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Försvarsmaktens underlag till regeringens veteranstrategi 
(2 bilagor) 

          

         

Bakgrund till uppgiften 

Försvarsmakten fick i regleringsbrevet för 2022 i uppgift att, i samverkan med de 

nationella veteran- och anhörigorganisationerna, lämna underlag till regeringens 

veteranstrategi. Underlaget ska insändas till regeringen senast 2022-10-01.  

Arbetet ska fokusera på fyra ämnesområden; stöd, erkänsla, forskning och 

kompetensomhändertagande och den framtida strategin ska omfatta en 5–10 

årsperiod. 

Direktiv från Försvarsdepartementet anger att syftet med den framtida 

veteranstrategin är att konsolidera, stadfästa och fortsätta den nuvarande 

veteranpolitiken. Försvarsmaktens underlag till strategin ska vidare tas sin 

utgångspunkt i redan genomförda och beslutade åtgärder, endast omfatta militära 

utlandsveteraner och rymmas inom befintlig ekonomisk ram.  

Arbetets upplägg 

Tre arbetsgrupper skapades med deltagare från samtliga för aktuellt ämnesområde 

berörda sakavdelningar i Försvarsmaktens högkvarter samt med 

förbandsrepresentanter. I samtliga arbetsgrupper har de nationella veteran- och 

anhörigorganisationerna som Försvarsmakten har överenskommelser med 

deltagit.   
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Gällande området forskning valde Försvarsmakten att lägga ett uppdrag på en 

forskare från Karolinska Institutet. Syftet med forskningsöversikten var att ge ett 

underlag för Veterancentrums framtagande av en ny forskningsplan för den 

kommande 5–10 årsperioden. Översikten blev problematiserande och 

identifierade relevanta forskningsgap i förhållande till befintlig kunskap och 

Veterancentrums uppdrag: att följa utlandsveteranernas hälsa, verka för 

uppskattning för deras insats och att insatsen ska vara meriterande i samhället.  

Disposition 

Underlaget är uppdelat i ett huvuddokument och en bilaga. I huvuddokumentet 

presenteras de önskade effekter som Försvarsmakten och de nationella veteran- 

och anhörigorganisationerna har identifierat inom området för en aktiv 

veteranpolitik.  

I bilagan presenteras tre frågeställningar som ligger utanför uppdraget med 

underlaget till regeringens veteranstrategi, men som har en nära koppling till 

veteranfrågan. Frågeställningarna har av Försvarsmakten bedömts vara av intresse 

att redovisa, som en orientering till försvarsdepartementet, som de involverade 

aktörerna i uppdraget har principiellt starka synpunkter på. Ämnen som kommer 

att tas upp är: Nationella veteraners möjliga inkludering i veteranpolitiken; 

Inrättandet av ett rekreationscentrum likt det norska samt andra utsändande 

myndigheters personal.  

En andra bilaga bifogas innehållande referenslista.  

Läsanvisningar 

Målen i huvuddokumentet har arbetats fram genom en effektmålskartläggning för 

att identifiera vilka önskade effekter en aktiv veteranpolitik ska generera när den 

genomförs. Det är gentemot effektmålen som metod och medel sedan kraftsamlar 

när strategin ska omsättas. 

Under arbetets gång stod det klart att utvecklingsområdena (stöd, erkänsla, 

kompetensomhändertagande och forskning) kan svaras upp mot i flera effektmål. 

Därför är texten disponerad med effektmålet som huvudrubrik, följt av 

definierade utvecklingsområden som effektmålet bedöms svara mot. I brödtexten 

framställs sedan en beskrivande och diskuterande analys om vad som behöver 

lösas. Hur det sedan ska lösas, har Försvarsmakten föreslagit ska återrapporteras 

genom handlingsplaner för respektive effektmål. I handlingsplanen kommer även 

ekonomisk påverkan att hanteras. 

Utlandstjänst(göring) och internationell militär insats är synonymt med varandra. 
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Effektmålen indikerar inriktningen för arbetet 

Genom att formulera effektmål har ett initialt analysarbete påbörjats för att 

identifiera vilka intressenter som berörs av en effekt och vad dessa intressenter 

ska ha förmåga att göra. Detta har sedan givit vid hand en bred palett av möjliga 

metoder och koncept som enskilt och tillsammans kan omsättas för att nå den 

önskade effekten och utan att bygga in oönskade begränsningar i en lösning. 

Utveckling inom detta kommer att fortsätta i utformningen av handlingsplaner. 

Ytterligare metoder och koncept som i dag saknas i verksamheten har också 

kunnat identifieras i det initiala analysarbetet. Det har bidragit till att identifiera 

nödvändiga utvecklingsområden för Försvarsmakten och för de nationella 

veteran- och anhörigorganisationerna. Även nödvändig myndighetssamverkan har 

identifierats för att nå effektmålen. Detta kommer att utvecklas i det fortsatta 

arbetet med handlingsplaner. Resultatet av den här effektmålskartläggningen kan 

tjäna som ramverket för att utveckla handlingsplaner och formulera lämplig 

måluppföljning som är relevanta för att utvärdera arbetets gång och planera för 

vidmakthållande. Det bedöms ge Försvarsmakten den handlingsfrihet som behövs 

för att efter förutsättning och läge, med hänsyn till omvärlden och tillväxten, 

prioritera arbetet gentemot Försvarsmaktens övriga verksamhet. 

En ytterligare fördel med effektmålskartläggningar, som omsätts i en 

handlingsplan, är att målen medger nyskapande av metoder, koncept och taktik 

för att nå den önskade effekten över tid och i takt med att omvärlden förändras. 

För att ge ett målande exempel: Den önskade effekten om att kunna hålla kontakt 

med anhöriga och vänner är inte längre begränsad till en fast telefon. Effekten 

uppnås minst lika väl och kanske bättre för vissa med behovet av 

långdistanskontakt med annan teknisk utrustning. 

 

Totalundersökning 

För att säkerställa delaktighet från målgruppen utlandsveteraner beslutades att 

genomföra en totalundersökning genom undersökningsföretaget Kantar Public 

(Sifo). 

Fältperioden för undersökningen var under mars till april 2022. Undersökningen 

nådde ut till en majoritet av de nu levande utlandsveteranerna, folkbokförda i 

Sverige och omfattar 52 590 individer. Dessa utlandsveteraner har genomfört 

minst en internationell militär insatser någon gång under åren 1950–2022. Total 

svarsfrekvens är 38 procent (20 009 utlandsveteraner). Förutom demografiska 

frågor innehöll undersökningen frågor riktade mot de tre ämnesområdena stöd, 

erkänsla och kompetensomhändertagande. Inga frågor ställdes om forskning.  
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Kantar Public redovisade resultat visar bland annat att: 

- 93 procent angav ett positivt helhetsomdöme om sin utlandstjänst och att 

de är stolta över sin insats. 

- 96 procent anser att tjänstgöringen gav dem värdefulla erfarenheter och 94 

procent att det var personligt utvecklande. Bara 29 procent upplever att 

insatsen ses som en merit av civila arbetsgivare och bara 19 procent anser 

att insatserna får tillräcklig erkänsla från politiskt håll 

- 77 procent av de utlandsveteraner som är under 55 år och har lämnat 

Försvarsmakten skulle vara intresserade av någon form av engagemang i 

myndigheten igen.  

- 25 procent har deltagit vid veterandagsfirande centralt, lokalt eller digitalt 

och 85 procent ger veterandagen ett positivt helhetsomdöme.  

Fyra möjligheter gavs att skriva fritextsvar. Den ena möjligheten gavs vid frågan 

om utlandsveteranen behövt stöd efter insats. Om svaret var ja fick 

utlandsveteranen en följdfråga om man fått det stöd som efterfrågades. Om inte, 

vad var det man hade efterfrågat?  

Sju procent av utlandsveteranerna angav att de hade behov av stöd eller 

vägledning efter insats (=1 363 utlandsveteraner) och 45 procent av dessa sa att 

de inte fått det som efterfrågades. Vid en närmar granskning av fritextsvaren (544 

svar) kan konstateras att drygt hälften handlar om frågeställningar som ligger 

utanför Försvarsmaktens påverkan (t.ex. vård) eller beskriver hur det var längre 

tillbaka i tiden utan att ange tydligt stödbehov. Cirka 200 har framfört synpunkter 

som handlar om frågeställningar där myndigheten har ansvar. Framförallt handlar 

det om vägledningsfrågor.  

Den andra möjligheten till fritextsvar gavs till frågan ”På vilket/vilka sätt har din 

erfarenhet från din internationella militära insats setts som en merit av civila 

arbetsgivare?”. Totalt 3 725 utlandsveteraner valde att svara med fritext av 5 823 

tillfrågade. 

Den tredje möjligheten till fritextsvar gavs till frågan ” På vilket/vilka sätt har din 

erfarenhet från din internationella militära insats inte setts som en merit av civila 

arbetsgivare?”. Totalt 3 629 utlandsveteraner valde att svara med fritext av 6 496 

tillfrågade.  

Den fjärde möjligheten att skriva ett fritextsvar gavs i slutet på undersökningen 

där utlandsveteranen fick möjlighet att fritt framföra synpunkter och önskemål. 

Dessa fritextsvar omfattar 6 593 till antalet av totalt 20 009 som gavs 

möjligheten. 
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De totalt över 15 000 fritextsvaren kommer att analyseras i särskild ordning intill 

att handlingsplanerna upprättas.  

Sammantaget visar utfallet av Sifo-undersökningen att utlandsveteranerna är 

oerhört nöjda med sin erfarenhet från utlandstjänstgöringen.  

Utlandsveteranerna är överens om att utlandstjänstgöringen gett värdefulla 

erfarenheter och man är stolt över den egna insatsen. Man tycker också i hög grad 

att utlandstjänstgöringen förtjänar uppskattning från Försvarsmakten och hela 

samhället.  

Uppfattningen är delad om huruvida den internationella militära insatsen ses som 

en merit av civila arbetsgivare eller inte, med cirka 30 procent för respektive 

uppfattning.  

Erfarenheten gör att många utlandsveteraner vill anta nya uppdrag för 

Försvarsmakten och att det har bidragit till deras personliga utveckling, 

kompetens och ses som en merit av utlandsveteranen själv. 

Det återstår mycket arbete med att göra utlandsveteranernas kompetens och 

meriter attraktiva för civila arbetsgivare och andra intressenter som skulle kunna 

begagna sig av gruppens erfarenheter. 

Implementering av veteranpolitiken i Försvarsmakten 

Sedan införandet av veteranpolitiken 2010 har följande större förändringar inom 

området genomförts i Försvarsmakten: 

- Ett decentraliserat system har skapats med tydliga uppgifter till samtliga 

organisationsenheter att arbeta med veteran- och anhörigverksamhet, före, 

under och efter insats. Samtliga organisationsenheter ska ha en lokal 

handlingsplan för hur man arbetar med frågorna, baserade på de centrala 

styrningarna.  

