
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-31 Examensarbete 

Kd Svedjenäs 

SA VT 11 

 

 - 1 - 

 

 
 

Självständigt arbete krigsvetenskap (15 hp) 

 
Författare  Program/Kurs 

Martin Svedjenäs SA VT 2011 

Handledare  

Ulrika Frisk Antal ord  

 11900  

 

Jag måste fråga mamma 

En studie om anhörigstöd och social interaktion  

Sammanfattning: 

Uppsatsen syftar till att visa hur Försvarsmakten (FM) bör möta och arbeta eller socialt interagera 

med mammor, för att dessa ska känna sig mer positiva till sina barns deltagande i internationella 

insatser. 

Tidigare forskning och information utgiven av FM riktar sig inte specifikt till mammor som i 

många fall kan vara en väldigt viktig anhöriggrupp för våra soldater och sjömän.  

Undersökningen fokuserar dels på vilka behov av stöd målgruppen har, men också på hur man ur 

ett socialpsykologiskt perspektiv ska få mammor att se insatsen som meningsfull.  

Uppsatsen innehåller information om hur tre mammor har känt sig och upplevt kontakten med FM 

då deras söner gjort utlandstjänst, hur en mamma känner sig inför att hennes son för första gången 

ska göra utlandstjänst, hur en chef ur utlandsstyrkan brukar bemöta anhöriga till sina soldater och 

hur FM´s anhörigstöd allmänt ser ut.  

 

Uppsatsen svarar på hur FM bör utveckla sitt anhörigstöd gentemot målgruppen mammor.  

Nyckelord: Anhörig, internationell insats, social interaktion, Försvarsmakten, anhörigstöd 
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I have to ask mom 
A studie of relative support and social interaction 

 

Abstract: 

This essay aims to show how the Swedish Armed Forces (SAM) should approach and interact 

with mothers, in order for them to feel more positive in regards to their son’s participation in 

international operations.  

 

Previous research and information provided by SAM has not been directed specifically to mothers, 

who often may be a very important relative for our soldiers and sailors. The study focuses partly 

on the needs of the target group, but also in how SAM from a social psychological perspective can 

influence mothers to view the effort as meaningful. 

 

The essay describes how three mothers have felt and experienced the contact with SAM during the 

time their sons serviced overseas, how a mother feels prior to her sons first foreign mission, how a 

superior of the international forces usually approach his soldiers’ kin and how SAM’s relative 

support generally works.  

 

This essay aims to answer how SAM should develop their relative support towards the maternal 

target group. 

 

 

Key words: Relative, intenational operations, social interaction, Armed Forces, relative support. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

För närvarande sker en omställning i den svenska Försvarsmakten (FM). Bakgrunden är det 

ändrade världsläget då ett väpnat angrepp mot Sverige inte är det primära hotet utan uppblos-

sande konflikter i vår omvärld. 

 

Förändringen består i att skapa ett insatsförsvar med anställda soldater och sjöman som skall 

kunna sättas in vart helst det behövs, såväl inom som utanför rikets gränser, istället för ett värn-

pliktigt invasionsförsvar.(http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/, 2011-04-11 ) 

Detta ställer krav på våra anställda soldater och sjömän att inte bara vara villiga att försvara sina 

nära och kära på hemmaplan utan också att lämna sina familjer hemma och utsätta sig för risker 

för någon annans skull. 

 

Sverige har sedan flera år trupp i främmande länder för att bidra till säkerhet och fred. Största av 

dessa insatser är idag den i Afghanistan som består av cirka 540 soldater och officerare. 

(http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/Den-svenska-

styrkan-FS-20/, 2011-04-11 ) 

 

Sedan den 25 november 2005, då två svenska soldater ur specialförbandet SSG (Särskilda 

skyddsgruppen) dödades, har hotet ökat mot den svenska styrkan i Afghanistan. 

(http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forhojt-hot-mot-styrka-i-afghanistan_489707.svd, 2011-04-11) 

 

Sedan dess har ytterligare tre svenskar dödats i Afghanistan. 

För att möta det växande hotet har styrkan utökats från cirka 200 man till nuvarande 540. Man 

har också ökat såväl skyddsnivå som eldkraft genom att sända ner splitterskyddade terrängfordon 

i form av så kallade RG 32 Galt och pansarskyttefordon i form av stridsfordon 90. 

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/Den-svenska-styrkan-FS-20/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/Den-svenska-styrkan-FS-20/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forhojt-hot-mot-styrka-i-afghanistan_489707.svd
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2009 utkom Louise Weibull med en rapport som heter ”Vi borde också få medalj” som var en del 

i ett projekt för att kartlägga behoven för de anhöriga då det nu ställs krav på de anställda att göra 

utlandstjänst. Namnet syftar på att det är en väldig uppoffring för dem som stannar hemma och 

skall få vardagen att fungera, ibland kanske under otrolig stress. 

 

Den 23 mars i år publicerades en artikel på Göta ingenjörregementes (Ing 2) hemsida. Artikeln är 

ett reportage från en anhörigträff, med anhöriga till 22:a missionen till Kosovo (KS22). Artikeln 

påpekar att en utlandsmission inte bara påverkar den som åker iväg, utan hela familjen. Hela 

familjen är mån om att deras ivägsända skall komma tillbaka helskinnad och har därför ett behov 

av information och möten, för att stilla sin oro, eller få vardagen att fungera. I artikeln framgår att 

flera anhöriga tycker att just anhörigträffar är ett bra sätt att möta dessa behov. Det framkom 

också att arbetet kommer att fortsätta för att göra tillvaron drägligare för de anhöriga t.ex. genom 

en barnvaktspool.(http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Gota-

ingenjorregemente-Ing-2/Nyheter/Hela-familjen-ar-viktig/, 2011-04-11) 

 

Den här uppsatsen kommer att handla om relationen mellan anhöriga, den som ska tjänstgöra 

internationellt och Försvarsmakten. I problematiseringen kring detta kommer jag att börja med 

det jag valt att kalla ”Min syn på saken” för att få med den förförståelse som jag har med mig in i 

uppsatsen. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Gota-ingenjorregemente-Ing-2/Nyheter/Hela-familjen-ar-viktig/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Gota-ingenjorregemente-Ing-2/Nyheter/Hela-familjen-ar-viktig/
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1.2 Min syn på saken 

 

För oss som idag väljer att bli eller förbli soldater eller sjömän är det en självklarhet att man vill 

gå ut i internationell tjänst för freden och säkerhetens skull. Enligt min uppfattning är vi intresse-

rade av att göra ett bra jobb och att få förmedla det till våra svenska medborgare och makthavare 

för att de skall ge oss fortsatt eller ett nytt förtroende.  

 

En förutsättning för att vi över huvud taget skall kunna gå ut i internationell tjänst är att våra 

familjer ställer sig positiva till det. Dels av risken för att ett politiskt beslut om insatsen blir nega-

tiv och dels för att det är viktigt med familjens stöd om något skulle inträffa eller att det helt 

enkelt är orimligt att lämna familjen med den stress det kan innebära för dem. 

 

På FM´s hemsida (www.forsvarsmakten.se, 2011-04-11) finns en hel del information till den som 

är anhörig. Mycket av informationen riktar sig till respektive/sambo/fru/man och barn, men väl-

digt lite till andra anhöriga så som föräldrar.  

 

Under min värnplikt, vid ett tillfälle under en genomgång om internationell tjänst, sa en av mina 

dåvarande chefer, som idag är chef för en större internationell insatsstyrka följande; ”Det är 

viktigt att man har familjens stöd om man ska åka iväg, jag är över 40, men jag måste fortfa-

rande fråga min mamma om jag får åka utomlands.” 

 

Just detta uttalande gjorde sig påmint för mig när jag, för några år sedan, närmast i förbigående 

nämnde för mina föräldrar att jag blivit erbjuden en tjänst i en insatsstyrka (NBG08) och skulle 

kunna bli skickad vart som helst i världen med 10 dagars varsel. Dagen efter berättade mina 

föräldrar att de legat vakna hela natten.  

 

Mina föräldrar har aldrig ställt sig negativa till att Sverige bidrar med trupp till internationella 

uppdrag, snarare tvärtom. Men den plötsliga vetskapen om att deras egna yngsta son skulle kunna 

utsättas för fara skapade stress och jag fick spendera en vecka till att påminna dem om det viktiga 

i det internationella arbetet, förklara vad som motiverade mig och på så sätt också motivera mina 
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föräldrar att ge mig det viktiga stöd som jag plötsligt insåg att jag tagit för givet och var avgö-

rande för att jag skulle kunna tacka ja till tjänsten. 

 

Hade jag inte lagt den tiden på mina föräldrar hade jag förmodligen aldrig fått det stöd jag be-

hövde för att kunna jobba 140 mil från bostaden och med krav på att släppa allt som inte hade 

med jobbet att göra med 10 dagars varsel.   

 

Frågan är hur Försvarsmakten (FM) arbetar för att föräldrar ska känna sig trygga och motiverade 

att släppa i väg sina barn på internationell tjänstgöring? Det finns ju ingen guide för just föräldrar. 

Det som intresserar mig utifrån ovanstående resonemang är relationerna mellan förälder, barn och 

FM. I min uppsats väljer jag att göra studien utifrån mamma, son och FM. Jag har tagit fasta på 

att min chef sa att han alltid var tvungen att fråga sin mamma. I media ser man också att det oftast 

är mammor som lyfts fram när det pratas om den fara som soldater och sjömän utsätts för. Jag 

valde mammor och söner, men i ett större perspektiv borde en studie om detta även omfatta 

pappor, döttrar och syskon. 
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2 Teori 
 

2.1  Inledning 

 

De arbeten som tidigare skrivits har haft andra inriktningar och därför har det varit svårt att hitta 

en intressant och utvecklande teori. Den stress och den oro som mina föräldrar gav uttryck för 

gjorde att jag började fundera i banor kring trygghetsbehov, stress, motivation, motivationspsyko-

logi och motivationsteorier. Därefter gick funderingarna över till kommunikation och vad anhö-

rigstöd kan handla om. Utifrån tankarna om kommunikation kom jag sedan in socialpsykologi i 

form av på kognitiv teori, dvs. balansteori, rollteori och symbolisk interaktionism.  

