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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa och undersöka hur kongoveteraner upplevde sin 

hemkomst efter genomförd insats i Kongo under första delen av 60-talet. Studien riktade in 

sig på hemkomstverksamhet, vård och mötet med det civila Sverige. Metoden som användes i 

studien var semistrukturerade intervjuer. Det genomfördes intervjuer med fem veteraner från 

olika bataljoner. Resultatet visar att veteranerna genomgick samma hemkomstverksamhet 

oavsett vilket bataljon de hade tillhört. Vården som soldaterna fick efter avslutad insats var i 

stort obefintlig. Veteranerna upplevde mötet med den civila befolkningen som relativt enkel 

då det inte pratades om kongoinsatsen i större utsträckning. En del svenska medier målade 

upp en bild av insatserna i Kongo som veteranerna inte kände och detta medförde ett behov av 

att kunna möta den kritik som riktades mot insatserna. Detta var en av orsakerna att 

föreningen Kongoveteranerna bildades på 1980-talet. Situationen för kongoveteraner idag 

upplevs av majoriteten av informanterna på ett mycket bättre och positivare sätt då det skett 

en utveckling inom både statens ansvarstagande och Försvarsmaktens agerande mot dem. 

Veteranernas berättelser lyfte även att det finns soldater ute i samhället som lider än idag av 

en insats de genomförde för över 50 år sedan.  
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1. Inledning 

Sverige har efter andra världskriget deltagit i flera internationella militära operationer. Detta i 

syfte för att skapa fred och frihet samt värna om de mänskliga rättigheterna. De FN-insatser 

som svenska soldater har deltagit i har varit olika vad gäller stridskontakter, skador och 

förluster för de deltagande soldaterna. Innan en insats sker tar riksdagen ett beslut, det är 

således de styrande i Sverige som beslutar att svenska soldater ska åka på internationell 

tjänstgöring och inte Försvarsmakten. Det har sedan 1956 omkommit 82 svenska soldater som 

har deltagit i internationell tjänstgöring och det är flest av dem som har omkommit i Kongo. 

Den första som omkom tjänstgjorde i Korea som fredssoldat och den senaste soldaten som 

omkom var i Afghanistan.
1
  

Sverige har idag över 100 000 män och kvinnor som har varit i världen för att försöka skapa 

ett bättre liv med bättre förutsättningar för folk världen över. 82 stycken kom inte hem med 

livet i behåll och ett flertal har blivit skadade, både psykiskt och fysiskt. Hur fort en person 

mentalt återgår till vardagen efter en insats är olika beroende bland annat på upplevda 

händelser. Några behöver mer stöd än andra för att bearbeta de upplevelser man varit med om 

och för vissa blir vardagen aldrig detsamma igen.  Hur kan och ska staten på bästa sätt hjälpa 

och stötta de utlandsveteraner som kommer tillbaka efter en genomförd insats i utlandet. En 

insats som riksdagen har beslutat om. Det är viktigt att ha i åtanke att det inte är 

Försvarsmakten och soldaterna som beslutar om en insats ska genomföras, utan det är den 

svenska riksdagen. Då militärer kommer från rikets alla hörn är det även viktigt att de 

styrande ser till att information om insatsen går ut i medier för att kunna ge kunskap till 

civilbefolkningen om vad som sker och varför det sker. Om detta inte görs kan det uppstå 

oklarheter kring Försvarsmakten och dess insatser. Oklarheter i brist på kunskap kan leda till 

att civila bygger upp ett agg mot militärer i Sverige, samtidigt som brist på kunskap försvårar 

mottagandet av utlandsveteraner. En problematik som kan uppstå i samband är att soldaten 

inte får ett erkännande för sin insats. En soldat kan komma hem med traumatiska minnen och 

på detta vis ha svårt att se sin egen insats. Om soldaten saknar både ett inre och ett yttre 

erkännande kan detta leda till att soldaten isolerar sig och sina tankar, därigenom kan soldaten 

bli lidande resten av sitt liv.  

 

                                                           
1
 Försvarsmakten, Avlida i utlandsstyrkan (Hämtad 2017-12-09) 
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Så här ser det oftast ut idag efter en genomförd internationell insats. När en soldat har avslutat 

sin tjänstgöring i utlandet genomgår hen ett hemkomstprogram som oftast sträcker sig över 

två till tre dagar. Under dessa dagar genomförs psykologsamtal, ibland individuellt och 

gruppsamtal med de medlemmar man haft i sin grupp. Soldaterna genomgår även en 

läkarundersökning samt en föreläsning som handlar om mental hälsa. Denna process kallas 

för uppföljning 1. Efter ett par månader genomförs uppföljning 2 med liknande inslag. Dessa 

uppföljningar är obligatoriska. 

2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa en större förståelse för hur kongoveteraner togs emot 

hemma i Sverige efter genomförd insats. Insatsen är en av de blodigaste Sverige deltagit i och 

jag ville därför undersöka den hemkomstverksamhet och vård personalen fick efter avslutad 

tjänstgöring i utlandsstyrkan samt mötet med civila Sverige. Genom att undersöka soldaters 

upplevelser från hemkomst, vård och möte med det civila kan man jämföra detta resultat med 

dagens forskning kring soldaters upplevelser om hemkomstverksamhet, vård och mottagande 

för personal från utlandsstyrkan.  

2.1 Frågeställning 

Hur upplevde FN-soldaterna mötet med det civila Sverige vid hemkomst?   

Hur såg hemkomstverksamheten ut?  

Vilken vård erhöll de svenska FN-soldaterna vid hemkomst?  

Hur ser vårdmöjligheten ut idag?  
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3. Metod 

I min uppsats har jag valt att använda mig av intervjuer av en semistrukturerad karaktär. 

Semistrukturerade intervjuer karakteriseras som en kvalitativ metod. Jag valde att använda 

mig av denna typ av intervjuteknik då jag inte vet hur veteranerna kommer att svara på de 

frågor jag ställer. Genom att använda mig av en semistrukturerad intervju som teknik har jag i 

förväg bestämt vilka områden som ska tas upp men även vara öppen för olika följdfrågor.
2
 Då 

jag ska undersöka soldaters upplevelser av hemkomsten och mötet med civila Sverige är 

kvalitativ metod passande ”för att ge insikt om informanternas egna erfarenheter, tankar och 

känslor.”
3
 Genom att använda en kvalitativ metod kommer forskaren närmare inpå 

informanterna än genom en kvantitativ metod. En risk med denna typ av metod är att känsliga 

ämnen kan komma upp och skapa en dålig känsla och upplevelse för informanten. För att 

motverka situationer som kan upplevas negativt av informanten krävs det förkunskap, känsla 

och kunnande från forskarens sida.
4
 

3.1 Etiska reflektioner 

Vid forskning ska man ta hänsyn till individens rättigheter och som undersökare har man 

vissa etiska regler att förhålla mig till. Det finns fyra tydliga krav utformade som ska följas då 

man genomför en undersökning. Dessa fyra krav är nyttjandekravet, informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.
5
  Monica Dalen presenterar, i sin bok, fem krav 

som går att koppla till vetenskapsrådets krav. De två extra som hon har med är, krav på skydd 

för barn och hänsyn till socialt svaga grupper.
6
  

Samtyckeskravet innebär att informanten själv väljer att delta i undersökingen utan några yttre 

påverkningar och att individen vet vad undersökingen ska handla om. Informanten har rätt att 

bestämma tid och villkor för att vara med. Personen har även rätt att avbryta sitt deltagande 

utan några negativa konsekvenser.
7
 Informationskravet syftar till att belysa informanten 

undersökningens helhet. Här får informanten information om syftet med studien, vilken metod 

som kommer att användas och att det är frivilligt att delta.
8
 Nyttjandekravet innebär att 

                                                           
2
 Dalen, Monica, Intervju som metod, 2., utök. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2015, 34 

3
 Dalen, 2015, s 14 

4
 Henricson, Maria (red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2012, s 85-86 
5
 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 

Vetenskapsrådet, 2002, sid 7 
6
 Dalen, 2015, s 25 

7
 Ibid, s 25 

8
 Ibid, s 26 
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information som samlats in inte för användas eller brukas för egenvinning eller andra icke-

vetenskapliga syften. Informationen får bara användas till forskningens syfte.
9
    

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna förbi anonyma i undersökningen. Ingen 

utomstående ska kunna genom att läsa studien ta reda på vem individen är.
10

  

3.2 Teori 

Jag har valt att använda mig av en historik teori i denna studie. Teorin bygger på begreppet 

mansålder och går att koppla till moraliskt historiebruk. Min teori är att efter en mansålder, en 

tidsperiod på ungefär 30 år,
11

 har det bildats en distans till en genomförd militär insats och att 

man nu kan se på insatsen ur ett annat perspektiv. Den syn och åsikt man hade eller 

fortfarande har beror på olika aspekter. I modern tid spelar mediernas presentation en stor roll 

för gemene invånares attityd till en militär insats.  

