
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31 FHS beteckning XXX/X:X 
   
  

 

 

Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15hp 
 

Författare Program 
Mattias Pettersson OP 07-10 
Handledare  
Camilla Kylin  
 Beteckning Antal bilagor:2 
   
 

Anhörigstöd i samband med internationella insatser – 

Om behov och stöd till dem som lämnas hemma  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
Anhörig, Anhörigstöd, Familjestöd, Internationell insats, Stress, Stresshantering 

 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum 2010-06-14   
Mattias Pettersson  2 (33) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 
Support of next of kin in connection to a serviceman deployment abroad 

 
About needs and support of those who are left at home 

 
In addition to all our soldiers and officers who do military services abroad there are a lot of people 
who are affected by their choice to contribute, namely their next of kin. This report deals only with 
those who are next of kin to those who perform service abroad. The purpose of this study is to 
investigate the relatives' need for emotional and social support as well as practical and economical 
support. The main question is What kind of practical/economical and emotional/social support do 
close relatives require when a relative does military service abroad? 
 
The method used in this paper is a qualitative research interview. Interviews have been made with 
four women, who are next of kin to soldiers and officers who are or have been abroad for military 
services during the last two years. The result of this study is that all respondents have a need for 
emotional / social support linked to their partner’s deployment abroad; however, people require 
different types of support. Regarding practical / financial support the informants' needs differ, this is 
due to their different living situations. 
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Förord 
Jag vill tacka alla de som har gjort denna uppsats möjlig, nämligen de anhöriga som har ställt 
upp för att delge deras erfarenheter och upplevelser kring deras partners utlandstjänstgöring. 
Utan er hade denna uppsats inte kunnat genomföras. Jag vill även tacka min handledare 
Camilla Kylin för hennes stöd och stöttning under skrivandets gång. Ett stort tack till 
Invidzonen för att ni hjälpt mig att få tag på personer att intervjua. Även ett stort tack till dem 
som korrekturläst denna uppsats. Denna period som uppsatsen skrevs har varit både intensiv 
och lärorik och jag hoppas att det ger er läsare lika mycket som det har gett mig.  
 
Stockholm i juni 
 
Mattias Pettersson 
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1 Inledning 
 
Det känns väldig delat, dels känner man sig väldigt stolt över det han gör, men samtidigt 
känner man sig ensam. Man har svårt att hitta stöd hos dem som inte riktigt är inne i det. De 
har svårt att förstå vad man går igenom många gånger (kvinna, anhörig) 

 
Denna uppsats avhandlar stödet till anhöriga när deras partner genomför utlandstjänstgöring. 
Då min framtida yrkesprofession innebär krav på utlandstjänstgöring, ser jag det som mycket 
viktigt att studera hur stödet till de anhöriga är i dagsläget. Det är inte bara soldaten eller 
officeren som genomför en insats. De anhöriga hemma påverkas också mycket av deras 
partners val att åka och genomföra insats, och soldaten påverkas i sin tur av hur de där hemma 
mår. Att vara den som är kvar hemma innebär oftast en stor prövning. De anhöriga har inte 
själv samma möjlighet att påverka vad som händer och mycket tid och energi kan gå åt att 
fundera på hur deras partner mår. I denna uppsats avhandlas vilket behov de anhöriga har av 
emotionellt/socialt och praktiskt/ekonomiskt stöd. Uppsatsen bygger på intervjustudier 
genomförda med fyra anhöriga till soldater/officerare som genomför/genomfört 
utlandstjänstgöring de senaste 2 åren.  

1.1 Bakgrund 
Under junimånad 2010 tjänstgjorde totalt 935 personer i internationella insatser1. 
Försvarsmakten har trupp i t.ex. Kosovo, Afghanistan, Kongo, Sudan, Nepal, Indien och 
Pakistan, Korea samt Mellanöstern. Till våra soldater/officerare som genomför internationell 
tjänst tillkommer det ett stort antal människor som på ett eller annat sätt påverkas av deras 
soldat/officers utlandstjänstgöring nämligen de anhöriga. Försvarsmakten definierar anhörig 
som ”Anhörig är du som har en relation med någon som ingår i Försvarsmaktens 
utlandsstyrka. Anhöriga kan vara make/maka/sambo, barn, föräldrar, syskon eller vänner.”2  
 
Dagens förband genomför internationella insatser som oftast består av förband som är 
rekryterade för en specifik uppgift. Morgondagens förband kommer att bestå av anställda 
soldater vilka kommer att genomföra flera insatser under deras kontrakterade tid.  
Den tänkta insatsfrekvensen är enligt perspektivstudierapporten 2007 följande: 
”Soldater/sjömän i stående förband genomför två - fyra insatser om fyra - sex månader, 
med 12-18 månaders uppehåll. Under dem mellanliggande perioderna genomför de 
bland annat: 
• Beredskapsperioder motsvarande R10 eller R303. 
• Förbandsövningar på stridsgrupps-, bataljons- eller lägre nivå. 
• Multinationella övningar. 
• Individuella övningar som exempelvis skjutövningar och fortsatt befattningsutbildning. 
• Övningsförberedelser och stöd i produktionen av nya soldater. 
• Arbete vid förläggningsområdet, vakt, högvakt, inre tjänst, materielvård med mera. 
• Egenutbildning, förberedelser för yrkesväxling, studier med mera.”4 
 

                                                
1 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/ (2010-06-05) 
2Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Information-till-anhoriga/Vilken-
information-far-anhoriga/ (2010-03-30) 
3 R10 respektive R30 är beredskaps nivåer som innebär att förbandet skall kunna vara i insatsområdet på 10 
respektive 30 dagar efter order. 
4 Försvarsmakten. (2007). Rapport från perspektivstudien hösten 2007. Ett hållbart försvar för framtida 
säkerhet. 2007-12-20 HKV beteckning 23 382:63862. Sid 46 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum 2010-06-14   
Mattias Pettersson  6 (33) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

Officerare stödjer vid grundutbildning av soldater på det egna förbandet och kommer senare 
leda insatsförbandet under en tidsperiod om tre till fem år. Under denna period gäller samma 
insatsfrekvens som för soldaterna. Efter avslutad tjänstgöring i insatsorganisationen kommer 
officeren på nytt påbörja grundutbildning av soldater för att därefter gå på en ny period om tre 
till fem år. Alternativet till att tjänstgöra i insatsorganisationen är att vara lärare på någon av 
Försvarsmaktens skolor alternativ stödja vid utbildning av insatsförband. När officeren inte 
tjänstgör vid stående eller kontrakterade förband kommer denna krigsplaceras vid ett förband 
med lägre beredskap5. 
 
Sammanfattningsvis ligger fokus för den svenska Försvarsmakten idag på internationella 
insatser. Sverige har inte varit i krig på över 200 år men deltar hela tiden i konfliktområden 
runt om i världen. Med tanke på den tilltänkta rotationscykeln som är tänkt i det nya 
insatsförsvaret, ställer sig frågan om stödet till de anhöriga är tillräckligt för att detta skall 
kunna genomföras? Denna uppsats avhandlar stödets som ges till anhöriga och vad de 
anhöriga själva skulle vilja ha för stöd när deras soldater är ute och genomför insatser. 
Huvudfrågan som avhandlas lyder: Vilka behov finns hos anhöriga gällande 
praktiskt/ekonomiskt, socialt/emotionellt stöd vid en anhörigs utlandstjänstgöring? 

1.2 Problemformulering 
I framtiden kommer Sverige ha stående förband som skall lösa såväl det nationella försvaret 
som de internationella insatser som den svenska regeringen har beslutat att vi skall delta i. När 
det nya personalförsörjningssystemet med anställda soldater träder i kraft kommer detta enligt 
mig ställa större krav på en god anhörigpolitik. Om det inte fungerar på hemmaplan med att 
de anhöriga mår bra och får det stöd som de behöver, kommer det vara svårt för dem som 
genomför insatserna internationellt att fokusera 100 % på den mycket farliga uppgiften de 
skall lösa. För mig som blivande plutonchef alternativt ställförtränande plutonchef kommer 
arbetet med att se till att mina soldater mår bra, bli mycket viktigt för att vi skall ha en 
fungerande enhet som skall kunna verka i den extrema miljön som väpnad strid innebär. Om 
de anhöriga har en alltför negativ inställning till utlandstjänstgöring påverkar detta inte bara 
stödet för att genomföra insatser men även möjligheten till att rekrytera soldater till 
Försvarsmaktens insatsförband.6 
 
Nu när vi går mot ett insatsförsvar kommer samma enhet genomföra flera insatser under ett 
visst tidsspann. Detta kan leda till att behovet för de anhöriga ökar då samma individer åker 
iväg under flera perioder i livet och genomför insats för freden. Om man tidigare har kunnat 
tänka att det är bara 6-9 månader min partner är borta, kommer den nya insatsorganisationen 
innebära att den partnern kanske är borta 4-6 månader för att sedan vara hemma i 12-18 
månader för att åka ut igen och lämna familj och vänner hemma i Sverige. Detta kommer 
sannolikt att ställa högre krav på Försvarsmaktens sätt att se på anhöriga och deras behov. Det 
kanske inte är Försvarsmakten som skall ha huvudansvaret men de kommer att behöva ta en 
alltmer aktiv roll för att säkerställa att personalen och deras anhöriga mår bra. 
 
I en enkätstudie som Officersförbundet genomförde 2008 gav svar till viss del på det de 
anhöriga efterfrågar i form av stöd. Men även de problem de upplevde under den period som 
deras partner genomförde utlandstjänst. Inför utlandstjänstgöring var 54 % av make, maka, 

                                                
5 Försvarsmakten, Rapport från perspektivstudien hösten 2007 
6 SOU 2008:91; En svensk veteranpolitik, del 2. Statens offentliga utredningar. Stockholm: 
Försvarsdepartementet 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum 2010-06-14   
Mattias Pettersson  7 (33) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

sambo positivt inställda till utlandstjänstgöring, medan 22 % var negativt inställda.7 Efter 
genomförd utlandstjänstgöring hade siffran med positivt inställda förändrats, nu är 41 % 
positivt inställda till att deras anhörige soldat eller officer genomför fler utlandstjänstgöringar 
och 36 % är negativt inställda. Bland familjer med småbarn (under 8år) var 40 % negativt 
inställda8. Om de anhöriga har en alltför negativ inställning till utlandstjänstgöring påverkar 
detta inte bara stödet för att genomföra insatser men även möjligheten till att rekrytera 
soldater till Försvarsmaktens insatsförband.9 Bland våra förband i internationell tjänst får vi 
ofta beröm för att våra soldater är duktiga och allmänbildade samt att de har en stor spridning 
gällande ålder och erfarenheter. Med detta i åtanke anser jag att vi inte har råd att 40 % av 
småbarnfamiljerna är negativ inställda. Det behövs människor från alla ålderskategorier för att 
man skall få ett väl fungerande förband. Nu när vi går mot ett yrkesförsvar kanske det blir 
färre föräldrar som tar anställning som soldater. Men de soldater vi har som kommer 
tjänstgöra 3-5 år kan tänkas skaffa familj under denna period. Därför är det viktigt att man 
utreder behovet av anhörigstöd för att kunna komma med flera konkreta förslag på hur man 
skall förbättra stödet till anhöriga. 