 

Socialpsykologi är en av de vetenskaper som förklarar mänskligt beteende. En människosyn som 

stämmer överens med ett socialpsykologiskt betraktelsesätt är att människan är kunskapssökande, 

aktiv, kreativ, tolkande, intentionell, social och historisk. (Nilsson, 1996, s 32) 

”Kognitiv teori inriktas på hur människor organiserar inkommande information genom att kate-

gorisera och tolka den på olika sätt” (Nilsson, 1996, s 161). Begreppet handlar om det som hän-

der i hjärnan såsom varseblivning, tänkande, tolkning, inlärning, minne, fantasi och symbolhand-

ling. Människan ses som en tänkande, rationell och medveten varelse som konstruerar sin bild av 

världen utifrån sina erfarenheter. (Nilsson, 1996, s 161) 

 

Socialpsykologisk rollteori handlar om att man ser samhället som en organisk enhet, där de olika 

delarna fyller olika funktioner och utifrån det bidrar till systemets funktionalitet och harmoni. 

Man studerar hur roller och grupper bidrar till att skapa ordning och stabilitet. När det råder 

värdegemenskap, när individerna är överens om vilka värden som är viktiga så kommer ordning-

en att stärkas. Intressanta begrepp blir roll, status, position, rollkrav och rollkonflikt. (Nilsson, 

1996, s 174 - 175). Symbolisk interaktionism handlar om det meningsfulla samspelet i det sociala 

livet och att jaget konstrueras i det samspelet. Det viktigaste hos människan är att aktivt tolka 

meningen i budskap, relationer och situationer. (Nilsson, 1996, s 176) Ovanstående teorier blir 

intressanta när det handlar om att förstå mammors inställning till att deras söner och döttrar ska 
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tjänstgöra internationellt och hur Försvarsmakten kan arbeta med anhörigstöd. Innan jag beskri-

ver teorierna mer grundligt ska jag titta på tidigare forskning inom området. 

 

2.2  Tidigare forskning 

 

2004 skrev Peter Tagesson en C-uppsats med frågeställningen Hur skapas förutsättningar för en 

hög tillgänglighet för internationell tjänst på en officer som har familj? En av delfrågorna be-

handlade familjens behov vid officerens internationella tjänstgöring. ( Tagesson, 2004, s 4) Ta-

gesson använde sig av livsformsanalys, som handlar om att kartlägga faktorer i livsmiljön som 

påverkar människors handlingskompetens och strategival rörande sin aktivitet på arbetsmark-

naden och i sin livsmiljö.  (Tagesson, 2004, s 6). Tagesson kom fram till att grunden för eller 

emot internationell tjänstgöring utgår från att familjen är trygg och stabil samt att den kvarva-

rande partnern har ett så gott självförtroende och tillit till sin förmåga att ensamt ta ansvar för 

familjen. Att omgivningen och samhället har en god acceptans för vad ett internationellt arbete 

innebär för officeren och dennes familj var också av stor vikt, liksom en positiv inställning till 

internationell tjänst som säkerhetspolitisk metod. (Tagesson, 2004, s 36). I undersökningen kom 

Tagesson fram till att familjens behov bestod av följande delar: 

 Uppskattning från Försvarsmakten 

 Information som stöd 

 Nätverk som stöd 

 Kontaktperson i Försvarsmakten 

 Stöd kopplat till partnerns egen karriär 

 Ersätta arbetsinsatsen officeren svarade för i hemmet 

 Ersätta officerens tid med de gemensamma barnen 

 Acceptabel ersättning för lånet av officeren 

 Att inte lida ekonomisk skada 

 Familjens återtagande/ normaliserande vid hemkomst 

 Förståelse för partners oro 

 Erkännande/uppskattning 

 ”Pay back time” 

 En bra försäkring 

 Respekt för efterlevande 
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”Vi borde också få medalj” är en forskningsrapport som handlar om stöd till militära familjer 

under utlandstjänstgöring. Louise Weibull har studerat stressfaktorer i samband med utlands-

tjänstgöring. Weibull menar att det svenska försvaret inte har kommit särskilt långt i frågan om 

familjestöd i samband med utlandstjänstgöring. Det dem gör handlar om viss ekonomisk ersätt-

ning och anhörigträffar för den hemmavarande partnern. Weibull säger att behovet av familjestöd 

är väl dokumenterat och att det på senare år har utformats särskilda program i flera västeurope-

iska länder.  

 

Det behov av familjestöd som kom fram i Weibulls studier från 2009 var: 

 Information, böcker och broschyrer kring hur man bäst hanterar beskedet till barnen. 

 Anhörigträffar kan anordnas tätare och även innan tjänstgöringen börjar 

 Ett nödnummer av helpdesk-karaktär bör finans för att hantera såväl reparationer som 

mindre kriser inom familjen, men även ett nummer för när man vill prata utan att något 

allvarligt har hänt. 

 Ett system med mentorskap/kontaktperson bör inrättas, där någon med tidigare erfarenhet 

av utlandstjänstgöring besvarar enklare frågor. 

 Något som är gemensamt för alla familjer är behovet av mer information. En dygnet-runt-

öppen informationslinje skulle fylla detta behov.  

 

2.3 Balansteori 

 

Balansteorin är en teori inom den kognitiva psykologin och handlar om att människor söker 

överensstämmelse och balans i uppfattningar, åsikter, relationer och handlingar. Heider som är 

upphovsman till teorin menar att människor är rationella och logiska. De kan ändra attityder och 

åsikter för att få till det som kallas kognitiv konsonans eller jämvikt. (Nilsson, 1996, s 165 ) 

Heider lyfter fram begreppet vardagspsykologi. I vardagen får vi uppfattningar om personer och 

situationer. Vi tolkar vad andra gör och skapar förutsägelser och förväntningar utifrån det och det 

räcker oftast för att vi ska få en meningsfull bild av världen och bete oss på ett visst sätt i den. En 

förklaring av ett beteende måste ta hänsyn till det som Heider kallar för vardagspsykologi. Heider 

utgår från känslor mot personer och objekt. Han illustrerade det hela med en triangel – vars hörn 

symboliserar tre personer eller två personer och ett objekt. I det fall som kommer att behandlas i 
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uppsatsen råder balans mellan enheterna då alla relationer mellan dem är positiva, annars råder 

obalans(Nilsson, 1996, s 166 ). 

 

2.4 Rollteori 

 

En rollkonflikt handlar om att rollen innehåller motstridiga förväntningar som innebär att man 

måste utföra beteenden som man inte vill ställa upp på. En oklarhet i en roll innebär att individen 

inte vet hur rollen ska utformas eller att de egna och andras förväntningar inte stämmer överens. 

Ett för högt rollkrav gör att individen får för svåra uppgifter som leder till en inre konflikt. Ibland 

betraktas individens beteende som helt och hållet styrt av den roll som man har. Om rollen tas 

bort finns det inget kvar. Genom att känna till vilken roll en person har så väntar man sig också 

ett visst beteende från personen. (Nilsson, 1996, s 175)   

 

2.5 Symbolisk interaktionism 

 

Symbolisk interaktionism handlar om att sätta fokus på socialt meningsskapande genom interakt-

ion. (Bron, Wilhelmson (red), 2004, s 36). I boken ” Att förstå vardagen” förklaras symbolisk 

interaktionism som ett synsätt, ett perspektiv och en utgångspunkt av den sociala verkligheten. 

(Trost, Levin, 1999, s 9) Den symboliska interaktionismen har flera implikationer för lärande och 

där lärandet betraktas som en social process. Vi konstruerar kunskap tillsammans med andra och 

är beroende av andra. Det innebär också att ”självet” och medvetandet förändras genom att inte-

ragera med omvärlden. 

 

Bron och Lönnheden tar exempel från universitetsvärlden. De menar att teorin hjälper till att 

förstå vad som händer i en föreläsningssal eller vid ett seminarium som en interaktionistisk situat-

ion där läraren är delaktig i det lärande som sker. Frågor som * Vilken roll har jag och de övriga i 

processen? * Vilka referensramar relaterar de studerande till? * Presenterar jag som lärare begrip-

lig kunskap? När man betraktar lärandet som en social process så är det inte bara de studerande 

som lär sig av läraren. De lär sig av varandra och läraren lär sig av deltagarna. Tillsammans 
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konstruerar man den gemenskap som utbildningen utgör och ny förståelse skapas i interaktionen. 

(Bron, Wilhelmson (red), 2004 s 43 – 44) 

 

Begreppet meningsskapande som är en viktig aspekt i symbolisk interaktionism. Att skapa me-

ning med det man gör, att kunna se och tänka är möjligt eftersom människor kommunicerar och 

interagerar med varandra vilket är möjligt genom ett gemensamt språk och att känna till gemen-

samma språkliga och kulturella symboler.  Bron och Lönnheden tar upp att meningsskapandet är 

en komplicerad process då den också kräver tolkning. Studenten behöver tolka och försöka förstå 

lärarens förklaringar och läraren behöver tolka och förstå studentens utgångspunkt och referens-

ramar, allt för att skapa förståelse. Ämnets innehåll och karaktär avgör i vilken utsträckning 

tolkning behövs för att få förståelse. Processen behöver också ha en förhandling där det resoneras 

fram och tillbaka för att åstadkomma en förståelse. Bron och Lönnheden menar att ”den sociala 

ömsesidigheten i tolkningen och förhandlingarna är central i symbolisk interaktionism för att 

förstå mänskligt handlande”( Bron, Wilhelmson (red), 2004, s 45). 

 

Bron och Lönnheden visar på hur Meads teori synliggör hur människan kan förändra både sig 

själva och andra genom att skapa och förändra sin identitet med hjälp av lärande, språk och kul-

tur. Teorin sätter även ljuset på socialisering in i en mlijö och på kulturskapande. De viktigaste 

slutsatserna är en syn på människan som kan formuleras i orden tilltro, frihet och aktivitet. Teorin 

ger en styrka som visar på en tilltro till människan och hennes möjlighet att lära, utvecklas, för-

ändra och förändras. Det innebär att se på människans liv som beroende av andra. (Bron, Wil-

helmson (red), 2004, s 45 – 49). 