När Sverige som stormakt hade förlorat delar av Finland under Stora nordiska kriget, 1700-

1721, sökte Sverige revansch efter 20 år. Med stark propaganda, påtryckningar och mutor 

drevs förslaget igenom.
12

 Krigsmoralen hade någorlunda vänt knappt en mansålder efter 

nederlaget under Stora nordiska kriget. Sverige förlorade Finland till Ryssland 1809 i 

samband med Finska kriget. Ur ett svenskt perspektiv gjorde soldaterna flera goda insatser 

under kriget även om det hela resulterade i förlust i kriget och av Finland. Väl hemma efter 

kriget möttes soldaterna inte av ett varmt välkomnande. Många veteraner blev tvungna att 

flytta från sitt boende och flera levde under hårda och tragiska förhållanden. I Johan Ludvig 

Runebergs diktverk, Fänrik Ståls sägner, lyfts soldaters perspektiv fram av kriget. Han skriver 

om både fiktiva och riktiga personer. Detta verk, som kom drygt en mansålder, efter kriget 

blev för de veteraner som levde ett ”ovärderligt moraliskt erkännande.”
13

 Denna dikt skapade 

en upprättelse för soldaterna, både ett inre och ett yttre erkännande för deras insats. Det inre 

erkännandet kan finnas inom soldaten själv. Hen vet att hen har gjort ett bra jobb. Det yttre 

består av ett erkännande från civilbefolkningen, de styrande och medierna. Jag kommer att 

applicera denna teori, i min studie om kongoveteranerna, att efter en mansålder kan en militär 

insats ses ur ett nytt perspektiv.   

                                                           
9
 Vetenskapsrådet, 2002, s 14 

10
 Dalen, 2002, s 27 

11
 Nationalencyklopedin, Mansålder (Hämtad 2018-04-18) 

12
 Carlsson, Sten, Cornell, Jan & Grenholm, Gunvor, Den svenska historien. 6, Frihetstiden, 1719-1772, 

Bonnier, Stockholm, 1967, s 103-104 
13

 Dybelius, Anders, Ett hållbart minne?: historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009, Institutionen 

för historiska studier, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2012,Göteborg, 2012, s 35 
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3.3 Urval 

För att jag skulle kunna uppnå mitt syfte med uppsatsen samt ha möjlighet att besvara de 

frågor uppsatsen har var det relevant vilka undersökningens informanter bestod av. Då jag 

inte känner någon veteran som har varit i Kongo tog jag kontakt med ett par äldre kollegor 

inom Försvarsmakten och frågade dem om de känner någon som har varit där. Framgången 

hos dem var inte i den utsträckningen som jag hade hoppats på men jag blev hänvisad till 

föreningen Kongoveteranerna. När jag skulle söka kontakt där blev jag uppmanad av de äldre 

kollegorna att presentera mig själv som utlandsveteran, då detta kunde vara till min fördel. 

Här väcktes en fråga, varför skulle det hjälpa mig, som undersökande student, att presentera 

mig som utlandsveteran? Jag skrev ett mejl till föreningen där jag presenterade mig själv och 

vad syftet med mitt mejl var. Därefter fick jag samtala via telefon med en veteran från 

föreningen om vad syftet med uppsatsen var. Genom min kontaktperson på föreningen fick 

jag nummer till flera veteraner. Jag frågade efter mejladress till de informanter som eventuellt 

kunde tänka sig vara intresserade men hen berättade att inte alla använder datorer och ansåg 

att det var bättre om jag ringde till dem istället. Valet av informanter skedde genom ett så 

kallat strategiskt urval.
14

 Kriterier för att kunna delta i min undersökning som informant var 

således att man är en veteran från den tiden då Sverige bidrog med soldater till FN-styrkorna i 

Kongo under perioden 1960-1964, befattning på plats spelade ingen roll. I min undersökning 

intervjuade jag fem svenska FN-veteraner utav de cirka 6000 soldater som tjänstgjorde inom 

den svenska utlandsstyrkan under FN-flagg under Kongokrisen.
15

 

3.4 Avgränsning 

Det finns flera uppsatser om historiska och nutida konflikter. Där undersöks många gånger 

bakgrund, orsak och konsekvens. Jag valde i min uppsats att smalna av fokusområdet och 

rikta in mig på de svenska soldaterna. Ytterligare avsmalning gjordes då jag ville undersöka 

deras upplevelse från hemkomst, vård och mötet med det civila. Därför undersöks inte deras 

situation, uppdrag och upplevelser på plats i Kongo. Det spelar dock en betydande roll hur det 

faktiskt var på plats. Med detta menas, var det lugnt eller var det inte lugnt under den tiden 

svenska soldater var på plats i Kongo. Detta är viktigt i sammanhanget för att undersöka den 

mottagning soldaterna fick efter sin genomförda insats och för att skapa en förståelse utifrån 

deras perspektiv.  

                                                           
14

 Henricson, 2012, s 134 
15

 Carlén, Anders & Falk, Mattias, Svenskar i strid: veteranernas historier 1943-2011, [Ny utg.], Månpocket, 

Stockholm, 2013, s 43 
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3.5 Källor 

Mina Källor består av fem FN-veteraner som alla deltog under den FN-insats som utspelade 

sig i Kongo mellan åren 1960-1964. Alla informanter är över 77 år och är bosatta i olika delar 

av Sverige. Ur ett källkritiskt perspektiv kan man diskutera källornas utsagor då det de 

förmedlade utspelade sig för flera decennier sedan. Kommer de, idag, ihåg sina uppleveser, 

hur de kände och tänkte på 1960-talet?  

För att bevara deras anonymitet har namnen tagits bort och ersatts med namn från det 

fonetiska alfabetet, Adam, Bertil, Cesar, David och Erik. Jag sökte kontakt med nio veteraner 

varav fem kunde tänka sig att ställa upp. En av de informanter som deltog tackade först nej 

men ringde sedan tillbaka och meddelande att han kunde ställa upp på att bli intervjuad. Detta 

fenomen att flera tackade nej kommer att diskuteras mer under rubriken diskussion. Nedan 

följer en kort redovisning över de informanter som deltog i undersökningen.  

Adam: Soldat, deltog i två missioner i Kongo. 

Bertil: Soldat, en mission i Kongo. 

Cesar: Soldat, en mission i Kongo 

David: Officer, en mission i Kongo 

Erik: Soldat, en mission i Kongo  

Utöver dessa intervjuer har jag även mig av den dokumentärfilmen som gjordes av SVT 2014. 

I filmen får man följa flera veteraners återbesök till Kongo samt höra deras berättelser.   

3.6 Genomförande 

Oftast sker den första kontakten via mail med sina informanter innan intervjun tar sin plats. 