1.3 Syfte och frågeställning  
Denna uppsats syftar till att undersöka vilket behov i form av emotionellt, socialt och 
praktiskt stöd som finns för de anhöriga som lämnas hemma, när deras partner, son, dotter 
eller vän gör utlandstjänst. 
 
Huvudfrågeställningen som avhandlas i denna uppsats är:  
Vilka behov finns hos anhöriga gällande praktiskt/ekonomiskt, socialt/emotionellt stöd 
vid en anhörigs utlandstjänst?  

1.3.1 Avgränsning 
Denna uppsats kommer inte att avhandla stöd till anhöriga vid nationella insatser, då 
huvudfokus för denna uppsats ligger på anhörigstöd vid internationella insatser. Denna 
uppsats kommer endast att avhandla det stödet som finns tillgängligt för de närmaste anhöriga 
(de två personerna som soldaten uppger som närmast anhörig). Uppsatsen kommer att 
fokuseras mot de närmaste anhöriga även om andra i soldatens närhet genomgår 
utlandstjänsten, på grund av att dessa personer själva är utnämnda till närmaste anhörig av 
soldaten och borde således påverkas mer av soldatens insats än t.ex. någon person i dennes 
krets.  
 
I denna uppsats redovisas endast kvinnors tankar kring deras mäns utlandstjänstgöring, 
beroende på att det var endast kvinnor som visat intresse att delta i studien. Samtliga 
intervjupersoner var anhöriga sammanboende, dvs. antingen flickvän eller maka. Föräldrar till 
soldater kan ha andra behov av stöd men detta tas ej upp i denna uppsats då fokus låg på 
sammanboende partners. Avsikten med denna uppsats var från början att belysa både kvinnor 
och mäns behov när deras partner genomför utlandstjänstgöring, dock lyckades inte 
författaren komma i kontakt med några män som var villiga att delta i studien. 

                                                
7 Officersförbundet och Synovate. (2008) Hela familjen gör utlandstjänst- En enkätstudie av de anhörigas 
upplevelser av utlandstjänst. Stockholm 
8 Ibid. 
9 SOU 2008:91 
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1.4 Disposition 
Efter det inledande kapitlet följer en genomgång på de teorier och tidigare forskning som 
finns inom stöd till anhöriga och som har ansetts relevant för denna uppsats. Kapitlet redogör 
för det militära yrkets särart, om stödet till internationella insatser, de anhörigas behov av stöd 
och avslutas med hur utlandstjänstgöring kan påverka ekonomin och karriärs möjligheter för 
de anhöriga. I kapitlet Metod redovisas den valda metoden kvalitativ forskningsintervju samt 
hur studien har genomförts. I detta kapitel sker även en redovisning av de etiska aspekterna 
som man skall ta i beaktande vid en kvalitativ intervjustudie. I det efterföljande kapitlet 
Anhörigstödet idag redovisas det stöd som finns för de anhöriga i dagsläget. Dels genom 
Försvarsmaktens försorg samt de externa organisationerna som Försvarsmakten samarbetar 
med. Detta för att belysa det stödet som finns till anhöriga. I följande kapitel Resultat 
redovisas resultatet från intervjuerna som har genomförts med anhöriga till soldater/officerare 
som genomfört/genomför utlandstjänstgöring gällande behov av emotionellt/socialt samt 
praktiskt/ekonomiskt stöd. I det nästföljande kapitlet Analys och diskussion knyts teori och 
tidigare forskning samt resultatet från intervjustudien samman samt mynnar ut i förslag till 
hur stödet till anhöriga kan förbättras. Därefter följer en metoddiskussion. I det slutliga 
kapitlet Avslutning infattas det behov av ny forskning samt en sammanfattning av uppsatsen.  
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2 Teori och tidigare forskning. 
Tidigare forskning inom området anhörigstöd är relativt begränsat, framförallt i Sverige. I 
detta avsnitt redovisas ett utdrag av de studier som är genomförda dels i Sverige och även 
studier från USA och Holland.   

2.1 Det militära yrkets särart 
Först och främst framkommer det att den militära familjen ofta får utstå flera stressorer än de 
civila familjerna, vilket beror på yrkets särart, dvs. att en partner är borta mycket och 
genomför insatser på platser vilket innebär stora risker för denna individ.10 Den stress som 
soldaten upplever spiller lätt över på de anhöriga som också påverkas av detta, så kallad 
crossover.11 Det militära yrket är dessutom speciellt då det skapas en stark samhörighet inom 
den militära gruppen. Detta pga. att det krävs att man arbetar nära varandra ofta helt utan 
möjlighet till en privat sfär.12 I den tidigare forskningen talas det om två giriga institutioner 
Försvaret och familjen, de som tjänstgör inom Försvarsmakten måste hela tiden hantera att 
båda dessa vill ha uppmärksamhet och avkräver ansvar samt delaktighet, detta kan ses som en 
kamp i mellan dessa två om individen. Vilket i sig kan leda till att den ena av dessa 
institutioner känner sig bort prioriterad för den andra.13 

2.2 Om stödet till internationella insatser 
Studien som Officersförbundet visade var att det fanns ett stort stöd för militär personal i 
samband med internationella insatser. Dock framkom att utlandstjänst är en stor påfrestning 
för dem som är hemma och de blev mer negativt inställda till att deras anhöriga genomför fler 
insatser i framtiden.14 Inför utlandstjänstgöring var 54 % av make, maka, sambo positivt 
inställda till utlandstjänstgöring, och 22 % negativt inställda.15 Efter genomförd 
utlandstjänstgöring hade siffran med positivt inställda förändrats, nu är 41 % positivt inställda 
till att deras anhörige soldat/officer genomför fler utlandstjänstgöringar och 36 % är negativt 
inställda.16 I Weibulls studie framkommer det att de anhöriga är i huvudsak positiva till att 
deras partner eventuellt gör flera insatser.17 Det fanns dock en skillnad i stödet hos de 
anhöriga beroende på vilket insatsområde deras soldat/officer skulle tjänstgöra i.18  

2.3 De anhörigas behov av stöd 
Behovet av ett stödnätverk för de anhöriga är viktigt. I studien av Moelker och van der Kloet 
framhåller även vikten av socialt stöd främst från familj och vänner. Många anser 

                                                
10 Moelker, R. och van der Kloet, I. (2003). Military Families and the Armed Forces A two sided Affair? . I: 
Caforio, G. (red.) Handbook of Sociology of the Military. New York: Plenum Publishers 
11 Westman, M., Vinokur, A.D., Hamilton, V.L., Roziner, I. (2004). Crossover of Martial Dissatisfaction during 
Military Downsizing among Russian Army Officers and their Spouses. Journal of Applied Psychology, 89 (5), 
769-779. 
12Franke, V.C. (2000), Duty, Honor, Country: The Social Identity of West Point Cadets.  I: Armed Forces & 
Society, Vol. 26, No. 2, 175-202 och Segal, M.W. (1986). The Military and the Family as greedy Institutions. I: 
Armed Forces and Society, 13 (1), 9-38.  
13 Segal, M. W. (1986) 
14 Officersförbundet och Synovate. (2008). 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Weibull, L. (2009). Vi borde också få medalj- Om stöd till militära familjer under utlandstjänstgöring. ILM 
Serie T:38. Vällingby: Elanders. 
18 Officersförbundet och Synovate. (2008) 
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professionell (psykologisk) hjälp som en sista utväg. 19 I Officersförbundets studie efterfrågar 
de anhöriga kontaktpersoner och kontaktnät. Majoriteten efterfrågar någon kontaktperson som 
man kan höra av sig till och som kan svara på frågor gällande utlandstjänst. Bland de med 
småbarn var de en majoritet som tycker att ett sådant nätverk skulle vara bra. Hälften av de 
tillfrågade skulle även vilja att Försvarsmakten anordnade ett nätverk samt träffar som skulle 
ge möjligheten att prata med andra anhöriga som befinner sig i en liknande situation.20 Om 
man ser till teorier om social identitet söker individer sig till grupper för att individen inser det 
emotionella värdet av att delta i en grupp21. Något som framhålls är att de personer som 
arbetar med stöd till anhöriga har en inblick i den militära verksamheten då det militära yrket 
är speciellt och ställer andra krav på de anhöriga22. När det gäller de anhörigas behov av 
information är det viktigt att tänka på att personer som befinner sig i en diffus hotsituation har 
ett stort behov av att få information23. 
 
