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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan personlighet och 

psykisk hälsa hos svenska veteraner. Deltagarna bestod av 74 veteraner 

som tjänstgjort i Liberia under 2004. Mätinstrument var Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS), KASAM, Profession-focused 

Personality Questionaire (PQ), Combat Exposure Scale (CES), 

Vertical Visual Analogue Scale (EQ-VAS) och Primary Care PTSD 

(PC-PTSD). Resultaten visar att psykisk hälsa korrelerar signifikant 

negativt med neuroticism samt signifikant positivt med extraversion och 

vänlighet. Resultaten visar även en personlighetsprofil med hög 

psykologisk återhämntningsförmåga; låg neuroticism, hög 

extraversion och samvetsgrannhet. Karasek och Theorells 

krav/kontroll-modell tillämpades för att kunna förklara veteranernas 

mående. Resultaten indikerar att hög känsla av sammanhang och låg 

neuroticism fungerar som skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa, 

framförallt vid höga krav. Praktiska implikationer diskuteras slutligen. 

Nyckelord. Personlighet, veteraner, psykisk ohälsa, krav/kontroll-

modellen, stress, stridsbelastning 
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The relation between personality and mental health: A cross-sectional study of Swedish war 

veterans ten years after deployment 

 

Annelie Andersson & Hannah Tjus 

Örebro Universitet 

 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate the correlation between 

personality and mental health in Swedish war veterans. The sample 

consisted of 74 veterans who served in Liberia 2004. The measures 

were Hospital Anxiety and Depression Scale, KASAM, Profession-

focused Personality Questionnaire, Combat Exposure Scale, Vertical 

Visual Analogue Scale and Primary Care PTSD. The result show that 

mental health has a significant negative correlation with neuroticism, 

and a positive correlation with extraversion and agreeableness. The 

result show a personality profile with high psychological resilience; 

low neuroticism, high extraversion and conscientiousness. To explain 

the veterans’ mental health, Karasek and Theorells demand/control-

model was administered. The results indicate that a high sense of 

coherence and low N seems to work as protection factors against 

mental problems, especially when demands are high. Practical 

implications are discussed. 

Keywords. Personality, veterans, mental health, demand- and control-

model, stress, combat exposure 
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Relationen mellan personlighet och psykisk hälsa: En tvärsnittsstudie av svenska 

veteraner tio år efter utlandsmission 

Bakgrund 

Sverige har en lång historia av att engagera sig i internationella fredsbevarande insatser runt 

om i världen i samarbete med bland annat Förenta nationerna (FN), North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) och Europeiska unionen (EU). Sammanlagt har Försvarsmakten (FM) 

sedan 1948 varit delaktig i 120 internationella uppdrag i över 60 länder. Genom åren har över 

100 000 kvinnor och män tjänstgjort i utlandsstyrkan (Försvarsmakten, 2015a). Under det 

senaste decenniet har de internationella insatserna ändrat karaktär, från att mestadels ha rört 

sig om fredsbevarande obeväpnade insatser, till att handla om alltmer högintensiva konflikter. 

Detta leder i sin tur till att svensk militär i dagsläget utsätts för en ökad grad av påfrestning 

och ackumulerad stress, i och med att personalen exponeras för potentiellt traumatiserande 

händelser (SOU 2014:27). Problemet kvarstår troligen, då regering och riksdag uttalat att 

Sveriges deltagande i fredsfrämjande verksamhet kommer fortsätta (SOU 2008:91). Vidare är 

utlandstjänstgöring inte längre en frivillighet för anställda militärer. Sedan 2010 är all 

personal inom FM ålagda att vid behov tjänstgöra utomlands enligt ÖB beslut 2010-07-20 

(Försvarsmakten, 2010, HKV Beteckning 16 320:60761). 

Rekryteringsprocessen inom FM har under senare år genomgått en genomgripande 

förändring, när regeringen 2009 beslutade att låta värnplikten vila i fredstid och ersätta 

värnpliktsutbildningen med en frivillig militär utbildning (Rekryteringsmyndigheten, 2015). 

2011 ersattes därmed värnpliktsarméns grundläggande soldatutbildning (GSU) av den 

grundläggande militära utbildningen (GMU) (Jonsson, 2013). Sedan reformen är alla 18-åriga 

svenska medborgare skyldiga att genomföra ett webbaserat frågeformulär. Dessa data samlas 

in av beredskapsskäl, ifall värnplikten återinförs (Rekryteringsmyndigheten, 2015). 

Selektionsprocessen för GMU börjar med att den sökande besvarar ett rekryttest bestående av 
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en självrapportering online. Detta innehåller demografiska data, information om psykisk och 

fysisk hälsa samt frågor kopplat till intresseinriktning. Utifrån rekryttestet sker en första 

selektion och de utvalda blir kallade till antagningsprövning. Antagningsprövningen består av 

medicinska, psykologiska och fysiologiska mätningar, strukturerade psykolog- och 

läkarbedömningar, samt ett samtal med yrkesvägledare. Efter antagningsprövningen sker en 

slutlig selektion (Jonsson, 2013). Enligt FM finns det vissa kravprofiler som ligger till grund 

för lämplighetsbedömning och urval. Rekrytens förmågor, personlighetsmässiga resurser samt 

drivkraft bedöms, och målet med grundrekryteringen är att bland annat undersöka huruvida 

den sökande kan klara av att exponeras i en insatsmiljö. Urvalen sker i flera steg och en 

kombination av urvalsinstrument och aktörer i olika skeden syftar till att försäkra FM om att 

lämpliga individer väljs ut (Försvarsmakten, 2012). 

Forskningsläget idag 

Förståelsen om soldaters tillstånd och psykiska hälsa vid hemkomst är ett relativt nytt 

forskningsområde i Skandinavien (SOU 2014:27). Sverige samarbetar delvis med de övriga 

skandinaviska länderna i dessa frågor, och ingår sedan 2009 i Nordic Defence Cooperation 

(NORDEFCO). Syftet med försvarssamarbetet är att verka för gemensamma lösningar, finna 

synergieffekter samt stärka ländernas egna försvar (Nordefco, 2015). Sverige ligger dock efter 

gällande forskning kring problematik i samband med hemkomst efter utlandsmission, enligt 

en rapport av Försvarsdepartementet. Vidare har det konstaterats att det på hemmaplan råder 

brist på forskning kring effekter av internationella militära insatser, framförallt gällande 

insatser med krigsliknande natur (SOU 2008:91). Mycket kraft läggs ner på 

forskningsområdet i USA, som under modern tid involverats i många högintensiva krig. USA 

anses vara världens i särklass främsta militärmakt med en aktiv truppstyrka på 1,5 miljoner 

soldater (Säkerhetspolitik, 2015), vilket möjligen kan förklara de stora resurser som läggs ner 

på området. Forskningens fokus har till stor del legat på att undersöka konsekvenserna av 
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militär tjänstgöring, samt eventuella risk- och skyddsfaktorer. Under senare år har även 

konsekvenser för den hemvarande familjen under utlandstjänst, samt faktorer såsom 

bemästrande, motståndskraft, militär kultur och genusfrågor fått ökat fokus (SOU 2014:27). 

Vidare lägger den amerikanska staten i dagsläget ner 65 miljoner dollar på projektet Army 

STARRS, vilket är den största studien av mentala risk- och skyddsfaktorer som någonsin 

genomförts på militär personal (Ursano et al., 2012). 

Det finns viss kritik mot att använda amerikansk forskning för att undersöka svenska 

veteraners förhållanden och mående. Detta då militära insatser länderna emellan ofta skiljer 

sig väsentligt åt gällande både karaktär och intensitet. Amerikanska förband utsätts generellt 

sett för betydligt högre grad av krigsexponering i jämförelse med svenska förband (SOU 

2008:91; Michel, 2014). Vi har i studien dock valt att inte begränsa oss till svensk forskning, 

med argumentet att utvecklingen av skandinavisk kunskap på området kan betraktas som 

något eftersatt (SOU 2014:27). 

I dagsläget finns det inte mycket forskning gällande kopplingen mellan personlighet 

och psykiskt mående för veteraner efter utlandstjänstgöring. Bäccman & Jonsson (2008) 

finner dock att personlighet verkar vara en bidragande faktor som inverkar på både psykisk 

hälsa och hur väl individen återanpassar sig in i samhället efter utlandstjänstgöring. De 

belyser därför vikten av att inkludera personlighetstestning vid rekrytering för internationell 

tjänstgöring. Även statens offentliga veteranutredning (SOU 2014:27) kastar ljus på vikten att 

skanna för personlighet och personlighetsstörningar (PS) i FM:s selektionsprocess. En 

longitudinell studie på svenska fredsbevarande soldater har visat att soldater med PS uppvisar 

högre grad av nedsatt psykisk hälsa efter exponering för traumatiska händelser under mission 

i jämförelse med individer utan PS. Vidare visade studien att andelen militärer med PS är i 

stort lika, eller något lägre, i jämförelse med normalbefolkningen (Michel, Lundin, & 

Larsson, 2005). Då det finns en stor brist på kunskap om relationen mellan psykisk ohälsa och 
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personlighet hos veteraner och de få studier som genomförts visat att en koppling mellan 

dessa variabler verkar existera bör sambandet mellan personlighet och psykisk ohälsa hos 

svenska veteraner undersökas vidare. 

Psykiskt mående hos veteraner  

En veteran definieras som en individ som tjänstgjort inom FM; oavsett tjänstens natur och 

huruvida insatsen varit nationellt eller internationellt belägen (Försvarsmakten 2015b). 

Termen veteran används i studien för att beskriva soldater vilka hemkommit från 

utlandsmission. 

Även om merparten av hemkommande soldater inte kommer att drabbas av psykisk 

eller fysisk ohälsa efter mission (Normann, 2013), visar forskning att en betydande grupp 

drabbas av problem under en period och att en liten grupp drabbas av livslånga hälsoproblem 

(Michel, 2014). Det är därför av vikt att undersöka psykisk ohälsa hos veteraner, samt av vikt 

att vidare studera vilka riskfaktorer och skyddsfaktorer som påverkar utvecklandet av ohälsan. 

Riskfaktorer för utvecklandet av mental ohälsa efter exponering för traumatisk 

händelse i tjänstgöring har studerats bland militärer. Det som framkommit är att förhållanden 

innan insats (negativa barndomsupplevelser, personlighetsstörningar, yngre ålder, lägre 

utbildning) och under insats (stridsbelastning, uppdragsrelaterad stress) är faktorer som 

medverkar till nedsatt hälsa (SOU 2014:27). Senare års forskning visar också att mental 

ohälsa hos veteraner kan vara starkt kopplat till ett upplevt främlingskap i den civila världen, 

vilket kan kategoriseras som återanpassningsproblematik efter mission (Interian, Kline, 

Callahan, & Losonczy, 2012). Vidare har studier visat att en ansenlig del av veteraner med 

mental ohälsa aldrig söker vård (Fikretoglu, Elhai, Liu, Richardson, & Pedlar, 2009). FM 

bedriver företagshälsovård för anställda genom Försvarshälsan, dit individer uppmanas vända 

sig vid fysisk eller psykisk ohälsa (Försvarsmakten, 2015c). Regeringens veteranutredning har 
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dock belyst att det inom FM förekommer betydande brister gällande omhändertagande av 

personal efter utlandstjänstgöring (SOU 2008:91; SOU 2014:27). 

Stress 

För militär personal innebär arbetet ofta exponering för extremt stressfyllda 

situationer. Därför är det av vikt att närmare undersöka sambandet mellan stress och 

utvecklandet av psykisk ohälsa hos svenska veteraner.  

Stress kan beskrivas som anpassningsreaktioner som svarar på interna och externa 

påfrestningar vilka kan vara psykiska, fysiska eller sociala i sitt slag. Kroppen förbereder sig 

på en upplevd fara och mobiliserar sina resurser för att antingen strida eller fly (Ljung & 

Friberg, 2004). Långvariga påfrestningar i form av stresspåslag har visats påverka hälsan 

negativt. Hjärt-kärlsjukdomar, utmattningssyndrom och muskuloskelettala problem är några 

av de medicinska effekter som kunnat kopplas till långvarig stress (Levi, 2002). 

För militär personal innebär arbetet ofta exponering för extremt stressfyllda 

situationer. Faktorer som kan förhöja den upplevda stressen hos soldater är bland annat 

ängslan för sin egen säkerhet, ansvaret över andras säkerhet samt långa perioder av isolering 

(Schaubroeck, Riolli, Peng & Spain, 2011). Andra avgörande stressorer i arbetslivet är enligt 

Engman (2002) rollosäkerhet, rollöverbelastning, brist i ledarskap, lågt beslutsutrymme samt 

bristande socialt stöd. Theorells krav/kontroll-modell (Figur 1) stödjer detta, och fokuserar på 

relationen mellan grad av beslutsutrymme, de psykiska kraven samt det sociala stödet. För att 

summera modellen: arbetsrelaterad stress och en ökad risk för sjukdom uppstår när arbetets 

krav inte är likvärdigt med den upplevda kontrollen. Stress kan enligt Karasek & Theorell 

(1990) även uppstå när det finns en diskrepans mellan för hög kontroll och för låga krav. 

Theorell (2003) menar vidare att det inte är arbetsbördan utan organisatoriska faktorer som 

spelar störst roll i att inverka på huruvida stressrelaterade sjukdomar utvecklas. 
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Figur 1. Krav-kontroll-stödmodellen. Fritt från Theorell, 2003   

Hur individer reagerar på stress verkar påverkas av faktorer såsom personlighet, 

socialt stöd, utbildning, erfarenhet (Delongis & Holtzman, 2005) samt vilka copingstrategier 

individen använder sig av (Malmström & Nihlén, 2002). Enligt Lazarus och Folkman (1984) 

definieras copingstrategier som individens sätt att hantera stress genom flexibla och realistiska 

tankar och handlingar vilka löser problemet och därmed minskar stressen. Lazarus och 

Folkman menar att strategierna för att hantera stress kan delas in i problemfokuserad och 

emotionellt fokuserad coping. Den problemorienterade metoden inriktar sig på 

problemlösning och kognitiv bearbetning, medan den emotionellt orienterade metoden arbetar 

för att minska det emotionella obehaget (Lazarus & Folkman, 1984). 