Då jag blev rekommenderad att ringa till mina informanter, då inte alla är tillgängliga via 

mail, fick jag presentera deras rättigheter och de etiska kraven som finns inom ramen för 

forskning. Efter att ha presenterat mig själv, deras rättigheter, de etiska forskningskraven, 

studiens övergripande syfte och tillvägagångssätt fick de tacka ja eller nej till att delta. Det 

genomfördes totalt fem intervjuer. Samtalen inleddes på ett allmänt och brett sätt för att skapa 

en trygg och säker känsla för mig och för informanten.
16

 Samtliga intervjuer var 

telefonintervjuer och de spelades in via en dator. Längden för varje intervju varierade mellan 

                                                           
16

 Kvale, Steinar. & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB, 2014, s 

165 
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20-45 minuter. När intervjuerna var klara började bearbetningen och analysen av det 

inspelade materialet. ”Analysen av intervjudata börjar i samband med utskriften av varje 

intervju.”
17

 Efter att ha transkriberat intervjuerna följde flera genomläsningar samtidigt som 

intervjun spelades upp. I samband med att läsa och lyssna samtidigt kan man uppmärksamma 

nyanser och förändringar i talet men även kontrollera att transkriberingen är korrekt. När 

transkriberingen var klar blev dessa dokument råmaterialet.
18

 

Det genomfördes ett stort antal genomläsningar för att skapa en förståelse för vad varje 

informant hade sagt. Genom upprepad läsning färgades meningar som gick att koppla till 

undersökningens syfte och frågeställning. Därefter sorterades de olika färgerna i varsitt 

dokument där fortsatt bearbetning genomfördes. Den analysmetod som användes heter 

meningskoncentrering. I detta skede bröts stycken ner till att bestå av några sammanhängande 

meningar eller enstaka ord för att bättre kunna tolka och förstå det som sades. Denna process 

kallas för meningsenhet.
19

  

3.7 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet innebär om resultaten som framkommit i undersökningen är pålitliga och att dessa 

resultat är reproducerbara för någon annan ifall hen använder sig av samma metodval och 

källor.
20

 Det förespråkas att en intervjustudie gärna ska bestå av fler informanter. Jag 

intervjuade fem kongoveteraner men det hade kunnat vara fler ifall de som blev tillfrågade 

inte hade svarat nej på frågan om att delta. Undersökningen lyckades nästan att beröra hälften 

av bataljonerna som var i Kongo. En fördel var att undersökningen berör soldater från de 

tidiga insatserna till de i slutet, detta kan ses som ett tecken på att en bredare bild finns utifrån 

syftet och frågeställningarna. Validitet inom forskning syftar till att om man har studerat det 

som är syftet och om frågeställningarna har blivit besvarade genom den metod man valt att 

använda sig av.
21

 I min studie användes intervju som metod, en semistrukturerad form som 

lämnade samtalet öppet för följdfrågor för att uppnå de mål som önskades.  

 

 

 

                                                           
17

 Henricson,2012, s 172 
18

 Dalen, 2007, s 69 
19

 Henricson, 2012, s 333 
20

 Kvale & Brinkmann, 2014, s 295 
21

 Henricson, 2012, s 473 
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4. Tidigare forskning 

Sverige har legat efter i forskningen kring hemkomna soldaters hälsa och hur de ska tas emot 

efter internationell tjänstgöring. Detta kan bero på att Sverige inte har varit i krig på över 200 

år. Sverige har därför under en period tittat på hur andra länder har skött sin verksamhet vad 

gäller hemkomsten av veteraner.
22

 Sverige som land har inte varit i krig och landet har inte 

mobiliserat sig för krig men den svenska militären har, genom FN och EU, befunnit sig och 

befinner sig i länder där krig råder. Detta har medfört att svensk personal har upplevt flera 

olika krigssituationer världen över för att efter genomförd insats återvända till Sverige och 

fortsätta livet. Två väl omskrivna insatsområden är Balkan, där Sverige har befunnit sig sedan 

1993, och Afghanistan sedan 2002. Sveriges veteranförbund fredsbaskrarna gjorde 2012 en 

undersökning för att undersöka soldaters upplevelse av bemötandet från myndigheter och 

civila Sverige.  

I den undersökning som veteranförbundet genomförde deltog 786, ca 75 % av de som blev 

tillfrågade. Undersökningen genomfördes via internet med frågor rörande bemötandet samt att 

det fanns möjlighet för veteranerna att skriva egna svar. Utav de 786 deltagarna valde 65 % 

att även skriva svar. Informanterna stäcker sig från insatsen i Gaza under 50-talet till insatsen 

i Afghanistan. Enligt organisationens undersökning framgår det att soldaterna är relativt nöjda 

med bemötandet, 60 % anser att bemötandet har varit bra och 40 % svarar att de har blivit 

bemötta med okunskap, oförståelse, brist på respekt och av ett ifrågasättande. 513 av 

informanterna valde att skriva egna svar på frågor där omkring hälften av svaren riktade in sig 

en negativ bild. De talar om en oförståelse och okunskap samt att vissa har blivit bemötta med 

ord som barnamördare, legosoldat och anklagad om att gå USA:s ärenden.
23

 Undersökningen 

visar att 21 % av informanterna ansåg att Försvarsmakten inte hade tagit emot dem på ett bra 

sätt samtidigt som 79 % ansåg sig ha blivit bemötta på ett bra sätt.
24

 Resultatet i denna 

undersökning visar på en skillnad mellan bemötandet från Försvarsmakten och andra 

myndigheter.  

Balkan blev under 1990-talet ett infekterat område där krig bröt ut. Det hela ledde till att 

omvärlden grep in och Sverige var en de många nationer som sände soldater för att delta i 

operationen. Det land där svenska soldater främst fick uppleva krigets vardag var i landet 

                                                           
22

 Regeringen, En svensk veteranpolitik del 2, s 414 
23

 Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst 

från missionsområde, 2013, s 1 
24

 SVF, 2013, s 4  
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Bosnien. I samband med den svenska insatsen kom svenska enheter i strid mot dels miliser 

men även reguljära enheter som hade god vapenförmåga. Fritz Hammarström och Kristoffer 

Månsson gjorde 2012 en studie där de undersökte hälsa och hemkomst för veteraner som 

deltog i en av insatserna. Deras grupp av informanter bestod av 254 deltagare, en 

svarsfrekvens på 38 %, där nästan 98 % var män.
25

 Deras resultat visar att majoriteten av dem 

upplever klivet tillbaka till vardagen hemma i Sverige som enkel eller väldigt enkel, 12,6 % 

upplevde återgången tillbaka till vardagen som svår. Efter avslutad insats upplevde 51,6 % att 

de blivit väl omhändertagna av Försvarsmakten, 31,1 % ansåg att det varken var bra eller 

dåligt. 17,3 % ansåg att omhändertagandet från Försvarsmakten inte var bra. Av de tillfrågade 

upplevde 52,8 % att de fick det stöd de var i behov av, 39,4 % upplevde att de inte fick det 

stöd som de ansåg sig behöva från Försvarsmakten och att det största stödet kom från släkt 

och vänner.
26

 

Överläkare Per-Olof Michel har skrivit en rapport till, En svensk veteranpolitik-del 2, där han 

undersökt det aktuella läget gällande psykiska besvär som går att koppla till internationell 

tjänstgöring. Han menar att det är normalt för soldater att uppleva en form av stress under sin 

tjänstgöring. Michel skriver om olika typer av stress som kan uppstå, normala stressreaktioner 

och svårare stressreaktioner. Han menar att om dessa inte hanteras på ett bra sätt kan stressen 

stanna kvar hos individen och utvecklas till ett långvarigt problem i form av bland annat 

PTSD.
27

 I sin summering av studien lyfter han fram tio punkter som regeringen bör fundera 

på, utveckla och förbättra. 

PTSD är en förkortning på posttraumatiskt stressyndrom och kan uppstå då individen varit 

med om något hemskt eller att en stark rädsla har uppstått. PTSD drabbar inte bara soldater 

från krigssituationer utan även civila. Symtomer som kan uppstå vid PTSD är bland annat 

koncentrationssvårigheter, lättirritation, sömnsvårigheter, ständigt spänd och 

självmordtankar.
28
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5 Bakgrund 

Nedan följer en snabb redovisning från 1870 då Berlinkonferensen ägde rum fram tills dess 

att Sverige skickade FN-trupp för att säkerställa fred i landet Kongo.  