Saknaden efter sin partner är något många studier tar upp24. Om de inte fick svar på deras sms 
och e-mail så blev de oroliga för att något hade hänt med deras partner25. De anhöriga 
upplevde även ett behov av att hålla sig sysselsatta under tiden som deras partner var borta. 
I familjer med barn finns även flera stressorer kopplat till den ena partens utlandstjänstgöring, 
den som är kvar hemma får ofta dra ett större lass.26 Längden på utlandstjänstgöring påverkar 
de anhöriga, ju kortade tjänstgöringsperiod desto lättare var det för de anhöriga att hantera 
situationen27. Något som framhålls är att de anhöriga även påverkas psykiskt och fysiskt av 
deras partners utlandstjänstgöring. Detta påverkar deras allmänna tillstånd, hur de mår och hur 
nöjda de är med sin situation. Psykiska och fysiska reaktioner på den stress som de anhöriga 
upplever pga. utlandstjänstgöringen är t.ex. huvudvärk, menstrual störning, sömnsvårigheter, 
mardrömmar och viktförändring. 28 Om barn finns med i familjebilden måste den anhöriga 
som är kvar hemma ta rollen som ensamstående förälder vilket i sig ökar stressen.29 I en 
amerikansk studie visar det sig att 19 % av de tillfrågade upplevde separationen pga. 
utlandstjänstgöringen som den huvudsakliga stressfaktorn.30  I Officersförbundets studie visas 
det att 42 % av make, maka upplevde någon form av fysisk och/eller psykisk reaktion pga. 
utlandstjänstgöring. Bland de makar som har yngre barn upplevde varannan någon form av 
negativ fysisk- eller psykisk reaktion.31   

                                                
19 Moelker, R. och van der Kloet, I. (2003) 
20 Officersförbundet och Synovate. (2008). 
21 Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behaviour. Social Science Information, 13, 65-93. 
22 Hoshmand, L.T. & Hoshmand, A.L. (2007). Support for military families and communities. I: Journal of 
community psychology, Vol 35 (2), 171-180 
23 Enander, A. (2006). Människors behov och agerande vid olyckor och samhällskriser. I: Fredholm, L. och 
Göransson, A-L. (red.) Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället. Huskvarna: NRS Tryckeri. 
24 Hoshmand, L.T. & Hoshmand, A.L. (2007), Weibull, L. (2009) och Moelker, R. och van der Kloet, I. (2003). 
25 Lapp, C, A. Taft, L, B. m.fl. (2010) Stress and Coping on the Home Front: Guard and Reserve Spouses 
Searching for a new Normal. I: Journal of Family Nursing 2010; 16; 44. 
26 Ibid. 
27 Dimiceli, E, E. & Steinhardt, M, A. m.fl. (2009) Stressful Experiences, Coping Strategies, and Predictiors of 
Health-related Outcomes among Wives of Deployed Military Servicemen I:Armed Forces & Society 2010; 36; 
351 
28 Moelker, R. och van der Kloet, I. (2003). 
29 Ibid. 
30 Hoshmand, L.T. & Hoshmand, A.L. (2007). 
31 Officersförbundet och Synovate. (2008). 
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2.4 Utlandstjänstgöringens påverkan på ekonomi och karriär för 
den anhörige 

En partners utlandstjänstgöring påverkar även karriären och ekonomin för den som är 
hemmavarande. Ett flertal småbarnsföräldrar gick ner i arbetstid under partnerns 
utlandstjänstgöring. 32 Utlandstjänstgöring är påfrestande för den anhörige hemma i Sverige. 
Majoriteten har fått stöd från sin egen familj, släkt och vänner medan 1 av 10 har fått stöd och 
hjälp från Försvarsmakten.33 För makar ökade även utgifterna i form av barnpassning och 
hantverkshjälp. Varannan barnfamilj uppgav att deras utgifter ökade något till mycket pga. 
deras partners utlandstjänstgöring.34 I en amerikansk studie framkom det att 30 % av National 
Guard och Reservist familjer hade ett inkomstbortfall på 500 dollar till 2000 dollar i månaden 
pga. utlandstjänstgöringen. Detta i sig blir en källa till stress. 35 

                                                
32 Officersförbundet och Synovate. (2008). 
33 Ibid. 
34 Officersförbundet och Synovate. (2008). 
35 Hoshmand, L.T. & Hoshmand, A.L. (2007). 
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3 Metod 
För att kunna undersöka vad de anhöriga upplever att de har för behov av stöd, har en 
kvalitativ forskningsmetod valts i form av en intervjustudie. I detta avsnitt beskrivs hur 
urvalet har gått till samt hur intervjuerna har genomförts. Därefter redovisas det analytiska 
tillvägagångssättet. Slutligen förs en diskussion kring tillförlitlighet och källkritik, samt etiska 
aspekter vid en intervjustudie. 

3.1 Val av metod 
I denna studie använde jag mig av metoden kvalitativ intervjustudie. Syftet var att undersöka 
de anhörigas upplevelser och erfarenheter gällande behovet av anhörigstöd samt att få fram 
vad de anser sig behöva för stöd dels i form av emotionellt och socialt stöd men även i form 
av praktiskt och ekonomiskt stöd. Den kvalitativa forskningsintervjun lämpar sig för att skapa 
kunskap samt att förstå hur vardagen ser ut för den intervjuade.36 ”Genom samtal lär vi känna 
andra människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de 
lever i”37 dvs. genom en kvalitativ intervju får jag en inblick i hur informanten tänker och 
vilka erfarenheter den har gällande anhörigstöd, samt vilket stöd informanterna skulle vilja ha 
gällande emotionellt- och praktisktstöd.  En kvalitativ intervjustudie riktar in sig på färre 
forskningsobjekt men studeras mer djupgående och man spenderar mer tid till att planera 
genomförandet av intervjun. Intervjuerna var av en halvstrukturerad karaktär. Intervjufrågorna 
skickades i förväg ut till informanten men det fanns även ett stort utrymme för informanten att 
komma till tals, och det förekom även följdfrågor som inte i förväg var nedskriva.38  

3.2 Urval 
Intervjuerna genomfördes med fyra personer. Dessa är alla anhöriga till en person som 
genomför eller nyligen genomfört utlandstjänst (de senaste 2 åren). Två av de personer som 
intervjuades kontaktades via den externa stödorganisationen www. Invidzonen.se. Detta 
skedde genom en annons på Invidzonens hemsida, där det framgick vad uppsatsen kommer att 
fokusera på nämligen de anhörigas behov av stöd. De två andra personerna fick jag kontakt 
med genom mitt egna kontaktnät, den ena intervjuades först och rekommenderade sedan att 
jag skulle genomföra en intervju med den andra personen.    

3.2.1 Beskrivning av undersökningspersonerna 
Anhörig 1 (A1) är en kvinna i 20 års åldern, sambo med soldat som har tjänstgjort i Kosovo. 
Det var hans första utlandsmission. A1 studerade då hennes soldat genomförde internationell 
tjänst. 
 
Anhörig 2 (A2) är en kvinna i 30 års åldern, gift med en officer som tjänstgör i Afghanistan. 
A2 och hennes make har tre barn i de yngre åldrarna. A2 arbetar och studerar. De har tidigare 
erfarenheter från utlandsmissioner i Kosovo två gånger och nu Afghanistan.  
 
Anhörig 3 (A3) är en kvinna i 20 års åldern. Flickvän till en officer som tjänstgör i 
Afghanistan. Det är hans första utlandsmission. A3 studerar, samt har god förståelse för 
militär verksamhet. 
  

                                                
36 Brinkmann, S. & Kvale, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
37 Brinkmann, S. & Kvale, S. (2009) Sid.15 
38 Brinkmann, S. & Kvale, S. (2009) 
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Anhörig 4 (A4) är en kvinna i 30 års åldern. Sambo med en officer som tjänstgör i 
Afghanistan. Det är hans första utlandsmission. A4 studerar. 

3.3 Genomförande  
Intervjuerna genomfördes under april och majmånad 2010. Informanterna kontaktades 
antingen via e-mail eller telefon. Där fick de information om studien och hur intervjun i stora 
drag skulle gå till. De fick även tillgång till missivbrev och intervjuguide innan intervjuerna 
genomfördes. I missivbrevet informerades informanterna om att deras deltagande är frivilligt. 
Samt syftet med studien och även att materialet (inspelningar och anteckningar) kommer att 
behandlas konfidentiellt och att informanterna kommer att vara anonyma. Informanterna 
informerades även om vem som kommer att få tillgång till det inspelade materialet i sin 
helhet. 
 
En av de fyra intervjuerna skedde via telefon på grund av att denne informant bor på annan 
ort. De övriga intervjuerna genomförde på platser som informanten själv fått välja. Skälet till 
att informanterna fick välja plats för intervjun var för att de skulle känna sig så bekväma i 
situationen som möjligt och på så sätt kunna genomföra en bättre intervju. 
 
De platser som intervjuerna genomfördes på var ett café, ett studierum på Karlberg samt 
utomhus på en lugn plats. Samtliga platser medgav god inspelningskvalité. Intervjuerna 
spelade in på diktafon för att möjliggöra så exakt transkription som möjligt. Informanterna 
informerades om att intervjuerna spelades in, via missivbrevet39 samt när intervjun skulle 
påbörjas.  

3.4 Analytiskt tillvägagångssätt 
Denna studie har ett undersökande syfte gällande stödet till anhöriga och deras behov. Detta 
gör att det analytiska tillvägagångssättet som valt till denna studie skall ge större möjlighet till 
att ge flera infallsvinklar och tolka intervjusvar djupare, istället för att använda en alltför 
systematiskt analys som används på inspelat material. Den intervjuanalytiska metod som 
används i denna studie är meningskoncentrering. Meningskoncentrering går ut på att man drar 
samman yttranden till kortare formuleringar40. Denna metod beskrivs i 5 steg.  
Först genomför man en genomläsning för att få en helhetsbild av materialet. Därefter 
fastställer man naturliga meningsenheter i materialet41 t.ex.   
 

Det som är mest påtagligt är att man känner sig mest övergiven. Jag känner mig övergiven 
och lämnad, ungefär som att känna sig dumpad, lite så, lite tomhet kan man säga. (A3) 

 
Utifrån detta citat togs de naturliga meningsenheterna ut. I detta citat var dessa 
meningsenheter, upplevelse att vara lämnad och övergiven. Därefter ställs frågor till 
meningsenheterna. Hur det känns att vara den som lämnas hemma. I det slutliga steget 
ordnades de naturliga teman som blir en beskrivande berättelse som sedan visas i resultatet.42 
 

                                                
39 Se bilaga 1 
40 Brinkmann, S. & Kvale, S. (2009) 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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3.5 Tillförlitlighets/Källkritik 
En problematik med intervjuer gällande reliabilitet är ledande frågor. Detta har tagits hänsyn 
till när intervjuguiden utformandes. Något som även har hafts i åtanke är kroppsspråk vid 
intervjuerna då detta kan leda in informanten att svara på frågan på ett sådant sätt som denne 
tror att jag vill. Dock framgår det att det inte är den ledande frågan i sig som är det viktigaste 
utan om frågan leder till att ny kunskap genereras43. Vid transkribering har även reliabilitet 
tagits i beaktande då materialet har lyssnats igenom samt läst igenom transkriberingarna 
åtskilliga gånger för att säkerställa att de är exakta. Detta för att minimera risken för 
feltolkningar eller förvrängningar av det som har sagts. Validet är en annan problematik vid 
transkribering av intervjuer, förvisso speglar transkriberingen till viss del av den som har 
skrivit den. Det är i princip helt omöjligt att vara helt objektiv. Dock skall man ha i beaktande 
syftet med arbetet44. Gällande tillförlitligheten anser jag att den har varit hög trotts att det 
endast har varit fyra personer som har intervjuats, då samtliga intervjuer gav mycket bra 
beskrivningar och var innehållsrika.  