Teorier inom positiv psykologi menar att vissa individer är oförmögna att hantera den 

psykologiska effekten av traumatiska händelser (stressorer), och därmed utvecklar psykisk 

och fysisk ohälsa som resultat av exponering. Andra individer verkar i jämförelse ha 

förmågan att återhämta sig utan att uppleva några negativa hälsoförändringar. Det har därför 

föreslagits att vissa individer har en god psykologisk återhämtningsförmåga, vilket innebär att 

de har en effektiv bearbetningsprocess och hanteringsstrategi vid exponering för stress 



VETERANERS PSYKISKA HÄLSA OCH PERSONLIGHET 12 

 

(Schaubroeck, Riolli, Peng & Spain, 2011). Enligt Lazarus (1993) tolkar individer med god 

återhämtningsförmåga stressfyllda situationer som mindre hotfulla.  

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

PTSD kan uppkomma efter att man exponerats direkt eller indirekt för en eller flera 

traumatiska händelser (American Psychiatric Association, 2013). I DSM-5 (American 

Psychiatric Association, 2013) beskrivs följande symptom efter att ha upplevt en traumatisk 

händelse: 

 Återkommande, ofrivilliga och påträngande minnen av den traumatiska händelsen 

 Återkommande mardrömmar, i vilka handlingen eller känslan är kopplade till den 

traumatiska händelsen 

 Dissociativa reaktioner (ex. flashbacks) där individen känner eller beter sig som 

att den traumatiska händelsen återupprepas 

 Intensiv eller förlängd oro vid exponering för extern eller intern stimuli som 

påminner om den traumatiska händelsen 

 Tydliga fysiologiska reaktioner på interna eller externa stimuli som påminner om 

den traumatiska händelsen 

PTSD innebär också ett undvikande av stimuli som påminner om traumat, negativa 

förändringar i kognition och humör, samt förändring i uppmärksamhetsgrad och 

reaktionsförmåga (American Psychiatric Association, 2013). 

Riskfaktorer för att drabbas av PTSD är bland annat dissociation vid traumat, 

traumatiska händelser i barndomen, låg utbildning, och brist på socialt stöd (Brewin, Andrews 

& Valentine, 2000; Ozer, Best, Lipsey & Weiss, 2003). Studier visar att soldater som varit på 

internationella insatser riskerar att drabbas av PTSD i större grad än normalpopulationen. I en 

studie med över 4000 amerikanska soldater som medverkat i insatser i Irak eller Afghanistan 

uppvisade 44% av de tillfrågade symptom som tyder på PTSD, depression eller både och 



VETERANERS PSYKISKA HÄLSA OCH PERSONLIGHET 13 

 

(Lapierre, Schwegler & LaBauve, 2007). En kanadensisk studie visade att PTSD förekom hos 

10,9% av de som tjänstgjort utomlands en gång, och förekomsten hos de som varit ute fler 

gånger var 14,8% (Richardson, Naifeh & Elhai, 2007). Ytterligare studier på amerikanska 

förband visade att exponering för strid var en faktor som påverkar om man utvecklar PTSD 

eller ej (Jacobson et al., 2012), samt hur svåra symptom en utvecklar (Owens et al., 2009).  

Studier visar också att yngre veteraner (18-24 år) till högre grad drabbas av PTSD jämfört 

med äldre (Brewin et al., 2000; Seal et al., 2007). PTSD har visat sig vara en riskfaktor för 

självmordstankar och -beteenden, veteraner med PTSD hade fyra gånger så hög risk att ha 

självmordstankar som veteraner som ej hade PTSD och att risken ökade betydligt vid 

komorbiditet med andra psykiatriska diagnoser (Jakupcak et al., 2009). 

Bland svenska veteraner verkar förekomsten av PTSD vara lägre än hos de 

amerikanska, men det finns inte heller lika mycket forskning. Hos de soldater som varit i 

Afghanistan var förekomsten av PTSD-symptom mellan 0,9-3,4% (Butor, 2010a; Butor, 

2010b).  Det finns dock studier som pekar på högre siffror även hos svenska veteraner. 

Wennerholm (2011) fann i sin studie PTSD förkom hos 23% av veteranerna. En studie på den 

svenska normalpopulationen visar att prevalensen av PTSD är 5,6% (Frans, Rimmö, Åberg & 

Fredriksson, 2005). 

Ångest 

Ångest är vanligt förekommande och innefattas av flera olika diagnoser (American 

Psychiatric Association, 2013). Bland dessa finns Generaliserat ångestsyndrom (GAD), som 

kännetecknas av en överdriven ångest och oro inför aktiviteter, vilket signifikant påverkar ens 

vardag.  Denna ångest tar sig bland annat uttryck i symptom som rastlöshet, irritation, 

utmattning, sömnstörningar och koncentrationssvårigheter (American Psychiatric Association, 

2013). Paniksyndrom är också en diagnos kopplad till ångest, och den kännetecknas av 

återkommande panikattacker. En panikattack innebär att man upplever en stark rädsla 
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tillsammans med ett flertal fysiska symptom som exempelvis svårigheter att andas, 

skakningar, yrsel, bröstsmärtor och illamående (American Psychiatric Association, 2013). 

Ångest är ett vanligt förekommande problem både hos den generella befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2014) och hos veteraner (Hoge et al., 2004), och det verkar finnas en 

ökad risk att drabbas av ångest om man deltagit i krig (Black et al., 2004; Seal et al., 2007). 

Prevalensen av ångestrelaterade diagnoser bedömdes vara 7,2-17,5% bland amerikanska 

soldater som tjänstgjort i Afghanistan eller Irak (Hoge et al., 2004), och 5,9% hos 

Gulfkrigsveteraner (Black et al., 2004). 

När det kommer till svenska soldater verkar ångest vara något mindre förekommande 

än hos amerikanska kollegor. Av svenska soldater som varit i Afghanistan eller Somalia 

rapporterar 2,7-10,0% ångestsymptom av klinisk relevans (Butor, 2010a; 2010b; 2010c; 

2010d). En litteraturöversikt av Statens beredning för medicinsk utveckling (SBU, 2005) visar 

att punktprevalensen av ångestsyndrom i den generella populationen verkar ligga mellan 12 

och 17%. Folkhälsomyndighetens rapport (2014) rapporterar att runt 15% av de svenska 

männen rapporterar besvär av ängslan, oro eller ångest. 

Depression 

Depression kännetecknas av att man uppvisar minst fem av följande symptom: nedstämdhet, 

minskat intresse och/eller glädje över aktiviteter, sömnbesvär, utmattning, betydande 

viktförändring eller aptitförändring, psykomotorisk agitation, koncentrationssvårigheter, 

känsla av värdelöshet och upprepade tankar på döden, varav ett av symptomen är nedstämdhet 

eller minskat intresse (American Psychiatric Association, 2013). 

Enligt internationella studier verkar utlandsveteraner ha högre risk än den generella 

befolkningen att utveckla depression (Dedert et al., 2009). Av amerikanska soldater 

rapporterar 6-15% depressiva symptom av klinisk relevans efter utlandstjänstgöring (Hoge et 

al., 2004; Seal et al., 2007). Lapierre och kollegor (2007) visar i sin studie att 44% av 
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soldaterna visar symptom på diagnostiserbar depression, PTSD eller både och. Depression har 

också visat sig vara en prediktor för svårighetsgrad av PTSD (Owens et al., 2009). En studie 

av Grieger och kollegor (2006) visar att soldater som skadats i strid löper stor risk att drabbas 

av depression, PTSD eller både och, och att dessa symptom kan missas vid för tidig 

screening. 78% av de soldater som screenades för depression och PTSD efter 7 månader 

visade ej några tecken på symptom vid screening 1 månad efter skadetillfället (Grieger et al., 

2006), vilket tyder på att symptomen kan uppkomma senare. 

För svenska soldater verkar läget vara ett annat. Butor (2010a; 2010b; 2010c) har 

undersökt svenska soldater som tjänstgjort i Afghanistan, och kommit fram till att endast 

omkring 1% av dem rapporterar depressiva symptom av klinisk relevans. En annan studie på 

svenska veteraner visade att mellan 2,8 - 3,5% hämtat ut antidepressiv medicin vid minst ett 

tillfälle efter utlandstjänstgöring (Pethrus, Johansson, Neovius & Neovius, 2014). I den 

generella befolkningen verkar punktprevalensen på depression vara mellan 5-8% 

(Socialstyrelsen, 2013). 

Även om prevalensen gällande ångest och depression hos svenska veteraner verkar 

vara lägre än normalbefolkningen är det ändå av stort intresse att studera. Detta då det i 

dagsläget endast finns ett fåtal studier vilka studerat prevalens inom populationen, och fler 

studier behövs för att verifiera dess fynd. Vidare är gruppen ifråga något speciell i och med att 

enorm psykologisk påfrestning är del av det vardagliga arbetet, och att individerna därmed 

behöver ha utökad kapacitet att hantera denna påfrestning.  

Känsla av sammanhang (KASAM) 

1987 myntades termen Sense of coherence, på svenska ”känsla av sammanhang, KASAM”, 

av den amerikansk-israeliske professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky. 

Antonovsky menade att sättet vi ser på vårt liv och vår omvärld påverkar vårt mående. Genom 

forskning framkom tre komponenter: förståelse, vilket syftar till förmågan att förstå sin 
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omvärld, hanterbarhet, till vilken grad man själv eller tillsammans med andra känner att man 

kan hantera sin situation, samt meningsfullhet, det vill säga förmågan att hitta en mening med 

sin situation. Dessa tre komponenter bildar tillsammans konceptet KASAM (Eriksson & 

Lindström, 2006). 

 KASAM har visat sig relativt stabilt över tid och är starkt relaterat till upplevd hälsa i 

allmänhet och mental hälsa i synnerhet. En stark KASAM korrelerar även med ökad 

stresstålighet (Eriksson & Lindström, 2006). Det kan även fungera som en hjälpande faktor 

vid återhämtning från mentala problem (Griffiths, 2009). 

Då KASAM är något som kan påverka hälsa och stresstålighet är det relevant att ha 

med detta som en variabel vid undersökning av veteraners hälsa. 

Personlighet 

Associationen mellan personlighet och hälsa har under lång tid varit av intresse för forskning 

(Otonari, 2013), och det finns idag betydande belägg för att personlighet både korrelerar med 

psykiskt mående (Friedman & Kern, 2014; Morizot, 2014) och hälsa (Kinnunen et al., 2012). 

Olika studier har vidare visat att personlighet tenderar att vara relativt stabil över tid 

(Kinnunen et al., 2012; Edmonds, Goldberg, Hampson, & Barckley, 2013). Femfaktorsteorin 

(FFM) är den ledande teorin i modern personlighetspsykologi, och används ofta vid 

konstruerandet av personlighetstester (Egan, 2009). FFM uppkom ur tidiga 

faktoranalysstudier, och har under de senaste 60 åren utvecklats med bidrag av bland annat 

Norman, Smith, Goldberg och McCrae & Costa (McCrae & Costa, 1990). Teorin delar upp 

personligheten i fem breda dimensioner med respektive subskalor: extraversion (E), vänlighet 

(V), öppenhet (Ö), samvetsgrannhet (S) och neuroticism (N) (Morizot, 2014). FFM har 

återfunnits tvärkulturellt, och uppvisat en situationsövergripande och longitudinell stabilitet 

(Egan, 2009).  FFM har även visat sig vara en god prediktor gällande arbetsprestation 

(Barrick & Mount, 1991). Enligt Hurtz & Donovan (2000) är personlighetsvariablerna S och 
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N de mest predicerande gällande arbetsprestation över lag, medan E och V kan kopplas till 

arbetets mer interpersonella aspekter.  

Studier har visat att framgångsrika individer under träningsprogram för högriskyrken 

skattar högre på E, S och lägre på N och V i jämförelse med de som misslyckas med 

träningen. Låg grad av N verkar i synnerhet vara relaterat till ett framgångsrik genomförande 

av träningsprogram för militärer, men även E och Ö har visat sig korrelera med framgångsrikt 

genomförande (Hartmann, Sunde, Kristensen, & Martinussen, 2010). Högt N har kunnat 

kopplas till antisocialt beteende och emotionell aggression. Vidare har hög grad av N länkats 

till en ökad risk för utvecklande av depression (Otonari, 2013) och PTSD för militärer (SOU 

2014:27). N korrelerar även med låg självkänsla (Egan, 2009), hög nivå av upplevd stress, låg 

nivå av livstillfredsställelse samt låg skattning av egen hälsa (Otonari, 2013). Olika studier har 

även visat att personer med hög N och låg V (type A personality) reagerar med mest 

aggressivitet vid provokation i jämförelse med andra personlighetstyper (Egan, 2009).  

Schaubroeck, Riolli, Peng & Spain (2011) har föreslagit hypotesen att det finns en 

viss stresstålig personlighetstyp. Denna personlighetstyp kan enligt antagandet hantera en hög 

grad av stress och uppleva låga negativa effekter i jämförelse med normalbefolkningen. 

Avgörande karaktärsdrag för dessa individer är återhämtningsförmåga, hoppfullhet, optimism 

samt upplevd självförmåga. Enligt Adler & Dolan (2006) refererar militär tålighet (eng. 