- Ett kompetenscentrum har byggts upp som utarbetar styrningar och 

metoder, stödjer organisationsenheterna i arbetet, kontrollerar efterlevnad, 

samlar erfarenheter och initierar kunskapsinhämtning.  

- Befattningar har tillförts organisationsenheterna i form av 

rehabiliteringsspecialister, psykologer och nu senast samtalsledare. Roller 

har skapats som utgör kontaktpersonerna för utlandsveteraner och deras 

anhöriga över tid.  

- Koncept för uppföljning och anhörigstöd har utvecklats och 

implementerats. Digitala alternativ till fysiska möten har tagit fram. 

Rutiner för hantering av vägledning och det kompletterande stödet finns.  
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- Veterandagsfirandet har kontinuerligt utvecklats och är idag ett centralt, 

ett lokalt och ett digitalt evenemang där ett antal av de utsändande civila 

myndigheterna är delaktiga.  

- Samarbete med de nationella veteran- och anhörigorganisationerna har 

kontinuerligt utvecklats och fyra tydliga aktörer har framträtt, vilka alla 

kompletterar Försvarsmaktens arbetsgivaransvar och verksamheten för 

utlandsveteraner och anhöriga på ett förtjänstfullt sätt.  

- Flera försök till myndighetssamverkan runt veteranfrågan har gjorts men 

med vissa utmaningar vilket även redovisats i Försvarsmaktens 

årsredovisning 2017. 

- Kunskapsläget rörande våra utlandsveteraner och deras anhöriga har 

byggts upp. Forskning har initierats och levererats inom en rad områden. 

Stor fokus låg initialt på hälsoutfall för att tydliggöra problembilden. 

Därefter har fokus breddats till att även inkludera meritvärde och 

historiebeskrivningar.  

- Ett veteranregister över alla som varit utsända av Försvarsmakten sedan 

1948 är under upprättande.  

- Ett antal åtgärder för att öka känslan av att få uppskattning för sin insats 

har gjorts. För att nämna några: ett veterankort har införts vilket både ger 

möjlighet att behålla kontakten med och bli inbjuden till ”sitt” förband 

samt få rabatter och erbjudanden från olika företag. Nu senast har förtur 

skapats för utlandsveteraner att få möjlighet att få adoptera en av 

Försvarsmaktens hundar som behöver omplacering.  

- Medalj för sårad i strid inrättades 2011 (FM 2011-03-25, 16 991:55407) 

med full retroaktivitet och har därefter utdelats till de som sårats, fysiskt 

eller psykiskt i internationell tjänst.  

- En serie av kommunikativa åtgärder har gjorts för att öka kunskapen om 

utlandsveteraner och för att uppmärksamma deras insatser. Ett exempel är 

veteranporträttet som publicerats på Försvarsmaktens YouTube-kanal. 

Den fortsatta implementeringen av veteranpolitiken kommer alltjämt att innefatta 

utveckling av koncept och metoder för att stödja utlandsveteraner och deras 

anhöriga före, under och efter internationell militär insats. Likaså kommer 

Försvarsmaktens särskilda uppföljningsansvar av utlandsveteraner kontinuerligt 

att utvecklas i takt med att ny kunskap på området görs tillgängligt.  

Det operativa arbetet har i dagsläget en decentraliserad tonvikt som innebär att 

förbanden har det huvudsakliga ansvaret för kontakten med utlandsveteranerna 

och deras anhöriga, medan Försvarsmaktens Veterancentrum inriktar och 

konsoliderar arbetet centralt och externt. Det kompletterande arbetet av de 
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nationella veteran- och anhörigorganisationerna är fortsatt en viktig pusselbit i det 

här arbetet. Sammantaget utgör systemet å ena sidan stödjande och vägledande 

verksamhet och å andra sidan ett socialt sammanhang för utlandsveteraner och 

deras anhöriga före, under och efter en internationell militär insats. 

För framtiden ses behovet av att fördjupa samarbetet med redan etablerade 

aktörer inom systemet för utlandsveteraner och deras anhöriga. Inte minst ett 

samarbete där utlandsveteranen görs till en aktiv resurs och samarbetspartner i en 

aktiv veteranpolitik.  

Även behovet av att initiera nya samarbeten med privata och offentliga aktörer 

behöver utvecklas. Kunskapen behöver öka i samhället om Sveriges 

fredsfrämjande bidrag och hur erfarenheter och kunskaper från dessa kan stärka 

Sverige och komma fler sektorer till nytta utöver militär- och säkerhetssektorn. 

En ökad kunskap bidrar också till ett bättre bemötande av utlandsveteraner och 

anhöriga som söker vård eller stöd hos olika samhällsaktörer inom kommun och 

region. 

Kommunikativa kanaler behöver särskilt överses och har möjligheter av att å ena 

sidan stärka information och kommunikation till såväl utlandslandsveteraner och 

deras anhöriga som till allmänheten. Därtill ses möjligheter i att utveckla hur 

kontakten med och genom Försvarsmakten (ut till andra samhällsaktörer) kan 

förbättras, för att bättre tillvarata utlandsveteranens rättigheter inom området för 

stöd och vägledning. 

Sammantaget handlar Försvarsmaktens förslag om en aktiv veteranpolitik om att 

göra kunskaper, erfarenheter och resursstarka medborgare tillgängliga. Stärka 

kunskapen brett i samhället om Sveriges fredsfrämjande insatser och ta ytterligare 

steg för att tillse ett gott omhändertagande av utlandsveteranen och deras anhöriga 

före, under och efter en internationell militär insats. 

Kunskapsläget 

Försvarsmakten har sedan 2011 initierat en lång rad forskningsstudier för att öka 

kunskapen om utlandsveteranerna och deras anhöriga. Både kvantitativ och 

kvalitativ forskning har genomförts som uppdragsforskning där Försvarsmakten 

formulerat frågan och forskargrupperna bestämt metod, genomfört forskningen 

och avrapporterat resultat.  

Utöver forskningen har en rad opinionsundersökningar genomförts. Dessa har 

riktat sig både till utlandsveteranerna för att få deras uppfattning om 

veteranverksamhetens framdrivning och till allmänheten. Den senare gruppen har 

tillfrågats om deras uppfattning om utlandsveteranerna och syftar till att mäta 

kunskapen i samhället.  

 

Hälsoläget för utlandsveteranerna följs systematiskt genom årliga registerstudier. 

I dessa studier ingår utlandsveteraner från 1990 och framåt. Av resultaten framgår 

att utlandsveteranerna har generellt höga värden på mönstringsresultaten och att 
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mortaliteten, även vad gäller självmord, är lägre än för kontroller matchade på 

ålder, fysisk och psykisk hälsa, samt resultat från psykologutvärdering och 

intelligenstest.  

Bruket av antidepressiva läkemedel och sjukhusvård för mental ohälsa är också 

lägre. Däremot finns en förhöjd risk för ALS bland utlandsveteranerna. 

Skilsmässofrekvensen är också högre bland utlandsveteraner än bland matchade 

kontroller.  

 

 
 

I syfte att fördjupa kunskapen om vissa grupper av utlandveteraner har studier 

genomförts riktat mot de som varit på enskilda insatser samt de som tjänstgjort i 

frekvent roterade enheter. Dessa grupper finns med i de stora studierna ovan, men 

då de är förhållandevis få drunknar resultaten i de stora förbandsinsatserna.   

De som deltagit på enskilda insatser har högre resultat vid mönstringen och lägre 

förekomst av ohälsa. Resultaten är i denna grupp generellt likande eller bättre än i 

hela kollektivet.  

Frekvent roterande har liknande resultat som det stora kollektivet.  

För dessa två grupper har även en intervju- och en enkätstudie genomförts. Detta i 

syfte att ge myndigheten fördjupad kunskap om samtliga skeden i insatscykeln i 

metodutvecklingssyfte. Liknande studier planeras för kvinnor i utlandstjänst samt 

för systemstödsresenärer.  

 

Samtliga för veterankollektivet negativa resultat följs upp på ett eller annat sätt. 

Den höga skilsmässostatistiken har följts upp genom en stor kvalitativ studie 

innehållande en enkätdel och en intervjudel. Ytterligare en studie är genomförd 

där utlandsveteraner jämförs med annan Försvarsmaktsanställd personal som inte 

tjänstgjort på internationell militär insats. Syftet är att utröna om utfallet är 

kopplat till utlandstjänsten eller till yrkets karaktär.   
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Bland andra studier som genomförts kan nämnas en där Försvarsmaktens 

hantering av utlandsveteraner ur ett historiskt perspektiv beskrivs och analysers 

samt en studie som analyserar utlandsveteranernas egen syn på sin 

veteranidentitet. Den senare syftar också till att befästa eller kullkasta de tre 

ledord Försvarsmakten tagit fram för utlandsveteranerna; stolt, respekterad och 

värdefull.   

 

En omfattande studie har genomförts där fokus legat på anhöriga och på familjen.  

Den visar bl.a. på att fasen innan soldaten åker iväg är mest ansträngande och att 

anhöriga hanterar insatstiden på väldigt olika sätt. Den visar också på hur insatsen 

påverkar barn i olika åldrar.  

 

Just nu pågår en studie som tittar på olika arbetsmarknasutfall och en tredelad 

studie som ska ge bättre kunskap om förekomsten av PTSD och moraliska skador.  

Det planeras även en uppföljande studie på Afghanistanveteranerna för att följa 

upp en studie som gjordes 2014 då Sverige lämnade landet med trupp. 

Afghanistanveteranerna har även följts upp genom en opinionsundersökning i 

samband med att talibanerna tog över makten i landet 2021.  
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1. Utlandsveteranen upplever att deras arbetsgivare är positivt 
inställd till att den lånas ut till internationell militär insats – 
utlandstjänst är en merit. 

Utvecklingsområde: Erkänsla och kompetensomhändertagande 

 

Försvarsmakten har ett utarbetat koncept för att underlätta personalflöden mellan 

myndigheten och andra arbetsgivare samt att öka meritvärdet av tjänstgöring i 

Försvarsmakten. Arbetet leds av Ledningsstabens personalavdelning och kan 

överföras på det strategiska arbetet med att utveckla erkänsla för utlandsveteraner. 

 

Sedan början av 2010-talet utgörs huvuddelen av personalen i internationella 

militära insatser av kontinuerligt tjänstgörande personal. År 2021 utgjorde 

andelen kontinuerligt tjänstgörande 73 procent av personalen i internationella 

militära insatser (Totalt: 604 utlandsveteraner). Samtidigt har många av 

Försvarsmaktens medarbetare sin huvudsakliga sysselsättning hos en civil 

arbetsgivare. Det innebär att ett stort antal presumtiva utlandsveteraner finns hos 

andra arbetsgivare än Försvarsmakten. 

 

Enligt Försvarsmaktens statistik över samtliga utlandsveteraner i åldern 21–55 år 

är andelen som ej har en försvarsmaktsanställning 71 procent (17 067 

utlandsveteraner (2021)). Utifrån åldern sett har de möjlighet till att genomföra 

ytterligare utlandstjänster och utgör därför en viktig resurs för Försvarsmakten i 

fortsatta engagemang i myndigheten och som försvarsmaktsambassadörer. 