 

I boken ” Att förstå vardagen”, kapitel 4 som heter Interaktion, avhandlas att människor interage-

rar med varandra och med sig själva. När man interagerar med sig själv så kan man tala med sig 

själv – genom att tänka, medvetet eller omedvetet. Genom social interaktion kan man förstå 

samvaro och processer. Symbolisk interaktionism ser på människan, och den situation hon befin-

ner sig i, i nuet och som framåtblickande i termer som ”om… så”. En förutsättning för social 

interaktion är att människor kan sätta sig in i hur andra människor tänker och känner – att empati-

sera. (Trost, Levin, 1999, s 87-109) 
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Dewey menar att kommunikation blir en förutsättning för mänsklig samvaro. Den sociala inter-

aktionen, som är var och ens, sker utifrån hur den uppfattas av andra och följs av ett ömsesidigt 

beroendeförhållande som utgörs av den mänskliga samvaron. När vi deltar i sociala aktiviteter 

lägger vi samman erfarenheter som blir gemensamma. Den sociala interaktionen kommer inte att 

fungera om inte båda uppfattar situationen på samma sätt. (Trost, Levin, 1999, 87-109) 

 

2.6 Ett lärande exempel 

 

I följande avsnitt behandlas ett exempel utifrån Meads triadiska interaktionssystem (Trost, Levin, 

1999, s 103 – 105) Jag väljer att ta med det här konkreta exemplet då det så påtagligt lyfter fram 

en ”extrem” situation och kan ses som ett lärande och tänkvärt exempel i sammanhanget.   

 

Varje år omhändertar de sociala myndigheterna ganska många barn. I västvärlden har vi accepte-

rat att förhålla oss till en doktrin om ”barnets bästa”, att alla beslut från myndigheter av olika slag 

ska se till barnets bästa. Vår ideologi sätter barnens välfärd i centrum. Barn är sociala objekt för 

oss vuxna och vi tänker på oss själva som barnvänliga. 

 

I en undersökning vill Thorbjörn Bolstad studera föräldrar som tagits ifrån vårdnaden av sina 

barn och som fått sina barn placerade i fosterhem. Utgångspunkten var att ta mödrarnas roll, 

alltså mödrar som fråntagits vårdnaden om sina barn. Han försökte att empatisera med mödrarna 

för att kunna se världen ur deras perspektiv. Han ville veta om dessa mödrar fortfarande såg sina 

barn, som de inte längre bodde med, som medlemmar i sina familjer. Alla mödrarna hade kontakt 

med sina barn.  

 

Han hittade en variation i hur mödrarna uppfattade sina barn, dvs. fanns de med i mödrarnas bild 

av sin egen familj eller inte. De mödrar som menade att deras barn inte fanns med i familjebilden 

hade uppfattat den process som ledde fram till att barnet omhändertogs av det sociala som helt 

meningslös. De förstod inte sammanhanget och uppfattade situationen som att barnet hade tagit 

ifrån dem helt utan förvarning. Vi kallar denna grupp – grupp 1. 
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Mödrarna i en annan grupp, grupp 2, som fortfarande såg sitt barn i sin familjebild kände också 

de en smärta över att omhändertagandet. De uppfattade dock att beslutet om att ta barnet från 

dem verkade meningsfull. De såg att det faktum att barnet bodde i ett fosterhem som en del av 

hur familjen såg ut vid tillfället för undersökningen. 

 

Grupp 1. Mamman kommer till socialbyrån för att be om hjälp. Det är ett stort steg för henne då 

hon brukar klara sig själv. Som en god mor ser hon dock att barnet inte har det så bra som det 

borde ha. Hon ber om hjälp i form av stöd eller avlastning. I hennes föreställningsvärld är social-

byrån vid detta tillfälle ett ställe dit man går när man har problem att klara av vardagen med dess 

problem. Det kan vara ekonomiska eller känslomässiga problem.  

 

Om vi ser på de interaktionsprocesser som pågår mellan mamman och socialarbetaren utifrån 

Meads triadiska interaktionssystem kan vi förstå vad som händer. Mamman kommer till socialby-

rån och berättar om situationen så som hon definierar sin egen situation. Hon har ensamt ansvar 

för barnet och har ett begränsat stöd i sin sociala omgivning. Hon tycker inte att hon kan ta hand 

om sitt barn på det sätt som hon önskar att hon kunde göra. Hon ber om hjälp och för henne 

innebär hjälp stöd. Socialarbetaren uppfattar situationen på ett annat sätt. Framför sig har hon en 

mamma som berättar om sin situation och ber om hjälp för att hon inte klarar av situationen. 

Socialarbetaren hör endast det som kvinnan inte klarar av och för henne betyder hjälp hjälplöshet. 

Vi ser en situation som är definierad på två olika sätt, dels som hjälp utifrån betydelsen stöd och 

dels med betydelsen hjälplöshet. Mamman uppfattar socialarbetarens respons som ett uttryck för 

skepsis. Hon tolkar det som att socialarbetaren inte hyser någon tilltro till henne och inte litar på 

henne. Efter en tid kommer denna varseblivna respons att prägla hennes bild av sig själv och 

snart uppfattar hon sig själv som en dålig mor. 

 

Grupp 2 har en annan interaktionsprocess med socialarbetaren. Mamman kontaktar socialbyrån 

för att be om hjälp i betydelsen stöd. Hon gör det med utgångspunkt i kärlek och omsorg om 

barnet. Även hon definierar situationen som att hon inte klarar av situationen länge och att hon 

behöver ha stöd i vardagslivet. Socialarbetaren empatiserar med den här mamman och tar hennes 

roll och definierar hjälp i termer av stöd. Mamman uppfattar responsen som att den är i samklang 
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med den egna definitionen av situationen. Hon tolkar att socialarbetaren förstår henne och hennes 

nästa handling överensstämmer med socialarbetarens respons. 

 

I båda fallen definierar socialarbetaren situationen så att socialbyrån ska ta över ansvaret för 

barnet, men det är bara för grupp 2 som socialarbetaren klarar av att förmedla förslaget så att 

mamman ser det som acceptabelt. Mamman i grupp 2 ser då beslutsprocessen som det enda rik-

tiga att göra. Genom att socialarbetaren klarar av att empatisera med mamman och ta hennes roll 

så blir situationen meningsfull för mamman, som uppfattade beslutet och att hon hela tiden kände 

att hon hade förstått situationen. När socialarbetaren ändrade mening till att fosterhem var det 

enda rätta, låter hon mamman ta del av ändringen av definitionen av situationen så att beslutspro-

cessen blir meningsfull för mamman. 

 

Resultatet i grupp 1 är att mammorna har dålig kontakt både med sina barn och med fosterhem-

men. De ser fosterhemmen som konkurrenter som har tagit barnen ifrån dem. Interaktionen har 

gått fel och socialarbetaren har inte förstått mamman så som hon hade tänkt utifrån sin varsebliv-

ning och tolkning, med resultatet att kommunikationen fungerar inte.  

 

Mammorna i grupp 2 ser fosterhemmen som något de fått i tillägg – ett stöd. De har god kontakt 

med såväl barnen som med fosterhemmen och de besöker sina barn ofta. Den sociala interaktion-

en har fungerat och mamman ser sin egen interaktion med socialarbetaren som både samman-

hängande och konstruktiv.    



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-31 Examensarbete 

Kd Svedjenäs 

SA VT 11 

 

 - 16 - 

3 Frågeställningar, syfte och avgränsningar 
 

I uppsatsens inledning har jag konstaterat att FM inte har någon specifik guide för annat än re-

spektive och barn. Jag har också belyst att mamma kan ha en viktig röst i frågan sonen skall göra 

internationell tjänst eller inte. Det behövs positiva anhöriga för att kunna visa upp en positiv bild 

kring en insats. Frågan är hur mammorna ska bli positiva till att deras söner ska tjänstgöra inter-

nationellt. Frågan är hur FM arbetar för att förhindra att stress och oro ska uppstå. 

 

Uppsatsen kommer att handla om interaktionen mellan mamma, son och Försvarsmakten. 

Vad blir viktigt för att mammorna ska se sönernas internationella tjänst som meningsfull? 

Vad är viktigt i anhörigstödet till mammor och hur kan Försvarsmakten arbeta för att den sociala 

interaktionen ska fungera? 

 

Syftet med uppsatsen är att visa på vad FM kan komma att behöva förhålla sig till avseende 

social interaktion när det handlar om mammors vilja och motivation att låta sina söner delta i 

internationell tjänstgöring. 

 

Min avsikt är att avgränsa min studie till insatser som har hög risk, som Afghanistan, i relativ 

nutid kopplat till den utveckling som skett enligt bakgrunden. Som jag varit inne på tidigare valt 

att enbart välja att intervjua mammor med söner, eftersom majoriteten av soldaterna i utlands-

styrkan fortfarande är men. 
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4 Metod 

4.1 Inledning 

 

För att använda sig av teorier som handlar om människors beteenden och interaktion känns det 

självklart att använda sig av en metod som låter mig interagera med och både se och höra de 

känslor de centralt placerade källorna inom ämnet kan förmedla. Centrala källor i detta fall är 

mammor. Mammor till söner som varit ute i internationell tjänst eller är på väg ut. 

 

För att få bästa möjliga förståelse för de svar jag söker har jag valt att använda mig av samtalsin-

tervjuer. Samtalsintervjuer ger god möjlighet att registrera oväntade svar och ställa följdfrågor 

som gör undersökningen kvalitativ. ( Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2004, sid 

283)   

 

För att få ett något vidare perspektiv har jag valt att också intervjua någon ur den andra sidan, en 

chef inom utlandsstyrkan, för att få svar på varför vissa saker ser ut som de gör utifrån mammor-

nas svar. Syftet med detta är också att var källkritisk på så sätt att om Chefen, som har mycket 

erfarenhet av kontakt med anhöriga, kan fånga upp efterkonstruktioner eller liknande som gör att 

mammornas svar inte blir riktigt rättvisande. Detta gäller givet vis även åt andra hållet, om Che-

fen ger svar som inte är tillämpbara eller tillfredställande för en anhörig mor.  