3.6 Etiska aspekter 
Under denna punkt diskuteras de etiska övervägningarna som man skall göra vid en 
intervjustudie. De etiska områdena inom forskning brukar delas in i fyra huvudområden, 
informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.45  
 
”Informerat samtycke betyder att man informerar undersökningspersonen om det allmänna 
syftet med undersökningen, om hur den är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar 
som kan vara förenade med deltagande i forskningsprojektet”46 det innebär även att den som 
deltar i undersökningen deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur när som helst även mitt under 
pågående intervju.47  
 
Konfidentialitet innebär att den privata information som skulle kunna identifiera deltagaren i 
studien inte kommer att avslöjas. Om det skulle vara så att någon information kommer fram 
som skulle kunna leda till att den intervjuade personen skulle kunna identifieras, krävs det ett 
godkännande från den intervjuade personen att sådan information får lämnas ut. Samt att 
obehöriga inte får tillgång till informationen.48 
 
Nyttjandekravet ”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas 
eller utlåtas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften”49. Detta innebär att 
materialet som insamlas för denna studie endast får användas till denna studie och eventuellt i 
andra forskningsstudier. Detta informerades om att den information som insamlas för denna 
studie i form av intervjuer endast kommer användas i den studie och eventuellt i Camilla 
Kylin studie ”Militära familjer – en studie om behov av stöd och idag existerande stödinsatser 
hos gräsrotsorganisationerna Invidzonen och Soldathemsföreningen” 
 

                                                
43 Brinkmann, S. & Kvale, S. (2009) 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Brinkmann, S. & Kvale, S. (2009) Sid. 87 
47 Brinkmann, S. & Kvale, S. (2009) 
48 Ibid. 
49 Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Elanders Gotab Sid. 14 
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I denna studie har informerat samtycke tagits i hänsyn genom att informanterna har 
informerats om studiens syfte i missivbrevet50. De har även fått information om att de när som 
helst kan dra sig ur intervjun även under intervjutillfället och att deras deltagande bygger på 
frivillighet. I denna studie har även kravet på konfidentialitet tagits i beaktande ingen av den 
informationen som publiceras skall leda till att man kan identifiera personen som har sagt det, 
såvida informanten inte har lämnat samtycke till det. Informanterna har informerats om vem 
som får tillgång till materialet i sin helhet.  
 
Bedömning av konsekvenser måste göras när man genomför en forskningsstudie. Både för 
och nackdelar måste vägas mot varandra. ”Den etiska principen att man ska ”göra 
gott”(beneficence) innebär att risken för att en undersökningsperson lider skada ska vara så 
liten som möjligt”51 När studien genomfördes var jag skyldig att överväga möjliga 
konsekvenser inte bara för de personer som intervjuats men även för den gruppen de 
representerar nämligen anhöriga till personal i utlandstjänst.52 De som har intervjuats och den 
information som har framkommit i denna studie har behandlats konfidentiellt.  
 
”Forskarens roll som person, forskarens integritet, är avgörande för den vetenskapliga 
kunskapens kvalitet och hållbarheten i de etiska besluten som fattas under undersökningens 
gång”53. Genom att ha tagit del av de etiska och moraliska överväganden som börs göra vid en 
forskning och intervjustudie, har jag kunnat inta en mer etisk och moralisk ställningstagande i 
utförandet av denna studie. Något som har varit viktigt att tänka på är att inte förmedla egna 
fördomar och tankar kring stödet till anhöriga under intervjuerna och kontakt med 
informanterna. Då detta kan påverka informanten och dennes svar på frågorna. 

                                                
50 Se Bilaga 1 
51 Brinkmann, S. & Kvale, S. (2009) Sid. 89 
52 Brinkmann, S. & Kvale, S. (2009) 
53 Brinkmann, S. & Kvale, S. (2009) Sid. 90 
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4 Anhörigstödet idag 
I detta avsnitts inledande del redogörs det för stöd Försvarsmakten ger till de anhöriga, 
därefter redogörs det för de externa organisationer som arbetar med stöd till anhöriga. Detta 
för att belysa den stödverksamhet som existerar. 
 
Det stödet som Försvarsmakten erbjuder är att de två närmsta anhöriga får information via 
informationsbrev, har möjligheten att gå på besöksdag och två anhörigträffar samt medverka 
vid medaljceremonin. Försvarsmakten har även en hemsida med riktad information till 
anhöriga.54 I fall de anhörige skulle ha ett akut behov av att komma i kontakt med deras soldat 
eller officerare sker detta genom vakthavande befäl. Om den anhörige vill veta om vad som 
gäller vid olycka, sjukdom eller dödsfall hänvisas dessa till Försvarsmaktens HRcentrum. De 
anhöriga kan även hitta nyheter från insatsområdet på Försvarsmaktens hemsida. Om den 
anhörige vill komma i kontakt med andra anhöriga hänvisas dessa till externa 
organisationer.55 Om olyckan skulle vara framme och ens soldat blir sjuk, skadad eller dör 
under sin insats skall Försvarsmakten underrätta de anhöriga direkt. Vid dödsfall får de 
anhöriga stöd av krisutbildad personal från Försvarsmakten under den akuta fasen samt hjälp 
med försäkringsfrågor. I fall den anhörige är i behov av stöd med anledning av att ens soldat 
har råkat ut för en allvarlig händelse kan Försvarsmakten ordna med stöd i form av t.ex. 
samtalsterapi under en begränsad tid.56 Utöver Försvarsmakten finns även externa 
organisationer som erbjuder stöd till anhörig, såsom Fredsbaskrarna, Soldathemsförbundet 
och Invidzonen.  
 
Fredsbaskrarna är en ideell organisation som främst riktar sig till dem som har genomfört 
utlandstjänst.57 De erbjuder även ett visst stöd till anhöriga i forma av journummer och 
kamratstöd.58 Soldathemsförbundet är en annan extern organisation som har ett samarbete 
med Försvarsmakten sedan 2007 gällande anhörigstöd. De får ekonomisk ersättning från 
Försvarsmakten.59 Soldathemsförbundet erbjuder kostnadsfri, professionell telefonrådgivning 
och stödsamtal.60 De hjälper även de anhöriga att skapa nätverk för att komma kontakt med 
andra anhöriga samt arrangerar aktiviteter såsom mötesträffar, seminarier och temadagar.61 
Invidzonen är en ideell organisation som startades 2007.62 Det stöd de erbjuder är mailkontakt 
med andra anhöriga regionalt och lokalt, samtalsstöd/mentor närverk. Hemsidan i sig har ett 
forum där anhöriga kan skriva av sig samt få tips och råd. De arrangerar även lokala träffar 
där anhöriga kan knyta kontakter med varandra och utbyta erfarenheter.63 

                                                
54 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Information-till-anhoriga/Vilken-
information-far-anhoriga/ (2010-04-13) 
55 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Information-till-anhoriga/Vart-
vander-jag-mig/ (2010-04-13) 
56 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Information-till-anhoriga/Om-
nagot-intraffar-med-min-soldat-i-utlandsstyrkan/ (2010-04-13) 
57 Fredsbaskrarna http://www.fredsbaskrarna.se/association (2010-04-13) 
58 Fredsbaskrarna http://www.fredsbaskrarna.se/fbscomradesupport (2010-04-13) 
59 Försvarsmakten http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Information-till-anhoriga/Externa-
anhorigorganisationer/ (2010-04-14) 
60 Soldathemsförbundet 
http://www.soldathem.org/familjeprogram/radgivning.4.10f07fba1165f3a0368800098877.html (2010-04-14) 
61 Soldathemsförbundet 
http://www.soldathem.org/familjeprogram/natverkforanhoriga.4.11e321491179eaa6008800012944.html (2010-
04-14) 
62 www.invidzonen.se http://www.invidzonen.se/page1006.aspx (2010-04-14) 
63 www.invidzonen.se http://www.invidzonen.se/AboutMe1.aspx (2010-04-14) 
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5 Empiri/resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuerna med anhöriga till soldater/officerare som 
genomfört/genomför utlandstjänstgöring. Resultatet kommer att visas i olika teman som har 
framkommit under analyseringen av intervjuerna. Samtliga personer som har deltagit i denna 
studie benämns som anhörig A1-A4. Deras respektive benämns som X1-X4. Rubrikerna som 
informanternas resultat redovisas under, är framtagna med hjälp av de temana som har 
framkommit.  

5.1 Informanternas upplevelser under deras partners 
utlandstjänstgöring 

Det skilde sig åt hur informanterna beskrev sin situation medan deras anhörige var utomlands 
och genomförde en insats. Alla informanter utrycker känslor såsom oro och ovisshet kopplat 
till deras partners utlandstjänstgöring. Känslor speglar informanternas behov av emotionellt 
stöd. 
 

Min tid som anhörig här hemma har präglats av… en oro, en oro som jag tidigare inte har 
upplevt i mitt liv. (A3) 
 
Man har ju hela tiden oro och ovissheten vad som händer där borta i huvudet. (A1) 

 
Informanterna upplevde även en känsla av ensamhet och att man är övergiven. En känsla av 
att man är bortprioriterad.  
 

Det som är mest påtagligt är att man känner sig mest övergiven. Jag känner mig övergiven 
och lämnad, ungefär som att känna sig dumpad, lite tomhet kan man säga. Men syne som sist 
är vi människor allihop och det är ändå de som är de starkaste känslorna, att just bli lämnad.  
(A3) 
 
I överlag tyckte jag den var bra, det var en bergochdalbana upp och ner, vissa dagar känns 
bättre, andra känns mer ensamma. (A1) 

 
Hos den ena informanten har levnadssituationen förändrats mellan mission 1,2 och 3. 
Informanten upplevde den första missionen som lättare då hon inte behövde ta hand om några 
barn utan kunde lägga all tid på arbete för att hålla sig sysselsatt. Informanten upplever det 
som mer påfrestande nu när denne har hela ansvaret för familjens välbefinnande, att aldrig få 
avlastning. Även insatsområdet har påverkat hur denna informant upplever sin situation.  
 

