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Systemisk, dialogisk, narrativ – det som berättas 
social konstruktionistisk aktionsforskning
Appreciative Inquiry – det som fungerar

• Startades 2012 – nu skrivs slutrapporter – publiceras 2018 –
se www.hkr.se

• Godkännande av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund (Dnr 
2017/459)

• Samfinansiering Försvarsmakten – HKR
• Före – Under – Efter – Senare; familjer FS 24 och OMS i 

Afghanistan (n=29)
• Ytterligare familjer 30; truppinsatser, enskilda uppdrag
• Erfarenheter från deltagande i 140-tal missioner
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I	fokus
Den sociala situationen och behov av stöd i samband med att
familjemedlem deltar i internationell militär insats
– ur studiens deltagarnas perspektiv.
Berättelser om
1. hur deltagarna tillsammans med andra lyckats hantera de
situationer och svårigheter som uppstår;

2. vilka lösningar och vilket stöd deltagarna använt sig av;
3. vilka former av stöd kan behöva förbättras utvecklas och
förbättras
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110 vuxna deltagare och 37 barn 
obs! person kan räknas flera gånger 
t.ex. både vara veteran och partner 

Totala antal Kvinnor Män
Soldat - veteran 43 8 34

Partner 41 35 6

Föräldrar, mor-
/farföräldrar

21 14 7

Vuxna syskon 10 5 5

Vuxna barn 13 6 7

Barn 3-18 år 
deltagande

25 13 12

Barn 0-5 år 
närvarande

12 6 6
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Familjesystems huvudfunktion 

Interaktion av intimitet

Soldat före 
mission  
leave-

perioder

Soldat 
under 

mission
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Konsten att hålla dialog levande 
och fungerande kommunikation 

A och O
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Ledarskap om vikten av anhöriga och 
underlättar interaktionen soldat – familj 

– Låt mig återigen tacka för den insats ni gör. Det är inte bara vardagen 
ni sköter, det är naturligtvis era egna yrkeskarriärer, egen verksamhet 
och allt som är förknippat med familj, vänner, kamrater och alla de 
omständigheter som man normalt sett lever under i våra live hemma 
[…] Jag har fått låna ett stort antal skickliga soldater och är därmed är 
jag också skyldig er ett stort varmt tack för att ni ställt upp och för att 
denna insatsen rullat på och inte bara det, att den har åstadkommit ett 
rejält fotavtryck i Afghanistan. Ni ska vara stolta över era anhöriga, det 
är jag.  Ni ska vara stolta över er själva för att ni har klarat av den här 
situationen på det fantastiskt fina sätt ni gjort. Vi kommer snart att 
träffas … 

(Utdrag ur CO:s avslutande tal från Afghanistan, Michael Claesson, chef 
FS 24, video 2013-05-10, anhörigbloggen)
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Kommunikation på 
militära systemets villkor

– Han ringde så ofta han kunde. En gång i veckan i alla fall. Jag 
hade fått ett nödnummer – emergency och då ringde jag till 
honom bara för att jag ville prata med honom.  Det var inte den 
sortens emergency, det måste ha hänt något. Den måste vara 
öppen. Jag måste vänta på att han ringde. Det var han som 
bestämde att åka. Det var på hans villkor. Det var hans pryl. 
(Magdalena, 20 år vid första mission – flera missioner bl.a. 
Kosovo, Liberia)
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… på militära systemets villkor…

– Man är varm och barnen skriker och gnäller, och så 
ringer mobilen och så är det liksom Adam som ringer 
från Afghanistan och ska säga hej och så har man 
jättemycket saker att prata om och så säger man:  - Jag 
kan inte nu, jag står på ICA, ring mig sen. Och så svarar 
han: – Jag kan inte ringa sen för jag ska ut på uppdrag i 
2 veckor.  Sådant var otroligt psykiskt påfrestande. (Eva, 
anhörig till veteran)
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Oron hålls vid liv – farligt – hemligt … 