4.2 Respondenterna 

 

Respondenterna är totalt fem stycken och består av fyra mammor som valts ut p.g.a. vilka deras 

söner är. Den femte respondenten är en chef inom FM som valts ut för att dels kommentera de 

övriga respondenternas svar, men även för att ge sin bild av vad som är viktigt i kontakten med 

anhöriga. 
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Alla respondenterna är i åldrarna 45 till 64 år och har söner mellan 24 och 31 år som gjort eller är 

i begrepp att göra utlandstjänst. De bor alla minst ca 40 mil från sin sons hemförband, platser för 

anhörigträffar och medaljceremonier. 

 

Respondenterna är utvalda så att två mödrar haft sina söner i Afghanistan vilket förmodligen är 

det farligaste missionsområdet Sverige skickat soldater till sedan 50-talet. En av sönerna har haft 

befattningar inom underrättelseorganisationen vilket gjort att han inte fått tala så mycket, med 

sina anhöriga, om vad han faktiskt gjort i sitt jobb. En mor är vald för att hennes son är i uttag-

ningsprocessen till sin eventuella första mission till Afghanistan. Den sista mammans son har 

varit i Kosovo under senare tid då det varit mycket lugnt i området. Hon är vald för att kunna 

jämföra upplevelserna mellan att ha sitt barn på en lugnare eller mer riskfylld plats.   

 

Mamma # 1 är sysselsatt som lärare, hennes son är 31 år, jobbar som informationsingenjör och 

har gjort två missioner i Afghanistan. Sonen är ensamstående och mamman är själv gift. Sonen 

skulle gärna vilja jobba inom FM på heltid, men vill inte flytta ifrån sin hemstad. 

 

Mamma # 2 är förtidspensionerad diakonissa. Hennes son är 25 år och jobbar sedan i år på amfi-

bieregementet som anställd soldat. Sonen var i Kosovo 2010. Sonen är ensamstående och mam-

man är gift. 

 

Mamma # 3 är juvelerare och har en 29 årig son som är ICA-handlare. Sonen är uttagen av en 

chef till Afghanistan-styrkan men väntar i skrivande stund på HKV´s (Högkvarteret) beslut om 

antagning. HKV har alltid sista ordet i beslutet om antagande till utlandsstyrka. Mamman är Gift 

och hennes son är ensamstående. Sonen är engagerad i frivilligorganisationer och vill testa att 

göra en mission för att det skulle passa honom väldigt bra just nu. 

 

Mamma # 4 jobbar på flygplats. Hennes son är 24 år och sysselsatt inom kriminalvården. Sonen 

har gjort två vändor till Afghanistan och har tidigare varit anställd som beredskapssoldat i NBG. 

(Nordic battle group, EUs snabbinsatsstyrka) Mamman är Gift och sonen sambo. Sonen är intres-

serad av att läsa till officer. 
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Chefen är av majors grad och är yrkesofficer vid en av rikets pansarbataljoner. Han har varit 

kompanichef både för värnpliktiga i krigsorganisationen och anställda soldater i beredskapsför-

band, men också varit chef i utlandsstyrkan på motsvarande nivå vid flera tillfällen. Han har valts 

ut för att han genom sin karriär haft många erfarenheter av kontakten med anhöriga men kanske 

framför allt för att han äger kunskapen om hur väldigt många soldater känt sig och upplevt an-

ställningen i utlandsstyrkan och allt vad det innebär.  

 

4.3 Frågorna 

 

Innan intervjuerna har jag skickat ut de frågorna jag har tänkt ställa till mammorna. Mamma # 1,2 

och 4 har fått exakt samma frågor. För mamma # 3 har frågorna anpassats något då hennes son 

ännu inte gjort utlandstjänst och därigenom inte kan veta svaret på alla frågor de övriga mam-

morna fått. De utskickade formulären finns bifogade i bilaga 1. Utöver dessa frågor har vissa svar 

föranlett följdfrågor som till viss del kommer att delges i resultat beroende på relevans för under-

sökningen. Efter intervjuerna har jag sedan bett Chefen att kommentera några av de tidigare 

svaren eller svara på följdfrågor som kommit upp. Han har också fått kommentera de idéer 

mammorna har haft, samt ge sin bild och erfarenheter av kontakten med anhöriga. Då söner alla 

är medvetna om att deras mödrar blivit intervjuade för denna undersökning och det är möjligt att 

de skulle känna igen sin mor i beskrivningen av respondenterna har jag informerat respondenter-

na om detta. Med sonen som undantag är respondenterna anonyma och till freds med detta. Re-

spondenterna har givits möjligheten att läsa igenom beskrivningen av dem och resultatet av inter-

vjuerna med möjlighet att reservera delar av eller hela sitt deltagande. 

 

4.4 Etik 

 

Enligt Forskningsetiska principer, utgiven av vetenskapsrådet 2002, finns fyra etiska huvudkrav 

som bör följas i alla humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Detta för att driva forskningen 

framåt för samhällets bästa, men utan att det blir på bekostnad av att någon utelämnas i under-

sökningarna. Jag kommer nu att räkna upp kraven och tala om på vilket sätt jag ser till att upp-

fylla dem. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-31 Examensarbete 

Kd Svedjenäs 

SA VT 11 

 

 - 20 - 

 

1. Informationskravet 

Mammorna har i flera omgångar informerats om på vilket sätt de ombeds att delta och under 

vilka villkor. Första gången när de genom deras söner blev kontaktade för att kontrollera om det 

fanns något intresse av att delta. Detta skedde muntligt och då det fanns intresse så fick de ett 

mail där de frågor som skulle ställas var bifogade informationen om vad undersökningen gällde 

och premisserna under vilka de i så fall skulle delta. 

En av mammorna använder inte mail och fick därför en utskrift av mailet i handen dagen innan 

intervjun. Chefen som själv har gjort liknande arbeten då han studerat på FHS (Försvarshögsko-

lan) ville inte ha någon mer information då jag ringde upp honom och förklarade vad saken 

gällde. 

 

2. Samtyckeskravet 

I det mail som alla respondenterna, som alla är myndiga, mottagit har framgått att de har rätt att 

svara eller inte svara på vilken fråga de vill. De har full rätt att när som helst bestämma att de inte 

längre vill delta. De har också haft rätt att dra tillbaka svar eller berätta saker de fått mitt ord på 

att inte föra vidare. De har också haft möjligheten att läsa de delar av uppsatsen som rör dem och 

deras svar tidigare med rätt att ändra sina svar eller ta tillbaka dem. 

  

3. Konfidentialitetskravet 

Detta ställer krav på att alla som deltar skall vara anonyma. Jag har i uppsatsen bytt ut mammor-

nas namn mot siffror. Den enda som skulle kunna koppla samman någon av siffrorna med ett 

namn är aktuell mammas son. Mammorna har blivit informerade om detta och gått med på detta 

med undantaget att om något svar känts speciellt känsligt så får det inte kopplas samman med 

någon siffra. 

 

4. Nyttjandekravet 

Nyttjande av de uppgifter jag insamlat om enskild person får endast användas till forskning. 

Därför kommer jag inte använda uppgifterna något mer än till eventuell framtida forskning, 

annars kommer de arkiveras så att bara jag har tillgång till dem. 
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5 Undersökning 
 

5.1 Hur ser anhörigstödet ut för mammor? 

 

På www.forsvarsmakten.se/anhorig har man samlat information, kontaktuppgifter, länkar och 

annat som kan vara till nytta för den som är anhörig till någon ur utlandsstyrkan.  

Det finns ett antal broschyrer som kan öppnas som .pdf eller beställas hem. En kallas "Försvars-

maktens guide för par” och vänder sig sålunda direkt till den som har en pojk-/flickvän, 

man/hustru eller sambo som skall tjänstgöra i utlandsstyrkan. Det finns även en broschyr som 

heter "Försvarsmaktens guide till dig som har barn" och tar upp saker som är viktiga då man ska 

vara iväg från sina barn eller vara ensam hemma med dem. I båda dessa går FM in ganska djupt 

och detaljerat på vad som är viktigt för att få relationen att fungera under missionstiden.  

Det finns en tredje broschyr som heter ”Försvarsmaktens guide för anhörig” och som mer allmänt 

riktar sig till anhöriga. I denna broschyr kan man bl.a. läsa vem som definieras som anhörig 

respektive närmast anhörig, vad som händer, kan hända och vad man bör tänka på innan, under 

och efter insatsen. Det finns t.ex. en checklista inför avresan som egentligen är anpassad för den 

som har familj, men går att i delar tillämpa för de flesta anhöriga.  

 

Det finns kontaktuppgifter för den som akut behöver komma i kontakt med sin soldat/sjöman om 

något allvarligt har inträffat på hemma plan, men också till den som är anhörigansvarig på Hu-

man Resource Center (FM HRC). Den anhörigansvariges uppgift är att ha kontroll på all inform-

ation som riktar sig till anhöriga och uppdaterar webbplatsen, distribuerar utskick och planera och 

administrera de förberedande informationsträffarna för anhöriga.  

 

Under tiden jag gjort denna studie har Försvarsmaktens anhörigsidor förändrats en del och det har 

även publicerats en del artiklar som berör ämnet. Som du senare kommer att få ta del av, fram-

kom det under en intervju att FM nyligen utsett lokala anhörigansvariga på G1 (personalavdel-

ningen) på Livgardet (LG) i Kungsängen och I19 i Boden. Detta skall enligt respondenten vara de 

första av sitt slag och är just nu till för de anhöriga till den 21:a missionen till Afghanistan 

(FS21). Den 3 maj i år publicerade LG en artikel där den lokala anhörigansvariga Karin Ås 

http://www.forsvarsmakten.se/anhorig
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/publikationer/guide-for-par.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/publikationer/guide-for-par.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/publikationer/till-dig-som-har-barn.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/publikationer/anhorigbroschyr.pdf
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Lindgen presenteras. Enligt artikeln skall det finnas en anhörigansvarig på varje förband i landet, 

men på anhörigsidorna finns det bara länkar till dessa på två förband, F17 i Ronneby/Kallinge 

och P4 i Skövde. 

 

På I19´s sida på www.forsvarsmakten.se nämns det ingenting om någon lokal anhörigansvarig 

och när jag ringer upp växeln finns där inte heller någon med den befattningen registrerad. Efter 

att ha blivit kopplad till någon på G1 och förklarat ärendet kom jag så småningom till rätt person. 