Det har varit olika, första mission hade vi inga barn då var det mycket lättare för då jobbade 
jag och la all tid på mitt jobb. Nästa mission… då hade vi ett barn, han var 2 år, då upplevde 
jag det som lättare. Jag bodde i ett radhusområde, där det var många barn. Nu har vi tre 
barn, nu är det inte lika lätt längre, man får inte sova på nätterna. Man har ansvaret 24 
timmar om dygnet. Så den sista missionen nu är absolut den värsta, och dels att han är i 
Afghanistan. Kosovo känns inte lika farligt (A2) 

 
Sammanfattningsvis kan informanternas erfarenheter gällande deras känslor kring 
utlandstjänstgöring ta sig utryck i känslor såsom oro samt att de känner sig bortprioriterade i 
förmån till deras partners arbete. Vilken period man upplever som mest påfrestande är 
individuellt. Vidare upplever informanten med barn att arbetsbördan blir större då denna 
individ hela tiden måste ha ansvaret för familjens välmående.  
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5.2 Emotionellt och socialt stöd 
Alla informanter har ett behov av emotionellt och socialt stöd, dock kräver olika personer 
olika former av stöd. Hur detta behov av emotionellt stöd tar utryck är olika för var och en. 
Vissa söker aktivt information om hur man kommer i kontakt med andra anhöriga medan 
andra förlitar sig på sitt sociala nätverk för att hitta personer som kan ge dem stöd. Behovet av 
professionellt stöd skiljer sig även åt informanterna emellan. 

5.2.1 Behovet av professionellt stöd 
Behovet av emotionellt stöd har varierat bland de deltagande, en informant känner ett behov 
av att få möjligheten till professionellt stöd. Medan en informant inte kände något sådant 
behov. 
 

Enda från att X3 åkte på mission, har jag känt att jag själv skulle vilja gå till en psykolog för 
att prata om existentiella frågor som blir mycket mer påtagliga. (A3) 
 
Jag har inte känt att jag har varit i behov av den typen av stöd. (A1) 

 
Att behöva prata med någon som kan ge professionellt stöd beror på hur informanten 
uppfattar sin situation och vilka tankar de har kring utlandstjänstgöring.  

5.2.2 Behovet av socialt stöd 
Hur omgivningen försöker att stötta de anhöriga, det skiljer sig mellan informanterna hur man 
ser på omgivningens försök att stötta dem. Informanterna har upplevt det som att de som är 
nära är mer stöttande än de som befinner sig längre ut i bekantskapskretsen.  
 

Alla försöker stötta och säger att det inte är så långt tid, du klarar det här och du är stark. 
Det är så lätt att säga att tiden går fort när någon annan inte väntar och längtar. (A1) 
 
Vänner och nära som vet att både jag och X3 tycker det här yrket är väldigt intressant och 
brinner för det har varit väldigt stöttande på många sätt. Dom har ju undrat om hur både jag 
och X3 mår. (A3) 

 
Omgivningen kan även ha egna åsikter om den situation som de anhöriga befinner sig i. Detta 
tar sig olika utryck, ibland kan dessa vara uttalande åsikter medan andra gånger kan det vara 
kroppsspråk och känslor som förmedlas. 
 

Dom som inte är lika insatta och som fortfarande tror att jag gör lumpen. Det är ju dom som 
tycker att man får skylla sig själv om man åker iväg och den sitsen du sitter i får du ju skylla 
dig själv du kan ju faktiskt göra slut med X3 om du inte vill stå ut med det här. Så förståelse 
hos dom som är utanför sfären är minimal upplever jag. (A3) 
 
När man kände att man behövde prata av sig, får man den där osynliga sucken aah nu drar 
hon upp det här med militären igen, åh kan hon inte lägga ner det snart. Man kände att man 
blev en belastning ibland. (A1) 
 
Det är väl mer såhär att folk runt om kring en har jättesvårt att förstå, varför han har åkt och 
att han kan åka och lämna barnen som är så små och utsatta. De flesta tycker nog att min 
man är dum. De mesta går till irritation mot honom, som har lämnat mig själv med tre barn, 
ego hur kan han vara så korkad. (A2) 

 
Omgivningen kring den anhörige har en påverkan gällande det stödet den ger samt den 
uppfattning som omgivningen har gällande utlandstjänstgöring. 
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5.2.2.1 Behovet av att prata med personer som har varit i liknande 
situationer 

Att ha möjligheten till att prata med en person som har varit eller är i samma situation, 
upplever informanterna som mycket viktigt och stödjande. Dessa personer kan på ett annat 
sätt dela påfrestningen av att vara lämnad hemma i Sverige medan deras partner genomför 
utlandstjänstgöring. 
 

Ha någon i samma situation är ganska viktigt, att ha någon att prata med även om man aldrig 
kan känna lika. (A3)  
 
Jag tror att jag har haft ganska stort behov, jag har haft ett behov av att ha kontakt med 
personer som har varit i samma situation, den kontakten är mindre ifrågasättande. Jag har 
upplevt det skönare att kunna umgås med någon som vet ungefär vilken press man har och då 
kan prata om vardagliga saker. (A4)  
 
Jag har lärt känna en annan mamma, Det har gett mig jättemycket stöd, efter halva missionen 
nu. Första halvan var jättejobbig, då var man bara jättearg, ledsen, sur och förbannad hela 
tiden. Nu har jag ju henne att prata med så hon är väl egentligen mitt emotionella stöd. (A2) 

 
Att ha någon att prata som befinner sig eller varit i samma situation upplever informanterna 
som det bästa stödet man kan få, detta stöd är mindre ifrågasättande och det går att prata och 
umgås på ett annat sätt med personer som har samma erfarenheter. Några av informanterna 
har sökt stöd hos externa organisationer främst Invidzonen och Soldathemsförbundet, för att 
komma i kontakt med andra personer som kan förstå hur deras situation är och prata med 
några som är eller har varit i en liknande situation. 
 

Det finns ett forum på Invidzonen där man kan skriva av sig och bolla idéer och tankar med 
andra anhöriga de är ganska skönt att kunna se att man inte är själv i sina tankar. (A1) 
 
Invidzonen har hjälpt mig, dels har man kunnat chatta och så, det är jätte skönt när man 
känner sig sådär bröö att bara skiva av sig det och sen får man folk som svarar (A2) 
 
Invidzonen är bra för att man kan prata med andra som är i samma situation (A2) 
 

En informant känner dock inget större behov av att komma i kontakt med andra genom 
externa organisationer utan förlitar sig på sin bekantskapskrets. Där denna individ anser sig få 
det bästa stödet genom sina vänner som har liknande erfarenheter. 
 

Det är vänner sedan tidigare, ett par som vi känner, där han har varit i Afghanistan på en 
tidigare mission. Och där vi alla fyra är vänner. Som jag har haft mycket kontakt med och 
umgåtts mycket med när X4 har varit borta, och då har det umgänget inte handlat om att X4 
är i Afghanistan utan snarare umgänge med några som har samma referensramar. (A4)  

 
Sammanfattningsvis kan man säga att det emotionella stödet som efterfrågas är att få prata 
med människor som befinner sig eller har erfarenhet av liknande situationer. En person som 
har egna erfarenheter gällande utlandstjänstgöring ger är mer stödjande då denna har en större 
förståelse för de känslor och tankar som informanterna har. Att komma i kontakt med andra 
anhöriga ser samtliga av informanterna som något som hjälper en, att ha möjligheten att prata 
med någon som har samma referensramar och kan dela ens erfarenheter. Något en informant 
är inne på är att man aldrig kan känna likadant men man kan ändå stödja varandra då man har 
en större förståelse för varandras situation. 
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5.3 Behovet av information 
Behovet av information om vad som händer i insatsområdet skiljer sig åt mellan 
informanterna. Några vill ha så mycket information som möjligt medan vissa försöker att 
skärma av sig från det som händer i insatsområdet.  
 

Mycket fokus gick till att hitta nyheter om vad som hände där nere, att försöka hänga med i 
hans liv så mycket som möjligt. (A1) 
 
Men jag har lite skygglappar på för att man skall orka, för tänker man för mycket på hur det 
är, då blir man helt trasig tror jag. Jag läser inte tidningarna… Jag tror att det är ett sätt att 
orka. (A2) 

 
Som en del av informationen från Försvarsmakten ingår anhörigträffar för de anhöriga under 
tiden som deras partner genomför utlandstjänstgöring.  
 

Jag har varit på informationsträff innan och det tyckte jag var stort och opersonligt och gav 
mig ingenting. Jag tycker att det verkar som att det finns en intention om att det skall vara ett 
stöd till anhöriga men man har inte hittat bra former för det. (A4) 
 
Den informationen som var bra för mig… var att man fick höra chefen prata och fick träffa 
X3 närmsta chef... Även att få träffa X3 underställda, få ett ansikte och namn på folk, det är 
också småsaker som är viktigt. (A3) 
 
Jag tycker att under anhörigträffarna har fokus legat på de anhöriga och de har varit väldigt 
bra. (A1) 

 
Något flera informanter efterlyser är att information bör ges till den anhörige i form av papper 
och inte att man skall behöva söka all information själv. 
 

Att det skickas ut information. Det måste ju gå att skicka ut i brev. Soldaterna skriver ju vem 
dom har som anhörig. (A2) 
 
Informationsblad jätte bra X2 anhöriga är inte så beresta i den Internet världen så därför får 
de i princip ingen information om det inte står på löpet. Och det gör ju också att de blir en 
väldig lucka för dom. Man skall inte stirra sig blind på att data generationen har kommit, den 
har inte nått ut överallt. (A3) 

 
En del av det stödet som ges till de anhöriga gällande informationstjänst är möjligheten att 
kommer i kontakt med den insatta soldaten om något skulle hända på hemma plan. Genom 
HKV Journummer, Något som informanterna dock efterfrågar är att ha en stöd person som 
man kan ringa för att prata med. Denna funktion är något som efterfrågas för att man känner 
att man inte kan ringa HKV jour nummer om inte något väldigt allvarligt har hänt. 
 

Ha stödpersoner som man kan ringa utan att man känner att man ringer HKV jour telefon. 
(A3) 

 
Något informanterna efterlyser gällande informationstjänst är att själva kunna komma i 
kontakt med deras anhöriga så naturlig sätt som möjligt.  
 

