life scale  
U: Mann Whitney U test 
χ2: Chi kvadrat test 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hur mår du? 

 
Tack för att du valt att medverka! 
 
Enkäten tar inte mer än ca fem minuter att fylla i. 
 
För att undersökningen skall bli så bra som möjligt är det viktigt att dina svar är ärliga. Dina svar är 
anonyma och kommer endast hantera av de som som arbetar i projektet. Försvarsmakten eller någon 
annan kommer inte att kunna se vad just du har svarat, utan svaren kommer redovisas sammanställt 
där enstaka individers svar inte framgår.  
 
 
Har du frågor eller funderingar kontakta oss gärna! 
 
Jacob Wennerholm: jacweh081@studentmail.oru.se 
Reza Kormi-Nouri: reza.kormi-nouri@oru.se 
 
 
Stort tack för din medverkan! 
 
 

1. Kön 
 
(Ange endast ett svar) 

! Man 

! Kvinna 

 

2. Ålder 
 
(Ange endast ett svar) 

! 18-21 

! 22-26 

! 27-36 

! 37-51 

! 52- 

  

 
 
 



 

 

Posttraumatiskt växande och psykisk ohälsa    [64] 

 
 

3. Civilstånd 
 
(Ange endast ett svar) 

! Gift/Sambo 

! Flickvän/pojkvän 

! Ensamstående 

 

4. Bakgrund 
 
(Ange endast ett svar) 

! Yrkes/Reserv/Specialistofficer 

! Kontraktsanställd 

! Civil 

 

5. Befattning 
 
(Ange endast ett svar) 

! Stab 

! Sjukvårdsgrupp 

! Underhåll 

! Skytte, MOT, PO 

! OMLT 

! Övriga specialister 

 
6. Har du sökt hjälp för psykiska problem 
 
(Ange endast ett svar) 

! Ja 

! Nej 

 

7. Får du professionell psykologisk hjälp i dagsläget? 
 
(Ange endast ett svar) 

! Ja 

! Nej 
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8. Har du sökt hjälp utanför Försvarsmakten? 
 
(Ange endast ett svar) 

! Ja 

! Nej 

 
9. Antal missioner genomförda 
 
(Ange endast ett svar) 

! 0 - Gå till 18 

! 1 

! 2 

! 3 

! 4 eller fler 

 
10. Här kommer några frågor om dina erfarenheter under mission. 
 
Har du genomfört patrullering i fientligt område eller motsvarande verksamhet? 
 
(Ange endast ett svar) 

! 1. Nej 

! 2. 1-3ggr 

! 3. 4-12 ggr 

! 4.13-20 ggr 

! 5. Över 20 ggr 

 

11. Har du varit under fientlig beskjutning eller annan fientlig vapenverkan? 
 
(Ange endast ett svar) 

! 1. Nej 

! 2. 1 ggr 

! 3. 2.3 ggr 

! 4. 4-5 ggr 

! 5. Över 5 ggr 
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12. Har du varit omringad av fienden i en stridssituation? 
 
(Ange endast ett svar) 

! 1. Nej 

! 2. 1 ggr 

! 3. 2-3 ggr 

! 4. 4-5 ggr 

! 5. Över 5 ggr 

 

13. Hur många av Dina kamrater har blivit skadade av fienden? 
 
(Ange endast ett svar) 

! 1. Ingen 

! 2. 1-10% 

! 3. 11-20% 

! 4. 21-50% 

! 5. Över 51% 

 

14. Vid hur många tillfällen sköt du mot fienden? 
 
(Ange endast ett svar) 

! 1. Aldrig 

! 2. 1 ggr 

! 3. 2-5 ggr 

! 4. 6-10 ggr 

! 5. Över 10 ggr 

 

15. Har Du sett någon bli träffad av inkommande/utgående eld? 
 
(Ange endast ett svar) 

! 1. Nej 

! 2. 1 ggr 

! 3. 2-3 ggr 
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! 4. 4-5 ggr 

! 5. Över 5 ggr 

 

16. Hur ofta var Du nära att bli skadad eller riskerade att bli dödad ? (ex;träffad, påkörd, 
tillfångatagen, nära träff av eld) 
 