– Alltså det är svårt att sätta fingret på den där ORON.  Jag har en kompis på 
gatan, hennas man jobbar och är borta mycket i affärer – men det går inte att 
förstå.  Den killen har diskuterat detta med min man också:  – Det är samma 
sak det förstår du väl? – Nej, det är inte samma sak.  För att vi kan inte få tag 
på varandra; det är farligt; folk dör väldigt mycket. 
– Man går omkring och är orolig hela tiden, räcker att det står något på text-
TV. Man vet ju inte – är det någon jag är gift med, eller? Jag kommer till 
jobbet och någon frågar; – Hur är det med din man, jag såg på nyheterna och 
jag har inte hunnit kolla… Så det är också den exponeringen utåt – den har 
blivit större och större – för Kosovo var det ingenting men Afghanistan så är 
det ”soldat skadad i explosion” ganska ofta. Man kollar på mobilen, håller koll 
ganska ofta.
– Och så får du inom det här gänget en nivå till med hemligheter när han är 
på plats som inte får anges. Det känns så ibland när man inte ens kan berätta 
på Invidzonen. Så är det ju – det är fruktansvärt när han är på helt annan plats 
än han uppges vara. Då blir det en nivå av hemligheter till inom familjen. 
(Partner)

Ann-Margreth E. Olsson 2018



Samtidigt … det handlar om krig…

– Det	var	ju	så	himla	oroligt	och	hemskt	förra	missionen,	men	inte	den	här	
för	nu	visste	jag	ju	att	han	var	på	campen.	
Men	vid	ett	tillfälle	fick	han	ju	åka	iväg	ut,	fastän	det	var	en	av	
överenskommelserna	mellan	oss	att	han	inte	skulle	göra.	Då	var	jag	arg	
och	besviken.	Det	var	liksom	inte	det	som	var	överenskommet.	
Men	nu	efteråt,	det	skulle	jag	nu	vilja	säga	till	alla:	
– Överenskommelser	fungerar	inte	i	krig.

Det	blir	alltid	något		annat	som	kommer	emellan	och	något	annat	som	man	
måste	ta	nya	beslut	i.	Jag	kan	känna	att	jag	var	orättvis	emot	honom	i	
detta.		 Jag	kan	ju	aldrig	leva	mig	in	i	den	situationen	som	han	sitter	i	
där.	Det	är	det	jag	skulle	jag	vilja	trycka	riktigt	mycket	på	för	andra	som	
står	i	tur	att	genomföra	insats.	Vad	man	än	har	kommit	överens	om	
innan	så	gäller	det	inte	i	krig	för	där	kommer	annat	emellan…
(Partner	4	år	senare)
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… som också kan innebära hot riktat mot 
hemmafronten…

– Worst case scenario, då pratar man om att han inte kommer 

hem men det kan också vara jag som dör härhemma. Jag är 

försiktig på Facebook. Jag är inte orolig men jag vet att det finns 

hot också mot anhöriga. […] Om det skulle varit ett stort hot då 

skulle han ordnat det på annat sätt för mig – det har vi faktiskt 

inte. Men jag måste vara vaksam om vad jag pratar om på 

telefon och lägger ut på sociala medier … (erfaren partner)
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Berörda barn varse om krig och fara

– Barnen var hos mormor och morfar och deras pappa hade 
inte ringt och jag var iväg, så d inge. Då ringde sonen till mig 
och ropade: – Stina, Stina tror att pappa är död – han har inte 
ringt – är han död? Och jag svarade: – Nej han är inte död. 
Han har försökt ringa er men det har inte gått fram. Då hörde 
jag att det smällde till. Sonen hade tappat luren och rusat till 
sin lillasyster: – Pappa, Stina,Stina, pappa är inte död. 
Och Stina är den av oss nästan aldrig annars säger någonting 
hemma på det viset. Och sen när de var hos farmor och åt 
stekt fläsk och löksås, då sa farmor: – Då får du inte äta det 
förrän nästa gång när pappa kommer hem. Då säger August: –
Om det blir någon nästa gång, man vet ju aldrig – han kan ju 
dö. (partne och 4 år senare också utlandsveteran )
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Olika orientering/ansats i telefonsamtal

Informationsöverföring/-utbyte Orientering känslor – levande relation

Vad händer där du är? Hur mår du/ni? Hur har du/ni det? 

Vad har du/närmaste gjort – varit med om, sagt, 
hört…? 

Hur blir/blev det för dig/er att…? 

Hur ser det ut…  ? Beskriv, fotografera! Hur känns …? 

Vad planeras/ska du/ni/andra göra? Vad drömmer du om, hoppas på, önskar ..? 