Military Hardiness) till en personlighetsprofil som upplever starkt militärt engagemang, stark 

känsla av kontroll, samt upplever att de personliga resurserna kan användas i tjänsten. 

Personer med hög militär tålighet uppvisar mindre grad av psykisk ohälsa efter mission i 

jämförelse med soldater som uppvisat mindre grad av militär tålighet. Dessa fynd talar för att 

eventuella idealprofiler för högriskyrken även kan vara av vikt att undersöka närmare hos 

svenska soldater. 
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Sammanfattning 

Svenska försvarsmakten har en lång historia av att delta i fredsinsatser runt om i världen, och 

över 100 000 svenskar har deltagit i insatser utomlands. Dessa insatser har på senare tid 

ändrat karaktär till mer högintensiva konflikter, vilket utsätter svenska soldater för högre 

belastning och stress. Vidare har regeringen beslutat att låta värnplikten vila och istället satsat 

på ett frivillig militär utbildning och kontraktsanställda soldater. 

Rekryteringsförfarandet till utlandstjänstgöring har också den ändrat karaktär från att 

tidigare varit frivillig och något man själv ansökte om, till ett krav för all anställd personal att 

vid behov tjänstgöra utomlands. Rekryteringen går ut på att hitta individer som klarar av de 

påfrestningar soldatyrket innebär, såsom utlandstjänstgöring. Dock finns inte så mycket 

forskning på svenska soldaters mående efter hemgång, och Försvarsdepartementets rapporter 

(SOU 2008:91; SOU 2014:27) visar att Sverige ligger efter vad gäller forskning kring 

problematik vid hemkomst från utlandstjänstgöring och effekter av militära insatser i 

krigsliknande miljö. Den amerikanska forskningen inom området är dock mer omfattande, 

och tyder på att hemkomna soldater drabbas till större del än normalpopulationen av psykiska 

besvär som PTSD, ångest och depression. Den svenska forskning som finns verkar visa på en 

stor skillnad mellan amerikanska och svenska soldater vad gäller psykisk hälsa efter 

hemkomst, där svenska soldater verkar ha en högre hälsa. Det blir vidare problematiskt att 

generalisera amerikanska forskning till svenska förhållanden, då populationerna skiljer sig 

gällande bland annat exponering och urval. Specifik forskning inriktad på svenska soldater 

och svenska förhållanden behövs.  

Då stress har kunna kopplas till psykisk ohälsa, och det militära arbetet ofta innebär 

exponering för höga nivåer av stress, är Theorells krav/kontroll-modell relevant. Modellen 

beskriver uppkomst av stress genom en diskrepans mellan krav och kontroll, då 

arbetsbelastningen blir för hög och beslutsutrymmet för lågt.  
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Syfte och problemformulering 

Som tidigare nämnt utövas övervägande delen av forskning på veteraner i USA. 

Forskningsresultat indikerar att det förekommer betydande skillnader då man jämför svenska 

och amerikanska studier. Det här innebär att det inte fullt ut går att luta sig mot amerikanska 

studier och att fokus på att utveckla bättre förståelse för svenska veteraners mående är av stor 

vikt.  Vidare finns det idag väldigt begränsad kunskap gällande personlighet som 

medverkande faktor för utvecklande av psykisk ohälsa efter mission. Syftet med detta 

examensarbete är därför att utreda svenska veteraners psykiska hälsa tio år efter 

utlandsmission, och vidare undersöka om det finns något samband mellan psykisk hälsa och 

personlighet. 

Studiens huvudsakliga frågeställning blir att studera en eventuell koppling mellan 

psykisk hälsa och personlighet. Detta med förhoppning att kunna reda ut vilka specifika 

personlighetsprofiler som kan förutsägas vara mest sårbara för att utveckla ohälsa i samband 

med utlandsmission. Om det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och personlighet följer 

nedan även ett antal antaganden kring dess riktning. 

1. Neuroticism (N) är den personlighetsfaktor som kommer visa på starkast 

negativa samband med psykisk hälsa. Enligt tidigare forskning är N nämligen den dimension 

av personligheten som starkast kopplats till psykisk ohälsa (Egan, 2009; Otonari, 2013; SOU 

2014:27).  

2. Individer med låg grad av N samt hög grad av samvetsgrannhet (S) och 

extraversion (E) kommer uppvisa ett signifikant bättre mående än individer med hög grad av 

N samt låg grad av S och E. Utifrån detta kan antaganden formas om en ideal- (låg N samt 

hög S och E) och riskgrupp (hög N samt låg S och E). Detta i linje med tidigare fynd som 

visat att vissa personlighetsprofiler tenderar att hantera yrken med hög arbetsbelastning och 

mycket stress bättre än andra (Hartmann et al., 2010; Hurtz & Donovan, 2000). Studier har 
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även kunnat visa att individer med hög grad av S och E samt låg grad av N uppvisar lägre 

nivå av psykisk ohälsa efter psykisk belastning i jämförelse med andra individer, och att 

individer med motsatt profil har störst risk att utveckla psykisk ohälsa (Hartmann et al., 2010).  

I studien görs ett antagande om att koppling kan dras till Theorells krav/kontroll-

modell, då krav definieras som grad av stridsbelastning och kontroll definieras som grad av N 

alternativt känsla av sammanhang. Genom denna tillämpning görs en ansats att bättre förstå 

veteraners utvecklade av psykisk ohälsa; och utifrån detta formuleras följande antaganden: 

3. Grad av stridsbelastning kommer korrelera positivt med psykisk 

ohälsa och kopplingen till PTSD kommer vara extra tydlig. Stridsbelastning har 

nämligen visat sig vara en betydande del i utvecklandet av psykisk ohälsa i samband 

med mission. Studier har även visat att det finns en tydlig koppling mellan grad av 

stridsbelastning och utvecklande psykiskt ohälsa; med tonvikt på PTSD (Jacobson et 

al., 2002; Owens et al., 2009). 

4. Känsla av sammanhang och personlighetsvariabeln N kommer 

korrelera negativt med psykisk ohälsa och fungera som en skyddande faktor även vid 

höga krav; här stridsbelastning. Detta då forskning visat att känsla av sammanhang är 

en betydande skyddsfaktor mot utvecklande av psykisk ohälsa (Jacobson et al., 2002; 

Owens et al., 2009). Enligt Griffiths (2009) bidrar även hög känsla av sammanhang 

till ökad stresståligheten och snabb återhämtning. Vidare har hög N i olika studier 

visats ha en positiv korrelation med psykisk ohälsa hos militärer (Otonari, 2013; SOU 

2014:27). Studier har även visat att låg nivå av N korrelerar positivt med subjektivt 

välmående, stresstålighet samt självkänsla (Egan, 2009; Otonari et al., 2012).  
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Metod 

Design 

För att besvara frågeställningarna gjordes en tvärsnittsstudie där sambandet mellan veteraners 

mentala hälsa och personlighet undersöktes i en inomgruppsdesign. Det som studerades var 

populationens psykiska mående samt huruvida olika personlighetsdimensioner kan kopplas 

till psykisk ohälsa. 

Population 

Kontakt med studiens population skedde genom FM. Populationen bestod av veteraner som 

tjänstgjort i Liberia under februari - augusti 2004; förbandet LA01. Uppdraget skedde i 

samarbete med FN genom Säkerhetsrådets resolution och var det första svenska bidraget i den 

multinationella fredsstyrkan som gick in i landet 2003 (Svensson, 2014). Styrkornas uppgift 

var att bistå i eldupphörsprocessen, skydda civilbefolkningen, understödja uppbyggandet av 

den nationella säkerheten samt genomföra en avväpningsprocess. Uppgiften för de svenska 

trupperna var att rycka ut när stationära FN-förband i Liberia behövde bistånd vid en konflikt, 

samt finnas på områden där FN inte närvarade (Försvarsmakten, 2015d) 

Liberia styrdes under lång tid av en liberiansk-amerikansk minoritet, vilka varit i 

konstant regeringsställning sedan republikens grundande. 1980 genomfördes en militärkupp 

och en militärdiktatur följde ledd av Samuel Doe. Den dåvarande presidenten störtades 1990 

och ett sju år långt inbördeskrig följde därpå. 1997 utnämndes den forna krigsherren Charles 

Taylor till president, som valde att fortsätta traditionen av tyrannisk diktatur. Interna 

stridigheter pågick i landet fram till 2003, då presidenten störtades och fredsavtal mellan 

parterna slöts (Svensson, 2004; Försvarsmakten, 2015d; UN, 2015). 

I förbandet LA01 ingick totalt 231 personer, vilka samtliga var inbjudna till en 

återträff i Enköping under en helg i maj 2014. Sammanlagt deltog 104 veteraner under 
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återträffen, varav 74 individer fanns på plats vid distribution av enkät. Svarsfrekvens uppgick 

till 100 procent av de tillfrågade och 32 procent av det totala förbandet.  

Procedur 

Konstruktion av enkät.  

Enkäten konstruerades för att passa uppsatsens syfte, och bestod av bakgrundsvariabler samt 

sex validerade självskattningsskalor (se bilaga 2), vilka beskrivs närmare nedan. Enkäterna 

konstruerades i Microsoft Word, skrevs sedan ut och distribuerades manuellt.  

Distribution av enkät.  

Information om enkätens syfte förmedlades muntligt till samtliga deltagare innan enkäten 

delades ut. Det framgick också att deltagandet var frivilligt, och att man valde själv hur 

mycket man fyllde i. Samma information gavs även skriftligt i form av försättsbladet (se 

bilaga 1), Samtliga utlämnade enkäter lämnades in ifyllda efter 15-30 minuter. Deltagarna var 

samlade i en föreläsningssal på Enköping regemente, och satt således bredvid varandra vid 

ifyllandet.  

Hantering av metodologiska problem.  

Vid genomgång av de ifyllda enkäterna visade det sig att ett av svarsalternativen i formuläret 

om KASAM felformulerats, och ett “aldrig” har ersatt ett “alltid” vilket ledde till att skalan på 

fråga 4 går från “Mycket sällan” till “Mycket ofta eller aldrig”. För att undersöka om detta 

påverkat skalan utfördes analys av Crohnbachs alpha, α, på delskalan Meningsfullhet där 

fråga 4 ingick. α för skalan var ,83 och om fråga 4 lyftes bort hamnade α på ,84. Då detta ej 

var någon signifikant skillnad gjordes valet att använda hela skalan i analyserna och därmed 

inte lyfta ut den felformulerade frågan. 
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Mätinstrument 

Belastningsinventering för stridshandlingar  

Ursprungligen är detta självskattningsformulär amerikanskt; kallat Combat exposure scale 

(Keane et al., 1989). Den version som använts i denna studie är översatt till svenska och något 

omarbetat av försvarspsykologen Alf Ingesson-Thoor (Wennerholm, 2011). Formuläret består 

av 8 påståenden, så som ”Har du varit under fientlig beskjutning eller annan fientlig 

vapenverkan?” och ”Hur många procent i din enhet har blivit skadade i samband med strid?” 

Respondenten får skatta sina svar på en 5-gradig skala gällande frekvens, duration eller 

omfattning av olika stridsupplevelser t ex ”Nej”, ”1 gång”, ”2-3 gånger”, ”4-5 gånger” eller 

”Över 5 gånger” alternativt ”Ingen”, ”1-10%”, ”11-20%”, ”21-50%” eller ”Över 50%”. 

Formuläret är välanvänt och utvärderat på amerikanska förhållanden och har visat på god 

intern stabilitet, med α på ,85, och test-retest reliabilitet (Keane et al., 1989). Formuläret har 

inte validerats eller normerats på svensk population, men används frekvent av Försvarsmakten 

för att identifiera omfattning av upplevda stridshandlingar (Wennerholm, 2011). I denna 

studie blev α ,72, vilket tyder på relativt god intern konsistens. 

KASAM 

KASAM är ett välanvänt självskattningsformulär som ämnar mäta Känsla av Sammanhang, 

och består av tre delskalor, Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet (Eriksson & 

Lindström, 2005). Formuläret består av 29 påståenden som exempelvis ”Har du en känsla av 

att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?” och ” Hittills har ditt liv 

varit:”. Respondenten får besvara påståendena på en sjugradig skala från t ex ”Mycket sällan” 

till ”Mycket ofta eller alltid”, eller ”Helt saknat mål och mening” till ”Genomgående haft mål 

och mening”. Sammanlagt kan respondenten få mellan 29-203 poäng, där en poäng under 120 

räknas som svag känsla av sammanhang och poäng över 160 räknas som stark (Antonovsky, 

2005; ref. i Isberg & Lidén, 2009). KASAM har översatts och används i åtminstone 33 olika 
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länder och visar på god reliabilitet och validitet, där α varierar mellan ,70 och ,95 (Eriksson & 

Lindström, 2005). I denna studie mättes α till ,87 för hela skalan, vilket tyder på hög intern 

stabilitet och mellan ,62 och ,83 för de olika delskalorna, vilket tyder på acceptabel till hög 

intern konsistens.  

Profession-focused Personality Questionnaire (PQ) 

PQ är en självskattningsskala ämnad att mäta personlighet och som baserats på FFM 

(Bäccman & Carlstedt, 2010). Den är speciellt framtagen av FM för att passa en 

militärpopulation, på så vis att den mäter personlighetsaspekter relevanta för militäryrket 

(Bäccman & Carlstedt, 2010). PQ består av 41 påståenden som respondenten får besvara på 

en sexgradig skala från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”. Exempel: ”Kan arbeta 

under hård press” och ”Tycker om att vara andra till hjälp”. Skalan är uppdelad i 7 delskalor: 

Stresstålighet (PQN1), Självförtroende (PQN2), Humörsinstabilitet (PQN3), Social 

kompetens (PQE), Omsorg om andra (PQA), Ordentlighet (PQC) och Självständighet (PQO). 