(Ange endast ett svar) 

! 1. Aldrig 

! 2. 1 ggr 

! 3. 2-3 ggr 

! 4. 4-5 ggr 

! 5. Över 5 ggr 

 

17. Finns det någon händelse som inte täcks in av ovanstående? 
 
(Ange endast ett svar) 

! Nej 

 
       Ja 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 

18. Här följer ett antal ord som beskriver olika känslor och emotioner. Läs varje ord och kryssa 
för det alternativ som passar bäst in på Dig. Ange i vilken utsträckning Du känt på det sättet 
under den senaste månaden. 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 Inte alls Lite I viss mån Ganska mycket Mycket 

Besvärad ! ! ! ! ! 

Upprymd ! ! ! ! ! 

Upprörd ! ! ! ! ! 

Skrämd ! ! ! ! ! 
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Entusiastisk ! ! ! ! ! 

Pigg ! ! ! ! ! 

Inspirerad ! ! ! ! ! 

Nervös ! ! ! ! ! 

Bestämd ! ! ! ! ! 

Rädd ! ! ! ! ! 
 

19. Nedan följer fem påståenden som är graderade i en skala från 1-7 (1= håller inte alls med 
och 7= håller helt med). Din uppgift är att markera det alternativ som stämmer bäst in på dig. 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 
1. Håller 
inte alls 

med  

2. Håller 
för det 

mesta inte 
med  

3. Håller 
inte riktigt 

med  

4. Varken 
håller med 
eller inte 

håller med 

5. Håller 
med 

lite/delvis  

6. Håller 
för det 

mesta med  

7. Håller 
helt med  

1. På de 
flesta sätt 
är mitt liv 
nära 
mina 
ideal 

! ! ! ! ! ! ! 

2. Min 
livssituati
on är 
utmärkt 

! ! ! ! ! ! ! 

3. Jag är 
nöjd med 
mitt liv 

! ! ! ! ! ! ! 

4. Hittills 
har jag 
alla 
viktiga 
saker jag 
vill ha i 
mitt liv 

! ! ! ! ! ! ! 

5. Om jag 
fick leva 
om mitt 
liv, skulle 
jag 
nästan 
inte 
ändra på 
någonting 

! ! ! ! ! ! ! 
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20. I ditt liv, har du någonsin haft en så skrämmande, fruktansvärd eller omskakande 
upplevelse att du under den senaste månaden: 
 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 Ja Nej 

1. Har haft mardrömmar om 
upplevelsen eller tänkt på 
den även när du inte velat? 

! ! 

2. Ansträngt dig för att inte 
tänka på upplevelsen eller 
tänkt på upplevelsen även 
när du inte velat? 

! ! 

3. Ständigt varit på din vakt, 
vaksam eller lättskrämd? ! ! 

4. Känt dig bedövad eller 
avskild från andra 
människor, aktiviteter eller 
din omgivning? 

! ! 

 

Läs varje påstående och markera det svar som kommer närmast hur du känt dig senaste 
veckan. Fundera inte alltför länge. Det första svar som dyker upp är antagligen riktigare än ett 
svar du funderat på länge. 
 
 
 
 

21. Jag känner mig spänd och nervös 
 
(Ange endast ett svar) 

! Mestadels 

! Ofta 

! Av och till 

! Inte alls 

 
22. Jag uppskattar fortfarande saker som jag tidigare uppskattat 
 
(Ange endast ett svar) 

! Definitivt lika mycket 

! Inte lika mycket 

! Endast delvis 

! Nästan inte alls 
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23. Jag har en känsla av att något kommer att hända 
 
(Ange endast ett svar) 

! Mycket klart och tydligt 

! Inte så starkt nu 

! Betydligt svagare nu 

! Inte alls 

 

24. Jag kan skratta och se det roliga i saker och ting 
 
(Ange endast ett svar) 

! Lika ofta som tidigare 

! Inte lika ofta nu 

! Betydligt mer sällan nu 

! Aldrig 

 

25. Jag bekymrar mig över saker 
 
(Ange endast ett svar) 

! Mestadels 

! Ganska ofta 

! Av och till 

! Någon enstaka gång 

 
26. Jag känner mig på gott humör 
 
(Ange endast ett svar) 