 5.1 Fristaten Kongo 

Under Berlinkonferensen lyckades Kung Leopold II av Belgien att få en egen koloni.
29

 Denna 

koloni kallades för bland annat Fristaten Kongo och tillhörde kungens privata egendom. Kung 

Leopold började på 1870-talet att utforska området kring Kongofloden och upprättade flera 

besittningar. Kungens syfte med utforskningen av Kongo var att söka efter råvaror och 

undersöka om det fanns ekonomisk potential med landområdet. Leopold sade att han ville 

föra en filantropisk utveckling i området med inriktning på handel och på befolkningen.
30

 

Kung Leopold styrde över sin koloni med en järnhand. Landet och invånarna som skulle 

uppleva en filantropisk utveckling upplevde istället en fruktansvärd terror. Kungen ville att 

kolonin skulle generera pengar till hans portmonnä och började sälja elfenben. I slutet av 

1800-talet började européer att efterfråga varan gummi. I kungens koloni fanns det rikt av 

gummiträd och han såg sin chans att tjäna pengar genom denna uppkomna efterfråga. 

Befolkningen tvingades att arbeta under slavliknande förhållanden och övergreppen mot dem 

var utbrett. 
31

 I början av 1900-talet började kritiken mot Leopolds styre att växa. Det kom till 

omvärldens kännedom genom resenärer, diplomater men även via missionärer som besökte 

kungens koloni. Fördömelserna ökade markant i styrka efter att en brittisk konsul presterat en 

rapport med kritik mot staten. Kritiken mot kungens styre i Europa blev så stark att han 1908 

gav upp styret av sin koloni och gav över styret till den belgiska staten.
32

  

Efter att Belgien tagit över makten över kolonin 1908 kontrollerade de området fram till 1960 

då landet förklarades självständigt. Landet var under detta styre ett av de länder som var mest 

kontrollerat och hårdast styrt. Massövergreppen mot befolkningen minskade men det hårda 

arbetet för lokalbefolkningen fortsatte. Belgiska Kongo var en koloni som bestod av stora 

naturresurser och Belgien ville fortsätta det Kung Leopold hade startat. Under 1950-talet 

började det spridas en anda inom kolonin som det gjorde i många andra kolonier. Kolonierna 
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30

 Nationalencyklopedin, Internationella Afrikasällskapet (Hämtad 2017-11-17) 
31

 So-rummet, Kongo-Kinshasas historia (Hämtad 2017-11-18) 
32
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och dess invånare sökte och krävde mer rättigheter och till slut sin självständighet. Belgiska 

Kongo fick sin självständighet den 30 juni 1960.
33

  

5.2 Kongokrisen 

Kongos första president efter självständigheten var Joseph Kasavubu och samtidigt utsågs 

Patrice Lumumba till premiärminister. I det nya landet som fått sin självständighet uppstod 

snabbt konflikter mellan olika grupperingar. Landet som skapades under kalla kriget kom att 

bli en del i spelet mellan Sovjetunionen, som stödde Lumumba, och USA, som stödde 

Kasavubu. Kongokrisen går att dela upp i tre olika delar. Den första delen varar från 

självständigheten i juni 1960 till den dagen i januari 1961 då premiärministern Lumumba 

mördades. Den andra delen utspelar sig mellan 1961-1963 då en provins i landet förklara sig 

självständigt från Kongo. Den sista delen är mellan åren 1964-1965. Kongokrisen avslutades 

med att Joseph-Désié Mobutu tog över makten genom en statskupp. Han behöll sedan makten 

i 32 år.
34

  

Situationen i det nya landet blev allt värre under 1960 med utbrytarrepubliker och mord på 

européer. Belgien som precis släppt kolonin hade en stor militärstyrka i landet och denna 

sattes in för att säkra sina medborgare utan att ha fått tillstånd från Kongos regering. 

Lumumba och Kasavubu ansåg först att deras inblandning var befogat men denna inställning 

ändrats snabbt då belgarna tog kontroll över områden som inte var relevanta för belgiska 

medborgare. Belgien erkände inte formellt men informellt utbrytarprovinsen Katangas 

självständighet.
35

    

Kongos ministrar begärde den 12 juli 1960 internationell hjälp och vände sig till FN. 

Generalsekreterare för FN vid denna tidpunkt var svensken Dag Hammarskjöld. Dag 

Hammarskjöld agerade snabbt och inom tre dagar hade FN upprättat en FN-insats som gick 

under namnet ONUC. De första trupperna från ONUC landade i Kongo den 15 juli.
36

 Ett par 

dagar efter FN-resolutionen frågade Hammarskjöld om Sverige kunde bistå med soldater till 

FN-insatsen i Kongo. Sverige hade vid denna tid FN-soldater ute i tjänst som genomförde 

insats i Gaza i samband med Suezkrisen. Den 18 juli beslutades det att Sveriges bataljon i 

Gaza skulle förflyttas till Kongo för fortsatt verksamhet.   
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Meningen är inte att truppen ska delta i strider eller verka för något politiskt 

program eller blanda sig in i de inre förhållandena. FN-truppen är ett slags 

internationellt gendarmeri. Den är beväpnad med lätta vapen till självförsvar 

liksom den hittills har varit men inte för krigföring.
37

 

Den svenska FN-styrkan som kom till Kongo var lätt utrustade med eldhandvapen och inte 

rustade för att föra krig. Svenskarna trodde att det skulle bli en relativ kort och lugn insats 

men så blev inte fallet. Svenska reguljära soldater kom att hamna i strid för första gången på 

över 140 år.
38

 De svenska trupperna som åkte ner till Kongo som fredsbevarande styrkor 

övergick till att bli en framtvingande styrka då deras mål inte uppfylldes. Under 

insatsperioden genomförde de svenska trupperna flera stora offensiver. 

Häftiga strider råder runt hela Camp Massart när svenskarna närmar sig lägret, 

villa för villa. Utöver prickskyttar och granater hindras framfarten av taggtråd, 

murar och hemmagjorda snubbelminor – men soldaterna fortsätter, och drivs på 

av löjtnant Kamstedts ständiga stridsrop: ”Framåt i natten!”.
39

 

Den svenska insatsen i Kongo under FN-flagg innehöll nio bataljoner och en flygplansenehet 

som bistod FN:s marktrupper. Insatsen och striderna är bland de blodigaste som svenska 

soldater har deltagit i på över 140 år. Under de åren som soldaterna tjänstgjorde i Kongo dog 

19 svenskar och flera sårades genom stridshandlingar och olyckor. 

5.3 Kongoveteranerna 

Kongoveteranerna är en förening som bildades i början 1980-talet. Föreningen är en 

kamratstödjande organisation för de FN-soldater som deltog i insatserna under Kongokrisen. 

Den är även öppen för de utlandsveteraner som deltog i senare insatser i Kongo. Föreningen 

uppstod för att tillvarata och behandla frågor som uppkommit i samband med den svenska 

insatsen i Kongo. En av drivkrafterna till att Kongoveteranerna startade var även att kunna 

möta den kritik som FN-soldaterna hade fått utstå efter sin hemkomst från vissa medier. Idag 

har föreningen 480 medlemmar. 
40

 Föreningen heter idag FN-veteranerna Kongo.  
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6. Resultat 

   6.1 Att möta vardagen 

De personer som jag har intervjuat har svarat relativt lika på de frågor som berör att komma 

hem och möta människor. Att komma hem och möta det civila Sverige efter flera månaders 

FN-tjänst i Afrika var på några områden lika men ändå inte. Informanterna berättade att de 

allra flesta civila människor inte brydde sig om insatsen eller soldaterna som kom hem. 

Situationen på hemmaplan efter hemrotationen var olika för informanterna vilket påverkade 

deras möten med det civila Sverige. Adam berättade att den vanligaste frågan efter 

hemkomsten från civila hemma i Sverige var, ”har du skjutit någon?” Adam deltog i två 

missioner under Kongokrisen och han upplevde mötet med det civila Sverige på ett likadant 

sätt de båda gångerna, ”det var ingen som brydde sig.” Bertil uttryckte en lättnad över att vara 

anställd soldat när han kom hem och inte en gaturekrytering till bataljonen, ” Ja man kan väl 

säga som så här, jag hade ju tur som tillhörde kustartilleriet och K1.”  Bertil fortsätter att 

berätta om mötet med det civila och nämner då den brist på information och förståelse för 

insatsen och de händelser som utspelade sig, 

Ingen begrep om vad vi hade varit med om och gjort. Varken politiker eller de 

som var ansvariga på staber och så vidare. 