PQA motsvarar V i FFM, PQE motsvarar E, PQO motsvarar Ö och PQC motsvarar i sin tur S. 

PQN1, PQN2 och PQN3 bildar tillsammans skalan PQN, emotionell stabilitet, som motsvarar 

N i FFM (Bäccman & Carlstedt, 2010). Noterbart att höga poäng på PQN innebär hög 

emotionell stabilitet, vilket motsvarar låg grad av N.  

PQ har jämförts mot vedertagna personlighetsskalor som the Five Factor Personality 

Inventory (FFPI) och the Single-Item Measures of Personality (SIMP), och visar sig ha god 

konvergent validitet jämfört med FFPI, med korrelationer mellan ,49 - ,71, p < ,001, och 

acceptabel konvergent validitet jämfört med SIMP, med korrelationer mellan ,23, p < .01, och 

,52, p < ,001 (Bäccman & Carlstedt, 2010). PQ har visat god intern stabilitet, med α mellan 

,75 till ,87 för de olika skalorna (Bäccman & Carlstedt, 2010). I detta urval visar Crohnbachs 

alpha mellan ,71 till ,90, vilket tyder på hög intern konsistens.  
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Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

HADS är ett självskattningsformulär som består av två delskalor som syftar till att mäta 

ångest (HADS-A) och depressionssymptom (HADS-D) (Zigmond & Snaith, 1983). 

Delskalorna består av vardera sju påståenden som t ex ”Jag känner mig spänd eller nervös” 

eller ”Jag uppskattar fortfarande saker jag tidigare uppskattat”. Respondenten får besvara 

dessa på en fyrgradig Likert-skala, t ex ”Mestadels”, ”Ofta”, ”Av och till” eller ”Inte alls” 

alternativt ”Definitivt lika mycket”, ”Inte alls lika mycket”, ”Endast delvis” eller ”Nästan inte 

alls”. Varje skala kan ge sammanlagt 21 poäng, där 7 poäng eller lägre innebär att 

respondenten troligtvis inte har ångest eller depression på klinisk nivå. Poäng mellan 8 – 10 

räknas som gränsfall, medan en poäng på 11 eller högre indikerar att ångest eller depression 

på klinisk nivå sannolikt föreligger (Carlbring, 2014). Då tidigare svenska studier använt sig 

av det lägre gränsvärdet på HADS (Butor, 2010a; 2010b, 2010d; Wennerholm, 2011) används 

detta även i nuvarande studie för att jämförelser ska kunna göras. Resultat baserat på båda 

gränsvärdena redovisas dock.  

HADS används frekvent i många länder, och visar sig korrelera bra med andra 

vedertagna skattningsskalaor för depression och ångest (Lisspers, Nygren & Söderman, 

1997). De båda skalorna visar på goda psykometriska egenskaper (Mykletun, Stordal & Dahl, 

2001). α för respektive skala har i tidigare studier varierat mellan ,68 till ,93 för HADS-A och 

,67 till ,90 för HADS-D (Bjelland, Dahl, Haug & Neckelmann, 2002). I denna studie ligger α 

för HADS-A på ,84 och för HADS-D på ,75, vilket tyder på god intern konsistens.  

Primary Care PTSD (PC-PTSD) 

PC-PTSD är en välanvänd självskattningsskala vars syfte är att mäta symptom på PTSD. 

Skalan består av fyra påståenden som respondenten besvarar med ”ja” eller ”nej”, exempelvis 

”I ditt liv, har du någonsin haft en så skrämmande, fruktansvärd eller omskakande upplevelse 

att du under den senaste månaden: Har haft mardrömmar om upplevelsen eller tänkt på den 
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även när du inte velat?” alternativt ”Ansträngt dig för att inte tänka på upplevelsen eller tänkt 

på upplevelsen även när du inte velat?”. Tre eller fler ja-svar indikerar att PTSD sannolikt 

föreligger, men även två ja-svar kan vara en indikation på detta (Bliese et al., 2008; Prins et 

al., 2003). PC-PTSD utformades för primärvården men används även inom militären, både i 

USA (Bliese et al., 2008) och Sverige (Butor, 2010a; 2010b; 2010d). Skalan har visat sig ha 

god diagnostisk validitet i militär population (Bliese et al., 2008). α för PC-PCL i denna studie 

var ,69 vilket visar på acceptabel intern konsistens.  

Självskattat hälsotillstånd, (EQ-VAS) 

EQ-VAS är en del av instrumentet European Quality of Life Scale (EQ-5D), som syftar till att 

mäta hälsorelaterad livskvalitet. Själva EQ VAS är en termometerliknande skala där 

respondenten får skatta sitt hälsotillstånd på en skala från 0 (sämsta möjliga hälsa) till 100 

(bästa möjliga hälsa) genom att sätta ett kryss på termometern. EQ-5D och EQ VAS har visat 

ha bra reliabilitet och validitet hos flera olika populationer (Hurst, Kind, Ruta, Hunter & 

Stubbings, 1997; Janssen, Lubetkin, Sekhobo & Pickard, 2010; Johnson & Pickard, 2000; 

Pickard, Wilke, Lin & Lloyd, 2007).  

För att ge en överblick över det skattade hälsotillståndet har i denna studie en 

godtycklig indelning av hälsotillstånd gjorts, till <50, 50-75, samt >75.  

Statistiska analyser 

För att undersöka eventuella samband mellan de olika personlighetsdimensionerna och 

mående har korrelationsanalyser utförts. Korrelationsanalyser har även utförts på de olika 

utfallsmåtten av psykiskt mående (depression, ångest, PTSD, självskattat hälsotillstånd) samt 

bakgrundsvariabler.  

ANOVA samt Bonferroni post-hoc analys har utförts för att undersöka om det finns 

skillnader i skattning av mående beroende på bakgrundsvariabler som civilstånd, utbildning 

samt antal utförda missioner. 
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För att undersöka våra hypoteser kring krav/kontroll-modellen och eventuella 

interaktionseffekter av stridsbelastning och emotionell stabilitet har dessa variabler delats upp 

i vardera två grupper med högt respektive lågt värde, baserat på medianvärdet. Dessa grupper 

har sedan kombinerats till fyra nya grupper: hög stridsbelastning + hög emotionell stabilitet = 

grupp 1, hög stridsbelastning + låg emotionell stabilitet = grupp 2, låg stridsbelastning + hög 

emotionell stabilitet = grupp 3, låg stridsbelastning + låg emotionell stabilitet = grupp 4. 

ANOVA och Bonferroni post-hoc analys har utförts för att undersöka om det fanns 

signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller utfallsmåtten på psykiskt mående. 

Samma procedur har gjorts med kombinationen stridsbelastning och KASAM. 

Deltagarna har delats in i grupper beroende på hög eller låg stridsbelastning samt hög eller låg 

KASAM. Hög stridsbelastning + hög KASAM = grupp 1, hög stridbelastning + låg KASAM 

= grupp 2, låg stridsbelastning + hög KASAM = grupp 3, och låg stridsbelastning + låg 

KASAM = grupp 4. ANOVA har utförts för att undersöka om det fanns signifikanta 

skillnader mellan grupperna vad gäller utfallsmåtten på psykiskt mående. Utifrån tidigare 

forskning på personlighet har en riskprofil och en idealprofil tagits ut, där 

personlighetsvariablerna emotionell stabilitet (PQN), social kompetens (PQE) och 

ordentlighet (PQC) delats in i hög respektive låg grad utifrån om de ligger över eller under 

medianvärdet för respektive variabel. Respondenter med låga värden på samtliga 

personlighetsvariabler hamnade i riskgruppen (n=8) och respondenter med höga värden på 

samtliga personlighetsvariabler hamnade i idealgruppen (n=11). Dessa grupper har därefter 

jämförts med varandra med t-test för att undersöka om det fanns signifikanta skillnader på 

utfallsmåtten på psykiskt mående. 

Då studiens data inte alltid var normalfördelad utfördes både parametriska och icke-

parametriska statistiska analyser. Då det visade sig att det inte skiljde mellan parametriska och 
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icke-parametriska analysernas resultat har endast de parametriska analyserna redovisats i 

resultatdelen.  

Analyserna genomfördes i IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

version 20. 

Etik 

Deltagarna i studien fick information kring syfte med studien både muntligt och skriftligt. De 

fick även information om att medverkande var frivilligt. I och med att de valde att fylla i 

enkäten antogs att de samtyckte till deltagande. Enkäterna fylldes i anonymt vilket gjorde det 

omöjligt att spåra svaren till en enskild individ.  

Resultat 

Veteranernas mående 

Psykisk ohälsa i form av depression, ångest och/eller PTSD förekom hos totalt 23% av 

populationen. Vid gränsvärde ≥8 på HADS uppvisade 17,6% respektive 5,4% ångest- och 

depressionssymptom av klinisk signifikans, se tabell 1. Vid det strängare gränsvärdet ≥11 var 

det 8,1% som uppvisade kliniskt signifikant ångest, samt 2,7% vad gällde depression. 

Korrelationsanalys, tabell 4, visade att ångest och depression har ett signifikant positivt 

samband med varandra, r=,56, p<,001. Det fanns också ett signifikant positivt samband 

mellan depression och PTSD, r=,31, p<,01, och mellan ångest och PTSD, r=,41, p=<,01. Det 

fanns ingen signifikant skillnad i skattning på depression/ångest beroende på demografiska 

variablerna ålder, civilstånd, utbildningsnivå, nuvarande yrke, eller antal genomförda 

missioner.  

Vid ett gränsvärde på ≥3 på PC PTSD identifierades PTSD hos 8,1% av populationen, 

se tabell 1. Det fanns ingen korrelation mellan PTSD och ålder, stridsbelastning eller antal 

genomförda missioner.  
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Det fanns en signifikant skillnad i skattning av PTSD-symptom mellan de som var 

sammanboende (n=64) eller gifta jämfört med de som var ensamstående (n=8). De 

ensamstående skattade sig ha mer symptom (M=2,1, SD=1,6) jämfört med de som var 

sammanboende eller gifta (M=0,5, SD=0,9), F(2, 71)=10,43, p<,01. Det fanns ingen skillnad i 

skattning på PTSD beroende på ålder, utbildningsnivå, nuvarande yrke, stridsbelastning eller 

antal missioner. 

Tabell 1. 

Självskattat hälsotillstånd 

Medelvärde för det självskattade hälsotillståndet låg på 81,9 och medianen låg på 81,5; det 

vill säga de flesta skattade sitt hälsotillstånd som bra. Den lägsta skattningen låg på 40 och 

n (%) ≥8, n  (%) ≥11, n  (%) M ≥8, n  (%) ≥11, n  (%)  M ≥3, n (%) M

Kön

Man 74 (100) 4 (5,4) 2 (2,7) 4,73 13 (17,6) 6 (8,1) 6 (8,1) 0,66

Kvinna 0 (0) - - - - - - - -

Annat 0 (0) - - - - - - - -

Ålder

25-34 år 34 (45,9) 2 (2,7) 1 (1,4) 3,09 7 (9,5) 2 (2,7) 5,03 4 (5,4) 0,79

35-44 år 34 (45,9) 2 (2,7) 1 (1,4) 3,03 6 (8,2) 4 (5,4) 4,74 1 (1,4) 0,53

45-54 år 6 (8,2) 0 (0) 0 (0) 2,67 0 (0) 0 (0) 3 1 (1,4) 0,67

55 eller äldre 0 (0) - - - - - - - -

Civilstånd

Sammanboende eller gift 64 (86,5) 3 (4,1) 2 (2,7) 2,94 11 (15) 5 (6,8) 4,56 2 (2,7) 0,48

Ensamboende 8 (10,8) 1 (1,4) 0 (0) 4,38 2 (2,7) 1 (1,4) 6,38 4 (5,4) 2,13

Annat 2 (2,7) 0 (0) 0 (0) 0,5 0 (0) 0 (0) 3,5 0 (0) 0,5

Utbildningsnivå

Folkhögskola/grundskola 1 (1,4) 0 (0) 0 (0) 1 0 (0) 0 (0) 5 0 (0) 0

2-årigt gymnasium 11 (14,9) 1 (1,4) 0 (0) 4,55 1 (1,4) 1 (1,4) 4,82 1 (1,4) 0,73

3- eller 4-årigt gymnasium 29 (39,2) 2 (2,7) 1 (1,4) 3,1 5 (6,8) 0 (0) 4,69 2 (2,7) 0,69

Högskola/universitet 31 (41,8) 1 (1,4) 1 (1,4) 2,52 6 (8,1) 5 (6,8) 4,7 2 (2,7) 0,55

Annat 2 (2,7) 0 (0) 0 (0) 3,03 1 (1,4) 0 (0) 5 1 (1,4) 2

Nuvarande yrke

Inom Försvarsmakten 12 (16,2) 0 (0) 0 (0) 2,5 2 (2,7) 2 (2,7) 5,08 2 (2,7) 1

Civil anställning 55 (74,3) 4 (5,4) 2 (2,7) 3,27 11 (15) 4 (5,4) 4,93 4 (5,4) 0,67

Annat 7 (9,5) 0 (0) 0 (0) 2 0 (0) 0 (0) 2,57 0 (0) 0

Antal genomförda utlandsmissioner

1 26 (35,1) 2 (2,7) 1 (1,4) 3 5 (6,8) 2 (2,7) 4,84 3 (4,1) 0,85

2 15 (20,3) 2 (2,7) 1 (1,4) 3,53 4 (5,4) 4 (5,4) 5,4 1 (1,4) 0,4

3 16 (21,6) 0 (0) 0 (0) 2,62 2 (2,7) 0 (0) 4,63 0 (0) 0,56

4 eller fler 17 (23,0) 0 (0) 0 (0) 3 2 (2,7) 0 (0) 4,06 2 (2,7) 0,71

Demografisk information om deltagarna samt prevalens psykisk ohälsa

PTSD (PC-PTSD)Depression (HADS-D) Ångest (HADS-A)

n = antal personer; M  = medelvärde, HADS-D, Hospital Anxiety and Depression Scale - subskala depression (0-21 poäng), HADS-A, Hospital Anxiety 

and Depression Scale - subskala ångest  (0-21 poäng), PC-PTSD, Primary Care PTSD (0-4 poäng)
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den högsta på 100. 77% skattade över 75, och 2,7% skattade under 50, se tabell 2.  

