
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE 

FÖRSVARSMAKTENS 
VETERAN- OCH ANHÖRIGARBETE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
140423 

 

Anders Stach 
FM Veteranenhet 



WWW.FORSVARSMAKTEN.SE 

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE 

2009 2010 2014 2013 2012 2011 

1948     1956     1992                  2011     Existerande verksamhet 

Införandeplaner 
 



WWW.FORSVARSMAKTEN.SE 

Försvarsmaktens syn på och relation till veteranen 

En relation från GMU till graven 
”En god ambassadör” 

”Sverige är stolta över dig” 

”Försvarsmakten vill behålla kontakten med Dig!” 

”Du kan lita på att få hjälp om det behövs” 
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SVERIGES 
UTLANDSVETERANER 

”En veteran är en 
resursstark person  
som har deltagit i några av 
de mest dramatiska 
händelserna i världen.  
Veteranerna förtjänar 
samhällets erkänsla och 
respekt.” 
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  Riksdagen styr och samordnar en fastställd 
förankrad veteranpolitik 

  Veteranen är en god ambassadör för FM 
verksamhet, en person med högt meritvärde 

  Koordinering av FM veteran- och anhörigstöd 
genomförs kvalitativt, effektivt och proaktivt 
funktionellt 

  Ideella organisationer känner stort engagemang  
i veteran- och anhörigarbetet 

  Sveriges veteran- och anhörigstöd är ändamåls-
enligt, erkänt och vilar på vetenskaplig grund 

MÅL 
FM VETERAN- & ANHÖRIGARBETE 
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Chef 

Ledning/ 
planering 

Veteran Anhörig Uppföljn. 

•  Inrikta 
•  Styra 
•  Koordinera 

Förvalta 
•  Forsknings-

samordning 

•  Stöd, råd & 
vägledning 

•  Mental hälsa 
•  Meritvärde 
•  Ceremoni, 

medaljer 
•  Samordning 
•  Utbildning 
•  Utveckling 

•  Stöd, råd & 
vägledning 

•  Samordning 
•  Utbildning 
•  Utveckling 

•  Uppföljning före – 
under – efter insats 

•  Hemkomst 
•  Mental hälsa 
•  Återträffar 
•  Enkäter  
•  Statistik 
•  Rehab ej anställda 
•  Koncept, utveckla 

Krisstöd; Enhetens samlade förmåga och kompetens ska kunna nyttjas i/inom hela FM vid behov 

FM VETERANENHET 
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UPPDRAG FM VETERANENHET 

•  Implementera Sveriges veteranpolitik i FM 

•  Utveckla och implementera FM veteranstrategi 

•  FM kompetenscentra  veteran, anhörig 

•  Säkerställa stöd, råd och vägledning till FM veteraner och deras 

anhöriga före, under och efter insats 

•  Följa upp FM veteraner (Lagstadgat uppföljningsansvar) 

•  Utveckla ”veterankraften”/meritvärde - personalförsörjning, folklig 

förankring 
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FM Veteran- & Anhörigstöd 
– en funktionell helhet 

Försvarsmakten 
35 organisationsenheter/förband 

 
Försvarshälsan  

4 regioner 
 

Målgrupp:  Veteraner & anhöriga 

STRA/OP nivå:  FM Veteranenhet 

Förbandsnivå:  Lokala samordnare, 

  HR-specialist rehab 

  Försvarshälsan 

Ideella organisationer 
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FM VETERANSTRATEGI 
  Veteranen är en resursstark person vars 

meritvärde skall värdesättas 
  Veteranarbetet inrymmer de anhöriga 
  Veterandefinitionen är inkluderande 
  Veteranarbetet genomförs decentraliserat 
  Veteranarbetet genomförs preventivt 
  Veteranarbetet genomförs tillsammans 

med andra myndigheter och aktörer 
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