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Sändlista 
 
 

 
  
Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområdet 
(en bilaga). 
 
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna har undersökt hur veteraner upplever att de blir 
bemötta av samhället och svenska myndigheter när de kommer hem ifrån sin 
utlandstjänstgöring. Undersökningen omfattar 786 veteraner som i sin helhet besvarade 
undersökningen.  
 
43 % av veteranerna som ingått i undersökning tycker att Försvarsmakten har bemött dem bra 
eller mycket bra efter deras utlandstjänstgöring. 22 % tycker att Försvarsmakten har bemött 
dem mindre bra eller dåligt, medan 36 % ger Försvarsmakten godkänt. 
 
Ser man till övriga myndigheter är det bara 10 % av veteranerna som tycker sig blivit bra eller 
mycket bra bemötta. 24 %, var fjärde veteran, säger sig ha blivit mindre bra eller dåligt 
bemötta. 
 
Av allmänheten bemöts en del veteraner med ett tack och ett intresse, men många rapporterar 
om att de möts med ointresse, får utstå skällsord som ”mördare” eller på annat sätt blir 
ifrågasatta för sin utlandstjänst. En tredjedel av veteranerna uppger att de blir bemötta med 
oförståelse eller brist på respekt av samhället. Var tionde har fått utstå och förväntats kunna 
försvara sig mot ifrågasättande av den politik som är bakgrunden till Sveriges internationella 
engagemang. 
 
Undersökningen visar att det fortfarande finns en betydande okunskap hos allmänheten om 
bakgrunden till Sveriges deltagande i fredsfrämjande insatser, vilket på ett negativt sätt 
påverkar personalen vid hemkomsten från deras uppdrag. 
 
Detaljerat resultat av undersökningen framgår av bilaga. 
 
 
 
Anders Ramnerup 
Generalsekreterare 
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Sändlista: 
 
Riksdagen 
Försvarsutskottet (avsedd för Allan Widman) 
      
Regeringen 
Försvarsminister Karin Enström 
 
Myndigheter 
Regeringskansliet/Försvarsdepartementet (Avsett för Eva Hjortendal-Hellman) 
Försvarsmakten (C INS, PERSS – Veteran, FM HRC, FömedC - Försvarspsykiater Helena Prochazka                  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   
Rikspolisstyrelsen      
Kriminalvården 
Folke Bernadotteakademin 
Försvarshögskolan 
 
Ideella organisationer 
Svenska Soldathemsförbundet          (info@soldathem.org) 
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund          (olofsson.marsta@tele2.se) 
Invidzonen               (info@invidzonen.se) 