Dialog inriktad på att producera information om 
varandras sammanhang – kunna sättas sig in i den 
andres kontext och följa med i utvecklingen 
därhemma/på campus och i missionen 

Dialog inriktad på reflekterande och utforskande –
fokus på känslor t.ex. längtan, oro och saknad, kärlek 
och omtanke 

Förväntningar/krav om redovisning, redogörelser och 
att producera mation 

Gott nog med att höra varandras stämma om vad som 
helst. Glädje i att vara i kontakt med, att finnas, för 
varandra 

Stress i att inte ha något nytt och tillräckligt intressant 
att förtälja om. 

OK med tystnad, få ord och småprat – ”bara” – höra 
varandras röster 
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Orientering Informationsöverföring

– Vi hörs mycket mindre nu; 1- 2 ggr i veckan 
beroende på om man har något att säga. Vill 
den ena prata på så kan han göra det. Vill inte 
den andra så behöver han inte det. Man kan 
säga att man älskar varandra och det kan räcka. 
När vi hördes ofta kunde det bli gnälligt och man 
blev irriterad på varandra – det var besvärligt. 
Då var jag ledsen och tyckte det var jobbigt. Vi är 
rationella när vi har ett problem
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Känslomässig Orientering 

– Jag brukar inte fråga så mycket. Jag vill bara 
veta att han mår bra. Han fattar inte vad jag gör i 
mina studier så gör jag inte när det gäller hans. 
Vi har totalt olika världar. Jag säger jag har läst 
och skrivit och han säger vi har skjutit lite grann. 
Det är två helt olika världar liksom det är svårt 
att få inblick i varandra men det funkar ändå. ( 
ung partner)
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Saknad
– Vi är ganska så jordnära och lugna i oss själva som gjorde att det blev 

ganska enkelt för oss. Det var mer att man saknade varandra väldigt 
mycket och så där. 
Mycket av det jag sysslar med kan jag inte prata om – jag säger 
ingenting faktiskt så då får man prata om nyheterna eller vad man har 
käkat eller vädret men det kan man heller inte prata om för det är 
samma väder nästan varje dag [skrattar]. Någon som sagt eller gjort 
något roligt.
Hon berättar inte så mycket hon heller så man får fråga lite grann –
alltså - det blir så att man får acceptera att man vissa dagar inte har så 
mycket att prata om och då om man drar ut det och tvingar fram blir 
inte samtalet inte lika trevligt, upplever jag i alla fall, så vissa gånger 
blev det kanske bara  en kvart eller något och vissa gånger blev det 
längre. Men jag tror att det viktiga var väl att man hörde av varandra 
lite grann … (erfaren utlandsveteran)
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Råd 

– Lyssna på honom, det är mitt råd till andra. 
Gråta, ja, gör det en dag men lev sen. Man kan 
inte sluta leva. Man måste tillåta sig vara ledsen 
också. Ta ledigt en dag och gråt och gråt och gråt 
– dra täcket över huvudet, ät pizza, ja. Unna dig. 
Och sen är det bra. Sen får man bestämma sig. 
Jag har fått lära mig att sluta fanatisera. (ung 
partner)
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Responses olika
A B C D E F

Partnerskap tsöd och mobilering Normalisering 

vanliga livet

Anpassning och 

förhandling

Känslomässig 

reaktion

Uppoffring och 

lidande

“Joint actions”

Gemensam utmaning

Ömsesidigt stöd och 

utvcking av involvering

Mobiliserande 

Vana vid och 

anpassade till det 

militära livet =

normala livet 

Jämställdhet 

Jämlikhet 

Rättvisa – kompensation 

Balans akt – vågskål

Ilska, arg

Känsla av maktlöshet 

Extrovert 

känslomässiga 

reaktioner

Sorg

Introvert

Slutet familjesystem 

Dialogisk

kommunikation

Öppen Kommunikation Öppen 

kommunikation

Öppen kommunikation Inkräktande 

kommunikation

Knapphändig, stängd

kommunikation

Om de behöver något, 

frågar de eller 

arrangerar stöd i första 

hand genom sitt 

närmaste nätverk plus 

service från 

lokalsamhället-

Öppen för möjligheter 

att delta och dela 

erfarenheter

Hjälpsamma, öppna för 

att stödja andra. 

Inte alltid så 

involverade – bet ändå

Täta familjeband. Stöd 

inom familjen – de 

närmaste.

Behöver och är öppen 

för stöd 

Öppnar upp och tar till 

vara möjligheter i 

närsamhället inklusive 

köpa service och stöd.