! Aldrig 

! Sällan 

! Ibland 

! Mestadels 

 

27. Jag kan sitta still och känna mig avslappnad 
 
(Ange endast ett svar) 
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! Absolut 

! Vanligtvis 

! Sällan 

! Aldrig 

 

28. Allting känns trögt 
 
(Ange endast ett svar) 

! Nästan alltid 

! Ofta 

! ibland 

! Aldrig 

 
29. Jag känner mig orolig, som om jag hade fjärilar i magen 
 
(Ange endast ett svar) 

! Aldrig 

! Ibland 

! Ganska ofta 

! Väldigt ofta 

 

30. Jag har tappat intresset för hur jag ser ut 
 
(Ange endast ett svar) 

! Fullständigt 

! Till stor del 

! Delvis 

! Inte alls 

 
31. Jag känner mig rastlös 
 
(Ange endast ett svar) 

! Väldigt ofta 

! Ganska ofta 
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! Sällan 

! Inte alls 

 

32. Jag ser med glädje fram emot saker och ting 
 
(Ange endast ett svar) 

! Lika ofta som tidigare 

! Mindre än tidigare 

! Mycket mindre än tidigare 

! Knappast alls 

 
33. Jag får ofta panik 
 
(Ange endast ett svar) 

! Väldigt ofta 

! Ganska ofta 

! Sällan 

! Aldrig 

 

34. Jag kan uppskatta en god bok, ett TV- eller radioprogram 
 
(Ange endast ett svar) 

! Ofta 

! Ibland 

! Sällan 

! Mycket sällan 

 

Här är ett antal frågor om Dina alkoholvanor. Vi är tacksamma om Du besvarar dem så 
noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för Dig. 
 
 
 
 
35. Hur ofta dricker du alkohol? 
 
(Ange endast ett svar) 

! Aldrig 
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! 1 gång i månaden eller mer sällan 

! 2-4 gånger i månaden 

! 2-3 gånger i veckan 

! 4 gånger/vecka eller mer 

 

36. Hur många ”glas” (se exempel) Dricker Du en typisk dag då Du dricker alkohol? 
 
(Ange endast ett svar) 

! 1-2 

! 3-4 

! 5-6 

! 7-9 

! 10 eller fler 

 

37. Hur ofta dricker Du sex sådana ”glas” eller mer vid samma tillfälle? 
 
(Ange endast ett svar) 

! Aldrig  

! Mer sällan än en gång i månaden 

! Varje månad 

! Varje vecka 

! Dagligen eller nästan varje dag 

 

38. Hur ofta under det senaste året har Du inte kunnat sluta dricka sedan Du börjat? 
 
(Ange endast ett svar) 

! Aldrig 

! Mer sällan än en gång i månaden 

! Varje månad 

! Varje vecka 

! Dagligen eller nästan varje dag 
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39. Hur ofta under det senaste året har Du låtit bli att göra något som Du borde för att Du 
drack? 
 
(Ange endast ett svar) 

! Aldrig  

! Mer sällan än en gång i månaden 

! Varje månad 

! Varje vecka 

! Dagligen eller nästan varje dag 

 

40. Hur ofta under senaste året har Du behövt en ”drink” på morgonen efter mycket drickande 
dagen innan? 
 
(Ange endast ett svar) 

! Aldrig  

! Mer sällan än en gång i månaden 

! Varje månad 

! Varje vecka 

! Dagligen eller nästan varje dag 

 

41. Hur ofta under det senaste året har Du haft skuldkänslor eller samvetsförebråelser på 
grund av Ditt drickande? 
 
(Ange endast ett svar) 

! Aldrig  

! Mer sällan än en gång i månaden 

! Varje månad 

! Varje vecka 

! Dagligen eller nästan varje dag 

 

42. Hur ofta under det senaste året har Du druckit så att Du dagen efter inte kommit ihåg vad 
Du sagt eller gjort? 
 
(Ange endast ett svar) 

! Aldrig  

! Mer sällan än en gång i månaden 
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! Varje månad 

! Varje vecka 

! Dagligen eller nästan varje dag 

 
43. Har Du eller någon annan blivit skadad på grund av Ditt drickande? 
 
(Ange endast ett svar) 

! Nej  

! Ja, men inte under det senaste året 

! Ja, under det senaste året 

 
44. Har en släkting eller vän, en läkare (eller någon annan inom sjukvården) oroat sig över Ditt 
drickande eller antytt att Du borde minska på det? 
 