Som jag förstår det så har de väldigt få datorer och telefoner i Afghanistan som kan ringa ut. 
X3 har sagt många gånger att kön är väldigt lång så han vill bara prata någon minut. Det är 
väldigt viktigt att bara höra rösten. (A3) 
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Jag skulle vilja ha möjlighet till att kunna lyfta på luren och kunna ringa till honom. Om så 
bara för att lämna ett röst meddelande som han ser på sin mobil telefon så han kan ringa 
tillbaka vid första tillfälle. (A4) 

 
Sammanfattningsviss har informanterna skilda behov vad det gäller information. En informant 
känner ett stort behov av att följa med i vad som händer i insatsområdet, medan en annan har 
valt att inte följa med för att som denne utrycker det själv orka med. Dock har alla 
informanter åsikter om hur man skulle kunna förbättra informationstjänsten, för att bättre 
tillgodose de anhörigas behov. Gällande anhörigträffar går informanternas åsikter isär, vissa 
ser dessa träffar som alltför stora och opersonliga medan en annan informant ser dem som 
mycket givande. 

5.4 Praktiskt och ekonomiskt stöd 
Behovet av praktiskt/ekonomsikt stöd skiljer sig mellan informanterna. Detta kan bero på att 
deras levnadsförhållanden skiljer sig åt.  

5.4.1 Behovet av praktiskt stöd hos barnfamiljer 
Den informant som har barn upplever ett behov av att få hjälp med mer paktiskt stöd än de 
övriga tre. Främst efterfrågas avlastning i form av barnvakt men även ett behov att få hjälp 
med praktiska sysslor såsom snöskottning, då det är svårt att ha tid med sådant när 
informanten har blivit ensamstående med tre barn i de yngre åldrarna, och får ta på sig hela 
arbetsbördan som tidigare var delad av två. 
 

Barnvakt, det är väl egentligen barnvakt, byta däck, skotta som jag inte gjorde. Grannen 
trodde inte vi bodde kvar för jag skottade inte, bara gick. Det är väl sådant fysiskt som man 
inte orkar, orkar gör man väl, men det är svårt att hinna med också. (A2) 
 
Att få avlassning. Att kunna sova en hel natt och så, jag har ju släktingar, men det är jobbigt 
att alltid, alltid fråga dom.(A2)  

 
Denna informant efterfrågar även att Försvarsmakten köper upp avtal med barnvaktsföretag 
för att förenkla för den hemmavarande parten. En informant som inte själv har barn är ändå 
inne på att barnfamiljer kan ha ett ökat behov av praktiskt stöd.  
 

Försvarsmakten skulle ju komma överens med barnvaktsföretagen. Det finns ju massa. Ni får 
använda 20 timmar i månaden och sen kan man ju lägga dem 20 timmar hur man vill. Kanske 
lägga en gång i veckan eller en helg i månaden där man kan få sova själv. (A2) 
 
Jag kan tänka att det kan vara mer angeläget för en barnfamilj, där man ska lösa fler 
praktiska saker. Där man kan få utökade dagistider eller vad det nu kan vara man kan 
behöva. (A4) 

 
Informanten som har barn upplever ett större behov av praktiskt stöd främst i form av 
barnpassning och hjälp med praktiska sysslor så denne får mer tid att spendera med sina barn. 
Denna informant upplever även ett behov av att få avlastning så denne kan få en lugn stund i 
vardagen och hinna vara för sig själv. En informant utan barn belyser även problematiken för 
barnfamiljer gällande behovet av praktiskt stöd. 
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5.4.2 Behovet av praktiskt stöd hos informanterna utan barn 
Det praktiska behovet av stöd skiljer sig inte nämnvärt mellan informanterna som inte har 
barn.  
 

Det enda praktisk som blir, är att jag får lösa mycket av X3 praktiska problem här hemma. 
Om det har varit något fel på räkningar och så vidare. Så jag har fått lösa mer praktiska 
problem än vad jag har fått göra tidigare. (A3) 
 
Jag har inte känt att jag har haft något stort behov av praktiskt stöd från Försvarsmakten. 
(A4) 

 
Samtliga av informanterna har fått lösa mer vardagliga problem såsom att det är fel på 
räkningar etc. dock har ingen av dem upplevt något större behov av praktiskt stöd. 

5.4.3 Behovet av ekonomiskt stöd till de anhöriga 
Behovet av ekonomiskt stöd har skilt sig åt mellan informanterna. Detta beror på deras 
levnadssituation.  
 

Ekonomiskt stöd, att man kan få hjälp med kanske en viss del av resorna till anhörigdagarna 
för oftast ligger de på sådana tider att man behöver åka upp kvällen innan och man behöver 
ta in på något boende, det kostar ju en del pengar. (A1) 
 
Vi har ju kunnat lägga undan pengar, för att kunna lägga en handpenning på en lägenhet och 
det är vi nöjda med, det är ju positivt ekonomiskt. Jag ser inga ekonomiska nackdelar med 
det. (A4) 
 
De börjar ju utbildningen innan man åker, vad är det nu 3 eller 2 månader innan de åker. 
Men jag skulle vilja att de får sin missionslön redan då. För de jobbar ju jättemycket och är 
borta jättemånga veckor… Vi började använda barnpassning på måndagar redan då. Och det 
kostar ju ganska mycket. … man behöver ju stödet även innan de åker. (A2) 
 

En informant ser utlandstjänstgöring som ett tillskott i kassan. En annan informant ser ett 
behov av mer ekonomiskt stöd då informanten har barn denna person efterfrågar att 
missionslönen redan börjar betalas ut under utbildningstiden. En annan informant efterlyser 
ekonomiskt stöd för resor till anhörighetsträffar. 

5.4.4 Försäkringar kopplat till utlandstjänstgöring 
Försäkringar är en del av det praktiska. Samtliga informanter visste att deras soldat/officer 
hade en försäkring, dock skiljer det sig åt hur bra kunskap man hade om försäkringar och om 
man kände ett behov av att veta hur försäkringarna var utformande.  
 

Jag vet att jag får viss summa pengar. Jag tycker att de är mindre viktigt i sammanhanget nu, 
skulle det hända något hade det varit viktigt då. Jag litar på att X4 har sett till att det täcker 
det som skulle behövas. (A4) 
 
Anledningen till att jag kollade upp det var att min sambo hade fått reda på av sina chefer att 
de skulle kolla upp … att de hade hemförsäkring. Så jag ringde runt en dag för att försöka få 
reda på det, blev skickad runt till flera instanser för att komma rätt. Innan jag fick reda på att 
det fanns någon försäkring som skulle täcka. (A1) 
 
Jag har ganska bra koll. Jag kan lugnt bo kvar i huset om han inte kommer hem igen och det 
är ju bra. (A2) 
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Informanterna fick själva söka information om vad försäkringen gällde. Vissa av 
informanterna kände ett behov av att veta vad försäkringen innebar medan vissa andra 
informanter inte kände något större behov av att veta det. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum 2010-06-14   
Mattias Pettersson  24 (33) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

6 Analys och diskussion  
Sammanfattningsvis visar resultatet av denna studie och tidigare forskning visar att anhöriga 
till soldater i utlandstjänst upplever utlandstjänstgöringen som psykiskt, emotionellt och 
praktiskt belastande och har därmed motsvarande behov av stöd. 64 Känslorna som de 
anhöriga hade under tiden som deras partner gjorde utlandstjänst var främst känslor som oro 
och att de kände sig bortvalda. Det emotionella och sociala stöd informanterna fick var från 
familj och vänner men det som de ansåg som det mest givande stödet var det som kom från 
personer som hade egna erfarenheter av att vara anhörig. Gällande informationsbehov hos 
informanterna finns det vissa skillnader som i sig beror på hur man har valt att hantera den 
svåra och stressande situationen som man befinner sig i. Vissa valde att aktivt söka 
information medan andra hellre blundade för att klara av vardagen. Behovet av att få praktiskt 
och ekonomiskt stöd skiljde sig åt mellan informanterna beroende av deras familjesituation.  

6.1 Upplevelser under en partners utlandstjänstgöring 
I tidigare studier framkommer det att anhöriga till insatta soldater/officerare upplever längtan 
och väntan på deras partner65. Även i denna studie upplever informanterna en längtan efter 
deras partner. Informanterna beskriver dessutom en tomhet, att man inte känner sig hel, det är 
något som saknas i deras liv. Faktum att deras partners inte är hemma i Sverige utan är flera 
hundra mil bort, som kan innebära stora risker för soldatens liv och hälsa skapar en oro hos 
informanterna, den stress som soldaten upplever kommer att smitta av sig på den anhöriga66. 
En av informanterna uttrycker att det är en oro som hon tidigare inte har upplevt. Mycket av 
tiden för informanterna fokuseras på vad som händer därborta (i insatsområdet) och hur deras 
partner har det. I studien av Lapp, Taft. m.fl. där det tas upp att mycket av tiden fokuseras på 
hur det var i insatsområdet. Om de kvinnor som ingick i studien inte fick svar på deras email 
eller sms blev de oroliga för att något skulle ha hänt med deras partner.67 Informanterna 
upplever även en tomhet och saknad efter sin partner. Detta tar sig utryck som att den ena 
informanten får känslan av att vara dumpad, att på något sätt vara bortvald, bortprioriterad för 
att informantens partner gör sitt arbete långt borta istället för att vara hemma i Sverige och 
kunna leva ett normalt liv tillsammans. Detta kan ses som kampen mellan de två starka viljor 
nämligen familjen och försvaret för soldaten/officeren68. 