Genom ambassadörskapet sprider de Försvarsmaktens anseende och kunskap om 

myndighetens verksamhet. I förlängningen bidrar detta till folkförankringen och 

förståelse för utlandsveteraner. 

 

I den totalundersökning som gjordes bland utlandsveteranerna, år 2022, svarar 96 

procent av 20 009 utlandsveteraner att utlandstjänsten har gett dem värdefulla 

erfarenheter. 68 procent uppger att erfarenheterna från utlandstjänst har kommit 

dem till godo i yrkeslivet. Trots en positiv uppfattning om erfarenheter från 

utlandstjänst, och att erfarenheterna kommit utlandsveteranerna till godo i 

yrkeslivet, uppger 33 procent att civila arbetsgivare i mycket liten utsträckning 

eller inte alls ser internationella militära insatser som en merit. 

Utlandsveteranerna uppfattar en ambivalens på synen om deras meriter från 

internationella militära insatser. Självbilden möts inte av arbetsgivaren. Det är ett 

gap som behöver slutas. 

 

Fördelen för privata och offentliga arbetsgivare med att ha en utlandsveteran 

anställd hos sig behöver tydliggöras. Det kan bland annat åstadkommas med ett 

utvecklat personligt meritvärde för utlandsveteranens erfarenheter och kompetens 

från en internationell militär insats. Erfarenheten och kompetensen blir en resurs 

och tillgång för andra arbetsgivare. I förlängningen stärks bilden av 

utlandstjänsten som en merit på arbetsmarknaden och erkänslan för 
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utlandsveteranens insats ökar. Det i sin tur bidrar till allmänhetens kunskap om 

Sveriges fredsfrämjande insatser i rikets tjänst. 

 

Andra viktiga åtgärder är att involvera privata och offentliga arbetsgivare i det 

löpande veteranarbetet på kommunal och nationell nivå. Det skulle till exempel 

kunna ske genom jobbcoachning och praktikplatser för hemvändande 

utlandsveteraner, genom inbjudningar till veterandagen och andra publika 

evenemang. 

 

I det initiala analysarbetet av hur en handlingsplan kan utformas, för att nå 

effektmålet, framträder relationsskapande aktiviteter. Därutöver även 

informations- och kommunikationsaktiviteter som centrala metoder. Arbetet antas 

engagera såväl Försvarsmakten, arbetsmarknaden, utlandsveteranen och de 

nationella veteran- och anhörigorganisationerna. 
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2. Begreppen information, vägledning, uppföljning och 
kompletterande stöd är förutsägbara och enhetliga i vad 
utlandsveteranen kan förvänta sig i kontakten med 
Försvarsmakten. 

Utvecklingsområde: Stöd 

 

Centrala begrepp som utlandsveteranen och anhöriga kan komma i kontakt med 

bör beskrivas och sättas i kontext. Syftet är att ge en rättvis förväntansbild på 

stöd, vägledning, uppföljning och kompletterande stöd, som Försvarsmakten har i 

ansvar att ge enligt lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid 

internationella militära insatser samt förarbetet Prop. 2009:10/160 Modern 

personalförsörjning för ett användbart försvar. 

 

I totalundersökningen bland utlandsveteranerna, år 2022, framträder ett tydligt 

mönster om vilken förväntan som finns på Försvarsmakten inom området för 

stöd: att myndigheten ska vara en vårdgivare, med behandlingsansvar. Därutöver 

förväntas Försvarsmakten biträda utlandsveteranen gentemot andra myndigheter 

och samhällsinstanser. Detta framkommer i fritextsvar av utlandsveteraner som 

svarat att de inte har fått det stöd eller den vägledning som de förväntade sig.  

 

Utlandsveteranens förväntan förefaller ligga i ett brett spann från ”vårdgivare” till 

”rådgivare”, med en förväntan på omfattningen av Försvarsmaktens kapacitet 

som inte inryms i lagstiftarens intention. Lagstiftarens intention är att 

Försvarsmakten ska komplettera andra aktörers ansvar och inte överta exempelvis 

medicinskt- eller socialt rehabiliteringsansvar eller ekonomisk skadereglering. 

 

På samma vis som myndigheter ska informera om realistiska handläggningstider, 

för att inte ge orealistiska förväntningar ur ett medborgarperspektiv, går det att 

resonera kring begreppen stöd, vägledning, uppföljning och kompletterande stöd. 

Försvarsmakten anser att det är ett rimligt krav att tydliggöra myndighetens 

möjligheter och begränsningar i sitt informations-, stöd- och uppföljningsansvar 

för att göra det förutsägbart och rättssäkert. 

 

Det kan konstateras att Försvarsmakten behöver bli bättre i kommunikationen till 

och i mötet med utlandsveteraner och anhörig för att ge en rättvisande 

förväntansbild på Försvarsmaktens stöd, vägledning, uppföljning och 

kompletterande stöd. Försvarsmakten behöver ensa begreppsapparaten och följa 

upp att information/kommunikation inte skapar orealistiska förväntningar bland 

utlandsveteraner och anhöriga. Dessa åtgärder behövs även för att säkerställa att 

de använda begreppen och kommunikationsarbetet är effektivt och 

ändamålsenligt. En genomlysning av informations- och kommunikationsvägar 

behöver genomföras och metoder för att åstadkomma bruk av en ensad 

begreppsapparat behöver säkras. 
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I det initiala analysarbetet av hur en handlingsplan kan utformas framträder 

informations- och kommunikationsaktiviteter som centrala metoder. Arbetet antas 

engagera såväl Försvarsmakten, utlandsveteraner, de nationella veteran- och 

anhörigorganisationerna och eventuellt andra myndigheter. 
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3. Utlandsveteranen upplever att de har fått rätt stöd i anspråks- 
och uppföljningsärenden 

Utvecklingsområde: Stöd 

 

Försvarsmaktens stöd och vägledning tar sin utgångspunkt i Lag (2010:449) om 

Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser samt 

i Förvaltningslagen (2017:900) 6 § om serviceskyldighet och 8 § om samverkan: 

Service 

6 §   En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir 

smidiga och enkla. 

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon 

kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som 

är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp 

och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål. 

Samverkan 

8 §   En myndighet ska inom sitt verksamhetsområde samverka med 

andra myndigheter. 

En myndighet ska i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att 

själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter. 

Syftet med lagstiftningen är att utgå från den enskildes behov och i andan om att 

förvaltningen generellt ska verka enhetligt och effektivt, enligt proposition 

2016:17/180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag.   . Detta 

ska ske i enlighet med legalitetsprincipen och inom ramen för den egna 

myndighetens kunskap och befogenhet. 

 

Regeringen lämnar en möjlighet att vid behov ta in särskilda föreskrifter eller via 

förordningarna med myndighetsinstruktion om samverkan som går längre eller 

annars avviker från förvaltningslagen. 

Det skulle t.ex. kunna gälla föreskrifter om undantag 

från begränsningen till myndighetens verksamhetsområde eller om 

krav på att samverkan i en viss situation ska ske med andra än 

myndigheter. (Prop. 2016:17/180 En modern och rättssäker 

förvaltning – ny förvaltningslag. Regeringen. s. 71)  

Försvarsmakten bör utreda om särskilda föreskrifter eller tillägg i förordningarna 

med myndighetsinstruktioner behövs – såväl till Försvarsmakten som till andra 
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myndigheter. Målet bör då vara att utreda vad som kan anses vara "rätt stöd" i 

anspråks- och uppföljningsärenden. Därtill i vilken rimlig utsträckning som hjälp 

till den enskilde ska ges i sådana ärenden. För Försvarsmakten skulle detta bland 

annat kunna innebära en översyn för att möjliggöra uppföljning och stöd för en 

mindre grupp individer även efter att det aktiva uppföljningsvaret, som omfattar 

fem år, har avslutats. Ett fåtal individer hade varit aktuella för att ingå i den här 

typen av utökad uppföljning. 

 

Det finns en förväntan på en extensiv serviceskyldighet från Försvarsmakten, 

visar fritextsvar i totalundersökningen bland de utlandsveteraner som svarat att de 

inte har fått det stöd eller den vägledning som de förväntade sig.Vidare finns en 

önskan om att handfast vägledas i hantering av dokumentation och upprättande av 

ärenden till försäkringsbolag och ibland gentemot andra myndigheter, såsom 

försäkringskassan. 

 

Försvarsmakten bör även överse nuvarande stödverktyg, metoder och koncept 

som syftar till att den enskilde utlandsveteranen ges förmågan att tillvarata sina 

intressen i kontakt med myndigheten, andra myndigheter och försäkringsbolag. 

 

En alltför renodlad modell med strikt avgränsade ansvarsområden riskerar att 

motverka sitt syfte. Försvarsmakten kan med relativt små insatser göra stor nytta 

för både kollektivet av utlandsveteraner och för den enskilde utlandsveteranen 

genom att, vid behov, ge visst stöd i kontakterna med de huvudansvariga 

samhällsinstanserna. Det är inte alltid lätt att tillgodose sina berättigade behov 

som utlandsveteran med tanke på att kunskapen om internationell tjänstgöring är 

begränsad inom stora delar av samhället. Försvarsmakten har både den kompetens 

och legitimitet som behövs för att göra skillnad, utan att överta annan 

samhällsaktörs ansvar. 

 

I det initiala analysarbetet av hur en handlingsplan kan utformas framträder 

relationsskapande aktiviteter med andra myndigheter; utveckling av digitala 

verktyg som stöd i att upprätta, bevaka och handlägga ärenden; mentorskap och 

kamratstöd genom de nationella veteran- och anhörigorganisationerna och inom 

Försvarsmakten. Arbetet antas engagera såväl Försvarsmakten, företag, andra 

myndigheter, akademin, utlandsveteranen och de nationella veteran- och 

anhörigorganisationerna. 
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4. Ansvar och uppgifter för att stödja utlandsveteraner är tydligt 
och känt mellan Försvarsmakten, andra utsändande 
myndigheter, kommuner och regioner 

Utvecklingsområde: Stöd 

 

Stöd från Försvarsmakten ska endast ges "om det inte ska tillhandahållas av 

någon annan till följd av andra bestämmelser /.../" (Lag (2010:449) om 

Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser 10 §). Detta 

klarläggs i proposition 2009:10/160 Modern personalförsörjning för ett 

användbart försvar. Lagen innebär att Försvarsmakten kompletterar andra 

samhällsaktörer utan att ta över deras ansvar eller uppgifter. Försvarsmakten 

anser att den här ordningen ska fortsätta gälla. Försvarsmakten ser dock behovet 

av att utreda ansvarsförhållanden och uppgifter för att tydliggöra dessa för såväl 

Försvarsmakten och utlandsveteraner som för andra utsändande myndigheter, 

regioner och kommuner. Detta går utanför Försvarsmaktens kapacitet och bör 

därför hanteras genom samordnande eller koordinerande offentlig aktör, där 

Försvarsmakten, kommuner och regioner utgör referens- och remissinstanser. 