En veteran nämner att civila ibland nästan ansåg att soldaterna hade varit på semester nere i 

Afrika. Cesar berättade följande i samband med frågan mötet med det civila Sverige: 

Jag tycker som så här att de första åren var helt okej. Som jag upplevde det då 

men jag har hört andra grejer från andra. Sen när åren gick började folk skriva 

böcker, JB Lövgren skrev en bok som heter fredsknektarna. Sen gjorde en 

reporter ett mycket missvisande och dåligt program om FN-svenskarna i Kongo. 

Då började det ju växa fram en falsk bild. Jag minns en gång när jag åkte skidor 

och så kom det en och åkte ifatt mig bakifrån och sa: Du Cesar, grabben min 

han satt och tittade på ett program om Kongo igår och han sa så här efter, var 

det sån jävla skit som Cesar höll på med i Kongo. Det var ju det här programmet 

då. Det var väl egentligen anledningen till att vi skapade föreningen. 

Cesar fortsätter med att han inte upplevde mötet med det civila som negativt i stort men att 

han hade kollegor som mött en annan sida i samband med insatsen: 

Jag hade faktiskt ett telefonsamtal här om dagen med en plutonchef i Kongo. 

Han pratade rätt mycket om att flera av hans soldater som var hemma på leave 
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då i Sverige blev kallade nazister när de hade den blåa baskern på sig. Det har ju 

retat upp honom riktigt, det var visst i Göteborg berättade han. 

David som var officer nämnde att mötet med människor hemma i Sverige var på ett vis och att 

det mediala mötet var något annat. Folk pratade inte om insatsen men att det skrevs i median 

om den, och då på ett negativt sätt.   

Jag blev ju förvånad, därför efter en tid var det många som skrev.. De värderade 

inte vår insats. Utan det blev politik av den. Jag såg i Göteborgsposten en väldig 

anti-FN-artikel.  

David berättade även han om att kollegor som fick motta kommentarer och blev kallade 

nazister i samband med insatsen. Erik upplevde mötet med det civila som enkelt och svarade 

på ett liknande sätt som Bertil angående att prata med civila:  

Det var ingen idé att gå in på speciella händelser och älta dem. Det var så 

overkligt på något vis och så långt ifrån deras verklighet, det gick inte att 

förklara.   

Informanterna förklarar att deras möte med det civila Sverige var enkelt på ett sätt, då man 

inte talade om insatserna och händelserna som hade utspelats i Kongo. Det var en del personer 

som frågade om missionen men veteranerna menade att det var svårt att förklara då deras 

berättelser skilde sig så mycket från verkligenheten hemma i Sverige. Informanterna berättade 

att mötet med personer utspelade sig ett vis och att mötet med svensk media var en annan. 

Veteranerna talade om att de upplevde kritik och förakt från vissa medier som inte visade den 

rätta bilden av insatserna. Detta var en av orsakerna till att det skapades en förening för 

kongoveteranerna, där kunde de samtala om och bemöta den kritik som riktades mot dem och 

deras insats. Två av informanterna nämner en annan bild av mötet jämfört med deras i form 

av verbala påhopp. Således skapades här olika upplevelser utifrån mina informanters svar och 

deras kollegors upplevelser om mötet med det civila Sverige efter genomförd insats.  

6.2 Hemkomsten och vården    

Efter sina månader i Afrika flögs veteranerna hem till Sverige. Svenska soldater hade inte 

varit med om sådana stridssituationer på över 140 år, flertalet dödade och många sårade i 

strid. När de hade kommit fram åkte en stor del till Strängnäs för avrustning av material. På 

frågor som berör den hemkomstverksamhet som genomfördes i samband med hemkomst 

svarade veteranerna nästan identiskt på hur de upplevde situationen. Adam sa: 
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Jag kommer ihåg att de var intresserade av att man lämnade tillbaka alla saker 

man tagit ut innan vi åkte ner, att det stämde, hjälmnät och sådant. Man tyckte 

att det var lite larvigt och tjafsa om det saknades ett hjälmnät. Det var sådana 

petitesser.  

Samtliga informanter nämner att de åkte för att avrusta samt att lämna ett avföringstest. 

Avföringstestet var för att kontrollera ifall de hade någon form av sjukdom. Detta var det enda 

som Försvarsmakten erbjöd i samband med hemkomsten. Adam fortsatte med: 

Det fanns inte alls inom försvaret på något sätt om det här med debriefing, jag 

kom hem och så började jag jobba dagen efter. 

 Bertil som var anställd inom Försvarsmakten sa följande om hemkomsten efter missionen 

Ja man kan väl säga som så här, jag hade ju tur som tillhörde kustartilleriet och 

K1. Där hade vi en flaggjunkare som hade legat på ett annat kompani och vi 

kunde prata igenom det vi hade varit med om. Vi visade bilder på regementet 

för de som var intresserade av vad vi hade varit med om. Det var den 

avbriefingen som vi hjälptes åt och gjorde där, i övrigt var det ingenting.   

Cesar berättade om en soldat som kom hem fysiskt skadad efter missionen  

När de kom till Strängas och fick 25 kronor och den ena där var ju skadad, ont i 

benet så att han knappt kunde gå. Då sa de till de andra att ” ta hand om honom 

nu” och sen skickade de hem dem. Så de åkte tåg hem julafton eller juldagen. 

När de berättade det här, det var ju så att håret reste sig på mig. Det var nog lite 

hafsigt med den där hemkomsten. 

David uttryckte följande i samband med sin hemkomstverksamhet 

Det fanns ingen verksamhet. Det var ju plus minus noll, jag kan ju berätta när 

jag kom hem. Jag hade träffats av en kula under striderna. De var inte 

intresserade av mig eller undersöka mig, utan de var istället intresserade av 

utrustningen. 

Informanternas berättelser om själva hemkomstverksamheten ledde till en del följdfrågor som 

visade på den allvarliga situation som uppstod för en del i samband med den korta period de 

spenderade med varandra efter hemrotation. De nämner bland annat att en av anledningarna 

till att föreningen för kongoveteraner bildades var för att soldater skulle kunna ha möjligheten 

att tala med varandra om upplevelserna från missionen. Adam sa: 

Det var som så att många kände att de behövde ha någon att prata med för det 

var ju, när man kom hem så var det ju ingen som fattade vad vi hade varit med 

om. 



19 
 

Veteranerna ansåg att staten skulle ha anordnat en bättre hemkomstverksamhet för dem när de 

kom hem och på så vis upptäckt och hjälpt dem som hade psykiska problem i samband med 

missionen. De veteraner som jag intervjuade upplevde att de klarat sig bra trots den bristande 

hemkomstverksamheten men ansåg att en mer utförlig verksamhet hade kunnat hjälpa många 

av dem som mått och mår dåligt. Veteranerna talade om stabila hemförhållanden och 

sysselsättning efter missionen som ett stöd för att kunna anpassa sig till det svenska samhället 

och återgå till vardagen. De lyfte dock samtliga att det fanns de som behövde en organiserad 

hemkomstverksamhet där man kunde tala av sig. Erik som var den av informanterna som 

menade mest på att hemkomsten gick till på ett, för honom, bra sätt uttryckte följande:  

Med facit i hand var det ju många tydligen som behövde det.  

Erik förklarade sin goda hemkomst med ett stabilt förhållande på hemmaplan samtidigt som 

han kom i arbete ett par dagar efter genomförd insats. Han berättade även att han har god 

kontakt med soldater från sin pluton och att han i möten med dem har pratat av sig om det 

som var tufft.  

Bertil resonerade på följande sätt varför Försvarsmakten skulle ha anordnat en bättre 

hemkomstverksamhet: 

Jag tror att det hade varit väldigt bra för dem som kom hem. Jag tänker då på 

alla de som åkte hem till sin hemby eller lilla samhälle och inte hade någon att 

tala med. Jag hade ju förmånen att briefa av mig med flaggjunkaren, det var 

säkert många som inte hade det. 