(Ange endast ett svar) 

! Nej 

! Ja, men inte under det senaste året 

! Ja, under det senaste året 

 

Här kommer några frågor om eventuell förändring 

 
Nedan följer 21 områden som ibland förändras efter traumatiska upplevelser. Besvara hur mycket du 
känner att du förändrats inom varje område och hur mycket förändringen berodde på den traumatiska 
upplevelsen. 
 
 
Skalan är 0-5 där  
0= Jag upplevde att förändringen inte berodde på min traumatiska upplevelse 
 
1= Jag upplevde att förändringen berodde till väldigt liten del av min traumatiska upplevelse 
 
2= Jag upplevde att förändringen berodde till liten del av min traumatiska upplevelse 
 
3= Jag upplevde att förändringen berodde till måttlig del av min traumatiska upplevelse 
 
4= Jag upplevde att förändringen berodde till stor del av min traumatiska upplevelse 
 
5= Jag upplevde att förändringen berodde till mycket stor del del av min traumatiska upplevelse 
 
 
 
 
 

45.  
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(Ange endast ett svar per fråga) 

 

0. 
Förändringe
n berodde 
inte på min 
traumatiska 
upplevelse 

1. 
Förändringe
n berodde 

väldigt lite på 
min 

traumatiska 
upplevelse 

2. 
Förändringe
n berodde 
lite på min 

traumatiska 
upplevelse 

3. 
Förändringe
n berodde 
måttligt på 

min 
traumatiska 
upplevelse 

4. 
Förändringe
n berodde till 
stor del på 

min 
traumatiska 
upplevelse 

5. 
Förändringe
n berodde till 
mycket stor 
del på min 

traumatiska 
upplevelse 

1. Mina 
prioritering
ar om vad 
som är 
viktigt i 
livet 

! ! ! ! ! ! 

2. 
Uppskattni
ng för 
värdet av 
mitt egna 
liv 

! ! ! ! ! ! 

3. Jag 
utvecklade 
nya 
intressen 

! ! ! ! ! ! 

4. En 
känsla av 
självtillit 

! ! ! ! ! ! 

5. En 
bättre 
förståelse 
för 
spirituella 
frågor 

! ! ! ! ! ! 

6. Vetskap 
om att jag 
kan lita på 
människor 
i svåra 
stunder 

! ! ! ! ! ! 

7. Jag 
etablerade 
en ny 
riktning för 
mitt liv 

! ! ! ! ! ! 

8. En 
känsla av 
samhörigh
et med 
andra 

! ! ! ! ! ! 

9. En 
beredvilligh
et att 

! ! ! ! ! ! 
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uttrycka 
mina 
känslor 

10. 
Vetskap 
om att jag 
kan 
hantera 
svårigheter 

! ! ! ! ! ! 

11. Jag kan 
göra bättre 
saker med 
mitt liv 

! ! ! ! ! ! 

12. Kan 
acceptera 
hur saker 
och ting 
faller ut 

! ! ! ! ! ! 

13. 
Uppskatta 
varje dag 

! ! ! ! ! ! 

14. Nya 
möjligheter 
existerar 
som inte 
annars 
hade 
funnits 

! ! ! ! ! ! 

15. Ha 
medmänskl
ighet för 
andra 

! ! ! ! ! ! 

16. 
Anstränga 
mig i mina 
relationer  

! ! ! ! ! ! 

17. Jag är 
mer villig 
att försöka 
ändra 
saker som 
behöver 
förändring 

! ! ! ! ! ! 

18. Jag har 
en starkare 
religiös tro  

! ! ! ! ! ! 

19. Jag 
upptäckte 
att jag är 
starkare än 
vad jag 
trodde 

! ! ! ! ! ! 
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20. Jag 
insåg till 
stor del hur 
fantastiska 
människor 
är 

! ! ! ! ! ! 