Självskattat hälsotillstånd hade ett signifikant negativt samband med ångest, r=-,58, 

depression, r=-,42, och PTSD, r=-,31, (alla p<,01). Det fanns även ett signifikant positivt 

samband med KASAM, r=,59, p<,001, se tabell 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASAM 

Av de 69 som besvarade KASAM fullständigt skattades som lägst 111 och högst 186 av 203. 

Medel låg på 147,64 och medianen på 147. Vid en uppdelning av KASAM i låg (<120 

poäng), medel (120-160 poäng), och stark (<160 poäng), hade 4,1% skattat låg KASAM och 

21,6% skattat hög KASAM. Se tabell 3.  

Tabell 3. 

KASAM uppdelad i styrka 

 Antal Procent 

Fullständiga 

Låg KASAM (<120) 3 4,1 

Medel KASAM (120-160) 50 67,6 

Stark KASAM (>160) 16 21,6 

Total 69 93,2 

Ofullständiga Antal 5 6,8  

Totalt 74 100,0 
KASAM, mätinstrument för Känsla av Sammanhang (29-203 poäng) 

KASAM hade ett signifikant negativt samband med både depression, r=-,55, p<,01, och 

ångest, r=-,57, p<,01, se tabell 4.  

Tabell 2. 

Hälsotillståndet (EQ-VAS) i den undersökta populationen 

 Antal Procent   

 

<50 2 2,7   

50-74 13 17,6   

>75 57 77,0   

Total 72 97,3   

 Svar saknas 2 2,7   

Totalt 74 100,0   

EQ-VAS, självskattat hälsotillstånd (0-100 poäng) 
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Personlighet  

Tabell 4. 

 

Korrelationsanalysen, tabell 4, visade att varken Ö (PQO) eller S (PQC) korrelerade 

signifikant med något av utfallsmåtten på mående (ångest, depression, PTSD, hälsotillstånd 

eller KASAM).  

Extraversion (social kompetens) 

E (PQE) visade sig ha ett signifikant negativt samband med depression, r=-.45, p<,01. E hade 

även signifikant positivt samband med KASAM, r=,46, p<,01, och självskattat hälsotillstånd, 

r=,25, p<,05. Detta resultat visar att extraversion har en koppling till psykiskt mående på så 

vis att personer med hög grad av E ej uppvisar depressiva symptom i samma grad som 

personer med låg grad av E. Personer med hög grad av E skattar även starkare känsla av 

sammanhang och skattar sitt mående högre. 

Vänlighet (omsorg om andra)  

Korrelationsanalysen visade ett signifikant negativt samband mellan V (PQA) och depression, 

r=-,29, p<,05. Ett signifikant positivt samband mellan V och KASAM hittades, r=,37, p<,01. 

Detta resultat visar att personer med låg grad av V skattar högre vad gäller depressiva 
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symptom än personer med hög grad av V. Personer med hög grad av V skattar också högre på 

KASAM.  

Neuroticism (emotionell stabilitet) 

Emotionell stabilitet. vilket motsvarar omvänd N, (PQN) hade ett signifikant negativt 

samband med depression, r=-,51, och ångest, r=-,57, och även ett signifikant positivt 

samband med både KASAM, r=,66, och självskattat hälsotillstånd, r=,48 (alla p<,01). Detta 

resultat visar att N har ett klart samband med psykisk hälsa. Individer med låg grad av N 

skattar lägre på både depression och ångest. Låg N är också kopplat till starkare känsla av 

sammanhang och en högre skattning av sitt mående. 

Idealprofil jämfört med riskprofil 

En idealprofil (högt E & S samt låg N) samt en riskprofil (lågt E och S samt högt N) vad 

gäller personlighet togs fram, och dessa två jämfördes med varandra vad gäller utfallsmåtten 

på psykiskt mående. Oberoende t-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan gruppen med ideal personlighetsprofil (n=11) och gruppen med riskprofil (n=8) vad 

gäller PTSD, se tabell 5. 

Tabell 5. 

Medelvärdesjämförelse med t-test mellan personlighetsmässig idealgrupp  

och riskgrupp på de olika utfallmåtten på psykiskt mående 

 

 

Idealgrupp 

(n=11) 

 Riskgrupp 

(n=8) 

   

 M sd M sd fg t 

       

Depression (HADS-D) 2,27 1,79 6,88 3,52 17 3,39* 

Ångest (HADS-A) 2,45 2,20 8,13 2,94 17 4,80** 

PTSD (PC-PTSD) ,73 1,00 ,75 1,03 17 ,05 

Hälsotillstånd (EQ-VAS) 89,82 9,55 68,88 14,65 17 -3,87** 

n = antal personer; M = medelvärde; sd = standardavvikelse; fg = frihetsgrader, HADS-D, Hospital Anxiety  

and Depression Scale – subskala depression (0-21 poäng), HADS-A, Hospital Anxiety and Depression Scale – 

subskala ångest (0-21 poäng), PC-PTSD, Primary Care PTSD (0-4 poäng), EQ-VAS, Självskattat hälsotillstånd 

(0-100 poäng). 

* p < .01; ** p < .001 
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När det kommer till depression skattade riskgruppen (M=6,9, SD=3,5) signifikant högre 

än idealgruppen (M=2,3, sd=1,8), t(9,65)=3,39, p<,01.  

Även på ångest skattade riskgruppen (M=8,1, SD=3,0) signifikant högre än 

idealgruppen (M=2,5, SD=2,2), t(17)=4,81, p<,001.  

Hälsotillståndet skattades signifikant högre hos idealgruppen (M=89,8, SD=9,6) än hos 

riskgruppen (M=68,9, SD=14,7), t(17)=-3,78, p<,001. 

Dessa resultat visar en klar skillnad i psykiskt mående beroende på personlighetsprofil, 

där idealprofilen mår signifikant bättre än riskgruppen. 

Tillämpning av krav/kontroll-modellen 

För att undersöka huruvida känsla av sammanhang och emotionell stabilitet kan fungera som 

kontrolldimension, och stridsbelastning som kravdimension i krav/kontroll-modellen delades 

deltagarna upp i fyra olika grupper beroende på höga eller låga skattningar på CES och 

KASAM, samt på CES och PQN vilket finns beskrivet i metoddelen.  

Interaktionseffekter KASAM + stridsbelastning 

Vid en indelning i fyra grupper beroende på hög eller låg skattning på känsla av sammanhang 

och stridsbelastning fanns vid ANOVA signifikanta skillnader på utfallsmåtten depression, se 

tabell 6, ångest, se tabell 7, och hälsotillstånd, se tabell 8.  

Lägst skattas depression hos grupperna med hög känsla av sammanhang, men 

skillnaden är endast signifikant mellan grupp 1 och 4. På depression har Grupp 1 en 

signifikant lägre grad av depressiva symptom (M=1,4, SD=2,0) än Grupp 4 (M=4,4, SD=3,1), 

F(3,59)=4,59, p<,05. Resultatet visar att personer som skattat högt på både stridsbelastnig och 

KASAM skattar depressiva symptom lägre än de som skattar lågt på både stridbelastning och 

KASAM. 
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Tabell 6. 

Tabell 7. 

 

Vad gäller ångest har Grupp 2 högst skattning av ångestsymptom (M=6,7, SD=3,2) 

vilket är signifikant högre än både Grupp 3 (M=3,2, SD=2,8) och Grupp 1 (M=2,9, SD=3,2), 

F(3,59)=5,66, p<,05. Resultatet visar att de med hög skattning på KASAM skattar betydligt 

lägre vad gäller ångestsymptom oberoende av stridsbelastning än de med låg skattning av 

KASAM och hög stridsbelastning.  

HÖG LÅG

HÖG

LÅG

M  = medelvärde; SD = standardavvikelse; n = antal personer

HADS-A, Hospital Anxiety and Depression Scale - subskala

ångest  (0-21 poäng)

Signifikanta skillnader markerade med pil

Medelvärdesjämförelser med ANOVA och post-hoc 

på utfallsmått för ångest (HADS-A), M (SD)

KASAM

Grupp 1

(n =14)

2,9 (3,2)

Grupp 2

(n =17)

6,7 (3,2)

S
tr

id
sb

el
a
st

n
in

g

Grupp 3

(n =15)

3,2 (2,8)

Grupp 4

(n =17)

5,7 (3,1)

HÖG LÅG

HÖG

LÅG

KASAM

Grupp 1

(n =14)

1,4 (2,0)

Grupp 2

(n =17)

3,7 (2,4)

Grupp 3

(n =15)

2,3 (1,7)

Grupp 4

(n =17)

4,4 (3,1)

S
tr

id
sb

el
a

st
n

in
g

M  = medelvärde; SD  = standardavvikelse; n  = antal personer

HADS-D, Hospital Anxiety and Depression Scale - subskala

depression (0-21 poäng)

Signifikanta skillnader markerade med pil

Medelvärdesjämförelser med ANOVA och post-hoc 

på utfallsmått för depression (HADS-D), M (SD)
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Tabell 8.  

 

På utfallsmåttet självskattat hälsotillstånd finns en signifikant skillnad mellan Grupp 2 

och Grupp 1, där gruppen med hög KASAM skattar ett högre hälsotillstånd (M=88,4, SD=8,3) 

än gruppen med låg KASAM (M=76,4, SD=13,7), F(3, 57)=3,26, p<,05. Resultatet visar att 

vid hög stridsbelastning spelar känsla av sammanhang en större roll för självskattat 

hälsotillstånd än vid låg stridsbelastning.  

Sammantaget tyder resultatet på att upplevd kontroll, här känsla av sammanhang, har 

större samband med psykiskt mående jämfört med upplevda krav, här stridsbelastning.  

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna på PTSD. 

Interaktionseffekter stridsbelastning + Neuroticism (emotionell stabilitet) 

Vid indelning i fyra grupper med hög respektive låg stridsbelastning/emotionell stabilitet 

fanns vid ANOVA signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller utfallsmåtten 

depression, se tabell 9 ångest, se tabell 10, och självskattat hälsotillstånd, se tabell 11.  

  

HÖG LÅG

HÖG

LÅG

Medelvärdesjämförelser med ANOVA och post-hoc 

på utfallsmått för hälsotillstånd (EQ-VAS), M (SD)

KASAM

Grupp 1

(n =14)

88,4 (8,3)

Grupp 2

(n =15)

76,4 (13,7)

S
tr

id
sb

el
a

st
n

in
g

Grupp 3

(n =14)

85,2 (14,8)

Grupp 4

(n =17)

79,1 (8,8)

M  = medelvärde; SD  = standardavvikelse; n  = antal personer

EQ-VAS, Självskattat hälsotillst¨ånd (0-100 poäng)

Signifikanta skillnader markerade med pil
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Tabell 9. 

 

Grupp 2 skattade högst på depressiva symptom (M=4,2, SD=2,7) och skiljde sig 

signifikant mot Grupp 1 (M=1,5, SD=1,4) vilka i sin tur även skattade signifikant lägre än 

Grupp 4 (M=4,2, SD=3,3), F(3,59)=4,97, p<,05. De med minst depressiva symptom var de 

som upplevt höga krav, här stridsbelastning, i kombination med hög känsla av kontroll, här 

emotionell stabilitet (låg N). 

Tabell 10. 

HÖG LÅG

HÖG

LÅG

Emotionell stabilitet

Grupp 1

(n =19)

1,5 (1,4)

Grupp 2

(n =13)

4,2 (2,7)
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Grupp 3

(n =13)

2,7 (1,8)

Grupp 4

(n =21)

4,0 (3,2)

Medelvärdesjämförelser med ANOVA och post-hoc 

på utfallsmått för depression (HADS-D), M (SD)

M  = medelvärde; SD  = standardavvikelse; n  = antal personer

HADS-D, Hospital Anxiety and Depression Scale - subskala 

depression (0-21 poäng)

Signifikanta skillnader markerade med pil

HÖG LÅG

HÖG

LÅG

Medelvärdesjämförelser med ANOVA och post-hoc 

på utfallsmått för ångest (HADS-A), M (SD)
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Emotionell stabilitet

Grupp 1

(n =19)

3,1 (2,6)

Grupp 2

(n =13)

6,9 (3,4)

Grupp 3

(n =13)

3,6 (3,4)

Grupp 4

(n =21)

5,1 (3,1)

M  = medelvärde; SD  = standardavvikelse; n  = antal personer

HADS-A, Hospital Anxiety and Depression Scale - subskala

ångest (0-21 poäng)

Signifikanta skillnader markerade med pil
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De med låg emotionell stabilitet (hög N) skattade högre på ångestsymptom än de med 

hög emotionell stabilitet (låg N). Ångeststymptom skattades signifikant högre hos Grupp 2 

(M=6,9, SD=3,4) jämfört med Grupp 1 (M=3,1, SD=2,6), F(3,59)=4,51, p<,05. Vid låg 

stridsbelastning skattade Grupp 4 högre än Grupp 3, men skillnaden var här inte signifikant.  

Dessa resultat visar att personer med hög emotionell stabilitet, dvs låg N, skattar lägre 

ångest vid hög grad av stridsbelastning.  

Tabell 11. 

 

Självskattat hälsotillstånd skattades högst av Grupp 1 (M=88,6, SD=8,3), vilket var 

signifikant högre än både Grupp 2 (M=74,0, SD=14,0) och Grupp 4 (M=77,2, SD=14,8). 