 Cesar berättade om sin situation när han kom hem: 

Jag själv hade ett fantastiskt stöd från mina båda föräldrar och sen hade jag fyra 

bröder. Vi hade ju bara 1,5 mil in till staden där jag låg på sjukhus. Så det 

uppvägde ju det. Tänk om jag hade legat ensam där och hade mina föräldrar 50 

mil bort och så inte haft någon, då hade det varit värre. 

Cesar fortsatte att berätta de återkommande drömmar han hade efter insatsen: 

Jag vet ju hur det var när jag kom in där på sjukhuset, då blixtrade det och small 

i drömmarna, oj oj oj. Det hade nog varit fint med samling där efter nyår eller 

något, tror jag verkligen.  

Veteranerna talade om att vården de fick motta vid hemkomst endast bestod av att lämna ett 

avföringstest. Om testet visade att de hade någon sjukdom så hörde läkarna av sig och då 
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lades den sjuke in på en avdelning. Om soldaten var fri från baciller innebar detta slutet på det 

ansvar Försvarsmakten tog i samband med insatsen. Adam svarade att:  

Någonting annat gjordes inte från statens sida, det fanns ju så att säga ingen vård 

i den bemärkelsen. 

Bertil uttryckte sig på följande sätt: 

Inte det minsta, vi fick ta hand om oss själva när vi kom till Strängnäs. Sedan 

tog man då tag i sina gruppmedlemmar och så vidare och gjorde en liten 

avskedsgrej i Stockholm och sen då skingrades man, de var den enda vården. 

Men det var många killar som spårade ur har jag förstått då de inte hade någon 

att prata med. 

Bertil talade om att han tillsammans med flaggjunkaren kunde samtala med varandra. En 

fördel för honom gentemot andra kongoveteraner, tillsammans bearbetade de sina 

upplevelser: 

Jag tillsammans med flaggjunkaren kunde prata igenom om det vi hade varit 

med om och i stridens hetta hade vi ju gjort en hel del och grejer.   

Cesar berättade att flera veteraner har lidit genom åren efter insatsen då vården och stödet från 

statens sida var svagt:  

Det är väl som så här att flera har dött av dem som var allra sämst. Flera utav 

dem som har dött. Det är en kille som jag pratar med ibland. Han berättade för 

mig att i 30 år gick han och var helt förstummad efter Kongo. /../ . Ibland när jag 

har kontakt med folk så säger de att, det där har jag lagt bakom mig Cesar. Vi 

pratar inte mer om det.   

Informanterna berättade om personal från sin bataljon som blev sårade och att svenska 

soldater blev kidnappade under insatsen. Dessa soldater fick ingen särskild vård eller stöd vid 

sin hemkomst. Bertil berättade om en soldat som blev tillfångatagen, soldaten genomgick 

samma process som honom vid hemkomsten.  

När han blev frigiven efter fångväxling åkte han hem en vecka till Sverige för 

att träffa anhöriga. Efter det fick han komma tillbaka igen.  

I följdfrågor kopplade till den uteblivna hemkomstverksamhet och vård i samband med 

insatserna kom det fram att flera har mått och mår dåligt. Adam berättade att det var flera som 

led av PTSD efter hemkomsten och fortsatte: 
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Det skulle vara intressant och se hur många av oss som har supit ihjäl sig eller 

tagit livet av sig egentligen ur en sån här grupp. Det har inte vi någon 

uppfattning om. Vi vet ju bara dem som vi kände inom vår pluton, vilka som har 

supit ihjäl sig. 

Bertil trodde att en del av dem som gick bort i tidig ålder går att koppla till insatsen och dess 

påverkan av soldaterna samt att de som fortfarande lever nog är starka då de klarat sig. Cesar 

berättade om en speciell soldat som satt tillfångatagen i Kongo som senare tog sitt liv efter 

hemkomsten. Han fortsatte och berättade: 

Man hör ibland på ryktes vägar att han sköt sig. Jag kan inte säga exakt eller 

peka ut den och den, men jag vet att man talar om det och då talar man tyst om 

det. /…/ man har ju hört talas om att han söp ihjäl sig och den han söp. 

Eric Brage, som deltog i en dokumentärfilm gjord av SVT 2014, uttryckte följande om 

hemkomsten och dess vård:  

Jag har ju haft kamrater som var med om det här och som har då tagit sina liv. 

Man blev ju lite smått chockad när man fick höra det. Det var ju som sagt ingen 

ville ta tag i det när vi kom hem. Jag tror att det med samtal och så där va, hade 

underlättat kolossalt.  

Erik berättade att drickandet började nere i insatsområdet: 

Ett stort problem i detta var att där nere fanns det ju en tedans att de tog lite för 

många öl och gick ner på baren och drack en whiskey och fann detta läkande 

och det var ju ohållbart.
41

 

Han berättade att man redan nere i insatsområdet kunde se några av dem som var i behov av 

stöd och vård efter missionen. 

6.3 Situationen idag 

Fyra av veteranerna talade om en positiv utveckling för de veteraner som lever idag och som 

vill söka hjälp eller bara för att samtala om sin insats. De nämnde några föreningar dit 

veteraner kan vända sig för stöd och samtal, samt en klinik i Uppsala som har en avdelning 

med inriktning på psykiska besvär. Adam berättade bland annat att:  

Nu har man ju det här via fredsbaskrarna /.../ det är flera som har fått hjälp. 
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Bertil berättade att uppmärksamheten idag är annorlunda för veteranerna. 

Jo det har ju blivit en helt annan grej. Vi har ju nästan blivit överfirade, det 

måste jag säga men det är ju de sista åren här nu som det har uppmärksammats 

vad vi gjorde och så vidare 

Bertil och Cesar tog upp att soldater ur kongobataljonerna har blivit tilldelade medaljer i olika 

valörer och betydelser i efterhand. Cesar upplevde dagens situation enligt följande: 

Jag tycker att de inte gjorde någonting 20-25 år efter att vi hade varit ute. Sen 

efter det, då har det vänt precis. De som är i regering och hög ställning idag ja 

de alltså.. Margot Wahlström sa att hon skulle komma till årsmötet. Peter 

Hultqvist var hos oss i år. De ställer upp och vi får ju också bidrag.  

Samtliga veteraner talade om att det även skett en förändring vad gäller den civila 

befolkningen. Det är ett större intresse bland folk som vill höra och veta mer om insatserna i 

Kongo. Flera utav informanterna berättade om att de blivit inbjudna till olika föreningar för 

att visa bilder och berätta om sin tid nere i Afrika.  Erik berättade: 

Nu har jag varit på många SPF-träffar och andra möten för att berätta om 

upplevelserna, visat kort och så. Samtidigt har jag försökt att vara saklig och 

inte springa iväg med olika händelser. Det har varit bra och positivt.  

Cesar talade om att det inte bara var äldre som var intresserade utan även yngre som hör av 

sig till honom: 

Jag mejl ifrån ungdomar som berättar att deras farfar var i Kongo men aldrig 

berättat om det. Kan du hjälpa mig för att få veta mer om det? 
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7. Analys 

 7.1 Mötet med det civila Sverige 

Det personliga mötet med civilbefolkningen hemma i Sverige efter genomförd insats 

upplevde veteranerna som enkelt, enkelt då det inte talas om insatsen i större bemärkelse. De 

berättade om olika situationer men det framgick att deras möten var av varken positiv eller 

negativ karaktär. Det talades inte om det så mycket, var en återkommande fras. En av 

informanterna trodde att detta kunde bero på att FN:s uppdrag på Cypern var i fokus just då. 

Flera talade även en form av okunskap och brist på förståelse, detta både från statens sida 

samt civila. Deras upplevelser går att koppla till den tidigare forskning som jag redovisat, att 

människor hemma i Sverige saknar kunskap och förståelse. Två av veteranerna nämner även 

att kollegor till dem fick utstå verbala påhopp, den tidigare forskningen visar att verbala 

påhopp förekommer bland utlandsveteraner. En veteran svarade att i mötet med civila var den 

vanligaste frågan om han hade dödat någon, sådan information var det oftast som civila 

människor frågade efter. För att återkoppla deras berättelser till tidigare forskning finns det 

flera likheter. Civila frågor rör sig främst om skjutningar och mindre om större sammanhang 

och andra upplevelser. Att när de efter missionen inte var något speciellt utan en i mängden på 

arbetsplatsen och därav fanns inget större intresse för fördjupade frågor. En informant ansåg 

att kollegor menade att han nästan hade varit på semester. Veteranen som var anställd soldat 

upplevde ett helt annat bemötande från kollegor på regementet. På sin arbetsplats upplevde 

han en helt annan respekt för sin insats kontra det civila mötet. 