21. Jag 
accepterar 
att vara 
beroende 
av andra 

! ! ! ! ! ! 

 

Du har besvarat all frågor i enkäten, än en gång ett stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

 
Hej! 
 
Det är viktigt för Försvarsmakten att få veta hur veteraner mår och hur veteranerna 
ser på sin utlandstjänstgöring. Framförallt är det viktigt för oss veteraner att vi får 
göra vår röst hörd. I min examensuppsats till psykolog under hösten 2011 vill jag 
undersöka hur livet efter utlandstjänstgöring kan se ut. Jag som skriver har tjänstgjort 
flera år i Försvarsmakten och har gjort flera missioner, bland annat i Afghanistan. Jag 
tycker att den bild som porträtteras av oss veteraner ibland är skev. Jag vill därför be 
dig besvara en enkät om hälsa och eventuella positiva förändringar som du upplevt 
efter din utlandstjänstgöring.  Studien kan förhoppningsvis visa en mer rättvis bild då 
den genomförs helt anonymt och lite längre tid efter insats.  
 
Enkäten riktar sig till dig som har gjort utlandstjänst oavsett ålder, kön, grad eller 
befattning. Den tar endast ca fem minuter att göra! 
 
 
Dina svar är viktiga! 
Du har blivit utvald då du genomfört utlandstjänst och tros ha viktiga erfarenheter. Att 
medverka är helt frivilligt, men för att undersökningen skall bli tillförlitlig är det viktigt 
att just du svarar på frågorna. Det är även viktigt att du svarar så noggrant och 
sanningsenligt som möjligt.  För att analysen skall bli bra är sista svarsdatum 2 
december. 
 
 
Dina svar är anonyma!  
Även om du fått den här inbjudan via en kollega så kommer han inte få eller kunna ta 
del av några svar. Han har endast hjälpt till med att förmedla inbjudan. 
Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt och enbart av de som arbetar i projektet. 
Försvarsmakten eller någon annan kommer inte att kunna se vad just du har svarat, 
utan svaren kommer redovisas sammanställt där enstaka individers svar inte 
framgår. 
 
 
 
Enkäten startar genom att trycka på nedanstående länk: 
 
 
 
Har du frågor eller funderingar kontakta oss gärna! 
 
Jacob Wennerholm: jacweh081@studentmail.oru.se 
Reza Kormi-Nouri: reza.kormi-nouri@oru.se" 
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Bilaga 3 

 
Hej! 
 
Du fick för en tid sedan en inbjudan om att delta i en studie om hälsa och 
erfarenheter.  
 
Du som inte svarat kanske haft fullt upp, glömt av eller känt dig tveksam till att vara 
med.  
 
Med risk för att verka tjatig skulle jag än en gång vilja be lite av din tid. De resultat vi 
fått in än så länge har varit mycket bra och intressanta! Men för att de ska kunna 
användas får inte bortfallet av deltagare vara för stort.  
 
Jag hoppas därför att du vill vara med och bidra genom att klicka på länken nedan 
och besvara enkäten. Det tar bara ca 5 minuter att besvara och dina svar betyder 
mycket för studiens resultat!   
 
Det är frivilligt att delta, du är anonym och dina svar behandlas anonymt. 
 
Återigen, er kollega har av ren välvilja ställt upp för att vidarebefordra inbjudan. Han 
skall inte belastas för det besvär som det eventuellt medför er. 
 
Sista svarsdag är 2 december. 
 
 
Enkäten startar genom att trycka på nedanstående länk: 
 
Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till mig eller min 
handledare 
 
Hälsningar Jacob Wennerholm 
jacweh081@studentmail.oru.se 
 
Reza Kormi-Nouri  
reza.kormi-nouri@oru.se 
  
 
Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 
 

Hej igen! 
 
Du har förhoppningsvis fått två mejl av mig för att delta i en studie om hälsa och 
erfarenheter. Tjatigt av mig kan tyckas, jag ber om ursäkt för det och lovar att det är 
sista gången jag hör av mig till er i detta ärendet! 
 