Grupp 2 skattade i sin tur signifikant lägre än Grupp 3 (M=88,0, SD=7,3), F(3,57)=7,40, 

p<,05. Resultatet visar att personer med hög emotionell stabilitet, låg N, skattar ett högre 

hälsotillstånd än de med låg emotionell stabilitet, dvs hög N. De som skattar sitt hälsotillstånd 

lägst är de som upplevt höga krav i kombination med låg känsla av kontroll. 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller PTSD. 

Sammanfattande resultat 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka huruvida det finns en koppling mellan 

personlighet och psykisk hälsa. Resultatet visade inget samband mellan psykisk hälsa och 

HÖG LÅG

HÖG

LÅG

Medelvärdesjämförelser med ANOVA och post-hoc 

på utfallsmått för hälsotillstånd (EQ-VAS), M (SD)

S
tr

id
sb

el
a

st
n

in
g

Grupp 3

(n =13)

88,0 (7,3)

Grupp 4

(n =20)

77,2 (14,8)

Grupp 1

(n =19)

88,6 (8,3)

Grupp 2

(n =12)

74,0 (14,0)

Emotionell stabilitet

M  = medelvärde; SD  = standardavvikelse; n  = antal personer

EQ-VAS, Självskattat hälsotillstånd (0-100 poäng)

Signifikanta skillnader markerade med pil
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personlighetsfaktorerna Ö eller S. Hos personlighetsfaktorerna E, V, samt N fanns däremot ett 

signifikant samband med psykiskt mående. Depression korrelerade negativt med E och V, och 

positivt med N medan ångest enbart korrelerade positivt med N. Det fanns ingen koppling 

mellan personlighet och PTSD. Hälsotillstånd korrelerade positivt med extraversion och 

negativt med N, medan känsla av sammanhang korrelerade positivt med både E och V samt 

negativt med N.  

Ett antagande fanns att N skulle vara den personlighetsfaktor som visade starkast 

koppling till psykiskt mående, på så vis att N skulle ha starkt negativt samband med psykisk 

hälsa. Detta antagande visade sig stämma, då N korrelerade positivt med både depression och 

ångest, samt negativt med hälsotillstånd och känsla av sammanhang. Det var därmed den 

personlighetsfaktor som korrelerade med flest utfallsmått på psykiskt mående. 

Antagandet kring en riskgrupp och en idealgrupp baserad på personlighet kunde också 

bekräftas. Riskgruppen skattade signifikant högre på ångest och depression och lägre på 

hälsotillstånd än idealgruppen. På PTSD fanns dock ingen skillnad mellan grupperna. 

Vid tillämpning av krav/kontroll-modellen där stridsbelastning fick utgöra kravfaktor 

och känsla av sammanhang fick utgöra kontrollfaktor fanns antagandet att graden av 

stridsbelastning skulle korrelera positivt med psykisk ohälsa och speciellt PTSD, vilket inte 

var fallet. Antagandet att känsla av sammanhang skulle korrelera negativt med psykisk ohälsa 

verkar stämma. Resultatet visar ett samband mellan hög känsla av sammanhang och låg 

skattning av både depression och ångest. När det kommer till självskattat hälsotillstånd är 

sambandet tydligare vid hög stridsbelastning, det vill säga höga krav, än vid låg 

stridsbelastning. 

Det fanns ett antagande att även N kan plockas in som kontrollfaktor i krav/kontroll-

modellen, och att låg grad av N således kan fungera som en skyddande faktor mot 

stressrelaterad psykisk ohälsa. Resultaten visar att detta antagande kan bekräftas. Både känsla 
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av sammanhang och låg grad av N verkar alltså fungera som en skyddande faktor, upplevd 

kontroll, vid höga krav. 

Diskussion 

Studiens resultat 

Denna studies huvudsakliga mål var att besvara frågeställningen huruvida det finns en 

koppling mellan personlighet och psykiskt mående för svenska soldater efter utlandsmission. 

Detta gjordes genom att inom en grupp svenska veteraner undersöka FFM 

personlighetsvariablers koppling till utfallsmåtten depression, ångest, hälsotillstånd samt 

PTSD. Studiens resultat indikerar att det finns en tydlig koppling mellan psykiskt ohälsa och 

vissa dimensioner av personligheten hos svenska veteraner. Personlighetsvariabler som visade 

sig korrelera med urvalets psykiska mående var E, V samt N, vilket går i linje med tidigare 

forskning på området (Bäccman & Jonsson, 2008). Studieresultaten visade dock inget 

signifikant samband mellan veteranernas psykiska hälsa och personlighetsfaktorerna S och Ö.  

Syftet var vidare att undersöka vilka dimensioner av personligheten som visade störst 

samband med psykisk ohälsa. Vi antog att N i jämförelse med andra personlighetsfaktorer 

skulle uppvisa tydligaste korrelation med psykisk ohälsa. Studiens resultat visade i linje med 

detta att N var den personlighetsvariabel som korrelerade med flest utfallsmått i studien, då 

signifikant korrelation återfanns till ångest, depression samt allmänt hälsotillstånd. 

Sammantaget stämmer studiens resultat väl överens med tidigare forskning på området (Egan, 

2009; Otonari, 2013; SOU 2014:27). 

Vi antog även att individer med hög S och E samt låg N (s.k. idealgrupp) skulle 

uppvisa ett psykiskt mående som var signifikant mycket bättre än individer med låg S och E 

samt hög N (s.k. riskgrupp). Studiens resultat visade på en signifikant skillnad i psykisk 

ohälsa grupperna emellan. Riskgruppen rapporterade en signifikant högre grad av depression 

och ångest samt en signifikant lägre grad av hälsotillstånd i jämförelse med idealgruppen. 
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Dessa resultat stämmer väl överens med tidigare forskning (Hartmann et al., 2000). Ingen 

signifikant skillnad fanns grupperna emellan gällande PTSD, vilket strider mot tidigare 

studieresultat (Hartmann et al., 2010). 

Vid tillämpning av Theorells krav/kontroll-modell antog vi att grad av stridsbelastning 

skulle korrelera positivt med psykisk ohälsa, med tydligaste samband till PTSD. 

Studieresultaten visar dock inga signifikanta korrelationer mellan grad av stridsbelastning och 

PTSD. Det återfanns heller inget signifikant samband mellan stridsbelastning och depression 

eller ångest. Dessa resultat strider mot tidigare fynd (Jacobson et al., 2002; Owens et al., 

2009). 

Vi antog att upplevd kontroll (hög känsla av sammanhang och låg N) skulle korrelera 

negativt med psykisk ohälsa, och att upplevd kontroll skulle fungera som en skyddande faktor 

även vid höga nivåer av krav (stridsbelastning). Resultaten pekar mot att hög nivå av känsla 

av sammanhang fungerar som skyddsfaktor mot både depression och ångest. Resultaten 

indikerar även att låg N fungerar som en buffert mot depression och ångest, och att detta blir 

mer tydligt vid hög nivå av krav. Vidare visar resultatet att känsla av sammanhang tycks ha en 

större effekt på den psykiska hälsan i jämförelse med grad av stridsbelastning. Med andra ord 

verkar upplevd kontroll (eg. hög känsla av sammanhang och låg N) spela större roll för 

psykiskt mående jämfört med upplevda krav (eg. stridsbelastning). 

Studiens slutliga frågeställning handlade om att undersöka veteranernas psykiska 

mående tio år efter utlandsmission. Detta genomfördes genom att administrera 

skattningsinstrumenten HADS, KASAM, PC-PTSD och EQ VAS till veteranerna. Studiens 

resultat tyder på att psykisk ohälsa i form av depression, ångest och/eller PTSD förekom hos 

23 procent av populationen. Över lag visade resultaten på höga nivåer av psykisk ohälsa i 

jämförelse med tidigare svensk forskning på området (Butor 2010a, 2010b, 2010c). Studiens 

resultat indikerar att ångest är det mest förekommande hälsoproblemet inom gruppen. 17,6% 
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av deltagarna rapporterade ångestsymtom, vilket i jämförelse med tidigare forskning på 

området är ett mycket högt resultat (Butor 2010a, 2010b, 2010c). 

Studiens teoretiska förankring och bidrag till forskning 

Forskning kring svenska militärers psykiska mående har under lång tid varit åsidosatt, vilket 

gör att fler svenska studier där psykiskt mående hos militärer under svenska förhållanden 

behövs (SOU 2008:91; SOU 2014:27). Studieresultaten är därför värdefulla bidrag till 

forskningsfältet; då vi använt oss av ett svenskt urval och syftar till att undersöka psykisk 

hälsa hos svenska veteraner. 

Vi har även valt att fokusera på att undersöka sambandet mellan personlighet och psykiskt 

mående hos veteraner, ett i dagsläget tämligen obeforskat område. Vi har kunnat visa att vissa 

personlighetsfaktorer är starkt sammankopplade med den psykiska hälsan och att dessa 

möjligen kan fungera som risk- eller skyddsfaktorer vid utvecklande av psykisk ohälsa. Inga 

slutsatser om kausala samband kan dock dras, i och med studiens tvärsnittsdesign. 

Vidare pekar resultaten mot att N är den personlighetvariabel som starkast korrelerar 

med psykisk ohälsa. Dessa resultat indikerar att det finns en viss personlighetsprofil som kan 

anses vara mer sårbar för utvecklande av psykisk problematik. Det här är ett intressant resultat 

som ger implikationer om att personlighet är en viktig faktor att ta hänsyn till vid rekrytering 

inom FM. Även här behöver dock poängteras att inga slutsatser om kausala samband kan 

fastslås. Resultaten pekar även mot att vissa personlighetsprofiler kan anses vara mer lämpade 

att väljas ut till utlandstjänstgöring, då de uppvisar en högre grad av psykologisk 

återhämtningsförmåga. Kortfattat visar studiens resultat att hög S och E samt låg N är något 

av en idealprofil för högriskyrken. Detta är intressanta fynd som behöver studeras vidare för 

att till fullo förstås. Överlag krävs mer forskning inom området, då förståelsen om relationen 

mellan personlighet och psykiska hälsa är långt ifrån fullständig. Studien har dock kunnat visa 
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att en sådan relation existerar, i och med att ett signifikant samband kunnat påvisas mellan 

personlighetsfaktorer och veteraners psykiska mående efter utlandsmission. 

Studien har även vid tillämpning av krav/kontroll-modellen kunnat visa att grad av 

upplevd kontroll verkar vara betydligt mer avgörande för den psykiska hälsan än de upplevda 

kraven. Detta är högst intressant, då det beskriver hur mer interna/psykologiska variabler 

såsom känsla av sammanhang och grad av N verkar påverka individens hälsa i större 

utsträckning än externa/yttre faktorer såsom grad av stridsbelastning. Dock gör studiens 

tvärsnittsdesign att vi ej kan uttala oss om sambandens riktning, men då både personlighet och 

känsla av sammanhang anses vara stabila över tid vågar vi ändå göra denna tolkning. Vidare 

berättar resultaten att individens egen motståndskraft verkar vara den viktigaste skyddsfaktorn 

mot utvecklande av psykisk ohälsa efter mission. Detta kan påstås vara studiens mest 

intressanta fynd, då tillämpandet av Theorells krav/kontroll-modell som psykologisk 

begreppsram möjliggör en ökad förståelse gällande veteraners mående. Resultatet är således 

viktigt då det både bidrar till forskningsfältet och har flera praktiska implikationer. Vidare 

kan, genom den psykologiska begreppsramen, vissa antaganden göras gällande utvecklade av 

psykisk ohälsa hos studiens population. Fynden kan därför möjligen även användas för att 

skapa preventiv ansats med syftet att förebygga psykisk ohälsa inom FM.  

Oväntade resultat 

I studien återfanns ingen signifikant korrelation mellan stridsbelastning och psykisk ohälsa. 

Detta är ett mycket oväntat resultat, då tidigare forskning på området samstämmigt pekar mot 

att hög grad av exponering leder till ett sämre psykiskt mående (Jacobson et al., 2002). 

Studiens resultat indikerar vidare att stridsbelastning inte har ett signifikant samband med 

PTSD, vilket varit vårt antagande. Även detta kan anses vara ett förvånande resultat då det ej 

bekräftar tidigare fynd (Owens et al., 2009).  Studiens oväntade resultat kan möjligen 

förklaras av det faktum att tidigare forskning på området främst fokuserat på amerikanska 
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förhållanden, vilka skiljer sig väsentligt från svenska soldaters arbetsförhållanden gällande 

både intensitet och karaktär (SOU 2008:91; SOU 2014:27). Vidare kan valet av 

mätinstrument ha påverkat studieresultatet, i och med att CES speciellt framtagits för att mäta 

stridsbelastning för amerikanska militära trupper. Detta gör att man kan ifrågasätta huruvida 

mätinstrumentet som använts för att mäta stridsbelastning kan anses vara applicerbart på vårt 

svenska urval. 

Det förvånande resultatet gällande stridsbelastning och psykisk hälsa kan även 

möjligen förklaras av det faktum att det består av retrospektivt insamlad data. Urvalet 

självskattade kring händelser som skedde för tio år sedan, vilket kan ha resulterat i både 

överrapportering och underrapportering för veteranerna. Enligt Jansson (2012) finns det viss 

problematik med retrospektiv skattning, då det anses vara en mer komplicerad uppgift i 

jämförelse med att skatta nuvarande tillstånd. Vidare ger retrospektiva mätningar större 

utrymme för både minnesfel och andra felkällor (Jansson, 2012). 