Möjligheten bör även erbjudas andra utsändande myndigheter. Frågan är i 

grunden politisk. 

 

En utredningstjänst bör: 

 Utreda hur väl utlandsveteraner och anhöriga, i behov av stöd, bemöts av 

kommuner och regioner. 

 Kartlägga eventuella kunskapsluckor och otydliga ansvarsförhållanden 

mellan medborgaren och de olika samhällsaktörerna som riskerar att 

medborgare hamnar mellan stolarna, inte minst rörande de utsändande 

myndigheternas ansvar för de individer som varit utsända genom mer än 

en myndighet. 

 Utredningen bör också ge förslag på en handlingsplan för hur 

kunskapsluckorna ska överbryggas intill år 2030, 

 samt utge en handledning till kommuner och regioner, med typfall av 

utlandsveteraner som har hamnat mellan stolarna och hur dessa borde 

hanterats. 

 Handlingsplanen bör innehålla en vidmakthållandeplan för att hålla 

handlingsplanen relevant. 

I det initiala analysarbetet av hur en handlingsplan för Försvarsmaktens egen 

verksamhet kan utformas framträder: relationsskapande aktiviteter med regioner 

och kommuner på området stöd; utveckling av metod och form av den egna 

informationen och kommunikationen, samt kunskapsbyggande aktiviteter som 

kan bidra till kommuner och regioners kompetensuppbyggnad på området 

utlandsveteraner. En särskild markör för Försvarsmakten är att öka kunskapen om 

vilket typ av stöd som utlandsveteraner är i behov av och vilket stöd som 

myndigheten får utge. 
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Frågan är aktuell för fler utsändande myndigheter. Frågan har blivit allt mer 

komplex. Detta med bakgrund av allt bredare internationella fredsfrämjande 

insatser, där flera myndigheter ofta ingår i det som samlat kan benämnas som 

Sveriges samlade bidrag till olika insatsområden. Det blir allt vanligare med 

utsänd personal som rör sig mellan de olika utsändande myndigheterna, och som 

under sin verksamma karriär kan ingå i fler än en myndighets internationella 

bidrag. Detta talar för att frågan behöver hanteras med ett samlat grepp och med 

ett bredare perspektiv lyckas med samhällets stöd för den som har fullgjort sina 

åtaganden gentemot staten och världssamfundet. 
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5. Kunskap och information om fredsfrämjande insatser och om 
de som tjänstgör i dem är känt, tillgängligt och relevant för 
intressenter 

Utvecklingsområde: Erkänsla och kompetensomhändertagande 

 

Försvarsmakten har möjligheten att erbjuda en repertoar av 

informationsprodukter och kommunikationsaktiviteter för att öka kunskapen om 

fredsfrämjande insatser, och om de som tjänstgör i dem. Repertoaren omfamnar 

anekdotiska berättelser om insatserfarenheter till fördjupad kunskap om 

utlandsveteraner på gruppnivå genom forskning och studier. Det ligger i 

Försvarsmaktens intresse att föra ut den här kunskapen brett och via riktade 

kanaler i samhället. Samlat benämns innehållet som produkter. 

 

Produkterna saknar i dag en gemensam plattform som tillgängliggör 

informationen och kunskapen för intressenter så som utlandsveteraner, anhöriga, 

politiker, akademin, forskare, beslutsfattare, opinionsbildare, arbetsgivare, media 

och allmänheten. 

 

Kunskapen i samhället om den fredsfrämjande verksamheten bör breddas så att 

förståelsen ökar för verksamheten och den verklighet som den utsända personalen 

lever i. Det menar regeringen i proposition 2009:10/160 Modern 

personalförsörjning för ett användbart försvar bedömer regeringen att. Ett av 

sätten att göra detta på är genom att gestalta insatserna genom kunskapen om 

utlandsveteranerna. Kantar Public publicerade 2021 rapporten Allmänheten om 

utlandsveteraner. Följande insikter presenterades: 

”Ökad kännedom är positivt i sig, att befolkningen i högre grad vet 

vad utlandsveteraner är och vad de uträttar på uppdrag för Sverige. 

Kunskapshöjningen ger också ”betalt” i mer positiva attityder till 

utlandsveteraner – både överlag och mer specifikt i merparten av de 

positiva beskrivningarna av utlandsveteraner, jämfört med 

undersökningen 2018. 

På ett ännu mer övergripande plan ökar förtroendet för 

Försvarsmakten när det gäller internationella insatser, i det här 

sammanhanget mer än i den varumärkestracking som Kantar Public 

gör för Försvarsmakten. 

Kännedomsgraden hos allmänheten ger också effekt i hur man ser på 

specifika saker som den svenska insatsen i Afghanistan och 

internationella militära insatser överlag. Ju bättre man känner till 
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begreppet utlandsveteran, desto mer positiv inställning till dessa 

militärinsatser.” (Kantar public 2021) 

Det här innebär i korthet att när kunskapen om utlandsveteraner ökar, ökar också 

kunskapen och den positiva attityden för Sveriges fredsfrämjande insatser. Att 

aktivt och strategiskt arbeta med informationsprodukter och 

kommunikationsaktiveter innebär det en förstärkning av ökad kunskapen om 

Försvarsmaktens verksamhet. I förlängningen stärker det folkförankringen. 

 

I sin tur tillägnas erkänsla till utlandsveteraner. Erkänsla handlar i grunden om 

respekt och att visas uppskattning för den insats som har gjorts. Fredsfrämjande 

insatser genomförs ofta under svåra förhållanden och innebär en lång tids 

frånvaro från anhöriga. Utlandsveteraner möts dessutom inte sällan av okunskap 

och brist på intresse efter hemkomst. Samhällets erkänsla är viktig för att uppväga 

dessa faktorer, för att tillgodose ett djupt mänskligt behov av att bli sedd och 

bekräftad för sin insats. 

 
Koncept, metoder och format för att gestalta kunskap och information behöver 

målgruppsanpassas. Försvarsmakten har sedan tidigare beslutade koncept inom 

området för erkänsla. Särskild hänsyn ska tas till anhörigperspektivet i 

utvecklingen av effektmålet till verksamhet. 

 

I det initiala analysarbetet av hur en handlingsplan för Försvarsmaktens egen 

verksamhet kan utformas framträder: utveckling av digitala verktyg och 

plattformar; tätare samarbete med de nationella veteran- och 

anhörigorganisationerna för att göra utlandsveteraner tillgängliga för 

kunskapshöjande aktiviteter externt, samt formatutveckling och 

kampanjutveckling av redan etablerade koncept på området för erkänsla. Arbetet 

antas engagera Försvarsmakten, andra utsändande myndigheter, företag, 

forskargrupper, akademin, utlandsveteranen och de nationella veteran- och 

anhörigorganisationerna.. 
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6. Det aktiva uppföljningsansvaret har stärkts för 
utlandsveteraner och särskilt för de som har lämnat 
myndigheten 

Utvecklingsområde: Stöd 

 

Redan år 2011 beskrev Försvarsmakten till Försvarsdepartementet att 

uppföljningssystem ska minska risken för att utlandsveteranen, som inte har sin 

dagliga sysselsättning i myndigheten, tappar kontakten med Försvarsmakten och 

myndighetens stöd. Försvarsmakten beskrev vidare att de som har skadats riskerar 

att komma i kläm mellan civila arbetsgivare, försäkringsbolag, regioner, 

kommuner och andra aktörer. Uppföljningssystemet ska alltjämt minska risken 

för att utlandsveteraner går miste om råd, vägledning och stöd, när behov uppstår. 

Inte enbart för den här gruppen, men med särskild hänsyn tagen till den. 

 

De utlandsveteraner som saknar anställning i Försvarsmakten, löper högre risk att 

hamna i kläm mellan olika samhällsaktörer, jämfört med de som tjänstgör i 

myndigheten. Detta går att utläsa i 2022 års totalundersöknings fritextsvar. Den 

här gruppen utlandsveteraner beskriver svårigheten att få den vägledning som de 

har behövt för att lösa sitt stödbehov. Vissa utlandsveteraner uppger att de har 

förlorat kontakten med Försvarsmakten inom tiden för det aktiva 

uppföljningsansvaret (fem år). Andelen av populationen (20 009 

utlandsveteraner) som har behövt stöd eller vägledning utgörs av sju procent. Av 

dessa svarar närmare hälften att de inte har fått det stöd eller den vägledning som 

efterfrågades. 

 

Vid arbetsgruppsmöten, tillsammans med de nationella veteran- och 

anhörigorganisationerna, har det framkommit exempel på individfall som 

gestaltar de som har fallit mellan stolarna och där kontakten med Försvarsmakten 

har varit bristfällig. Försvarsmakten avser att utvärdera och utveckla 

uppföljningssystemet, som har varit aktivt sedan år 2016. Detta i ljuset av vad 

som har framkommit i totalundersökningen och i arbetsgruppsmöten med de 

nationella veteran- och anhörigorganisationerna. Utvecklingen bör vara en del av 

en aktiv veteranstrategi och med förstärkande åtgärder i det redan etablerade 

uppföljningssystemet. Förstärkningar kan innebära tillkommande verktyg, 

processer, aktiva åtgärder och fördjupade samverkansformer. Åtgärderna ska vara 

baserat på aktuellt forskningsläge och beprövad erfarenhet. Förlag ska innehålla 

vidmakthållandeplan med periodiserad uppföljning av uppföljningssystemet. 

 

Fenomenet med att militära utlandsveteraner även deltar i andra utsändande 

myndigheters insatser har uppmärksammats. Studier pekar på att exponering för 

friktioner i insatsområdet samlat kan leda till ackumulerad stress och behov av 

stöd efter insatserna. Det innebär att effekterna av exponeringen för en hotande 

insatsmiljö inte alltid går att härleda till enbart en militär internationell insats. 

Med den här bakgrunden ser Försvarsmakten ett behov av att undersöka och 

utvärdera vilka möjligheter som myndigheten kan vidta inom lagens råmärken. 
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Därtill vilka åtgärder som skulle behöva vidtas men som inte finner stöd i lagen 

och som kan kräva ytterligare politisk styrning på området. 

 

Samverkan och erfarenhetsutbyten antas förstärkas med andra utsändande 

myndigheter, utvalda kommuner och regioner, försäkringsbolag, forskargrupper, 

akademin, utlandsveteranen och de nationella veteran- och 

anhörigorganisationerna. 