Där får jag veta att tjänsten varit bemannad sedan julen 2010 och att dennes arbete styrs av ett 

dokument som heter ”Försvarsmaktens instruktion för anhörigstöd”.  Jag får också veta att tjäns-

ten inneburit att en undersökning just nu genomförs för vidare kartlägga de lokala behoven för 

anhöriga till anställda vid I19 och A9. 

 

Det dokument, som tidigare nämnts, som styr arbetet med anhöriga är ”Försvarsmaktens instrukt-

ion anhörigstöd 2010”. 

 

Detta är ett dokument som utöver en inledning, med generella inriktningar innehåller 5 kapitel 

vilka är: 

1. Uppgifter. 

I detta kapitel klargörs bland annat ansvarsförhållanden mellan olika befattningsinnehavare inom 

anhörigstödet och riktlinjer för deras arbete. 

 

Som exempel framgår att den lokalt anhörigansvariga ska: 

 informera den centrala anhörigansvarige när olika aktiviteter planeras  

 tillse att lokala aktiviteter annonseras på organisationsenhetens webbplats för att möjlig-

göra deltagande från alla anhöriga i närområdet 

 bevaka att alla anhöriga känner sig välkomna på förbandets anhörigverksamhet och inte 

bara de som har sin soldat i ett särskilt insatsförband 

 stödja anhörigofficer i samband förekommande informationsträffar eller annan verksam-

het 

 

http://www.forsvarsmakten.se/
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Dennes riktlinjer är vidare: 

 Lokal anhörigansvarig bör upprätta kontakt med närliggande soldat/-örlogshem och pla-

nera verksamhet med dem för att uppnå synergieffekter 

 Anhöriga som vänder sig till lokal anhörigansvarig och är i behov av professionellt psy-

kosocialt stöd eller rådgivning ska tills vidare hänvisas till central anhörigansvarig, som 

kan tillhandahålla detta via SSHF 

 Lokal anhörigansvarig bör presentera den lokala verksamheten och fånga upp anhöriga 

som vill bilda ett nätverk vid anhörigträffar  

 Lokal anhörigansvarig ska vid behov ta stöd av kontaktpersoner som utses av förbands-

chef 

 

2. Informationsstöd 

I detta kapitel fastställs hur olika typer av information skall spridas, var, när, hur och till vem. Det 

stora informationsflödet skall ske över internet, men viss information till vissa individer så som 

inbjudningar skall direktadresseras.  

 

3. Psykosocialt stöd i vardagen 

Här tas de möjligheter till stöd som finns upp med hänvisningar, ansvarsförhållanden och besluts-

fattare. 

 

4. Krisstöd och omhändertagande vid allvarliga tillbud och olyckor 

Lag (2010:449) om FM´s personal vid internationella militära insatser reglerar FM´s ansvar i 

samband med olycka, sjukdom eller dödsfall som inträffar under tjänstgöring i internationellt 

insatta insatsförband. Enligt lagen skall FM ersätta de anhöriga för vissa uppkomna kostnader 

och bistå med skäligt psykosocialt stöd.  

 

5. Externa aktörer 

I detta kapitel beskrivs olika externa organisationer som jobbar med anhörigstöd och hur dessa 

vill eller bör medverka i arbetet. Dessa organisationer är idag Individzonen och SSHF (Svenska 

soldathemsförbundet) 
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5.2 Resultat av intervjuer 

 

5.2.1 Inställningen till svenskt deltagande 

 

Generellt ställer sig alla mammor något negativa till att Sverige bidrar med stridande förband i 

internationella insatser, främst p.g.a. rädslan över att sonen ska komma hem fysiskt eller psykiskt 

skadad eller inte komma hem i livet alls. Mamma # 1 tillägger att hon, i fallet Afghanistan inte 

tycker att resultatet är värt priset av dödade och sårade svenskar. Mamma # 2 och 4 tycker dock 

det är bra att vi som land ställer upp med våra resurser av pengar och personal när vi har möjlig-

heten. 

 

Chefen tror generellt att det är ett fåtal mödrar/föräldrar som ställer sig positiva till att deras barn 

ska åka på utlandsmission. Detta p.g.a. de risker mödrarna uppfattar föreligger. Till detta kommer 

det faktum att svenskar, överlag, är mycket dåligt insatta i hur och varför våra utlandsmissioner 

bedrivs. Han tar upp att många t.ex. inte är medvetna om att Riksdagen, sedan 2002, årligen har 

fattat beslut om insatsen i Afghanistan och detta med i princip 90 % majoritet. Många tror att FM 

själva fattar beslut om utlandsinsatser och mängden personal till dessa. 

 

5.2.2 Sonens vilja att åka 

 

Mamma # 1 berättar att hennes son sökt tidigare men inte blivit uttagen. Det var först när han 

genomfört sina civila högskolestudier som han fick hem ett brev från FM. Han berättade om 

brevet och förklarade att FM efterfrågade de kompetenser han skaffat sig på högskolan. Mamman 

tyckte han skulle höra av sig för att ta reda på mer om vad de ville honom. 

 

Mamma # 2 säger att sonen uttryckt intresse för utlandsstyrkan när han gjorde sin värnplikt. 

Sedan berättade han över telefon, under ett av deras regelbundna samtal (ca 2 samtal i månaden), 

att han hade sökt. 

 

Mamma # 3 kommer inte ihåg första gången hennes son talade om att han ville göra utlandstjänst, 

men han har förmodligen velat sedan han fick veta att det fanns en utlandsstyrka. Han har senare 
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i rent förbigående talat om att han sökt utlandstjänst flera gånger. (Vid intervjun visste inte 

mamman hur långt sonen kommit i uttagningsprocessen.)  

 

Mamma # 4 Berättar att hennes son redan vid fem års ålder berättat att han tänkte bli officer då de 

promenerat förbi Militärhögskolan vid ett besök i Stockholm. Men det var först under värnplikten 

som han började att på allvar tala om att göra utlandstjänst.  

 

Chefen berättar att det inte alltid är så tidigt intresset väcks. Han tar upp ett exempel på en f.d. 

kollega till oss båda som gjort sex missioner, alla efter han fyllt 40 år. 

”Ser jag på bekanta och vänner så finner jag rätt många exempel på personer som gjort sin 

första utlandsmission sent under live. … Dock får man se det som ytterst väsentligt, att man som 

potentiell soldat i utlandsmission, tidigt börjar förbereda/prata igenom en eventuell utlandsmiss-

ion med de anhöriga. Utan den mentala förberedelsen för anhöriga blir ofta förståelsen för 

missionen mindre. Och utan den förståelsen och stödet så får många, speciellt yngre, soldater 

svårt att åka. Kort sagt är information grunden till ett stöd från de anhöriga.” 

 

När jag vidare ställer frågan om vad sonen haft eller har sökt för befattning visar det sig att sö-

nerna och mammorna inte talat så mycket om vad han hon faktiskt gjort/ska göra i sitt arbete. 

 

# 1 svarade att hennes son inte fått berätta så mycket om saken då delar av hans jobb varit hem-

ligt. Hon visste dock att det kallas för MUST. (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten)  

 

# 2 och 4 gav exakta svar på vad sönernas befattningar hette, men de visade sig att de frågat sina 

män om saken och att de hade lite eller ingen förståelse för vad de egentligen innebar. 

 

# 3 Hade ingen aning alls om vad hennes son sökt för befattning eller när han eventuellt skulle 

åka. 

 

Chefen tror att ovetskapen om sönernas faktiska arbetsuppgifter och arbetsförhållanden kan vara 

orsaken till mycket "onödig” oro. Men han poängterar att han sett exempel på soldater som haft 
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anhöriga som varit utom sig av oro. Detta till trots att de varit medvetna om att soldatens befatt-

ning varit, jämförelsevis, en med låg risk. 

 

5.2.3 Antagningsbesked 

 

På frågan om hur modern reagerat/skulle reagera på ett positivt antagningsbesked svarade # 1,3 

och 4 att de var negativa. Alla var tydliga med att de aldrig skulle förbjuda sin son att åka men att 

de inte blev glada.  

# 1 berättar att hon var mer positiv första gången sonen åkte då det handlade mer om skrivbords-

tjänst.  

# 2 som var helt positiv svarade att hon var glad att hennes son skulle få se en annan del av värl-

den och en annan kultur under ordnade former, då denna mission gick till Kosovo, men hon 

skulle möjligen inte varit lika positiv till Afghanistan, men ändå inte negativ. 

 

# 1 och 4 tyckte båda att det var jobbigare att ta emot antagningsbeskedet andra gången. Båda 

hade vid detta lag lärt sig mer om vad som hände i missionsområdet och mediabevakningen hade 

ökat.  

 

# 3 berättar att ett sådant besked skulle mötas av många tårar och mycket grubblerier från hennes 

sida. 

 

Chefen berättar att han har haft soldater som, p.g.a. mammornas misstycke till deras resa, har 

avbrutit sin mission och åkt hem. 

 

5.2.4 Kontakten med sonen 

 

På frågan om hur deras kontakt varit med sonen under sin tjänstgöring i utlandsstyrkan så svarade 

mammorna att den varit ungefär som vanligt. Den största skillnaden var att det var alltid sonen 

som var tvungen att ringa upp dem.  

# 1 och 4 berättade att deras söner alltid ringde och berättade att de mådde bra och var oskadda då 

det hänt något som skulle komma ut i media. De kunde också ringa och berätta att de skulle 
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”kolla utsikten” eller liknande i några dagar för att förklara att de inte skulle höra av sig på ett 

tag.  

 

Chefen berättar att han ur eget perspektiv märkte ett ökat umgänge med anhöriga före missionen, 

där mycket tid gick åt till att beskriva hur och vad som skulle göra under missionen. 

 

5.2.5 Kontakten med Försvarsmakten 

 

 

När jag frågade hur kontakten med försvarsmakten varit svarade alla att den varit näst intill obe-

fintlig. Det visade sig att bara # 2 hade varit på någon av anhörigträffarna och då bara en. # 2 och 

3 tyckte det var för långt att åka. # 1 berättar att då hennes son egentligen inte ingick i det förban-

det som han åkte ner samtidigt med så tycktes det inte lönt för henne att åka på någon träff. De 

anordnades inte heller någon separat för hennes sons mindre enhet. 