Resultaten i studien visade även på oväntat höga nivåer av psykisk ohälsa i jämförelse 

med tidigare svensk forskning (Butor 2010a, 2010b, 2010c, 2010d). Framför allt visades en 

hög frekvens gällande ångestsymtom i jämförelse med tidigare gjorda studier. Butor beskriver 

en förekomst på 2,7 – 10,0%, medan studiens fynd visar en frekvensnivå av 17,6%. Vidare 

kan stora skillnader i jämförelse med tidigare studier även påträffas gällande frekvens av 

PTSD och depression, som i studien återfanns hos respektive 8,1% och 5,4% av deltagarna. 

Dessa oväntade resultat kan möjligen förklaras av en eventuell överrapportering i aktuell 

studie. Det kan eventuellt även förklaras av metodvalet att tolka HADS något liberalt. 

Gällande gruppen med psykisk ohälsa gjordes valet att även inkludera de deltagarpoäng vilka 

enligt manualen bör tolkas som ”gränsfall till depression/ångest” (8-10 poäng). Detta 

resulterade i ett högre utslag på både depression och ångest, i jämförelse med det utslag som 

en mer restriktiv tolkning skulle resulterat i.  
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Slutligen kan de oväntade resultaten kopplas till det faktum att stor del av urvalet inte 

längre tillhör FM, och därmed med större rättvisa bör jämföras med normalbefolkningen. 

Under de tio år som gått sedan aktuell utlandstjänstgöring fullgjordes har deltagarna 

exponerats för det normala livet, med alla de motgångar som det innebär. Att gå igenom en 

skilsmässa, plötsligt bli arbetslös eller förlora en anhörig är exempel på psykiska trauman som 

kan leda till både PTSD och annan psykisk ohälsa (Foa, Keane & Friedman, 2000; Keane, 

Marshall & Taft, 2006). Enligt Statens beredning för medicinsk utveckling (SBU, 2005) är 

punktprevalensen av ångestsymtom mellan 12,0-17,0% hos den generella populationen, vilket 

talar om att resultatet är fullt överensstämmande med normalpopulationens. Vidare är 

frekvensen för normalbefolkningen gällande PTSD och depression 5,6% respektive 5,0-8,0%, 

vilket även det stämmer överens med studiens resultat. 

Studiens mest intressanta och oväntade fynd är den framgångsrika tillämpningen av 

Theorells krav/kontroll-modell, där krav består av grad av stridsbelastning och kontroll 

representeras av grad av N alternativt känsla av sammanhang.  Det vi genom denna 

tillämpning visat är att individens egen återhämtningsförmåga tycks vara den viktigaste 

skyddsfaktorn mot utvecklande av psykisk ohälsa. Detta går i linje med tidigare forskning, 

som beskriver att vissa individer har en god psykologisk återhämtningsförmåga medan andra 

förefaller vara oförmögna att hantera den psykologiska effekten av traumatiska händelser 

(stressorer) och därmed utvecklar psykisk ohälsa (Lazarus, 1993; Schaubroeck et al., 2011). 

Tillämpningen visar även att personlighetsvariabeln N tycks vara delaktig i att inverka på hur 

individer reagerar på stress, vilket stämmer överens med tidigare forskning (Delongis & 

Holtzman, 2005). De här fynden ger därmed en ökad klarhet kring vilka risk- och 

skyddsfaktorer som främst kan påverka utvecklandet av psykisk ohälsa. Dock behövs vidare 

studier för att till fullo förstå detta samband, då studiens design inte tillåter slutsater kring 

eventuell kausalitet.   
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Studiens styrkor och svagheter 

En styrka med studien är att den är gjord på ett svenskt urval, och därmed borde kunna spegla 

den egentliga populationen väl. En annan styrka är studiens olika mätinstrument, vilka är 

erkända inom fältet och visar på både god reliabilitet och validitet. En styrka är även att 

studien använder sig av ett stort antal mått. Det här ger möjligheten att finna fler samband, 

och därmed erhålla en nyanserad bild. Slutligen är en styrka med studien att den använder sig 

av en psykologisk begreppsram i och med tillämpningen av Theorells krav/kontroll-modell. 

Detta ger möjlighet för praktisk tillämpning och preventivt arbete. 

Då studien hade en tvärsnittsdesign kan inga slutsatser dras gällande eventuell 

kausalitet. För att dra slutsatser om kausala samband hade longitudinella data behövts. Detta 

kan anses vara en svaghet med studien. 

En svaghet med studien är även att endast 32,0% av hela förbandet som var stationerat 

i Liberia deltog. Av de 231 som ingick i LA01 var endast 104 deltagande på plats under 

återträffen. Av dessa 104 individer var 74 närvarande vid distribuering av enkät. Då en sådan 

liten del av det totala förbandet valde att delta under återträffen, kan frågetecken resas kring 

vilka som valde att stanna hemma. Dessa individers mående har vi ingen insikt i, vilket bör 

beaktas då resultaten tolkas. Svaghet relaterat till detta är att studiens urval är relativt litet, 

vilket påverkar den statistiska styrkan negativt. 

En annan svaghet med studien är valet att använda skalan CES för att mäta 

veteranernas stridsbelastning. Då skalan framtagits specifikt för amerikanska förhållanden, 

kan måttets validitet ifrågasättas. Detta kan ha påverkat studiens resultat, då svenska förband 

historisk sett inte utsatts för liknande stridssituationer. 

Ytterligare en svaghet med studien är att den baserar sig på retrospektiv 

datainsamling, i och med att utlandsmissionen LA01 genomfördes under 2004. Som tidigare 

nämnts innebär retrospektiv skattning viss problematik i och med ökad risk för felkällor och 
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minnesfel (Jansson, 2012).  Datainsamlingen kan därmed ha påverkat resultatet, vilket gör att 

dessa bör tolkas med viss försiktighet. 

Slutligen finns en svaghet i och med studiens administrativa procedur, då deltagarna 

satt nära bredvid varandra vid ifyllande av enkät. De hade därigenom möjlighet att samtala 

under tiden, vilket kan ha påverkat hur de svarat. Det här kan i förlängning inverkat på 

studiens resultat. 

Praktiska implikationer och reflektioner 

Målet med grundrekryteringen inom FM är att undersöka huruvida den sökande har de 

resurser som krävs för att klara av den höga belastning och stress som en insatsmiljö innebär, 

samt att rekrytera rätt individer för rätt tjänst (Försvarsmakten, 2012). I dagsläget ingår dock 

inte personlighetstestning i rekryteringsförfarandets testbatteri. Lämplighetsbedömning 

genomförs istället utifrån rekrytens förmågor, personlighetsmässiga resurser och motivation. 

Den inkluderar även en bedömning av individens fysiska och psykiska hälsa (Jonsson, 2013). 

Det studien visar är att det finns ett signifikant samband mellan personlighet och psykiskt 

mående hos svenska veteraner. Detta indikerar att personlighet är en viktig faktor att ta 

hänsyn till vid rekrytering inom FM. Vidare visar studien att en så kallad ideal 

personlighetsprofil med hög psykologisk återhämtningsförmåga kan urskiljas. Slutligen 

sticker personlighetsvariabeln N ut som den mest avgörande för utvecklade av psykisk ohälsa. 

Dessa resultat indikerar att personlighetstestning skulle kunna bidra med viktig kunskap 

gällande rekrytens lämplighet för aktuell tjänst. Vi menar därför att personlighetstest skulle 

verka som ett värdefullt komplement i FMs rekryteringsprocess. 

Något som dock kan diskuteras är hur denna tillämpning av personlighetstestning på 

bästa sätt bör gå till. En fara med att basera urval på personlighet efter en idealprofil är att det 

ökar riskerna för att en homogen grupp skapas. Detta är något som möjligen bör undvikas, då 

en alltför likartad grupp enligt Schulz-Hardt et al., (2000) kan leda till en rad negativa 
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konsekvenser gällande bland annat beslutsfattande. Medlemmar i en homogen grupp riskerar 

att endast söka stödjande information och utesluta externa tankesätt samt att ha en övertro på 

gruppens förmåga (Schulz-Hardt et al. 2000). I jämförelse beskriver Kaufmann och 

Kaufmann (2010) den heterogena gruppens många fördelar. Bland annat beskriver författarna 

att mångfalden i den heterogena gruppen resulterar i en öppen diskussion och kreativa 

lösningar. Vidare menar Schulz-Hardt et al. (2000) att den heterogena gruppen är mer effektiv 

och fattar bättre beslut.  

Hur ska man då bäst använda sig av personlighetstest vid rekrytering utan att förlora 

en positiv mångfald inom organisationen? Ett förslag är att använda personlighetstestning som 

ett verktyg för att på ett adekvat sätt matcha individens egenskaper mot FM:s olika tjänster. 

Befattningsuppdrag inom FM skiljer sig dock väldigt, vilket innebär att idealprofilen gällande 

högriskyrken inte kan appliceras på alla anställda. Detta innebär i förlängning att idealprofilen 

är i behov av anpassning efter befattning, vilket är ett intressant tankespår som kräver vidare 

studier. 

Samtidigt bör heterogenitet inom organisationens alla grupper behållas i linje med 

Kaufmann och Kaufmanns (2010) argument. Hur möjliggörs då detta, ifall gruppen ifråga 

innehar samma befattning och därmed grundas på samma idealprofil?  

Enligt argumentet kring fördelarna med heterogenitet borde rekryteringen även 

inkludera individer med annan profil än den ansett ideala. I fallet med högrisk-associerade 

befattningar inom FM blir detta dock något av en utmaning. Balansgången blir att rekrytera 

individer som innehar kapacitet att klara av den extrema stress och psykisk påfrestning som 

uppdraget innebär; utan att förlora mångfald inom gruppen. 

Vi tror att en implementering av personlighetstest vid rekryteringsförfarandet skulle 

kunna bidra även i denna process. Detta då personlighetstest, utöver att skilja ut individer med 

hög risk att utveckla psykisk ohälsa, även ger information om rekryternas individuella 
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personlighetsprofiler. Det finns i och med detta god möjlighet att kontrollera för huruvida 

mångfald inom gruppen förekommer, samtidigt som det går att säkra för att inga individer 

med riskprofil inkluderas i gruppen. 

Vi menar därmed att genom ett inkluderande av personlighetstest i 

rekryteringsprocessen, kan utsikterna att rätt individer väljs ut för tjänsten utökas. Samtidigt 

ackumuleras i och med testningen värdefull information gällande de anställdas 

personlighetsprofiler, vilket kan komma av bli ett betydelsefullt underlag av ta hänsyn till vid 

exempelvis skapande av grupper. Rekryternas personlighetsunderlag kan därmed användas 

för att öka chanserna till att säkra för homogenitet och en balanserad gruppdynamik. 

Sammanfattningsvis 

Vi har kunnat visa att det finns en koppling mellan personlighet och psykiskt mående i 

samband med utlandsmission, och att vissa personlighetsprofiler kan sägas vara extra utsatta 

för att utveckla psykisk ohälsa. Dessa fynd är högst angelägna, och tillför en ny aspekt till 

förståelsen kring hur selektering av svenska soldater bör gå till.  

Vidare har vi genom en psykologisk begreppsram kunnat visa att en hög känsla av 

sammanhang och låg grad av N skulle kunna fungera som skyddande faktor mot utvecklandet 

av psykisk ohälsa, och framför allt vid en hög grad av stridsbelastning. Även detta fynd är av 

vikt, då det tillför ett betydelsefullt bidrag till det vetenskapliga fältet och är ett viktigt inslag 

till den nuvarande debatten kring huruvida utlandstjänstgöring ökar risken för psykisk ohälsa.  

Vi hoppas att studien kan fungera som ett incitament för vidare forskning på området. 

Framtida studier bör fortsätta utreda sambandet mellan personlighet och psykiska hälsa hos 

svenska veteraner. Mer forskning på området krävs både för att stärka studiens resultat och för 

att bekräfta dess fynd. Vidare skulle studier som tar vid närmre i tid efter mission samt studier 

med större populationer kunna var värdefulla bidrag till forskningen. Vi hoppas att framtida 

studier kommer ge oss mer klarhet kring detta viktiga område. 
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Slutligen är eventuella könsskillnader en viktig aspekt att lägga mer ljus på i framtida 

forskning. I dagsläget finns en stor frånsaknad av studier gällande kvinnliga soldater och 

deras mående. I linje med att kvinnliga soldater inom FM blivit allt vanligare under senare år, 

är detta en viktig del av forskningen som är i behov av mycket mer fokus.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Bästa veteran! 

 

Vi är två psykologstudenter ifrån Örebro Universitet som skriver vår examensuppsats på 30 

högskolepoäng. Vi vill i samband med detta arbete undersöka veteraners hälsa.  

Kunskaperna är bristfälliga om veteraners psykiska hälsa och hur detta samverkar med bland 

annat personlighet. Vår studie syftar till att närmare undersöka detta samband. Vi kommer 

därför att dela ut en enkät till dig och övriga deltagare, och vi är mycket tacksamma för just 

ditt deltagande! 

 

Det är naturligtvis frivilligt att delta i undersökningen, men för studiens kvalité är det 

betydelsefullt att du som får enkäten besvarar den. Vi ber dig även att svara så fullständigt 

som möjligt på alla frågor i enkäten. 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

 

Givetvis är du helt anonym i studien. Informationen som kommer oss tillhanda tolkas och 

presenteras i tabeller utan identitetsuppgifter och kommer således inte kunna kopplas till dig 

som person.  

 

Efter enkäten är ifylld kommer den att samlas in och databehandlas. Resultaten kommer sedan 

att presenteras i ett examensarbete under våren 2015. 

 

Vid frågor angående studien eller enkäten är ni välkomna att ta kontakt med någon av 

författarna eller handledaren för detta examensarbete. 