 

I det initiala analysarbetet av hur en handlingsplan bör formuleras framträder: 

utveckling av digitala verktyg och kontaktvägar till Försvarsmakten; stödåtgärder 

genom de nationella veteran- och anhörigorganisationerna; förstärkta 

kontrollstationer inom myndigheten och gentemot utlandsveteranen; utveckla 

informations- och kommunikationsplattformar för att stärka utlandsveteranens 

egen förmåga till att driva sin sak. Arbetet utgår från Försvarsmaktens utökade 

uppföljningsansvar.  
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7. Utlandsveteraner är delaktiga i en aktiv veteranpolitik 

Utvecklingsområde: Erkänsla 

 

Omsättningen av en myndighetsspecifik Veteranstrategi kan anses vara en intern 

försvarsmaktsangelägenhet tillsammans med de nationella veteran- och 

anhörigorganisationerna. Samtidigt eftersträvar Försvarsmakten att lösa problem 

och utveckla lösningar genom dialog, tillsammans med målgrupperna som 

påverkas av problemen, och som inte sällan kan föreslå utveckling och ge förslag 

på lösningar. Därför ser Försvarsmakten en möjlighet att demokratisera 

omsättningen och utvecklingen av en aktiv veteranpolitik. Detta genom att 

aktivera utlandsveteraner i ett rådgivande arbete och som utgör ett 

medborgarperspektiv till myndighetens omsättning av veteranpolitiken. Det 

kommer i förlängningen att stärka förtroendet för veteranpolitikens utveckling 

och göra den ändamålsenlig. 

 

I 2022 år totalundersökningen tog utlandsveteranerna ställning till påståendet om 

den egna och om utlandstjänstgöring i stort för Försvarsmakten motiveras och 

uppmärksammas av politiker. 19 procent håller med om påståendet – män mer än 

kvinnor. Ju äldre utlandsveteranen är desto mer håller utlandsveteranen med.  

 

I samma undersökning ställdes frågan om den egna och om utlandstjänstgöringen 

i stort för Försvarsmakten rapporteras objektivt och korrekt i media. 28 procent 

instämmer med påståendet – män mer än kvinnor. Ju äldre utlandsveteranen är 

desto mer håller utlandsveteranen med. 

 

Med syftet att stärka statens erkännande och stärka förutsättningarna till att 

förmedla rättvisande rapporteringar om fredsfrämjande insatser föreslås metoden 

för detta vara att skapa ett forum för dialog mellan Försvarsmakten, 

utlandsveteranen, de anhöriga och politiken. 

 

I det här syftet bör Försvarsmakten få i uppdrag att genomföra en årlig konferens 

inom området för utlandsveteraner med start 2023. Den årliga konferensen varvas 

vartannat år med nationell/central nivå och vart annat år med regional/lokal nivå, 

med representation från politiken (på olika nivåer), akademin och andra 

myndigheter. Vid konferenserna bör handlingsplanerna behandlas och andra 

angelägna veteranfrågor, i dialog med utlandsveterankollektivet samt veteran- och 

anhörigföreningarna. Detta som en del av en aktiv veteranpolitik.  

 

Försvarsmakten, tillsammans med nationella veteran- och anhörigorganisationer, 

bör intill 2024 återkomma med en plan för hur demokratiseringen av processen 

med att engagera utlandsveteranerna ska gå till. Möjligheten att ingå som 

remissinstanser bör erbjudas andra utsändande myndigheter och med tiden 

möjligen inräkna dessa som aktörer i genomförandet. Konferensen ska behandla 

områdena för stöd, erkänsla, kompetensomhändertagande och forskning. Därtill 

bör statens förmåga till internationell kompetensförsörjning utgöra ett 
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återkommande ämne, inte minst inom ramen för ett eventuellt Nato-medlemskap. 

Agendan ska behandla handlingsplanerna; om hur de har omsatts och möjliggöra 

för dialog mellan representanterna med syftet att stärka arbetet och omsättningen 

av planerna i Försvarsmaktens verksamhet och föra upp frågorna på den politiska 

agendan. Även andra aktuella och angelägna ämnen och frågor om/för 

utlandsveteraner bör behandlas 

 

Försvarsmakten är medvetna om att handlingsplaner som upprättas och omsätts 

av myndigheten kan begränsa externa parters påverkansmöjlighet av dem. Därför 

har effektmålen formulerats på ett sådant sätt att den önskade effekten medger 

utveckling i omsättningen, i takt med att kunskapen på området om 

utlandsveteraner utvecklas internt och externt myndigheten.  

 

I det initiala analysarbetet av hur en handlingsplan kan utformas framträder behov 

av närmare samarbete med de nationella veteran- och anhörigorganisationerna, 

ytterligare kommunikativa grepp för att nå ut till utlandsveteraner som saknar 

organisationstillhörighet samt samverkansbehov med kommun, regioner, andra 

myndigheter och Regeringskansliets olika departement. 
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8. Utlandsveteranen är en resurs i ett starkare totalförsvar 
 

Utvecklingsområde: Erkänsla och kompetensomhändertagande 

 

Försvarsmakten anser att utlandsveteraner är en värdefull resurs som har gjort en 

viktig insats för Sverige. Utlandsveteranernas kompetens och erfarenheter är 

viktiga för Försvarsmakten. Särskilt nu i en tid av tillväxt. Försvarsmakten har en 

uttalad vilja att återrekrytera personal brett till Försvarsmakten. 

Utlandsveteranernas erfarenheter från skarpa komplexa operationer, svåra 

förhållanden och miljöer med höga risknivåer utgör en kärnkompetens inom 

Försvarsmakten. Rätt hanterad och kanaliserad kan den erfarenheten bidra till att 

höja Försvarsmaktens operativa förmåga, stärka förbandsandan och öka förmågan 

att hantera kris- och krigsrelaterade utmaningar. Kunskaper och erfarenheter kan 

även komma till nytta i samhället i övrigt. 

 

Utöver ett engagemang i Försvarsmakten finns en bredare aktiveringsmöjlighet 

genom totalförsvaret. Detta ligger utanför Försvarsmaktens kapacitet. 

Myndigheten ser en fördel med att aktivt utgöra en resurs i att synliggöra och 

underbygga hur utlandsveteranernas kompetenser och erfarenheter kan användas i 

uppbyggnaden av ett starkare totalförsvar. 

 

Försvarsmaktens behov av tidvistjänstgörande personal 2022 är 35 800 individer, 

enligt Försvarsmaktens verksamhetsplan 2020 och insatsorganisation 20. Av 

dessa planeras 3 200 vara reservofficerare (750 OFF/T och 2 450 SO/T) och med 

en målsättning att fylla 100 utbildningsplatser med fokus på SO/T per år. För 

hemvärns- och frivilligavtal är målet minst 22 000. I krigsorganisationen är målet 

11 200 med tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän samt värnpliktig 

personal. Senast år 2025 behöver Försvarsmakten ha anställt 5 000 tidvis 

tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. 

 

Behovet av personal på militära befattningar är stort. Försvarsmakten frågade i 

totalundersökningen utlandsveteranerna om de skulle vara intresserade av att 

arbeta inom Försvarsmakten, om de gavs möjligheten. 60 procent av 5 238 

tillfrågade utlandsveteraner, i åldrarna 21–55 år, uppgav att de är intresserade av 

en militär anställning. Bland utlandsveteranerna som svarade på 

totalundersökning, i samma åldersspann, uppger 48 procent att de är intresserade 

av en civil tjänst.  

 

Av den totala populationen utlandsveteraner i åldern 21–55 år (23 995 individer) 

identifierades 17 067 utan ett anställningsförhållande i Försvarsmakten (2021). 

En resurs som kan nyttjas så väl inom Försvarsmakten, men också ses som en 

tillgång av kompetenser och erfarenheter som kan nyttjas bredare i totalförsvaret. 

 

Anställningsformen gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS), och 

utbildningsinriktningar för officer – det vill säga vägen in till Försvarsmakten – är 

också känd bland de tillfrågade utlandsveteranerna. 
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Intresset och möjligheten till att återknyta en anställningsrelation med 

utlandsveteraner till Försvarsmakten är god. Det pågående arbetet på 

ledningsstabens personalavdelning, är en passande plattform för effektmålet, 

internt Försvarsmakten. Därtill utvecklas också det viktiga samarbetet med övriga 

totalförsvarsmyndigheter, inom vilka utlandsveteraner också kan ta anställning 

och bidra med sin erfarenhet och kompetens. 

 

I det initiala analysarbetet av hur en handlingsplan kan utformas framträder behov 

av närmare samarbete med de nationella veteran- och anhörigorganisationerna, 

och ytterligare kommunikativa grepp för att nå ut till utlandsveteraner som saknar 

försvarsmaktsanställning i dag. 
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9. Försvarsmaktens utveckling av verksamheten för 
utlandsveteraner och deras anhöriga är fortsatt baserad på en 
fördjupad kunskap om verksamhetens målgrupp 

Utvecklingsområde: Forskning 

Försvarsmakten har de senaste tio åren skapat en kunskapsbas om hur 

utlandsinsatserna påverkar utlandsveteranen och dennes anhöriga. Kunskapen har 

byggts genom uppdragsforskning och undersökningar.  

 

Den registerforskning med fokus på hälsoutfall, som systematiskt genomförts 

sedan 2013, visar på att urvalssystemet fungerar väl, att utlandsveteranernas 

fysiska hälsa är generellt god och att den mentala påverkan framförallt ger sig 

tillkänna genom en hög skilsmässostatistik.   

 

Undersökningar visar dock på att utlandsveteranerna har en annan självbild, vilket 

till del tros vara påverkat av frekvent förekommande negativa narrativ i 

populärkulturen. Detta förstärker bilden av veteranen som skadad av sin insats  

 

Forskning på kohorten fördjupar Försvarsmaktens och samhällets kunskap om 

utlandsveteraner och Sveriges fredsfrämjande insatser. Med denna kunskap som 

grund kan myndighetens verksamhet inriktas och metoder utvecklas i den riktning 

där det behövs för att stärka mindre starka områden, eller ytterligare stärka redan 

starka utfall. Nationella veteran- och anhörigorganisationers verksamhet kan 

vidare inriktas mot att stödja de områden där forskningen visar att påverkan blir 

störst.  

 

En grundläggande utmaning för veteranpolitiken är att etablera en konkurrerande 

och mer realistisk och evidensbaserad konstruktiv bild av utlandsveteranen och 

den fredsfrämjande verksamheten. Framförallt behöver vissa myter bearbetas och 

utlandsveteranernas egenbild påverkas för att dessa ska bli god ambassadörer för 

verksamheten. Detta kan med fördel göras inom ramen för ett bredare samarbete 

med våra nordiska grannländer då vi till stor del delar problembild.  

 

För att stärka utlandsveteranens ställning på arbetsmarknaden ska särskilt inriktad 

kunskapshämtning på relationen mellan målgruppen och samhället initieras.  

 

Den kunskap Försvarsmakten byggt upp behöver kommuniceras till arbetsgivare, 

samhällets stödfunktioner och allmänheten med myndigheten som avsändare.  

 

Försvarsmakten bör skapa en handlingsplan för hur kunskapsläget ska både 

vidmakthållas, utvecklas och fördjupas de kommande tio åren.  
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Försvarsmaktens förslag 

Försvarsmakten bör uppdras, genom regleringsbrev för år 2023, att inom ramen 

för strategiuppföljningen återrapportera en handlingsplan för respektive effektmål 

som angriper utvecklingsområdena: Stöd, erkänsla, kompetensomhändertagande 

och forskning. Måluppföljning sker såväl kvalitativt som kvantitativt. Respektive 

handlingsplan bör omfatta åren 2024–2030. I uppdraget bör särskild hänsyn tas 

till hur effektmålen i strategin kan göras långsiktigt hållbara, inklusive ett förslag 

till hur strategin kan utvecklas och förnyas. Veteranarbetet är en kontinuerligt 

pågående verksamhet som över tid bör vägledas av formellt fastställda strategier. 