Lite drygt hälften av er har svarat, ni som svarat berörs inte av detta mejlet mer än att 
jag vill tacka ödmjukast för ert deltagande, stor tack! 
  
Jag är ledsen om mina påminnelser uppfattas som tjat till dig som haft fullt upp, glömt 
av eller känt dig tveksam till att delta. De dryga hälften svar som har kommit in har 
betytt mycket för studien. För att inte bortfallet skall bli för stort, vill jag be dig som vill 
bidra till studien om 5 minuter av din tid för att besvara enkäten. Jag vill även göra dig 
som varit inne på länken men INTE fullgjort enkäten uppmärksam på att det 
fortfarande är ok att besvara den. 
 
Påminnelserna till trots är det frivilligt att delta, du är anonym och dina svar 
behandlas konfidentiellt!  
 
Enkäten startar genom att trycka på nedanstående länk: 
 
 
 
Jag har förlängt sista svarsdatum till 9 december. 
 
Återigen, er kollega har av ren välvilja ställt upp för att vidarebefordra inbjudan. Han 
skall inte belastas för det besvär som det eventuellt medför er. 
 
 
Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till mig eller min 
handledare! 
 
Hälsningar Jacob Wennerholm 
jacweh081@studentmail.oru.se 
 
Reza Kormi-Nouri  
reza.kormi-nouri@oru.se 
  
Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 5 
 

Det här är inget skräpmejl! 
 
Hej! 
 
Det är viktigt för Försvarsmakten att få veta hur soldater mår. Framförallt är det viktigt för oss 
soldater att vi får göra vår röst hörd.  
 
Jag som skriver har tjänstgjort flera år i Försvarsmakten innan jag började läsa till 
psykolog.Jag har gjort flera missioner och anser att den bild som porträtteras av oss soldater i 
media ibland är skev. Jag vill därför i min examensuppsats undersöka hur den psykiska hälsan 
samt positiva erfarenheter kan se ut efter en mission.  
 
Enkäten riktar sig till dig som har gjort utlandstjänst eller ännu inte gjort det, oavsett ålder, 
kön, grad eller befattning. Den tar endast ca fem minuter att göra!.  
 
Att medverka är helt frivilligt, men för att undersökningen skall bli tillförlitlig är det viktigt 
att just du svarar på frågorna. Det är även viktigt att du svarar så noggrant och sanningsenligt 
som möjligt.   
 
Dina svar är anonyma! 
Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt och enbart av de som arbetar i projektet. Även 
om jag fått stort stöd ifrån stabschefen och din kollega kommer inte de, Försvarsmakten eller 
någon annan inte att kunna se vad just du har svarat. Svaren kommer istället redovisas 
sammanställt där enstaka individers svar inte framgår. 
 



 

 

Posttraumatiskt växande och psykisk ohälsa    [83] 

Bilaga 6 
 
Hej igen! 
 
Du fick förhoppningsvis en inbjudan om att delta i en studie om hälsa och erfarenheter för 
några dagar sedan. 
 
Ca… har svarat och de svaren har betytt mycket för studien.  
 
För att inte bortfallet skall bli för stort och påverka resultatet behöver fler svar komma in. 
Genom att gå in på länken nedan och besvara enkäten hjälper du inte bara mig i mitt 
examensarbete, utan även till att ge en mer rättvis bild av soldater och officerares hälsa. Det 
tar inte mer än ca 5 minuter att besvara enkäten och jag skulle bli mycket tacksam för din 
hjälp! 
  
 
[SURVEY_LINK] 
 
 
Återigen, ett deltagande är anonymt, frivilligt och dina svar kommer att hanteras 
konfidentiellt. Försvarsmakten eller någon annan kommer inte att kunna se vad just du har 
svarat, utan svaren redovisas sammanställt där enstaka individers svar inte framgår. 
  
Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till mig eller min handledare! 
 
Hälsningar Jacob Wennerholm 
jacweh081@studentmail.oru.se 
 
Reza Kormi-Nouri  
reza.kormi-nouri@oru.se 
  
Stort tack för din medverkan! 
 
 
 
Du kan også gå til internetadressen http://survey.enalyzer.com/ og indtaste: 
ProjektID: [PROJECT_ID] 
Password: [PASSWORD] 
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Bilaga 7 
 

Hej! 
 