 

Chefen tycker också att det är ett problem med att det i vissa fall är för långt för de anhöriga att 

komma till anhörigträffarna. Detta försöker FM att komma till rätta med genom att sprida på 

träffarna över landet. T.ex. har FS21 sina anhörigträffar spridda mellan Revinge(P7), 

Skövde(P4), Kungsängen(LG) och Umeå(SkyddsC). 

 

När jag frågade Chefen hur han brukar lägga upp kontakten med de anhöriga svarade han att det 

normalt är förbandets personalsektion som har det övergripande ansvaret för anhörigkontakter/-

träffar. Men som en av förbandets chefer får han normalt sett en timme på anhörigträffen innan 

avresa för sina underlydandes anhöriga. Då brukar han förklara samt svara på frågor som främst 

berör den egna delen av förbandets verksamhet. Chefen brukar också se till att inte vara uppbo-

kad efter informationsstunden. Detta för att ha möjlighet att svara på ytterligare frågor då alla inte 

känner sig bekväma i att ställa frågor inför en större grupp. Under insatsen är det i huvudsak G1 

(personalavdelningen) som organiserar information till anhöriga med stöd av respektive underen-

het där dessa får möjligheten att lämna mera specifik information. 
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Efter ytterligare några frågor visade det sig dock att # 1, 2 och 4 hade besökt 

www.forsvarsmakten.se och uppskattat hemsidan mycket under tiden sönerna varit borta. # 1 

skulle dock vilja se mer länkar till anhörigbloggar och liknande. 

 

# 3 använder själv inte internet och har därför inte kunnat eller vetat att det finns information att 

söka. Om hon fick välja hur kontakten med försvarsmakten skulle se ut så skulle hon vilja ha en 

telefonlinje, likt de katastrofinformationslinjer som upprättades t.ex. i samband med tsunamin, 

där man kan få de senaste nyheterna och fråga om sin son/dotter, för dem som inte är så bevand-

rade på internet. 

 

 # 1 berättar att hon hittat ett nummer på www.försvarsmakten.se till en så kallad VB (vaktha-

vande befäl) på HKV, vilken man kan ringa om man behöver akut kontakt med sin soldat. Hon 

berättar också att hon känt en viss oro över att kanske behöva ringa detta numer eftersom hon inte 

har en aning om vem personen som svarar är. Det kan ju vara en jättebra människa eller en 

osympatisk, som inte har förståelse för hennes ärende. Hon skulle gärna se att det fanns en kon-

taktperson som hon har namn och ansikte på och som hon känner litegrann och har träffat på.  

 

Chefen berättar att en funktion nu är under utveckling, där FS21 är det första förbandet som får ta 

del av detta. På både Livgardet och I19 har G1 avdelat en namngiven person för uppgiften att ha 

kontakten med anhöriga till utlandsförbandet. 

Chefen ser detta som mycket positivt. När de anhöriga vet vem det är de ringer upp till och den 

personen oftast har en kollegial eller personlig relation till soldaten i fråga känns allt bättre.  

 

 

http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.försvarsmakten.se/
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5.2.6 Media 

 

På frågan om hur media bevakningen av missionen varit svarade # 2 att den näst intill varit obe-

fintlig. Bara någon enstaka nyhet kom under perioden hennes son var iväg, men det var inte något 

hon kände berörde henne eller hennes son speciellt. 

 

# 1 och 4 säger båda att de inte ställer sig positiva till de tv-serier som producerats. (fredsstyrkan 

och krig för fred) De vill inte veta för mycket om levnadsförhållanden eller eländet i landet.  

 

# 4 säger att hon tycker det har visats väldigt lite i media om de incidenter eller händelser som 

varit under hennes sons tid i Afghanistan medan # 1 tycker att det i alla fall har blivit mer sedan 

första gången hennes son var iväg.(2008). 

 

# 3 säger onyanserat att hon upplever nyheterna från Afghanistan bedrövande.    

Chefen säger att information är ju både av godo, likväl som av ondo. ”Min personliga uppfatt-

ning är, trots det, att man bör försöka inhämta information och kunskap för att i sin tur inte vara 

ett ”lätt offer” i olika diskussioner.” Med det menar han att informationen finns att få både från 

olika medier men också från sin son och tar man inte del av den är det lättare för t.ex. kvällspres-

sen att förleda en, eller vid en intervju tala om saker man inte egentligen vet något om, som pres-

sen sedan tar för sanningar. Chefen tycker också att alla anhöriga bör undvika alla former av 

lösnummer eller sensationsmedier.  
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5.2.7 Extra jobbiga tidpunkter 

 

# 3 berättar att hon tror högtider och familjesammankomster kommer att bli jobbiga då sonen inte 

är med. 

 

# 1, 2 och 4 säger att de alltid fått veta från sina söner, att de var oskadda, innan nyheter om 

skadade eller dödade soldater kommit ut i pressen, så de har inte haft någon speciellt jobbig 

period. De säger att det skulle vara jobbigt att via media få veta om någon blivit skadad eller 

dödad, utan att veta om det handlar om ens egen son eller inte.  

 

Det framkom dock under en intervju att en av mammorna känt oro då sonen uttryckt att han inte 

riktigt litade på några av kollegornas kompetens och tyckte kanske att någon rent av inte hade där 

att göra. 

 

Jag frågade Chefen om det är vanligt den typen av misstro mellan kollegor i utlandsstyrkan. Han 

svarade att han inte visste om det var vanligt, men att han själv varit med om det. I just det fallet 

kände han fullt förtroende för båda soldaterna och konfronterade därför den ifrågasättande solda-

ten för att se om det var ett så allvarligt problem att han inte kunde vara kvar i sin befattning. 

Hade han inte kunnat det skulle chefen fått försöka hantera problemet. 

 

5.2.8 Stödet från FM 

 

# 1 säger att hon tror det viktigaste stödet sonen fått har varit från sina kollegor efter missionen. 

De håller fortfarande kontakten och anordnar egna återträffar utanför FM´s regi. Hon säger att det 

beror på att de var en väldigt tight grupp som arbetade bra ihop och uppskattade varandra. 

 

# 4 tycker också det hade varit bra med återträffar, men hon var osäker på om sonen varit på 

några av de FM anordnat för honom. De ska ju stämma med ens civila liv och resandet blir dyrt. 

Däremot har sonen hållit kontakten med några av sina kollegor som träffats några gånger. 
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# 3 berättar att hennes son är kristen och förmodligen skulle velat ha kontakt med fältprästen, 

men denna hade inte ingivit något bra intryck och inte visat något intresse av det som man kanske 

kan kalla ”vanligt församlingsarbete” vilket skulle innebära de kontakter man kan ha med sin 

präst hemma i Sverige. Mamman ifrågasatte därför varför FM hade med en präst på missionen då 

han inte skulle göra det en präst är utbildad för. 

Däremot upplevde hon att det hela tiden hittades på aktiviteter för hennes son, då denna upplevde 

sin mission som ganska långsam och enformig, för att bryta av tristessen.  

 

Det framkommer också i några intervjuer att några av sönerna varit ganska slitna och lite oroliga 

då de kommit hem, men att de inte sett att de varigt något allvarligt som krävt den professionella 

hjälp som FM erbjuder, och att det gått över efter ett tag. 

 

Jag frågade därför Chefen om det är många hemkomna soldater som skulle må bra av hjälp att 

bearbeta sina upplevelser inte söker eller tar emot den. Chefen är helt övertygad om att det är så. 

Han tror att det beror på en bred misstanke mot att om man söker ytterligare stöd kan det block-

era en ny ansökan till utlandsstyrkan. Ovanpå detta kommer också den felaktiga tron att man 

måste ha riktigt allvarliga problem för att söka hjälp. 

Han tror också att det är viktigt att anhöriga får en större förståelse för den stora omställningen i 

vardag och rutiner det innebär att komma hem. Det kan vara väldigt svårt och påfrestande och ta 

tid.  
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5.2.9 Vad man gör själv för att stödja sonen 

 

# 4 säger att hon kanske skulle gjort sonens situation lättare om hon inte talat om att hon inte var 

helt positiv till sonens resa, men hon är inte säker på att det hade spelat någon roll. 

 

# 1 säger att det är viktigt att backa upp det sociala livet hemma, att hålla kontakten via telefon 

och att skicka paket med hälsningar hemifrån samt att efter hemkomsten inte ställa för mycket 

frågor utan låta sonen berätta det han vill när han vill. Hon säger också att vara uppmärksam på 

om han inte pratar med någon alls. 

 

# 3 vars son ännu inte varit ute säger att hon tror att det är viktigt att hålla kontakt och berätta om 

vardagen på hemmaplan. 

 

Chefen tror att det viktigaste mammorna kan göra själva är att hålla sig informerad genom solda-

ten, Försvarsmaktens hemsida samt anhörigträffar. Ytterligare stöd kan ges genom hemförbandet 

samt intresseorganisationer som t.ex. Fredsbaskrarna. 

 

5.2.10 Vill sonen åka igen? 

 

# 1: ”Ja han vill ut igen. Jag tycker inte om det, men får gilla läget. Beror väll lite på befatt-

ning.” 

# 2: ”Han vill absolut ut igen. Det känns inte roligt.” 

# 3: ”Om det går bra första gången, men mamma skulle inte bli glad.” 

# 4: ”Ja, jag tycker inte om det men måste stötta hans val.” 

 

Jag bad också mammorna att med några få ord beskriva hur deras söners upplevt att göra inter-

nationell tjänst. Det var odelat positiva ord som framkom, exempel på dessa följer. 

 

Positivt, spännande utmaning, kompetensvidgande, självbekräftelse, välkomnande, fantastiskt 

och bra. 
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6 Analys och diskussion 
 

6.1 Tre delar i balans 

 

Enligt balansteorin (Nilsson, 1996) söker vi jämnvikt i relationen till andra för att få dem att 

fungera. Balans får vi då alla relationer är positiva till varandra. I denna studie tittas specifikt på 

relationen FM – Anhöriga mammor, då de tre parterna i detta är mamma, Försvarsmakten och 

son och syftet är att sonen skall kunna arbeta inom FM med moderns samtycke och förståelse. 