 

Återredovisning till regeringen sker genom ordinarie årsredovisning, med början 

år 2023. Resultat ska redovisas med en kvalitativ och kvantitativ (progression) 

analys av måluppfyllnad. 

 

Slutredovisning bör ske år 2031 med en vidmakthållandeplan samt analys av 

vilket arbete som återstår. Därefter sker reguljär redovisning inom ramen för 

Försvarsmaktens årsredovisningar. 

 

Ett eventuellt Nato-medlemskap kan komma att påverka verksamheten för 

utlandsveteraner och deras anhöriga. Eventuella förändringar i arten av 

utlandstjänstgöringar kan bli aktuell och få till konsekvens att lagstiftningen 

och/eller förordningar kan behöva revideras för att omhänderta dessa nya arter. 

Det bör därför övervägas om och i sådant fall hur detta ska omfattas av 

veteranpolitiken. Det är möjligt att Försvarsmakten kan komma att föreslå 

revidering av lagens omfattning. 

 

Detta underlag har fastställts och beslutats av brigadgeneral Fredrik Stålberg. I 

den slutliga handläggningen har kmd Mats Fogelmark och Monica Larsson, chef 

och ställföreträdande chef, från Försvarsmaktens Veterancentrum deltagit och 

som föredragande har varit HR-strateg Mikael Wallentin Åström.  

 

Stålberg, Fredrik 

Stf Personaldirektör 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

Sändlista 

Idrottsveteranerna 

Invidzonen 

Svenska Soldathemsförbundet 

Sveriges Veteranförbund 
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Bilaga till Försvarsmaktens underlag till regeringens veteranstrategi - 

Frågeställningar utanför uppdraget 

 

Under arbetets gång har identifierats tre frågeställningar som de involverade 

nationella veteran- och anhörigorganisationerna har starka och principiella 

synpunkter på. Dessa frågeställningar kan sägas ligga utanför uppdraget med 

veteranstrategin men har nära koppling till veteranfrågan och Försvarsmakten har 

därför fattat beslut om att ändå leverera en bild av dessa för departementets 

kännedom.  

 

Varje frågeställning presenteras kort vartefter respektive organisations synpunkt 

framförs ograverat. Försvarsmakten redogör sista av alla för myndighetens 

ståndpunkt i frågan.  

 

Personal deltagande i nationella operationer och verksamhet i internationella 

stödinsatser – nationella veteraner 

 

Försvarsmaktens verksamhet är mångfacetterad. Samtidigt som myndigheten har 

personal i krigs- och krisdrabbade områden runt om i världen bedrivs skarpa 

operationer i Sverige och utomlands i andra syften. Den senaste tiden har 

Försvarsmaktens förstärkt beredskapen på Gotland med operativa 

beredskapsenheten, avvisat ryska kränkningar av svenskt luftrum med 

flygvapnets incidentberedskap och övningsverksamheten har de senaste åren 

intensifierats markant. Frågor väcks allt oftare i och utanför Försvarsmakten om 

varför vissa stödåtgärder bara finns för utlandsveteraner. Mest tydligt blir detta i 

fråga om de nationella veteran- och anhörigorganisationernas verksamhet där 

förordningen (2013:880) om statsbidrag till organisationer som stöder 

utlandsveteraner och deras anhöriga, bara ger Försvarsmakten möjlighet att utge 

bidrag till verksamhet relaterad till lagen (2010:449) om Försvarsmaktens 

personal vid internationella militära insatser.  

 

Diskussioner har förts runt behovet av stödåtgärder för personal som deltar i olika 

former av skarp och ofta påfrestande verksamhet, både inom och utom riket, men 

som inte omfattas av lagen. Etiketten vid diskussionerna har varit nationella 

veteraner.  

 

De ideella samarbetsorganisationerna önskar framföra följande i denna fråga: 

 

Idrottsveteranerna 

IDV mottar i dagsläget enbart stöd för internationellt sårade veteraner med stöd 

av de aktuella författningarna. IDV:s uppfattning har emellertid allt sedan dess 

start varit att det inte bör föreligga någon åtskillnad i hanteringen mellan 

nationella och internationella veteraner. Härigenom har IDV antagit en vidare 

krets som kan komma i fråga för stöd än vad förordningarna avser. Med hänsyn 

till att IDV:s stöd omfattar all militär personal, dvs. även sårade i grundutbildning 



 

 

Beslut Bilaga 1 
Datum Beteckning  

2022-09-30 FM2022-20689:1 

         

Sida 2 (10) 

 
 

         

Säkerhetsskyddsklass  

                  

 

Ex    (   ) 

 

 

etc. så är den krets som kan komma ifråga för IDV:s stöd även vidare än vad som 

nu är föremål för diskussion. 

 

För att möjliggöra stöd till alla sårade i praktiken har IDV tillskapat ett 

”parallellt” spår utom författningarnas stöd såvitt avser finansiering, redovisning 

m.m. Mot denna bakgrund är utfallet av diskussionen inte avgörande för IDV:s 

förutsättningar att ge stöd till alla sårade veteraner oaktat vart de sårats. 

 

IDV noterar dock att ett uttryckligt författningsstöd som också omfattar nationellt 

sårade – av vad slag de vara må – också ger de som kommer i fråga för stödet en 

ökad erkänsla för ”den näst största uppoffringen” och krigsorganisationen som 

helhet ökad krigföringsförmåga genom att personalen får ett ökat skydd. Inga av 

dessa överväganden bör begränsas geografiskt. 

 

IDV kan även i egenskap av sakkunnigorganisation såvitt gäller att vara sårad 

militär dessvärre också konstatera krasst att som anförts tidigare, ”de utvecklade 

rutiner som finns avseende t.ex. arbetsgivaransvar, arbetsvillkor och arbetsmiljö” 

lämnar så mycket i övrigt att önska att de inte utgör ett acceptabelt skydd för den 

enskilde.  

 

Invidzonen 

En internationell insatstid inverkar på relationer och innebär mer eller mindre 

praktisk och/eller psykisk påfrestning för anhöriga. Livssituationen påverkas på 

liknande sätt även under en ordinarie nationell tjänstgöring. För den 

hemmavarande kan långa övningsperioder och nationella insatser innebära en 

begränsad kontakt med de närstående och ökad belastning som påverkar privat- 

och yrkeslivet. Det aktuella omvärldsläget skapar ytterligare oro även vid 

nationell tjänst. Stöd till närstående bör tillhandahållas vid nationell och 

internationell insats som en helhet. Efterfrågan om stöd handlar primärt om att i 

tidigt skede få möjlighet att planera för egen del och skapa kontakter med andra i 

liknande situation. Vi ser att information från FM, samt en plattform att nätverka 

och få stöd genom, täcker en stor del av behovet. För individer som är i behov av 

ett mer anpassat stöd kan detta ges efter godkännande från till exempel närmaste 

chef eller anhörigsamordnare. Utöver en ökad efterfrågan av nationellt stöd för 

FM-anhöriga har IZ mottagit förfrågningar om motsvarande till personal och 

anhöriga inom Polismyndigheten, Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB) m.fl. Fördelar för utsändande arbetsgivare med nationellt och 

internationellt anhörig- och veteranstöd är att det främjar bemanning och minskar 

personalomsättning. Välmående personal med trygga anhöriga medför mer stabila 

personalresurser som kan fokusera på uppgiften och stärker därför kvaliteten 

under uppdragen. 

 

Svenska Soldathemsförbundet 

SSHF har under en längre tid uppmärksammat Försvarsmakten på att det även 

uttrycks ett stort behov bland nationella veteraner av det psykosociala stöd som 

SSHF idag endast erbjuder personal relaterat till IMI samt deras anhöriga. 
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SSHF:s besked till individer och familjer med ett sådant behov, blir idag att 

lagrum för tillfället saknas för att utge detta stöd. SSHF anser därför att 

lagrummet bör anpassas till den verklighet som råder för Försvarsmaktens 

nationellt insatta personal och deras anhöriga. Tidigare longitudinella 

undersökningar (AUX Analysis) har påvisat att skilsmässostatistiken för 

internationellt insatt personal sticker ut i negativ bemärkelse i förhållande till 

kontrollgruppen. Vår bild är att liknande påfrestningar på nära relationer också 

uppstår inom ramen för det nationella perspektivet - under långa övningsperioder 

med frånvaro från hemmet och familjen. SSHF:s psykosociala stöd genom PREP-

kurser för par, enskild rådgivning samt parterapi skulle – förutsatt att lagrummet 

möjliggjorde detta - kunna utgöra ett viktigt komplementärt stöd till denna 

målgrupp. 

 

Sveriges Veteranförbund 

Frågor rörande nationella veteraner bör i första hand hanteras genom det 

utvecklande system av nationella lagar, regler, ansvarsförhållanden och strukturer 

som finns på området. Detta är ett heltäckande system i jämförelse med hur det 

ser ut för de internationella veteranerna. Rörande nationella veteraner finns 

etablerade aktörer och former för samverkan genom t.ex. arbetsgivare och 

fackliga organisationer. Stödet för de internationella veteranerna tillhandahålls i 

högre grad genom frivilligorganisationer och ideella insatser. Liknande 

förhållanden råder också när det gäller frågor om organisatorisk kapacitet och 

resurstilldelning. Flera av de aktuella frågorna kopplade till nationella veteraner 

hanteras mer effektivt, rättssäkert och hållbart inom ramen för de utvecklade 

rutiner som finns avseende t.ex. arbetsgivaransvar, arbetsvillkor och arbetsmiljö. 

  

Nationella respektive internationella veteraner utgör delvis olika storheter och det 

skulle i praktiken bli svårt att hantera alla aktuella behov och prioriteringar inom 

ramen för en och samma strategi. En sådan hantering skulle kunna leda till 

missförstånd och oklarheter, att behov ställs mot varandra samt att det blir svårare 

att utforma en inkluderande strategi som omfattar samtliga veterankategorier. 

  

Däremot ställer sig SVF helt bakom Invidzonens förslag om att deras 

informationsstöd och informationsverktyg bör omfatta såväl internationella som 

nationella veteraner. Rörande denna viktiga fråga finns det inga motsägelser i 

likhet med dem som redovisats ovan. 

  

På sikt vore det en bra idé om en nationell arbetsgrupp kunde etableras för att 

hantera de utestående frågorna rörande förhållandet mellan FM:s internationella 

och nationella veteraner. Denna bör samordnas av regeringskansliet och inkludera 

FM samt de fyra nationella veteran- och anhörigorganisationerna. Arbetsgruppen 

bör bl.a. gå på djupet med nödvändiga definitionsfrågor och arbeta i nära 

samverkan med de övriga utsändande myndigheterna. Dagens oklarheter behöver 

hanteras och redas ut för både den enskilde veteranens och det nationella 

systemets skull. Detta gäller inte minst frågan om förhållandet mellan 

veteranbegreppet och olika beredskapsgrader.  
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Försvarsmakten 

Försvarsmakten beslutade tidigt att ha en inkluderande veterandefinition då alla i 

Försvarsmakten bidrar till att lösa myndighetens uppgifter. Dock kan konstateras 

att lagstiftningen gör att vissa stödåtgärder och system bara omfattar 

utlandsveteraner.  