Behöver mer 

information och 

samtala med varandra 

för att bättre förstå 

varandra. Soldaten drar 

sig undan, rädd för att 

göra saken värre om 

mer kommer fram.

Behöver att någon 

uppmärksammar deras 

situation, noterar de 

känslor som utvecklas 

och hur samspelet i 

familjen utvecklas 

inklusive bad detta 

innebär för soldaten.
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Respons olika och olika över tid

– När han kom hem på leaven var på gränsen att vi 
inte orkade med. Så sa vi, nu provar vi, att har vi 
inget att säga så skicka ett SMS eller ett mail om at 
jag hör av mig imorgon. Då får jag säga att det är OK 
och samma sak, om jag gärna vill prata. Då måste 
han också kunna acceptera det. Det har vi testat nu 
och det går ju bra. Och de korta samtalen. Vi 
behöver inte prata en timme även om vi kan. 
Känner vi att det är bra så säger vi hejdå efter 10 
minuter. 
(Ung partner)
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Emotional Cycle of Deployment
(Logan 1987, Pincus et al 2001, DeVoe 2012)

För-
mission

Missionen

IhållandeÅter-
mission

Efter-
mission

Ann-Margreth E. Olsson 2018



The Emotional Cycle 
inklusive perioder av leave (jfr korta rotationstider)

mer som 
Spiral of Deployment 
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Fördel med perioder av leave

• Förkortar känslan av frånvaro
• Lättare  att överblicka missionstiden – underlättar för 

barnen 
• Möjlighet för återhämtning och rehabilitering 
• Möjlighet att förstärka relationen på hemmaplan 

eller trassla till dem, men som en hemmavarande 
partner uttryckte det:

– Leaven är för korta för att trassla till det…
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Leave från två olika perspektiv

Soldat
• Återhämtning, avslappning, 

vila, rehabilitering 
• Egentid
• Semester? 
• Fixa praktiska saker 
• Återse vänner och familj
• Leva som vanligt 
• Reda ut missuppfattningar
• Förbereda för fortsatt 

orientering

Partner
• Förväntningar att bli avlöst I 

hemmet
• Tid för den egen karriär/egen 

tid
• Tid tillsammans – fri från 

åtaganden? Ta ut semester 
ensam eller tillsammans?

• Planera eller inte?
• Reda ut missuppfattningar
• Förbereda för fortsatt orientering
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Slutsatser och rekommendationer 1

• Se och bemöt soldaten som del i familjesystem 
(son/dotter/syskon/partner/förälder mm) och det militära systemet 

• Kunskap om ”militära familjer” och utlandsveteraner i såväl militära 
som civila utbildningar (främst hälso-och sjukvård, socialt arbete)

• Ledarskap som ser soldaten som familjemedlem och beaktar vad 
som behövs på strukturell, allmän som individuell nivå för soldat 
som anhörig och första linjen stöd till sina anhöriga och vice versa: 
soldaten påverkas och är beroende av familjens stöd för att fungera 
och må väl i insatsområdet

• Underlätta kommunikation vid insatser soldat – anhöriga såväl 
tekniskt som mellanmänskligt (Prep-kurs; samtalsstöd) –
uppmärksamma särskilt unga parrelationer, syskon, äldre partner. 

Ann-Margreth E. Olsson 2018



Slutsatser och rekommendationer 2
• Enär responserna blir olika från familj till familj och olika över tid 

och insats – behövs varierat utbud av stöd med hänsyn till cyklernas 
berg-och dalbanan, med lokal förankring och i de egna nätverken.  
Praktiskt stöd med sådant man inte har tid för, har råd eller 
kompetens till eller behöver avlösning för. Kan också handla om 
avlastning av oönskat ansvar på egen hand. 

• Viktigt att uppmärksamma och utforska hur det känslomässigt kan 
variera över tid, från insats till insats också beroende på omgivande 
samhälle och insatsens karaktär.

• Anhörigträffar både i stor skala och mindre skala (ex.vis egna 
soldatens grupps anhöriga)där också syskon och äldre barn 
adresseras liksom både män och kvinnor bland partners. Små barn 
behöver egna aktiviteter och hänsyn.  Tala om vad att tänka på både 
för soldatens del och för egen del som anhörig; vad är normalt? Vad 
behöver jag …? Vad underlättar? Hur göra…? 
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Tack för uppmärksamheten!

ann-margreth.olsson@hkr.se
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