6.2 Behovet av emotionellt och socialt stöd 
Hur omgivningen försöker att stötta de anhöriga, de flesta av informanterna upplever att deras 
omgivning försöker stötta dem efter deras bästa möjliga förmåga, dock finns det fall där en 
informant har fått en känsla av att vara en belastning. Informanten upplever det som en 
osynlig suck från dess omgivning då ämnet kring partnerns utlandstjänstgöring kommer upp 
samt informantens behov av att tala om dennes situation. Något som även har kommit fram 
under denna studie är att omgivningen kan ha mycket skarpa åsikter om hur man kan lösa sin 
längtan nämligen genom att göra slut, att informanterna har ju faktiskt ett val de får skylla sig 
själva lite enligt vissa i deras omgivning. Dock går ämnet isär gällande stöd från 
omgivningen. Samtliga informanter upplever ett stöd från sin nära omgivning i form av familj 
och nära vänner. I tidigare studie framhåller man att stödet från familj och vänner är viktigt 

                                                
64Moelker, R. och van der Kloet, I. (2003) och Weibull. L (2009) 
65 Moelker, R. och van der Kloet, I. (2003) och Lapp, C, A. Taft, L, B. m.fl. (2010) 
66 Westman, M. m.fl (2004)  
67 Lapp, C, A. Taft, L, B. m.fl. (2010) 
68 Segal, M.W. (1986) 
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för den hemmavarande partnern, för att underlätta dennes situation samt stödja och stötta 
under den svåra tiden som utlandstjänstgöring kan vara69.   
Att ha möjligheten att prata med en person som har varit eller är i samma situation är något 
som informanterna samt litteraturen anser är viktigt. En person som har egen erfarenhet kan 
ge ett helt annat stöd än en person som inte själv har det. Även om ingen kan känna likadant 
så kan det vara enklare att prata med en person som själv har genomgått eller genomgår en 
liknande situation. I Lapp, Taft. m.fl. studie framgår det tydligt att stödet från en person som 
själv har upplevt eller upplever situationen som anhörig till en soldat/officer kan bli den 
primära källan till stöd. Denna person kan vara viktigare ur en stödsynpunkt än vad ens familj 
är. 70  Informanterna i denna studie upplever kontakten med personer som har egna 
erfarenheter som mindre ifrågasättande, dvs. det blir enklare att umgås med någon som har 
samma referensramar, man behöver inte förklara exakt hur allt är utan det finns en större 
förståelse för hur man mår och varför man gör det. Det ovan beskrivna fenomen går att koppla 
till teorin om social identitet, som belyser relationen mellan människors självbild och 
gruppbeteenden Enligt Tajfel är den sociala identiteten en del av människors självbild, som i 
sig är kopplat till människans vetskap om det emotionella värdet av att vara en del av en 
grupp71. De anhöriga tycks följaktligen känna samhörighet och samma identitet med andra 
anhöriga i liknande situation.  
 
Att skapa möjligheten till att bygga kontaktnät med andra anhöriga är något som både har 
framkommit i den här studien och tidigare studier72. Samtliga av informanterna efterfrågar 
möjligheten till att knyta kontakter med andra anhöriga. Något som dock bör understrykas är 
att man vill ha kontakt med anhöriga som bor i ens närhet, så att man kan ha en naturlig 
kontakt som möjligt. Två av informanterna har använt sig av Invidzonen för att komma i 
kontakt med andra personer som befinner sig i liknande situation. Detta upplever dessa 
informanter som mycket givande, att bara få prata/skriva av sig är något som de känner som 
befriande, och underlättar för dem som anhörig. En av informanterna känner inget större 
behov av att komma i kontakt med externa organisationer då denne redan har personer i sin 
närhet som har liknande erfarenheter. Detta upplever denna informant som mycket bra. Att ha 
nära vänner som vet vad man går igenom har underlättat för informanten. Samtliga av 
informanterna upplever ett behov av att tala med andra människor kring deras tankar och 
känslor, detta är det emotionella och sociala stödet som informanterna efterfrågar. D.v.s. att 
ha en person att prata med underlättar mycket för informanterna, inte bara att prata om just 
deras partners utlandstjänstgöring utan att bara ha någon att prata med i allmänhet.  
 
I en tidigare studie framgår det att behovet av att söka professionell hjälp ses som en sista 
utväg73. Dock tror jag att detta i sig bero på att dagens samhälle har en tendens att se ner på 
behovet av professionell hjälp. Dessutom bygger mycket av det militära tänket på att man tar 
hand om sina egna och att man skall bita ihop. Detta kan vara en mycket stor nackdel, det kan 
finnas individer som har behov av att tala med någon som inte gör detta pga. en rädsla av hur 
samhället skall se på dem, denna rädsla är något man i samhället bör arbeta med. Man måste 
inse att det kan vara bra att tala med en psykolog eller kurator för att komma underfund med 
sina tankar. Det underlättar nog mycket om samhället och Försvarsmakten skulle ha en mer 
öppen syn på stödet man kan få genom samtal med en psykolog. 

                                                
69 Moelker, R. och van der Kloet, I. (2003) 
70 Lapp, C, A. Taft, L, B. m.fl. (2010) 
71 Tajfel, H. (1974) 
72 Officersförbundet och Synovate. (2008), och Weibull, L. (2009) 
73 Moelker, R. och van der Kloet, I. (2003) 
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6.3 Behovet av information 
Hur informanterna har valt att hantera behovet av information skiljer sig åt. En informant 
utrycker ett mycket stort behov av att hela tiden söka information om vad som händer i insats 
området för att skapa sig en egen bild, och kanske på så sätt stilla sin oro. Behovet av 
information i samband med risk och kris är något som visats i studier av Enander74. Detta 
behov är något som är viktigt att man försöker tillgodose för att underlätta för den anhörige i 
detta fall, för att i sig minska stressen och oron som är kopplat till informantens partners 
utlandstjänstgöring. En annan informant har aktivt valt en annan metod för att hantera 
situation som anhörig kopplat till information. Denna informant har som denne själv beskriver 
det använt sig av att ha skygglappar, detta för att slippa bli orolig över partners 
utlandstjänstgöring. Informanten använder denna metod för att orka med vardagen. 
Informanten var medveten om denna försvarsmekanism men såg det som ett sätt att hantera 
situationen efter bästa förmåga. Gällande anhörigträffarans nytta går informanternas åsikter 
isär. Som utformningen är idag anser majoriteten av informanterna att det inte ger dem så 
mycket utan mest blir svårt att ha tid att gå på. Anhörigträffarna är inte tillräckligt tilltalande 
enligt majoriteten av informanterna pga. att de är för stora och opersonliga samt att de inte är 
riktade mot deras specifika målgrupp. Informanten med barn anser det även vara svårt att 
närvara på dessa träffar pga. att hon har barn som då också måste närvara. Detta kan enligt 
informanten vara störande för de övriga anhöriga då barn kan ha svårt att sitta still och lyssna. 
 
Informanterna i denna studie efterlyser vissa förbättringar gällande informationstjänst, för att 
tillgodo se deras behov av information. Bland annat att förbanden själva skriver 
informationsbrev till de anhöriga så dessa får reda på vad som händer i insatsområdet och de 
måste inte själva söka information om vad som händer, denna typ av information bör vara i 
brevform då man inte skall förutsätta att alla kan hantera datorer och internet fullt ut. Något 
som även har framkommit i denna studie är att kontaktmöjligheterna med de soldater och 
officerare som tjänstgör i insatsområdet bör förbättras. Informanterna vill ha möjligheten till 
en så naturlig kontakt som möjligt, t.ex. genom att man själv har möjligheten att lämna ett 
röstmeddelande för att sedan bli uppringd.  

6.4 Behovet av praktiskt och ekonomiskt stöd 
Det praktiska stödet informanterna efterfrågar beror på deras familjesituation. Informanten 
som har barn efterfrågar mer praktisktstöd i form av avlastning t.ex. att få hjälp med 
barnpassning.  Att aldrig få en paus är något som beskrivs i tidigare studier75 och i 
informantens svar. Att vara den personen som 24 timmar om dygnet är ansvarig för familjens 
välmående. Något informanten med barn även tar upp är att få hjälp med vardagssysslor 
såsom skotta och byta däck på bilen detta för att få tiden att räcka till för att hinna ta hand om 
sin familj, nu när informanten är en ensamförälder. Denna informant upplever även att denna 
inte har fått något stöd från Försvarsmakten både gällande praktiskt och emotionellt stöd. Det 
stödet informanten har fått är genom Soldathemsförbundet och Invidzonen. Även om 
Soldathemsförbundet får ekonomisk ersättning från Försvarsmakten anser denna informant att 
i sådana fall skall detta framgå tydligare, så man vet vem det är som stödjer en. En informant 
som själv inte har barn tar ändå upp att det kan vara så att barnfamiljer kan behöva mer 
praktiskt stöd, kanske i form av utökade förskoletider så att man på sådant sätt avlastar den 
hemmavarande föräldern. Informanterna som inte har barn har inte upplevt något större behov 
av praktiskt stöd när det gäller tjänster som är till för att avlasta t.ex. däckbyte etc. 
Informanterna har främst fått lösa deras partners vardagliga problem fel på en räkning etc.  
                                                
74 Enander, A. (2006) 
75 Lapp, C, A. Taft, L, B. m.fl. (2010) 
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När det gäller ekonomiskt stöd är det främst informanten med barn som efterfrågar tidigare 
missionslön, då kostnader för barnpassning uppstod redan under utbildningsperioden för 
utlandstjänstgöring, detta pga. att under utbildningsperioden var informantens make mycket 
upptagen och borta större delen av månaderna. Samt att det är viktigt att tidigt få in rutiner när 
det gäller hur barnen skall anpassa sig till den nya situationen. Att kostnaderna ökar är något 
även tidigare studier tar upp främst för barnfamiljer. Inkomst bortfall på 500 dollar till 2000 
dollar i månaden pga. av utlandstjänstgöringen. 76 Personer utan barn får ett missionstillägg på 
3000 kronor och personer med barn under 18år får 4000 kronor77. Den totala summan blir 
alltså 1000 kronor extra som barnfamiljer får, detta räcker inte långt om man skall ha t.ex. 
barnvakt. De övriga informanterna som inte har barn har inte sätt något större behov av 
ekonomiskt stöd förutom en som gärna hade sätt att man fick hjälp med att betala resor till 
och från anhörigträffarna. En av informanterna har sett partnerns utlandstjänstgöring som ett 
extra tillskott i kassan vilket har gjort att de kan lägga en handpenning på en lägenhet.  
 
När det gäller informanternas kunskap och vetskap om försäkringarna som gäller deras 
partner beror detta främst på vilket intresse informanterna själva har haft att veta. Några av 
informanterna nöjer sig med att veta att det finns en försäkring som täcker om något skulle 
hända medan en av informanterna själv har tagit reda på vad försäkringen innebär. 

6.5 Egen reflektion 
De anhörigas situation är speciell, vilket gör att de har ett utökat behov av stöd. De anhöriga 
själva har inte valt att göra en insats för freden utan det är soldaterna som har valt detta yrke. 
Sverige måste enligt mig utveckla sin anhörigpolitik för att få en hållbar situation för de 
anhöriga och soldaternas välmående.  Det är inte bara en fråga om individernas välmående 
utan kommer med största sannolikhet även vara en rekryteringsfråga. Om vi inte kan ta hand 
om våra soldater och deras familjer varför ska man då offra allt för att bli soldat? 