Veteranerna talade om att de upplevde ett förakt ifrån vissa medier. De menade att medierna 

målade upp en bild av insatsen och soldaternas uppträdande som inte stämde överens med 

verkligenheten. Det skapades alltså två sidor av mötet med det civila Sverige. Det personliga 

som var på ett vis samtidigt som mötet med medier blev en annan. En veteran menade att 

denna idé om att svartmåla insatserna hade politiska motiv och hade att göra med den 

vänstervåg som spreds genom Europa. 

7.2 Hemkomstverksamheten och vården 

Det ansvar som staten och Försvarsmakten tog för de hemkomna soldaterna var enligt 

informanterna obefintlig. Efter genomförd insats åkte de flesta för att rusta av på Strängnäs 

samt för att lämna ett avföringstest. När detta hade genomförts fick soldaterna ta hand om sig 

själva och på egen hand ta sig hem för att inom kort därefter återgå till den vardag de hade 

lämnat för att åka till Kongo. De hade därefter ingen kontakt med någon statlig myndighet 
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och för en del veteraner ingen kontakt med andra soldater från insatsen på lång tid. Den brist 

på stöd och vård i samband med hemkomsten räddades upp av stabila hemförhållanden och 

sysselsättning i form av arbete. De undersökningar som genomförts av fredsbaskrarna samt 

Månsson och Hammarström styrker de uttalanden som informanterna förde fram till viss del. 

Veteranernas uttalanden kopplat till tidigare forskning är att goda stabila sociala relationer är 

ett viktigt stöd för utlandsveteraner, framförallt då det inte fanns någon annan vård erbjuden 

av staten eller Försvarsmakten. Den tidigare forskningen från Månsson och Hammarström 

visar att över 50 % av deras informanter var nöjda med omhändertagandet (51,9 %) och stödet 

(52,8 %) från Försvarsmakten. Fyra veteraner talade om att de inte var nöjda med 

omhändertagandet eller det stöd som Försvarsmakten gav, en var varken eller i frågan. Detta 

sticker ut från forskning då det i Månssons och Hammarströms undersökning var 17,3 % som 

ansåg att de inte blivit omhändertagna på ett bra vis och 39,4 % upplevde att stödet var 

bristfälligt. Veteranernas svar skiljer sig även stort i procent kopplat till den undersökning 

som fredsbaskrarna gjorde.  

En veteran lyfte fördelen med att han fortsatte inom Försvarsmakten efter missionen och att 

han då kunde tala ut om sina upplevelser med en annan person på jobbet. Detta blev hans sätt 

att bearbeta upplevelserna. Han nämner precis som övriga informanter att då denna tjänst inte 

erbjöds vid hemkomst var det många som inte kunde tala av sig och blev inåtvända. En 

veteranerna led av mardrömmar efter sin hemkomst och hade ingen hjälp utifrån mot detta.  

 Informanterna menade att flera veteraner än idag inte talar om sin tid i Kongo och att hjälp 

och stöd i samband med hemkomsten hade kunnat hjälpa många så att de kunde mått bättre 

idag och att det kunde ha räddat liv på soldater som på ett eller annat sätt har tagit sina liv. 

Två informanter säger att soldater har gått bort i tidig ålder och ett exempel på där en veteran 

blivit skjuten av sin svärfar, detta då han inte lyckades återanpassa sig till vardagen efter sin 

insats. En veteran lyfte att några soldater fann det läkande att dricka och började med detta 

redan nere i Afrika vilket kan ha bidragit till en större konsumtion i mötet med verkligenheten 

hemma i Sverige. Han menade att om Försvarsmakten hade haft en mer organiserad 

hemkomstverksamhet hade man kunnat redan innan hemrotation märkt ut några av dem som 

var i behov av stöd. Samtliga veteraner menade att det fanns stora brister i det stöd och den 

vård som Försvarsmakten och staten erbjöd dem eller de andra utlandsveteranerna som 

tjänstgjorde i Kongo under Kongokrisen. 
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7.3 Möjlighet till vård idag   

Veteraner som kom hem under och efter Kongokrisen fick inte den hjälp och stöd från staten 

och Försvarsmakten som de var i behov av. Flera soldater har under från sin mission fram tills 

idag inte talat om sin tid och sina upplevelser. Många återgick till vardagen och hittade sitt 

sätt att hantera situationen som har gjort att de lever idag, ett okänt antal gick bort i tidigt 

ålder. Veteranerna talade om att flera soldater inte hade någon att prata med efter sin 

hemkomst och att ingen förstod vad de hade varit med om. Detta är en av anledningarna till 

att föreningen för kongoveteranerna bildades.  

Idag ser veteraners chans till vård och stöd mycket ljusare ut än vad det gjorde för 50 år 

sedan. Det finns flera föreningar och organisationer som veteraner från Kongo men även från 

nutida insatser kan vända sig till i form av stöd och hjälp. Det finns även en avdelning på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala som riktar in sig på att hjälpa veteraner som lider av 

psykiska besvär. Två av informanterna nämner att soldater från Kongokrisen har fått hjälp 

med sina besvär, genom dessa olika vägar. De nämner även att det finns de som inte vill tala 

om sin tid i Kongo även idag trots att det finns hjälp att få. En veteran nämner att den 

utveckling som sker är bra men att den skulle finnas på deras tid för det var då den behövdes.    

Ansvaret från staten och Försvarsmakten är idag mycket bättre anser majoriteten av 

informanterna. En av informanterna anser att de fortfarande lyser med sin frånvaro. Tre 

veteraner upplever att soldater har fått en viss form av bekräftelse och att de nu syns i 

debatten. Flera har blivit medaljerade i efterhand för sina insatser och för sårad i strid.  
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8. Diskussion 

I denna studie undersöktes upplevelsen av hemkomsten och utvecklingen som skett för fem 

kongoveteraner som alla deltog i den FN-ledda insats som utspelades 1960-1964. Soldaterna 

var utspridda över nästan hälften av de bataljoner samt att en deltagare deltog i en tidig 

mission och i en sen mission. Genom detta skapades en bredd av informanter då studien inte 

blev låst vid en mission. Studien har undersökt deras upplevelser från 

hemkomstverksamheten, vården och mötet med det civila Sverige. Då denna undersökning 

består fem veteraners upplevelser utav cirka 6000 går det inte att säga att detta är den bild som 

samtliga veteraner upplevde i relation med sin insats och hemkomst. Studien tog ett extra spår 

genom att undersöka vilket stöd de anhöriga hemma i Sverige hade i samband med att en son, 

en man, en fru åkte iväg på internationell insats som den svenska riksdagen hade beslutat om. 

Då detta inte var en av frågeställningarna kommer detta resultat bara att diskuteras i detta 

avsnitt. 