 

Tack på förhand och för din medverkan! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Författare: 

Annelie Andersson, Psykologstudent  Hannah Tjus, Psykologstudent 

annelie.anderssonskan@gmail.com  hannah.tjus@gmail.com 

070-6434547    076-1142936 

 

Handledare: 

Mats Liljegren, Universitetslektor 

mats.liljegren@oru.se 

019-303341 
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Bilaga 2 
Bakgrundsvariabler 

Kryssa i det alternativ som bäst passar in på dig. 

 

1. Kön 

 

 Man 

 Kvinna 

 Annat 

 

2. Ålder 

 

 25-34 år 

 35-44 år 

 45-54 år 

 55 eller ädre 

 

3. Civilstånd 

 

 Sammanboende eller gift 

 Ensamboende 

 Annat, nämligen ______________________________ 

 

4. Utbildningsnivå 

Högsta genomförda utbildning (räkna ej med enstaka kurser) 

 

 Folkskola/grundskola eller motsvarande på komvux 

 2-årigt gymnasium, fack-, yrkes-, realskola eller folkhögskola 

 3- eller 4-årigt gymnasium eller motsvarande på komvux 

 Högskola/universitet 

 Annat, nämligen _______________________________ 

 

5. Nuvarande yrke 

 

 Inom Försvarsmakten 

 Civil anställning 

 Annat, nämligen _______________________________ 

 

6. Antal genomförda utlandsmissioner 

 

 1 

 2 

 3 

 4 eller fler 

 

7. Befattning under LA01 

 

 Stab 

 Sjukvårdsgrupp 

 Underhåll 

 Skytte 

 Annat, nämligen ________________________________ 
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Några frågor kring dina erfarenheter under utlandsmission 

Kryssa i det alternativ som bäst beskriver dina erfarenheter 

 

8. Har du genomfört patrullering i fientligt område eller motsvarande verksamhet?  

 

 Nej 

 1-3 gånger 

 4-12 gånger 

 13-20 gånger 

 Över 20 gånger 

 

9. Har du varit under fientlig beskjutning eller annan fientlig vapenverkan?  

 

 Nej 

 1 gång 

 2-3 gånger 

 4-5 gånger 

 Över 5 gånger 

 

10. Har du varit omringad av fienden i en stridssituation?  

 

 Nej 

 1 gång 

 2-3 gånger 

 4-5 gånger 

 Över 5 gånger 

 

11. Hur många procent i din enhet har blivit skadade i samband med strid?  

 

 Ingen 

 1-10% 

 11-20% 

 21-50% 

 Över 50% 

 

12. Vid hur många tillfällen sköt du mot fienden? 

 

 Aldrig 

 1 gång 

 2-5 gånger 

 6-10 gånger 

 Över 10 gånger 

 

13. Har du sett någon bli träffad av inkommande/utgående eld?  

 

 Nej 

 1 gång 

 2-3 gånger 

 4-5 gånger 

 Över 5 gånger 
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14. Hur ofta var du nära att bli skadad eller riskerade att bli dödad?  

(ex;träffad, påkörd, tillfångatagen, nära träff av eld) 

 

 Aldrig 

 1 gång 

 2-3 gånger 

 4-5 gånger 

 Över 5 gånger 

 

15. Finns det någon händelse som inte täcks in av ovanstående frågor? 

 

 Nej 

 Ja, nämligen _____________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

Här är några frågor (29 st) om berör skilda områden av livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll  

och markera den siffra som bäst passar in på just Dig. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. Om du  

instämmer precis i det som står under 1, så ringa in 1:an; om det som står under 7 passar in på din  

situation, så ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer med  

din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga.  

 

16. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig?  

 

  1  2  3  4  5  6   7  

 Har aldrig den känslan      Har alltid den känslan 

  

  

  

17. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då en känsla 

av att det?  

 

  1 2  3  4  5  6   7  

 Kommer säkert inte att bli gjort         Kommer säkert att bli gjort 

      

  

  

18. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig närmast. 

Hur väl känner du de flesta av dem?  

 

  1  2  3  4  5  6   7  

 Tycker att de är främlingar      Känner dem mycket väl 

  

  

  

19. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?  

 

  1  2  3  4  5  6   7  

      Mycket sällan             Mycket ofta eller aldrig 

  

  

  

20. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl?  

 

  1  2  3  4  5  6   7  

     Har aldrig hänt            Har ofta hänt  
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21. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken?  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

     Har aldrig hänt            Har ofta hänt  

  

 

  

22. Livet är:  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

Alltigenom intressant      Fullständigt enahanda  

 

  

 

23. Hittills har ditt liv:  

 

  1  2  3  4  5  6   7  

Helt saknat mål och mening                        Genomgående haft mål och 

mening 

  

 

 

24. Känner du dig orättvist behandlad?  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

       Mycket ofta       Mycket sällan/aldrig  

  

  

 

25. De senaste tio åren har ditt liv varit:  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

  Fullt av förändringar       Helt förutsägbart utan  

utan att du visste vad som          överraskande förändringar  

  skulle hända härnäst               

 

    

 

26. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara:  

 

  1  2  3  4  5  6   7  

   Helt fascinerande       Fullkomligt urtråkiga  

  

  

 

27. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra?  

 

  1  2  3  4  5  6   7  

      Mycket ofta       Mycket sällan/aldrig 

  

 

28. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet?  

 

  1  2  3  4  5  6   7  

Det går alltid att finna en          Det finns ingen lösning  

lösning på livets svårigheter             på livets svårigheter 
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29. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du:  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

Känner hur härligt det är att leva            Frågar dig själv varför du  

             överhuvudtaget finns till  

 

 

 

30. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen:  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

   Alltid förvirrande       Fullständigt solklar  

   och svår att finna  

  

  

31. Är dina dagliga sysslor en källa till:  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

Glädje och djup tillfredsställelse         Smärta och leda 

  

        

   

32. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara:  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

  Fullt av förändringar       Helt förutsägbart utan  

utan att du visste vad som          överraskande förändringar  

  skulle hända härnäst               

 

 

 

33. När något otrevligt hände tidigare brukade du:  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

Älta det om och om igen      Säga "Det var det" 

       och sedan gå vidare 

 

 

 

34. Har du mycket motstridiga känslor och tankar?  

 

  1  2  3  4  5  6   7  

       Mycket ofta       Mycket sällan/aldrig  
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35. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods:  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

Kommer du säkert att      Kommer det säkert att hända  

fortsätta att känna dig                           något som förstör den goda 

känslan väl till mods  

 

 

 

36 Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna?  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

       Mycket ofta       Mycket sällan/aldrig  

 

 

 

37. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara:  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

Helt utan mål och mening          Fyllt av mål och mening 

 

 

  

38. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med?  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

Det är du helt säker på         Det tvivlar du på  

 

 

  

39. Händer det att du har en känsla av att du inte vet exakt vad som håller på att hända? 

  

 1  2  3  4  5  6   7  

       Mycket ofta       Mycket sällan/aldrig 

  

 

  

40 Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en "olycksfågel". Hur ofta har du 

känt det så?  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

             Aldrig             Mycket ofta  

  

 

  

41. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att:  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

Du över- eller undervärderade                      Du såg saken i sin rätta proportion  

           dess betydelse  

 

  



VETERANERS PSYKISKA HÄLSA OCH PERSONLIGHET 66 

 

 

42. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av ditt liv, har 

du då en känsla av att:  

 

 1  2  3  4  5  6   7  

Du alltid kommer att lyckas    Du inte kommer att att lyckas 

   övervinna svårigheterna         övervinna svårigheterna 

 

 

 

43. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?  

 

  1  2  3  4  5  6   7  

        Mycket ofta       Mycket sällan/ aldrig 

 

 

 

44. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?  

 

  1  2  3  4  5  6   7  

        Mycket ofta       Mycket sällan/ aldrig  

 

 

 

 

Personlighet 

Nedanstående formulär innehåller olika personlighetsegenskaper. Du ska ta ställning till vilket svar som bäst 

motsvarar ditt vanliga sätt att känna/vara/handla, inte hur du känner dig eller tycker just nu.  

Svaren anges på en 6-gradig skala där 1=instämmer inte alls och 6=instämmer helt. 

 

  

         

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 6 

45. Kan arbeta under hård press                          

46. Kan hantera stora mängder information 

47. Har lätt att lära 

48. Är lugn i pressade situationer 

49. Har ett stort ordförråd 

      

 1 2 3 4 5 6 

50. Är säker på mig själv 

51. Känner mig avspänd för det mesta 

52. Känner mig obesvärad i nya situationer 

53. Kommer lätt över motgångar 

54. Fattar beslut med lätthet 

55. Anpassar mig lätt till nya situationer 

56. Kan stå upp för mig själv 

 

 1 2 3 4 5 6 

57. Har ofta humörsvängningar 

58. Blir lätt irriterad 

59. Är ofta på dåligt humör 

60. Tar ständigt illa vid mig 

61. Blir irriterad när andra gör misstag 

62. Jagar lätt upp mig 

63. Brusar ofta upp 

 

v 
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 1 2 3 4 5 6 

64. Vill forma mina egna åsikter 

65. Är intresserad av teoretiska idéer 

66. Går ”mot strömmen” 

67. Utmanar gärna andras åsikter 

68. Ställer frågor som inga andra ställer 

  

 Instämmer inte alls             Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6

  

69. Frågar om hur andra mår 

70. Känner sympati för dem som har det sämre än jag 

71. Tar mig tid för andra 

72. Tycker om att vara andra till hjälp 

73. Får andra att känna sig väl till mods 

      

 1 2 3 4 5 6 

74. Trivs i stora sällskap 

75. Tycker om att arbeta i team 

76. Tar initiativ till samtal 

77. Känner mig avspänd i närvaron av andra 

78. Föredrar att göra saker tillsammans med andra 

      

 1 2 3 4 5 6 

79. Gör noggranna överväganden innan jag fattar beslut 

80. Tycker om att planera i förväg 

81. Undviker noggrant att göra misstag 

82. Agerar inte utan att planera 

83. Gör planer och håller mig till dem 

84. ”Rusar” inte in i saker utan att tänka 

85. Följer ett schema och gör saker enligt “boken” 

 

 

 

 

 

Nuvarande mående 

Läs igenom varje påstående och kryssa i det alternativ som bäst beskriver hur du har känt dig den senaste 

veckan.  

Fundera inte för länge över dina svar; din spontana reaktion inför varje påstående är förmodligen mer korrekt än 

ett svar som du tänkt på länge. 

 

 

86. Jag känner mig spänd eller nervös: 

 

 Mestadels 

 Ofta 

 Av och till 

 Inte alls 

 

87. Jag uppskattar fortfarande saker jag tidigare uppskattat: 

 

 Definitivt lika mycket 

 Inte lika mycket 

 Endast delvis 

 Nästan inte alls 
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88. Jag har en känsla av att något hemskt kommer att hända: 

 

 Mycket klart och obehagligt 

 Inte så starkt nu 

 Betydligt svagare nu 

 Inte alls 

 

89.  Jag kan skratta och se det roliga i saker och ting: 

 

 Lika ofta som tidigare 

 Inte lika ofta nu 

 Betydligt mer sällan nu 

 Aldrig 

 

90. Jag bekymrar mig över saker: 

 

 Mestadles 

 Ganska ofta 

 Av och till  

 Någon enstaka gång 

 

91. Jag känner mig på gott humör: 

 

 Aldrig 

 Sällan 

 Ibland 

 Mestadels 

 

92. Jag kan sitta stilla och känna mig avslappnad: 

 

 Definitivt 

 Vanligtvis 

 Sällan 

 Aldrig 

 

93. Allting känns trögt: 

   

 Nästan alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

94. Jag känner mig orolig, som om jag hade ”fjärilar” i magen: 

 

 Aldrig 

 Ibland 

 Ganska ofta 

 Väldigt ofta 

 

95. Jag har tappat intresset för hur jag ser ut: 

 

 Fullständigt 

 Till stor del 

 Delvis 

 Inte alls 
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96. Jag känner mig rastlös: 

 

 Väldigt ofta 

 Ganska ofta 

 Sällan 

 Inte alls 

 

97. Jag ser med glädje fram emot saker och ting: 

 

 Lika mycket som tidigare 

 Mindre än tidigare 

 Mycket mindre än tidigare 

 Knappast alls 

 

98. Jag får plötsliga panikkänslor: 

 

 Väldigt ofta 

 Ganska ofta 

 Sällan 

 Aldrig 

 

99. Jag kan uppskatta en god bok, ett TV- eller radioprogram: 

 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Mycket sällan 

 

 

Traumatiska upplevelser 

Kryssa i ja eller nej på följande frågor 

 

I ditt liv, har du någonsin haft en så skrämmande, fruktansvärd eller omskakande upplevelse att du under den 

senaste månaden: 

 

100. Har haft mardrömmar om upplevelsen eller tänkt på den även när du inte velat? 

 

 Ja 

 Nej 

 

101. Ansträngt dig för att inte tänka på upplevelsen eller tänkt på upplevelsen även när du inte velat? 

 

 Ja 

 Nej 

 

102. Ständigt varit på din vakt, vaksam eller lättskrämd? 

 

 Ja 

 Nej 

 

103. Känt dig bedövad eller avskild från andra människor, aktiviteter eller din omgivning? 

 

 Ja 

 Nej 
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Ditt nuvarande hälsotillstånd 

Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett hälsotillstånd är, finns den termometerliknande skalan här nedan 

till höger. På denna har bästa tänkbara hälsotillstånd markerats med 100 och sämsta tänkbara hälsotillstånd med 

0. 

Vi vill att du på denna skala markerar hur bra eller dåligt ditt hälsotillstånd är, som du bedömer det. Gör detta 

genom att dra en linje från nedanstående ruta till den punkt på skalan som markerar hur bra eller dåligt ditt 

nuvarande hälsotillstånd är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tack för din medverkan! 

 

Ditt nuvarande  

hälsotillstånd 