6.6 Förslag till förbättring 
Mer riktade anhörigträffar. Riktade till en viss kategori människor sambos, make, maka till 
soldater/officerare som en kategori och föräldrar till soldater/officerare som en kategori. Även 
att dessa träffar är i mindre grupper samt att den träffen som är innan missionen är 
tillsammans med soldaterna/officerarna och deras anhöriga. Så att man kan få ett ansikte på de 
personerna som ens partner skall arbeta med samt få möjlighet att knyta kontakter med andra 
anhöriga. 
 
Att information går ut till de anhöriga i form av brev istället för att man hänvisas till 
Försvarsmaktens hemsida. Att det skickas ett brev till de anhöriga där det framgår vilka 
organisationer som Försvarsmakten har valt att arbeta med gällande stödet till anhöriga. Att 
de anhöriga får information via vanligt brev då alla inte har tillgång till internet eller kunskap 
om internet. Att det skickas ut informationsbrev om vad som händer i insatsområdet. (detta 
har skett vid vissa missioner men det har legat på förbandet som genomför mission att göra 
det) 
 

                                                
76 Hoshmand, L.T. & Hoshmand, A.L. (2007). 
77 Försvarsmakten http://www.forsvarsmakten.se/sv/Rekrytering/Sok-internationell-tjanst/Villkor-vid-
internationell-tjanst/ (2010-06-02) 
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Ett telefon nummer man kan ringa till för att få stöd och stöttning som inte känns som man 
ringer till Journumret på HKV då detta gör att man drar sig för att ringa dit, då detta är ett 
nummer som informanterna anser att man bara skall ringa i absoluta nödfall. 
 
Informanterna ser det som ett problem att det inte finns tillräckligt många telefoner eller 
datorer främst i Afghanistan, vilket gör att samtalen som blir har en tendens att bli stressade 
då många andra väntar på att få använda telefon. Något som även efterfrågas är möjligheten 
att själv kunna ta kontakt och inte hela tiden vara den som får sitta och vänta på att 
soldaten/officeren skall höra av sig. Detta skulle enligt en av informanterna kunnat 
genomföras genom att varje soldat/officer har en röstbrevlåda där man kan lämna ett 
meddelande. 

6.7 Metoddiskussion 
Valet av intervju som metod skedde då frågeställningen studien är av explorativ karaktär, dvs. 
dels handlar om ett relativt obeforskat område och dels berör människors upplevelser och 
känslor. Syftet var att undersöka de anhörigas upplevelser och erfarenheter, samt vilket behov 
av emotionellt, social och praktiskt stöd de har. Även om studien hade tillviss del kunnat 
genomföras som en enkätstudie, hade man tappat kvalitativa egenskaper i individernas 
berättelser som är av vikt för frågeställningen.78 Vid en enkätstudie finns det risk för att de 
tillfrågade låses vid ett specifikt svarsalternativ. En nackdel med intervjuer kan vara att alla 
personer inte är lika pratsamma dock är det inte något som har upplevts i denna studie. 
Informanterna har öppnat upp sig mycket och i denna studie får vi höra deras åsikter och 
känslor kring ämnet. En annan nackdel med kvalitativa intervjuer är att de kan bli för långa 
svar och att dessa svar svävar utanför ämnet. I detta fall har det varit viktigt att styra in 
informanterna på ämnet igen. Samt att inte vara rädd för att avbryta och få in dem i ämnet 
igen. Dock är det något som inte har upplevts i någon större utsträckning i denna studie. 
Svaren i denna studie bör vara ärliga och tillförlitliga eftersom de etiska kraven har verkat för 
att ge informanterna en trygghet.  

                                                
78 Brinkmann, S. & Kvale, S. (2009) 
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7 Avslutning 
Här redovisas behov av ny forskning inom ämnet samt en sammanfattning.  

7.1 Behov av ny forskning 
Det finns fortfarande mycket att forska på inom ämnet stöd till anhöriga. Kan det vara så att 
behovet av stöd skiljer sig åt mellan olika insatsområden t.ex. en jämförelse mellan ett relativt 
lugnt insatsområde såsom Kosovo kontra ett insats område som Afghanistan som kan ses som 
ett mer högriskområde? Kommer den nya insatsorganisationen ställa andra krav på stödet till 
anhöriga, kommer soldaterna kräva ett annat stöd till deras anhöriga när man har genomför x 
antal insatser under sin yrkesverksamma tid? Finns det någon skillnad i behov av stöd mellan 
könen, de flesta studierna som är genomförda är det kvinnor som är anhöriga pga. att 
soldat/officersyrket är mansdominerade. Men skiljer sig behovet något mellan könen? Om en 
sådan skillnad finns vad kan det bero på? 

7.2 Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att undersöka de anhörigas behov gällande 
emotionellt/socialt och praktiskt/ekonomiskt stöd när deras partner genomför 
utlandstjänstgöring. Även vilket behov av stöd de anhöriga i tidigare studier har ansetts 
behöva gällande såväl emotionellt/socialt och praktiskt/ekonomiskt. I den tidigare forskningen 
framkommer det att behovet av ett stödnätverk är viktigt för den anhörige. Att komma i 
kontakt med personer som har liknande erfarenheter är något som anhöriga har sett som det 
främsta och det mest givande stödet man kan erhålla. I denna studie finns även en genomgång 
av det stödet som Försvarsmakten erbjuder samt de stödet externa organisationer erbjuder.  
 
Metoden som har använts i denna studie är en kvalitativ forskningsintervju. Dessa intervjuer 
har genomförts med fyra kvinnor som har eller har haft en partner som genomfört 
utlandstjänstgöring de senaste 2 åren.  
 
Resultatet av denna studie är att samtliga informanter har ett behov av emotionellt/socialt stöd 
kopplat till deras partners utlandstjänstgöring, dock kräver olika människor olika typer av 
stöd. Samtliga ansåg det viktigt att ha kontakt med personer som har egna erfarenheter från att 
vara anhörig. Vilket behov informanterna har gällande information från insatsområdet skiljer 
sig åt, vissa informanter jagar nyheter om vad som händer i insatsområdet, medan andra hellre 
har skygglappar och försöker att undvika att se vad som händer i insatsområdet. När det gäller 
det praktiska och ekonomiska behovet kopplat till deras partners utlandstjänstgöring finns det 
stora skillnader kopplat till informanternas levnadssituation. Informanten med barn är den 
som har störst behov av praktiska stödåtgärder såsom barnpassning. Denna informant har 
även ett behov av utökat ekonomiskt stöd kopplat till just barnpassning. Informanterna utan 
barn anser sig inte ha något större behov av praktiskt stöd. I denna studie redovisas även 
förslag till förbättring inom anhörigstöd. 
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Bilaga 1 Missivbrev 
 
 

 
Till deltagare i intervjustudien 
 
Jag heter Mattias Pettersson och studerar vid officersprogrammet 07-10 på Militärhögskolan 
Karlberg i Stockholm. Som en del av sista terminen genomför vi ett självständigt arbete. Som 
självständigt arbete har jag valt att arbeta med stöd till anhöriga. Inom ramen för detta ämnes 
val genomförs denna intervjustudie. Syftet med min studie är att undersöka vilket behov i 
form av emotionellt, socialt och praktiskt stöd som finns för de anhöriga som lämnas hemma, 
när deras partner, son/dotter eller vän gör utlandstjänst. 
 
Intervjun beräknas ta ca 60 min och kommer att spelas in på en diktafon för att sedan kunna 
skrivas ut och tillsammans med övrigt intervjuunderlag utgöra grunden för denna studie. Allt 
du säger och vem du är kommer att vara konfidentiellt, du kommer att vara anonym under 
studien. Detta innebär att det inte kommer gå att spåra vem det är som har sagt vad. Eller 
vilka som har deltagit i studien. Det inspelade materialet kommer endast i sin helhet vara 
tillgängligt för mig och för min handledare. Ditt deltagande i denna studie bygger på 
frivillighet, detta innebär att du när som helst kan välja att dra dig ur intervjun även under 
själva intervjun. 
 
Tack för ditt deltagande i studien. 
 
Vi träffas den  
 
Har du ytterligare frågor och funderingar kring ditt deltagande i studien tveka inte i att 
kontakta mig. 
 
Ansvarig för studien: Mattias Pettersson 
E-post: mattias.pettersson@op.fhs.se 
 
Handledare: Camilla Kylin 
 
Jag har tagit del av den ovanstående informationen 
Ort & Datum 
Namn 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
Bakgrundsinfo – Ålder – familjesituation – relation till anhörig i utlandstjänst  
 
Vad har/hade din anhörige soldat/officer för tjänst? (Vad arbetar din soldat med i 
insatsområdet?) 
 
Hur många missioner har din anhörige soldat/officer genomfört, samt i vilka/vilket 
insatsområde. 
 
Hur upplever/upplevde du att din tid som anhörig hemma i Sverige är/var? 
 
Kan du beskriva den situationen du befinner/befann dig i när din partner/vän/son/dotter 
genomför/genomförde utlandstjänst. 
 
Vilket behov av praktisktstöd (Försäkringsfrågor, ekonomisk hjälp samt hjälp med olika 
tjänster) Har/hade du?  
 
Vilket behov av emotionellt stöd har/hade du? 
 
Vilket stöd upplever/ upplevde du från Försvarsmakten när din soldat 
genomför/genomförde utlandstjänstgöring? 
 
Vilken information fick du från Försvarsmakten innan/under och ev. efter din soldat 
utlandstjänstgöring? 
 
Behövde du söka information själv om det stödet som ges eller fick du informationen från 
någon annan i sådana fall vem? 
 
Hur tycker du Försvarsmakten tar hand om dig som anhörig? 
 
Vad var bra i det stödet som erbjöds från Försvarsmakten? 
 
Vad skulle du vilja förbättra i det stödet Försvarsmakten ger? 
 
Om du fick välja hur skulle Försvarsmakten hjälpa dig som anhörig? 
 
Vilket stöd har du fått från de externa organisationerna? 
 
Har du behövt leta reda på organisationerna själv eller har du kommit i kontakt med dem  
genom Försvarsmakten? 
 
Vilket stöd skulle du vilja ha från samhället till dig som anhörig? 
 
Om du själv fick välja helt fritt och inte ta hänsyn till regler och ekonomi hur skulle du vilja 
att stödet till anhöriga skulle se ut och vara utformat? 
 
Hur kan jag som blivande chef i Försvarsmakten underlätta för dig som anhörig? 
 