Resultatet visade att mötet med det civila Sverige för de veteranerna i denna studie var relativt 

enkel. Enkel i den bemärkningen av att många inte brydde sig om dem eller frågade några mer 

djupgående frågor. Den vanligaste frågan var om man hade skjutit någon. Det är den frågan 

som jag också har upplevt som den absolut vanligaste bland civila människor. Resultatet 

visade även att det fanns en stor brist på kunskap och intresse av att lära sig av deras nya 

erfarenheter. Det ointresse som lös från civila människor gentemot veteranerna är även det 

något som jag känner igen. Efter frågan ”har du skjutit någon?” stannar intresset hos väldigt 

många och det övriga som kan har utspelat sig och/eller skedde under missionen är inte 

intressant. Veteranerna talade om att det inte var lönt att prata med civila människor då deras 

verklighet nere i Kongo är så pass stor från den trygga miljön hemma i Sverige. Ett ord som 

används idag bland några debattörer är benämningen fredsskadad. Att svenskar har svårt att 

sätta sig in i olika situationer då vi som land har varit förskonade en lång tid av krig och andra 

större elände. Detta kan dock påverka den syn på och bemötande på de soldater som kommer 

hem efter en insats där soldaten har varit med om för dem specifika situationer. Att då komma 

hem och bli ifrågasatt, inte uppleva ett positivt bemötande eller kanske inte kunna dela sina 

erfarenheter med civila kan få svåra följder. Två av veteranerna nämnde att andra soldater 

hade fått utstå nedvärderande kommentarer och blivit kallade nazister. Detta bemötande från 

civila är något som även jag och mina kollegor ha fått utstå. I samband med en av de 

missioner jag har deltagit i var detta nästan ett av de första bemötandena som kollegor fick. Vi 

hade landat på Arlanda och under väntetiden tills att nästa flyg skulle gå blev de kallade 
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barnamördare, när detta hade skett kom det fram andra civilister och berömde dem för sin 

insats och välkomnade dem hem.  

Den hemkomstverksamhet och den vård som soldater erbjöds var lika med noll. I samband 

med fyra av informanternas redogörelse kring dessa frågor gick det att tolka det som att det 

fanns en form av bitterhet kopplat till Försvarsmakten och staten. Det har gått bra för de 

veteraner som jag intervjuade men jag tolkar deras svar att det fanns viss problematik i 

samband med hemkomsten. Veteranerna talade om att det är flera soldater som efter sin tid i 

Kongo inte hade någon att tala med samt att en del än idag inte vill tala om upplevelserna. 

Veteranerna nämnde att några Kongoveteraner på ett eller annat sätt gick bort i tidig ålder 

som de trodde gick att koppla till den uteblivna vården. En veteran nämner ett fall där det var 

ett rent och skärt självmord, veteranen sköt sig själv. Samtliga informanter menar att om 

försvaret och staten hade anordnat en organiserad hemkomstverksamhet och erbjöd soldater 

det stöd och den vård som behövdes skulle flera utav dem som mått eller mår dåligt haft en 

annan situation idag.  

Vårdmöjligheten idag är bättre än förr för samtliga utlandsveteraner, inte bara de som deltog 

under Kongokrisen. Staten och Försvarsmakten har blivit mer upplysta om hur det kan vara 

att komma hem efter en insats. Flera åtgärder har vidtagits. Soldater från Kongokrisen har fått 

medaljer nu under senare år i samband med veterandagen. Ett bra exempel som visar att de 

bryr sig idag var när en veteran skulle bli tilldelad medalj på en ceremoni, men tåget blev 

försenat. Istället för att få medaljen på ett brev fick veteranen en personlig träff med ÖB. Jag 

upplever deras svar som de är nöjda med utvecklingen som skett och men att staten och 

Försvarsmakten tagit alldeles för lång tid på sig, precis en veteran uttryckte sig. Det var för 

flera år sedan som många av kongoveteranerna behövde det stöd och hjälp som finns idag att 

tillgå idag.    

I samband med intervjuerna frågade jag om stödet för de anhöriga här hemma i Sverige. Hade 

de något stöd då deras man eller son åkte iväg på FN-tjänst? Resultatet av denna 

sidoundersökning var att det inte fanns något som helst stöd ifrån Försvarsmakten eller staten. 

Deras anhöriga fick handskrivna brev ibland. En informant berättade att det kallades det sista 

brevet inom gruppen. En veteran ansåg att hans anhöriga inte behövde något stöd. En tredje 

ansåg att det hade varit positivt ifall anhöriga hade haft en form av stöd. Av egen erfarenhet är 

detta stöd för anhöriga mer utvecklat idag och det finns organisationer dit anhöriga kan vända 

sig men att de även kan vända sig till det förband där deras anhöriga jobbar på.  
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Jag hade önskat att studien hade kunnat bestå av fler än fem veteraner men flera tackade nej 

till att delta. Detta kan styrka deras uttalande om att det finns de som inte vill prata sin tid i 

Kongo, 50 år efter genomförd insats. Sedan om deras nej berodde på att samtala om insatsen 

väcker jobbiga minnen eller för att de helt enkelt inte ville är en fråga som återstår, men det är 

intressant att flera av informanterna nämner att det finns veteraner som inte vill tala om 

insatsen, även med dem som var med.  

För att koppla resultatet i undersökningen till den teorin som jag har använt mig av, så visar 

teorin att stämma för den insats som genomfördes i Kongo på 1960-talet. Soldaterna berättade 

att de upplevde ett negativt möte med vissa medier och genom att denna bild spreds uppstod 

en konflikt mellan soldater och civila. Soldaterna upplevde även att stödet och erkännandet 

från de styrande och Försvarsmakten lös med sin frånvaro under en lång period. Därav blev 

det inget yttre erkännande för deras insats i samband med hemkomsten och drygt en 

mansålder därefter. De veteraner som jag intervjuade, upplevde jag, hade från hemkomsten 

haft det inre erkännandet men att de inte hade fått och upplevt det yttre. Jag tänker mig att de 

som mådde dåligt i samband med sin hemkomst och inte hade detta inre erkännande blev 

sämre då det yttre erkännandet inte fanns. Utöver den inre problematiken dessa soldater 

hade/har riktades även kritik mot dem från media och civila. Det finns flera konsekvenser av 

detta uteblivna stöd och erkännande av kongoveteranerna. En konsekvens är den som har lett 

till att några veteraner, antalet är okänt, har tagit den ultimata utvägen, genom att ta sitt egna 

liv. En annan konsekvens är att många soldater, de som har mått/mår dåligt men även de som 

mått okej, genom större delen av deras vuxna liv fått bära dessa minnen utan att kunna 

debriefa av sig. De har levt en stor del av sitt liv utan att få ett erkännande av Sverige, de har 

under en lång period varit bortglömda.     

Det var i mitten av 1990-talet som insatsen kom upp på tapeten igen, över 30 år efter att den 

avslutades. Idag har flera veteraner blivit tilldelade medaljer för sina insatser. Veteranerna får 

även större utrymme i den politiska debatten. De har nu, lite mer än en mansålder, fått det 

erkännande och stöd av staten, försvarmakten och det civila som har varit frånvarande. Jag 

tänker att det finns de soldater som efter detta erkännande från de yttre kan ha påverkat deras 

inre. De har nu fått ett yttre erkännande och således kan de ge sig själva ett inre erkännande. 

Dock finns det de veteraner som fortfarande lever med uppfattningen att de är bortglömda. 

Jag väljer att avsluta diskussionen med ett citat från en tidigare ÖB. Detta sade han vid en 

medaljutdelning i samband med veterandagen då kongoveteranerna uppmärksammades utöver 

det vanliga: 
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Sent ska syndaren vakna, men syndaren vaknade och försöker nu med respekt 

och en stor sådan för er att ge tillbaka för det fantastiska arbete, där ni var 

pionjärer för kommande soldater i Försvarsmakten.
42

 

Ett liknande erkännande från staten och militären har även de irländska soldaterna fått som 

deltog i den FN-ledda insatsen. Detta genom en film som heter The siege at Jadotville: The 

Irish army’s forgotten battle. Filmen släpptes 2016 och ledde till att soldater fick medaljer och 

moraliskt stöd för sina insatser i Kongo.  

  

8.1 Vidare forskning 

Jag tycker att det genom denna studie har väckts en rad frågor som kan vara intressanta att 

forska vidare på. Det första är att undersöka de anhöriga till soldater. Hur upplever de 

situationen då soldaten ska iväg. Hur upplever de stödet och informationsflödet till dem då 

den anhöriga är utomlands? Hur upplever de att hen är i samband med hemkomsten och en tid 

efter. En studie som skulle vara intressant är att undersöka hur civila ser på militären och dess 

verksamhet. Hur ser de på veteraner samt att Sverige deltar i internationella insatser? En 

studie som skulle vara bra är att undersöka hur många som lever idag från den insats som 

genomfördes i Gaza 1956 och undersöka hur många som gått bort i tidig ålder.  
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