Figur 1 illustrerar målsättningen, d.v.s. alla är positivt ställda till varandra. 

                                         , 

Fig. 1 (Egen tolkning utifrån Nilsson, 1996, sid 166) Fig. 2 (Egen tolkning utifrån Nilsson, 1996, sid 166) 

 

Det utgångsläge som råder då en son är i begrep att tjänstgöra i utlandsstyrkan illustreras av figur 

2, då mamman och FM egentligen inte har någon relation men kommer att tvingas att ha en.  

Om nu mamman tvingas in i rollen, som mamma till en soldat i utlandsstyrkan, och hon inte 

känner sig bekväm i rollen kan detta leda till en inre konflikt. Relationen FM – mamma blir då 

negativ. Utmaningen blir således att byta ut frågetecknet mot ett plus. Detta arbete måste börja 

med att FM sätter sig in i mammans situation för att förstå hennes roll (Nilsson, 1996).  

 

Symbolisk interaktionism (Bron, Wilhelmsson (red), 2004) menar att lärandet inte är en enkelrik-

tad ström av kunskap från lärare till elev, utan att kunskapen eller förståelsen uppstår i mötet 

mellan lärare, elev/elever och att alla lär sig av det. Lärandet kommer av att man sätter sig in i 

varandras syn på saker och ting, tolkar dessa och får en gemensam bild av ämnet och går vidare 

tillsammans. Det krävs alltså att Försvarsmakten ser mammans bild av att sonen skall åka iväg 

för att kunna hjälpa henne lära sig sin roll, eller bygga upp det stöd som hon behöver och att 
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mamman förstår Försvarsmaktens uppgift och dess behov av sonen för att få den gemensamma 

bilden om vad som skall göras för ”barnets bästa”. Det är viktigt att mammorna får ett forum där 

de kan lära eller förstå av varandra. Det är också viktigt att man sörjer för en god kontakt i alla 

dessa relationer, mamma-son-FM-andra mammor, för att bädda för interaktionen. 

 

Minns det lärande exemplet i kapitel 2. Det går att dra paralleller mellan exemplet och den situat-

ion man som mamma hamnar i då FM vill ”ta ifrån henne” sin son. Genom att applicera exemplet 

i denna kontext förstår vi vikten av att den sociala interaktionen fungerar. (Trost, Levin, 1999) 

 

6.2 Slutsatser 

6.2.1 Internationell insats meningsfull för mamman 

 

Vad blir viktigt för att mammorna ska se sönernas internationella tjänst som meningsfull? 

 

Som framgår i intervjuerna ser inte alla mammorna positivt på deras söners deltagande i internat-

ionella insatser. Klart är dock att sönerna själva ser en mening med de insatser det gör. Var me-

ningen för sonen ligger kan dock säkert variera, men enligt mammorna har det varit en positiv 

erfarenhet att tjänstgöra för sönerna. 

 

Om mamman ska se vad som är sonens mening med en mission eller vad som motiverar till 

deltagandet krävs en interaktion mellan framför allt mor och barn. Som Chefen understryker är 

det viktigt att tidigt uttrycka sin vilja att delta i internationella insatser för att man skall kunna 

skapa förståelse. Det handlar om att mamman skall förstå ”internationell insats” som ”skapa 

fred”, ”personlig utveckling” eller ”hjälp till de hjälplösa” (vad det nu innebär för barnet) och inte 

”utsätta sig för risk”, precis som i det lärande exemplet då några mammor inte hade samma syn 

på ordet ”hjälp” som socialarbetaren. Här kommer också FM in i bilden, eftersom det är organi-

sationen som sonen skall arbeta inom. Det är vad den stora organisationen har för avsikter, ambit-

ioner, erfarenheter och kanske framförallt arbetssättet i såväl uttagningsprocess som i sonens 

dagliga arbete blir viktig för mamman, då hon är intresserad av ”barnets bästa” och att stödja 

honom. (Trost, Levin, 1999) 
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Tar man som ex. # 3 som inte har pratat igenom så noga med sin son vad han eventuellt skall 

göra och inte heller har haft någon kontakt med FM, så talar hon om att ett positivt antagningsbe-

sked skulle mötas av många tårar och mycket grubblerier. Detta kan jämföras med exemplet 

ovan, då en mamma inte varit med i processen som leder fram till att hennes barn förflyttas till 

fosterhem och uppfattar det som plötsligt och meningslöst. 

 

Skulle sonen talat om hur anställningsprocessen ser ut och vart i den han befinner sig skulle ju 

inte beskedet om antagning komma som en plötslig chock för hans mor. Skulle han dessutom 

berätta vad han sökt för befattning skulle det kanske framgå för mamman varför det är viktigt att 

just han deltar i insatsen. Skulle hon vidare få informationen, från FM, om vad det innebär för 

risker, hur man eliminerar eller förebygger dem är det mycket möjligt att många grubblerier 

skulle försvinna eller underlättas och bilden om ”barnets bästa” skulle framgå. (Trost, Levin, 

1999) 

 

 

6.2.2 Försvarsmaktens anhörigstöd och sociala interaktion 

 

Vad är viktigt i anhörigstödet till mammor och hur kan Försvarsmakten arbeta för att den sociala 

interaktionen ska fungera? 

 

För att kunna interagera med anhöriga mammor måste FM göra sig mer tillgänglig och kanske 

t.o.m. aktivt söka kontakten. FM måste jobba mer med personliga kontakter och mötas i egen hög 

person eller över telefon för att på allvar kunna sätta sig in i var och en av mammornas situation 

och tillmötesgå deras behov. De lokalt anhörigansvariga är ett bra steg på vägen. Då ett stort 

problem också verkar vara avståndet för många måste FM försöka fortsätta arbetet med att sprida 

ut anhörigträffarna i landet, alternativt subventionera resor för vissa. (Bron, Wilhelmsson (red), 

2004) 

 

För mammor är det viktigaste att veta om sonen mår bra då någonting händer, således blir det 

otroligt viktigt för FM att kunna förmedla sådana besked. Men för att en mor inte bara nervös 

skall gå och vänta på att någonting händer kommer det bli viktigt att kontinuerligt informera 
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mammorna om vad som händer i missionsområdet. Det räcker kanske inte bara med Internet, 

utan FM måste kanske även informera på en telefonlinje för de, i regel lite äldre människor, som 

inte är bevandrade på Internet. Det kan också vara bra med en mer personlig informationskanal, 

t.ex. genom den lokalt anhörigansvariga, som mammorna har ett ansikte på. Undvika missför-

stånd genom att informera mammorna om vad som är sensationspress och liknande, som kan ge 

en snedvriden bild av det internationella, arbetet kan också vara bra.(Bron, Wilhelmsson (red), 

2004) 

 

Mammorna behöver också utbildas i hur man hanterar de tråkiga beskeden för att inte riskera sin 

mentala hälsa. Att tvingas in i rollen som mamma med en skadad eller framliden son är aldrig 

något man kan trivas med, men genom att förberedas på den kan man undvika en större inre 

konflikt. Fungerar modern själv har hon större möjlighet att hjälpa sin son eller andra anhöriga 

vid en tragedi. (Nilsson, 2004)   
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7 Slutdiskussion 

 

7.1 Vad jag kommit fram till 

 

Likt författarna till den tidigare forskningen jag använt mig av Tagesson (2004) och Weibull, 

(2009), vill jag lista det jag kommit fram till. Listan som följer är de saker jag, efter denna studie, 

tycker är det viktigaste för Försvarsmakten att tänka på då det gäller anhörigarbete riktat till 

mammor. 

 

 Personlig kontakt 

 Sträva efter att alla informationer delges så tidigt som möjligt 

 Uppmana soldater att informera och prata med sina mammor kring internationell tjänst 

 Arbeta för att alla anhöriga mammor kan komma på anhörigträffar 

 Alla använder inte internet 

 Visa vad som är pålitlig och rättvis media 

 Släpp in mamman så att hon får se hur dagligt arbete, uttagningsprocessen och rutiner ser 

ut 

 Informera mer och bredare om hur internationella insatser fungerar och varför de är vik-

tiga 

 

Dessa punkter återfinns eller täcks in av de punkter som Tagesson (2004) och Weibull (2009) 

räknar upp.  Jag upplever dock att tyngdpunkten är förskjuten då alla tre uppsatserna utgår från 

olika teorier och har olika målgrupper. Tagessons utgångspunkt är rent praktisk. Det handlar om 

att få vardagen att gå ihop på hemmaplan för att en part skall kunna åka iväg. Weibull utgår från 

stress, men landar också in i det praktiska i sina slutsatser. Båda har familjen som målgrupp. Min 

uppsats riktar sig däremot specifikt emot mammor. För en mamma innebär det sällan ett praktiskt 

problem att sonen åker iväg, påverkan blir bara av psykologisk art. Fångar inte FM upp mam-

morna blir den psykologiska reaktionen negativ och kan komma att påverka både henne själv, 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-31 Examensarbete 

Kd Svedjenäs 

SA VT 11 

 

 - 38 - 

sonen och FM på ett negativt sätt. Punkterna ovan ska tas med av FM när man interagerar med 

mammor för att få ett positivt resultat. Det handlar om att hitta balansen i vardagspsykologin, att 

få klarhet i rollerna och att sätta fokus på socialt meningsskapande.  

 

Jag vill avsluta den här diskussionen med att citera Rickard Johansson, chef för FS 21. 

”Ni anhöriga gör en mission på hemmaplan i vardagen och det är en insats som jag hyser 

stor respekt för. Jag är som chef mycket tacksam över att få låna en person av er så att vi 

kan utföra uppdraget som Sveriges riksdag gett oss i Afghanistan”.  

 

(http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Nyheter/Svensk-trupp-gor-

skillnad/, 2011-05-30) 

 

 

 

7.2 Kritik mot uppsatsen 

I undersökningen har bara mammorna och en representant för försvarsmakten intervjuats. Skall 

man få en fullständig bild av roller, balans och interationen, bör också sönerna intervjuas.  