Du fick förhoppningsvis en inbjudan om att delta i en studie om hälsa och 
erfarenheter för ett litet tag sedan.  
Andra deltagare har blivit erbjuden en biobiljett för sitt deltagande i studien, det är 
därför inte mer än rätt att även du blir det.  
 
Gör så här, besvara enkäten (fullständigt) innan 12 dec. Skicka därefter ett mejl till 
mig med namn och adress så kommer en biljett på posten. Det kanske kan vara 
något till juldagsfilmen?  
 
Det tar inte mer än ca 5 minuter att besvara enkäten. 
 
Dina svar är fortfarande anonyma! 
Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt och enbart av de som arbetar i projektet. 
Även om du fått den här inbjudan av din arbetsgivare eller kollega, kommer 
Försvarsmakten eller någon annan inte att kunna se vad just du har svarat, utan 
svaren redovisas sammanställt där enstaka individers svar inte framgår. 
 
 
Enkäten startar genom att trycka på nedanstående länk: 

 
 

Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till mig eller min 
handledare! 
 
Hälsningar Jacob Wennerholm 
jacweh081@studentmail.oru.se 
 
Reza Kormi-Nouri  
reza.kormi-nouri@oru.se 
  
Stort tack för din medverkan! 
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Intern konsistens, test-retest reliabilitet, specificitet och sensitivitet för administrerade 
mätinstrument 

Mätinstrument Intern konsistens 
(Cronbach α) 

Test-retest 
reliabilitet (t) 

Specificitet Sensitivitet 

Positive and Negative 
Affect Scale short 

form (PANAS) 

    

Delskala Positiv affekt 0.78 0.70   
Delskala Negativ 

affekt 
0.87 0.71   

     
Satisfaction With Life 

Scale (SWLS) 
    

Total 0.87 0.82   
     

Primary Care PTSD 
(PC PTSD) 

    

Gränsvärde 2 Ja svar   0.72 0.91 
Gränsvärde 3 Ja svar   0.87 0.78 

     
Hospital Anxiety and 

Depression Scale 
(HADS) 

    

Delskala Ångest 0.83 n/a 0.8 0.8 
Delskala Depression 0.82 n/a 0.8 0.8 

     
Alcohol Use disorder 

Identification Test 
    

Total 0.82 0.93   
Alkoholkonsumtion 0.69 0.93   

Alkoholberoende n/a n/a   
Alkohol relaterade 

problem 
0.80 0.98   

Gränsvärde 8   0.86 0.78 
Gränsvärde 11   0.95 0.43 

     
Posttraumatic Growth 

Inventory (PTGI)  
    

Total 0.90 0.71   
Nya möjligheter 0.84 0.65-0.74   

Relaterande till andra 0.85 0.65-0.74   
Personlig styrka 0.72 0.37   

Andlighet 0.85 0.65-0.74   
Uppskattning av livet 0.67 0.47   

Not. n/a: inte tillgängligt 
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Hej! 
 
För några veckor sedan fick du en inbjudan om att vara med I en studie om hälsa och 
erfarenheter. Resultatet är nu färdigt och jag vill passa på att tacka alla er som deltog 
i studien! 
 
Ibland väcker sådana här studier tankar och funderingar om sin utlandstjänstgöring 
som man kanske inte hade tidigare. Känner du igen dig i den beskrivningen och mår 
dåligt , vill jag ge dig lite information om hur du kan gå till väga för att få hjälp. 
 
Försvarsmakten har ett uppföljningsansvar för sina veteraner. Mår du dåligt hjälper 
de dig!  
 
Du kan kontakta Försvarsmaktens HR avdelning på 08-514 393 00 eller e-posta hr-
direkt@mil.se  
 
Om du känner dig tveksam till att kontakta försvarsmakten eller känner att du inte 
orkar, hjälper jag dig gärna. Skicka ett e-mejl till mig med namn och nummer som jag 
kan nå dig på, så hjälper jag dig att kontakta Försvarsmakten.  

 
 
 

Med vänliga hälsningar Jacob Wennerholm  
 
jacweh081@studentmail.oru.se 
 
 
 
 
 