 

Frågan om nationella veteraner och stödsystem för personal som bidrar till skarpa 

operationer inom rikets gränser har aktualiserats i ljuset av det försämrade 

säkerhetsläget i vårt närområde. Försvarsmaktens personal deltar idag vid 

verksamhet som i ett antal hänseenden liknar utlandsinsatser där man är borta från 

sin hemort under längre perioder, sekretessen är högre och riskerna upplevs mer 

påtagliga. Samtidigt innebär trots allt de internationella insatserna vanligen en 

betydligt längre frånvaro från familj och anhöriga samt en avsevärt mer 

påfrestande insats- och arbetsmiljö. 

 

Försvarsmakten kan, inom ramen av ordinarie arbetsgivaransvar, utveckla vissa 

delar av stödet till personalen vid nationella operationer.  

Det bör dock övervägas att ge Försvarsmakten en uppgift att utreda hur en 

breddning av målgruppen för stödåtgärder tillhandahållna av de nationella 

veteran- och anhörigorganisationerna inom ramen för statsbidrag skulle kunna se 

ut. De nationella veteran- och anhörigorganisationerna har både förmågan och 

intresset att komplettera och bredda sin verksamhet till att även omfatta nationella 

veteraner om det skulle bli aktuellt. 

 

Därutöver ser Försvarsmakten att frågan kan ses ur ett bredare perspektiv än 

enbart nationella operationer. Frågan bör analyseras och hanteras även i 

Försvarsmaktens planering och hantering av personalfrågor under höjd beredskap. 

Från sekventiell aktivering till fullskalig aktivering. 

 

Inrättandet av ett rekreationscentrum likt det norska 

 

I SOU 2014:27 (s35) framgår att ett samarbete med den norska 

veteranverksamheten i Baereia (Forsvarets veteransenter) bör övervägas samt att 

Sverige på sikt bör överväga att utveckla motsvarande verksamhet.  

Frågan har aldrig fått sin avdömning.  

 

Det finns flera krafter som driver denna fråga. För närvarande finns bl.a. en aktör, 

Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne, som med hjälp av en civil sponsor är beredd 

att bygga ett hotell- och konferensanläggning i Täby. Logi för upp till 200 

personer, gemensamhetsutrymmen, mötesfaciliteter och stämningsfull 

minnesplats som utan kostnad skulle hyras ut till någon driftansvarig för att 

inhysa ett mötes- aktivitets- och rekreationscentrum för veteraner och anhöriga. 

Enligt visionen som aktören har skulle anläggningen även härbärgera en 

forskningshub, rekreation och träning. 
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De nationella veteran- och anhörigorganisationerna önskar framföra följande i 

denna fråga: 

 

Idrottsveteranerna 

Avseende rekreationscentrum har IDV på ett principiellt plan alltsedan start varit 

positivt inställt till ett rekreationscentrum för veteraner, detta innefattar således 

även den av Stiftelsen Jesper Lindbloms minne redovisade visionen. IDV anser 

dock att frågan om ett rekreationscentrum behöver beredas ytterligare – gärna i 

nära samråd med de fyra veteranorganisationerna – för att klarlägga 

förutsättningar för placering, drift, finansiering, utformning etc. 

 

Invidzonen 

IZ ser en stor potential med ett veteran- och anhörigcenter i enlighet med Jesper 

Lindbloms minnesfonds projekt. Vi ser värdet för oss organisationer som arbetar 

med närliggande frågor att genom ett sådant center bedriva verksamhet till 

förmån för anhöriga och veteraner i nära samarbete med varandra vilket skulle 

gynna den utsände och dennes anhöriga.  

Svenska Soldathemsförbundet 

SSHF anser att frågan om ett rekreationscentrum i likhet med Norges 

Veterancentrum bör beredas en omfattande utredning innan eventuella beslut 

fattas att inrätta ett sådant – oaktat vilken aktör som sedan står för finansiering, 

projektering, entreprenad, drift och koordinering av verksamhet. SSHF anser att 

det bör åligga initiativtagaren till ett sådant centrum, att i nära dialog med FM 

genomföra en behovs-, målgrupp-, och konsekvensanalys, däribland en 

redogörelse av hur en verksamhet som byggts upp under de senaste tio åren, till 

stöd för målgruppen kan komma att påverkas av en eventuell etablering. 

Erfarenheter och slutsatser från liknande veterancentran/boenden för veteraner i 

Danmark, bör också ingå i denna analys liksom kostnadseffektiva alternativ till 

ett rekreationscentrum, med utgångspunkt taget i redan uppbyggd 

arbetsorganisation/infrastruktur för ändamålet; dvs hur kan befintliga anhörig- 

och veteranorganisationer mfl – och till vilken kostnad –uppnå samma önskade 

uteffekt som ett tänkt rekreationscentrum?    

Sveriges Veteranförbund 

SVF anser att behovet av en inkluderande och lyhörd behovs- och 

genomförandeanalys kvarstår. Detta motiveras både av resonemanget i de tidigare 

veteranutredningarna och det faktum att frågan är levande inom 

veterankollektivet. En sådan analys skulle sen kunna utgöra ett heltäckande, 

transparant och respektfullt underlag för framtida överväganden och beslut. De 

förslag som har funnits och finns på området bör särskilt beaktas när frågan 

analyseras. Ett nationellt centrum skulle ha flera kända fördelar. Samtidigt finns 

det kritiska behov och prioriteringar på veteranområdet som också behöver 

hanteras. 
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Det högaktuella projekt rörande ett veterancentrum som har presenterats av 

Stiftelsen Jesper Lindbloms minne bör ägnas stor uppmärksamhet när denna fråga 

bereds inom ramen för strategiarbetet. Detta mycket intressanta initiativ kan 

utgöra svaret på de flesta av de behov och frågor som finns kopplade till det 

mångåriga resonemanget om ett nationellt veterancentrum. Stiftelsen har på ett 

mycket professionellt och generöst sätt öppnat upp för en inkluderande dialog 

med både utsändande myndigheter och de nationella veteran- och 

anhörigföreningarna. Vissa grundläggande frågor behöver belysas ytterligare och 

ges långsiktigt hållbara svar, såsom driftsform, primära målgrupper och 

inkluderande utformning. När det gäller driften så är erfarenheterna från Norge i 

det närmaste entydiga. Ansvariga aktörer i vårt grannland betonar vikten av att 

FM har ett långsiktigt huvudansvar. Inom ramen för denna ordning kan 

samverkansformer med de övriga utsändande myndigheterna utarbetas. 

 

Försvarsmakten 

Försvarsmakten har ett etablerat samarbete med veteranadministrationen i Oslo 

som styr verksamheten vid Forsvarets veteransenter.  

Gällande inrättande av ett rekreationscentra likt det som finns i Norge har 

Försvarsmakten i sitt remissvar (2015-05-28, FM2015-2387:2) på 

veteranutredningens slutbetänkande gjort följande ställningstagande:  

 

”Försvarsmakten ställer sig avvisande till förslaget om att inrätta ett veterancenter 

i likhet med det som finns i Norge.  

Våra nordiska grannar (Danmark och Norge) har identifierat vissa problem runt 

sina veteranhem/veterancenter då vissa veteraners veteranidentiteter cementerats 

genom ett överutnyttjande av dessa, vilket riskerar att motverka integrering i 

samhället. Det finns idag fungerande kamratstödsstrukturer i regi av ideella 

krafter som verkar för att fånga upp veteraner och vid behov stödja i 

återintegreringen i samhället.  

Försvarsmakten anser vidare att ett decentraliserat system, baserat på chefsansvar 

– kamratskap och närhetsprincipen, är att föredra framför ett system baserat på en 

central instans frikopplad från ordinarie stödstrukturer.  

I utredningen nämns inget runt finansieringen av ett eventuellt veterancenter 

vilket nogsamt bör utredas ifall regeringen avser gå vidare med denna fråga.  

Dock är Försvarsmakten positiv till att ideella krafter engagerar sig i 

veteranfrågan och initiativ helt friställda från svenska myndighetsstruktur är med 

rätt fokus av godo. ” 

 

Denna frågeställning kan inte inrymmas i given ekonomisk ram, varför den 

hamnar utanför underlaget till veteranstrategin. Försvarsmakten kommer inte att 

inkläda sig ansvar för ett dylikt etablissemang utan tilläggsanslag och ett direkt 

uppdrag från politisk sida.  

 

I tillägg till tidigare ställningstagande vill Försvarsmakten dock framföra att ett 

tydligt politiskt beslut i denna fråga skulle vara av godo.  

 



 

 

Beslut Bilaga 1 
Datum Beteckning  

2022-09-30 FM2022-20689:1 

         

Sida 7 (10) 

 
 

         

Säkerhetsskyddsklass  

                  

 

Ex    (   ) 

 

 

Andra myndigheters personal 

 

Dagens veteranpolitik har sitt ursprung i veteranasoldatutredningen från 2008. I 

kölvattnet på utredningen kom Regeringens proposition 2009/10:160 Modern 

personalförsörjning för ett användbart försvars – vissa frågor om Försvarsmaktens 

personal, som utgör förarbete till lagen (2010:44) om Försvarsmaktens personal 

vid internationella militära insatser och relaterad förordning.    

 

Veteranpolitiken vilar idag i hög grad på ett departement och omfattar i flera 

avseenden bara Försvarsmaktens personal, förutom bland annat vad gäller 

firandet av veterandagen och det nationella veteranmonumentet Restare på 

Djurgården vilka omfattar samtliga utsändande myndigheters personal.  

 

Förslagen i SOU 2014:27 – Svensk veteranpolitik – ett ansvar för hela samhället 

blev aldrig verklighet. Detta innebär att civila myndigheters ansvar inte är reglerat 

på samma sätt som Försvarsmaktens (ex uppföljningsansvar), vilket innebär att 

stödet till personalen efter insats utformas utifrån delvis andra förutsättningar. 

Man har inte heller samma uppdrag att stödja ideella organisationer som 

kompletterar myndighetens verksamhet.  

 

De ideella samarbetsorganisationerna önskar framföra följande i denna fråga: 

 

Idrottsveteranerna 

IDV är på ett principiellt plan positivt inställt till ett mer omfattande veteranstöd 

för civila myndigheters personal.  

 

Med det sagt vänder sig IDV dock mot en ordning där försvarsdepartementet, 

Försvarsmakten och militära veteranorganisationer driver dessa frågor, utan de 

bör lämpligen drivas av civila företrädare och i framtiden vara under civil 

ledning. Dels för att det är de som är bäst lämpade att uttrycka sina behov, dels 

för att de militära myndigheternas resurser inte ska avledas från de militära 

veteraner som är i behov av stöd. 

 

Vid en resursavvägning är det därför en absolut självklarhet för IDV att ett utökat 

stöd till nationella militära veteraner och nationellt sårad militär personal jämlikt 

diskussionsfråga 1 ovan, ska prioriteras framför ett utökat stöd till civila 

myndigheters personal. 

 

Anledningen härför är följande. Den militära professionen skiljer sig så till sitt 

upplägg, genomförande och sina krav att det utökade veteranstödet utgör ett 

väsentligt grundskydd för den militära personalen. IDV noterar detta i sin dagliga 

verksamhet och kan konstatera att dess stöd i vissa fall varit avgörande för att 

hela sårade veteraner. 

 

I samband med den förändrade strategiska inriktningen mot ett nationellt försvar 

ökar också behovet av ett utökat stöd för nationella veteraner. 
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Civila myndigheters personal verkar visserligen utomlands, men den 

omständigheten i sig bör inte medföra ett veteranstöd av militär omfattning, 

särskilt som de inneboende svårigheter som utlandsvistelsen medför också typiskt 

sett kompenseras ekonomiskt och med andra därför avsedda förmåner. Kvar är 

eventuella svårigheter behäftade med tjänstgöringen. Av detta kan konstateras att 

civila myndigheter verkar i andra lägre konfliktskalor, utan offensiva uppgifter, 

med företrädelsevis s.k. enskilda rotationer alternativt i mindre 

”förbandsstorlekar” och därför inte utsätts för de skyddsvärda påfrestningar som 

är aktuell för militära veteraner. 

Sammantaget menar därför IDV att det inte är önskvärt med ett veteranstöd för 

civil personal.  

 

Invidzonen 

IZ anser att Sveriges stöd till anhöriga och veteraner på internationella insatser 

borde vara myndighetsöverskridande och jämlikt. Personal och anhöriga från 

andra utsändande myndigheter kontaktar IZ och efterfrågar information och stöd. 

IZ har under de senaste åren fått indikation på intresse från ett flertal andra 

myndigheter samtidigt som Polismyndigheten har valt att lämna ett långt 

samarbete rörande anhörigstöd till fredsfrämjande personal. Ett stöd som nu är 

efterfrågat och efterlyses av anhöriga och personal inom Polismyndigheten.  

  

Med en samlad övergripande strategi betr. anhörigstöd vid internationell 

tjänstgöring skulle tröskeln att satsa på anhörigstöd för övriga utsändande 

myndigheter bli lägre. En samlad strategi skulle möjliggöra ett sammanhållet och 

kostnadseffektivt stöd.  Anhörignätverket blir mer resursstarkt om fler utsändande 

myndigheter ingår samt skapar det en normalisering kring yrken som tjänstgör 

internationellt. IZs befintliga och under många år upparbetade aktiviteter kan 

anpassas för fler utsändande myndigheter, dock kan stödet se ut på olika sätt och 

med stöd av olika aktörer. Det primära för IZ är att anhörigstöd är tillgängligt för 

alla som har någon som tjänstgör under en internationell insats, utsänd via en 

svenska myndighet.  

Svenska Soldathemsförbundet 

SSHF har inga synpunkter att inlämna avseende ovanstående fråga. 

Sveriges Veteranförbund 

Framväxten av en nationell och integrerad veteranpolitik utgjorde en milstolpe 

när det gäller Sveriges arbete med veteranfrågor. Det tog nästan 70 år att utveckla 

ett samlat politiskt förhållningssätt. Låt det nu inte ta längre tid än nödvändigt att 

utveckla en heltäckande och inkluderande nationell strategi som omfattar alla de 

utsändande myndigheterna samt alla veterankategorier. 

  

En sådan strategi skulle också förhålla sig på ett mer konsekvent sätt till Sveriges 

syn på vikten av en allomfattande ansats när det gäller internationella 

fredsoperationer. Veteranstrategin bör med andra ord utformas utifrån riksdagens 
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beslut rörande veteranpolitiken och på ett sådant sätt att genomförandet av 

politiken – och i förlängningen strategin – samordnas mellan departement, 

myndigheter och frivilligorganisationer. 

  

Sveriges kultur med behovsbaserad och kvalitetssäkrande nationell samverkan 

utgör ett annat starkt argument för en samlad strategi. Det finns väl fungerande 

och utvecklade former för samverkan inom nästan alla delområden när det gäller 

landets bidrag till internationella fredsinsatser. Det vore olyckligt om en första 

nationell veteranstrategi istället blir exkluderande och inte bidrar till att skapa 

incitament för nödvändig samverkan på området. Utifrån den enskilde veteranens 

perspektiv och behov bör en nationell strategi vara samlad och inkluderande. 

Individen bör sättas i centrum och inte eventuella behov som skiljer sig åt mellan 

de utsändande myndigheterna. 

  

Stora delar av innehållet i såväl veteranpolitiken som veteranstrategin handlar om 

gemensamma initiativ, förhållningssätt och lösningar. Detta gäller t.ex. den 

gemensamma veterandagen, den gemensamma veteranmottagningen och 

gemensamma former för samhälleligt kompetensomhändertagande. Strategins 

olika delområden har nära kopplingar till varandra och berör enkelt uttryckt 

samtliga veteraner. En samlad strategi skulle dessutom på ett mer effektivt och 

ändamålsenligt sätt kunna bidra till ökad medvetenhet och förståelse hos 

allmänheten rörande Sveriges bidrag till internationell fredsfrämjande 

verksamhet. 

  

Sist men inte minst så finns det en kritisk och avgörande utveckling som även den 

talar starkt för en samlad strategi. Allt fler svenska veteraner sänds numera ut 

genom mer än en utsändande myndighet under sin karriär, d.v.s. en officer eller 

polis kan även delta i internationella insatser genom till exempel MSB:s eller 

FBA:s försorg. Den enskilde veteranens utsändandemönster kan över tid 

utvecklas till ett överlappande grenverk av utlandsuppdrag, inte minst om 

personen i fråga presterar väl och besitter kritisk kompetens. Detta leder 

ofrånkomligen till svåra avvägningar och gränsdragningsfrågor rörande 

långsiktiga statliga ansvarsförhållanden och eventuella uppkomna behov av stöd 

och vård. En samlad nationell veteranstrategi skulle avsevärt underlätta 

hanteringen av dessa viktiga frågor. 

 

Försvarsmakten 

Försvarsmakten har i sitt remissvar på veteranutredningens slutbetänkande (2015-

05-28, FM2015-2387:2) framfört följande: 

 

”Försvarsmakten ser behovet av utredningens förslag och anser att det är 

angeläget att skapa en ökad trygghet för civila som deltar i internationella insatser 

viket förhoppningsvis leder till en positiv utveckling av veteranpolitiken.” 
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Försvarsmakten står fast vis sin uppfattning och skulle välkomna att andra 

utsändande myndigheters personal också på ett mer aktivt och konkret sätt 

omfattas av veteranpolitiken.  

 

Utformning av det slutliga dokumentet 

 

Sveriges veteranförbund vill slutliga framföra sin syn på hur det slutliga 

dokumentet bör utformas.  

  

SVF vill genom sin röst i underbilagan kraftigt understryka hur viktigt det är att 

det slutliga dokumentet utformas som en nationell strategi eller möjligen en 

handlingsplan. Det vore minst sagt olyckligt om detta viktiga arbete utmynnar i 

en skrivelse eller en så kallad informationsbroschyr till riksdagen. Den formen av 

dokument fyller en viktig funktion inom statsförvaltningen, men den är inte 

optimal när det gäller den långsiktiga hanteringen av de svenska veteranfrågorna. 

  

Den nationella veteranpolitiken och Sveriges veteraner förtjänar en strategi som 

kan levandehållas, diskuteras och uppdateras allt utifrån hur politiken och 

insatsverksamheten utvecklas och förändras. Behovet av en gällande nationell 

veteranstrategi kommer att finnas så länge Sverige bidrar med personal och andra 

resurser till internationella freds- och krishanteringsoperationer. Låt oss med 

gemensamma krafter se till att vi når ända fram när vi nu har investerat så mycket 

i den här nödvändiga och viktiga processen.    



 

 

 

Beslut Bilaga 2 
Datum Beteckning  

2022-09-30 FM2022-20689:1 

         

Sida 1 (1) 

 

  

       

Säkerhetsskyddsklass  

                   

 

Ex    (   ) 

 

 

Referenslista till Försvarsmaktens underlag till regeringens veteranstrategi 

 

1. RB2022 pkt 16 

2. SC-uppgift 149-464 

3. Allmänheten om utlandsveteraner (2021). Stockholm: Kantar Public. 

4. Bjurström, E. (2022). Myten om den sjuke veteranen – En akademisk 

’citique’ av Försvarsmaktens Veterancentrums forskning om 

utlandsveteraner. Solna: Karolinska Institutet. 

5. Försvarsmaktens handlingsplan för stöd till veteraner. 01 800:58529. 

(2011). Försvarsmakten. 

6. Försvarsmaktens verksamhetsplan. FM2020-18169. (2021). 

Försvarsmakten.  

7. Handbok Personaltjänst Grunder. FM2019-6282:1. (2019). 

Försvarsmakten. 

8. Marknadsplan 2022 – Försvarsmaktens personalavdelning. (2022). 

Försvarsmakten. (Arbetsdokument – HKV LEDS PERS) 

9. Prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar. 

(2009). Regeringen. 

10. Prop. 2016:17/180 En modern och rättssäker förvaltning – ny 

förvaltningslag (2016). Regeringen. 

11. SFS 2010:449 Om Försvarsmaktens personal vid internationella militära 

insatser (2010). Sveriges riksdag. 

12. SFS Förvaltningslagen 2017:900. (2017). Sveriges riksdag. 

13. Tillberg, L. (2020). Uppdrag Veteran, CSMS. Stockholm: Swedish Centre 

for Studies of Armed Forces and Society. 

14. Totalundersökning – Utlandsveteraner (2022). Stockholm: Kantar Public. 

15. Utdrag från personalhanteringssytem Prio. (2021). Försvarsmaktens 

Veterancentrum. Försvarsmakten. 

16. Pethrus CM, Johansson K, Neovius K, Reutfors J, Sundstrom J, Neovius M. 

Suicide and all-cause mortality in Swedish deployed military veterans: a 

population-based matched cohort study.  

BMJ Open 2017;7(9):e014034.  

17. Pethrus CM, Vedtofte MS, Neovius K, Borud EK, Neovius M.  

Pooled analysis of all-cause and cause-specific mortality among Nordic 

military veterans following international deployment.  

BMJ Open 2022;12(4):e052313.  

18. Pethurs CM, Frisell T, Reutfors J, et al.  

Violent crime among Swedish military veterans after deployment to 

Afghanistan: a population-based matched cohort study.  

Int J Epidemiol. 2019;48(5):1604-1613.  

19. Pethrus CM, Reutfors J, Johansson K, et al.  

Marriage and divorce after military deployment to Afghanistan: A matched 

cohort study from Sweden.  

PLoS One. 2019;14(2):e027981.  
 