De mammor jag har intervjuat lever alla tillsammans med sönernas pappor. Det är nog troligt att 

detta kan påverka resultatet något om man skulle jämföra med ensamstående mammor som inte 

tar någon influens av sonens far. Jag har märkt en antydan till detta i några intervjuer.  

 

  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Inom ramen för anhöriga finns nästan alla typer av relationer. Som tidigare nämnts finns det 

ganska mycket forskat kring familjer och familjer med barn och nu även något rörande mammor. 

Det finns dock fortfarande många andra typer av anhörigrelationer som inte berörts fäder, bröder, 

systrar, grannar, vänner o.s.v. Eftersom den anställda själv väljer vem som är närmast anhörig 

kan FM bli skyldig att interagera med vilken anhörigrelation som helst. FM bör därför fortsätta 

bredda sina spektra för att på bästa sätt kunna stödja vem som helst.   

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Nyheter/Svensk-trupp-gor-skillnad/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Nyheter/Svensk-trupp-gor-skillnad/


FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-31 Examensarbete 

Kd Svedjenäs 

SA VT 11 

 

 - 39 - 

Käll- och Litteraturförteckning 
 

 

Tryckta källor: 

 

Bron A &Wilhelmson L (red), Läroprocesser i högre utbildning, Stockholm, Liber, 2004 

 

Eliasson P, Gilljam M, Oscarsson H & Wängnerud L, Metodpraktikan, Vällingby, Norstedts 

Juridik, 2007 

 

Nilsson B, Socialpsykologi, Lund, Studentlitteratur, 1996 

 

Trost J & Levin I, Att förstå vardagen, Lund, Studentlitteratur, 1999 

 

Övriga källor: 

 

Försvarsmakten, Försvarsmaktens instruktion för anhörigstöd 2010, Högkvarteret, 2010 

  

Weibull L, Vi borde också få medalj, Försvarshögskolan, 2009 

 

Tagesson P, Internationell tjänst och familj?, Försvarshögskolan c-uppsats, 2004 

 

Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

Vetenskapsrådet, 2002 

 

 

Otryckta källor: 

 

Författarens intervjuprotokoll 

 

Telefonsamtal, lokalt anhörigansvarig, G1 I19, 2011-05-19 

 

 

Internet: 

 

www.forsvarsmakten.se, 2011-04-11 

 

www.forsvarsmakten.se/anhorig, 2011-04-11 
 

http://www.forsvarsmakten.se/i19, 2011-04-11 

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Gota-ingenjorregemente-Ing-

2/Nyheter/Hela-familjen-ar-viktig/, 2011-04-11 

 

http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/anhorig
http://www.forsvarsmakten.se/i19
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Gota-ingenjorregemente-Ing-2/Nyheter/Hela-familjen-ar-viktig/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Gota-ingenjorregemente-Ing-2/Nyheter/Hela-familjen-ar-viktig/


FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-31 Examensarbete 

Kd Svedjenäs 

SA VT 11 

 

 - 40 - 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/Den-

svenska-styrkan-FS-20/, 2011-04-11 

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/, 2011-04-11 

 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forhojt-hot-mot-styrka-i-afghanistan_489707.svd, 2011-04-11 

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Nyheter/Svensk-

trupp-gor-skillnad/, 2011-05-30 

 

 

 

Följande dokument är nedladdade från www.forsvarsmakten.se 

 

Försvarsmakten, Försvarsmaktens guide för anhöriga, Försvarsmakten, 2011-04-11 

 

Försvarsmakten, Försvarsmaktens guide för par där någon av er ska göra utlandstjänst, För-

svarsmakten, 2011-04-11 

 

 

 

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/Den-svenska-styrkan-FS-20/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/Den-svenska-styrkan-FS-20/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forhojt-hot-mot-styrka-i-afghanistan_489707.svd
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Nyheter/Svensk-trupp-gor-skillnad/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Nyheter/Svensk-trupp-gor-skillnad/
http://www.forsvarsmakten.se/


FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-05-31 Examensarbete 

Kd Svedjenäs 

SA VT 11 

 

 - 41 - 

Bilagor  

1 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor Mamma 1,2 och 4 

 

Hur gammal är er son? 

Er sons civilstånd? 

Er sons sysselsättning vid sidan om försvarsmakten? (om sådan finns) 

Hur många gånger och vart har er son varit på utlandsmission för försvarsmakten? 

När i tiden har detta ägt rum? 

Vilken befattning/befattningar  har er son haft? 

Med några få ord, hur har er son upplevt sin/sina utlandsmissioner? 

 

Vad är ert civilstånd? 

Er sysselsättning? 

Vilken av följande åldersgrupper befann ni er i då er son gjorde sin första mission? 

30-49 50-64 65+ 

 

 

 

Hur ställer ni er generellt till att Sverige bidrar med stridande förband i internationella insatser? 

När och hur talade er son om för er att han ville/skulle göra utlandstjänst? 

Hur var era känslor och hur gick era tankegångar när ni fick veta att resan blir av? 

Om din son gjort flera missioner, var det någon skillnad känslomässigt vid de senare tillfällena du 

fått samma besked? 

 

Följande frågor får gärna betraktas utifrån tre olika tidpunkter; innan, under och efter missionen. 

Hur har kontakten med er son varit? 

Hur har er kontakt med försvarsmakten sett ut och hur har den varit? 

På vilket sätt skulle ni vilja att kontakten med försvarsmakten såg ut? 

Hur har ni upplevt mediabevakningen kring missionen/missionerna? 

Är det vid något speciellt tillfälle eller under någon speciell period som ni upplevt det extra job-

bigt med er sons mission/missioner? 

Hur har stödet till er son varit från försvarsmaktens sida? 

Finns det något ni gjort eller skulle kunna gjort för att förbättra er sons tillvaro? 

Slutligen: 

Tror ni att er son skulle vilja åka iväg igen och hur skulle ni iså fall ställa er till det?   
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Intervjufrågor Mamma 3 

 

Hur gammal är er son? 

Er sons civilstånd? 

Er sons sysselsättning vid sidan om försvarsmakten? (om sådan finns) 

Vilken mission har er son sökt? (vart och när?) 

Vilken befattning  har er son sökt? 

Med några få ord vad är det som lockar er son till att göra utlandstjänst? 

 

Vad är ert civilstånd? 

Er sysselsättning? 

Vilken av följande åldersgrupper befinner ni er i ? 

30-49 50-64 65+ 

 

 

Hur ställer ni er generellt till att Sverige bidrar med stridande förband i internationella insatser? 

Vad har ni för förväntningar, förhoppningar och farhågor inför att er son gör utlandstjänst om det 

blir av? 

När och hur talade er son om för er att han ville/skulle göra utlandstjänst? 

Hur tror ni att ni kommer att reagera om ni får veta att resan blir av? 

Spelar det någon roll att det just är Afghanistan er son eventuellt skall åka till?  

Har ni varit i kontakt med försvarsmakten sedan er son sökt och preliminärt blivit antagen till 

utlandsstyrkan? 

På vilket sätt skulle ni vilja att kontakten med försvarsmakten såg ut i den situation ni nu befinner 

er i och i ett senare skede då er son är utomlands? 

Hur har ni upplevt mediabevakningen kring Afghanistan? 

Är det någon speciell situation eller tillfälle under den tiden er son ingår i utlandsstyrkan som ni 

skulle tro kan vara speciellt svår för er själv? 

Vad förväntar ni er att försvarsmakten ger er son för stöd innan under och efter en mission? 

Vad skulle ni kunna göra för att göra er sons situation bättre under hans anställning i utlandsstyr-

kan? 

 

Slutligen: 

Tror ni att er son skulle vilja åka iväg igen och hur skulle ni iså fall ställa er till det?   
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Intervjufrågor Chefen 

 

Hur tror du att svenska mödrar med söner eller döttrar i utlandsstyrkan ställer sig till svenskt 

deltagande med stridande förband i internationella insatser? 

 

Hur viktigt är det att soldaten tar med sin mamma i processen från att bli intresserad av utlands-

tjänst till att söka och besluta att tacka ja? 

 

De mammor som intervjuats berättar att deras barn uttryckt intresse av att göra utlandstjänst 

väldigt tidigt, som senast när de gjort sin värnplikt. Är det din erfarenhet att det alltid är så och är 

det viktigt för att på så sätt tidigt förbereda sin mor på att man en dag drar iväg? 

 

Några mödrar har väldigt dålig koll på vad deras barn har för befattning och handgripligen arbe-

tar med, tror du att detta är ett problem som leder till onödig oro? 

 

Har du någon erfarenhet av vad som händer med relationen och kontakten mellan mor och 

son/dotter från vardagen till missionsutbildning, genom insatsen och därefter? 

 

Hur brukar du lägga upp kontakten med de anhöriga innan under och efter en mission? Finns det 

något du skulle vilja göra utöver det som idag görs för de anhöriga eller något du skulle vilja 

förändra i försvarsmaktens policy? 

 

Flera mammor tycker att det är ganska tunn bevakning av våra svenska insatser i media, samti-

digt vill de fjärma sig från serier som fredsstyrkan och krig för fred. Vill du kommentera detta? 

 

En moder har uttryckt att hon kände extra oro under en av hennes sons missioner när han berät-

tade att han inte hade förtroende för några av kollegornas kompetens. Tror du att denna typ av 

misstro är vanlig i utlandsstyrkan, har du varit med om det och hur hanterar man iså fall det? 

 

Är det ofta ett problem för anhöriga att det är långt att resa till anhörigträffar? 

 

Vad kan en mor göra själv för att förbättra sin sons/dotters situation under insats? (Och på så sätt 

kanske lugna sig själv) 

 

Om man idag akut behöver komma i kontakt med sin son/dotter i utlandstjänst hänvisas man till 

VB´s telefon på HKV, en helt främmande person som bara får kontaktas i absoluta nödfall. Vad 

tror du om att man skulle ha en motsvarande befattning på hemförbandet, som alla anhöriga kan 

ha ett namn och ansikte på och som dessutom på kontorstid kan ta emot och vidarebefordra 

mindre akuta meddelanden eller bara informera den anhöriga om vad som händer i insatsområ-

det? 

 

Har du varit med om att soldater uttrycker någon form av missnöje eller oro över att deras mor 

inte ställer sig positiv till deras deltagande i en insats? 
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Tror du att många hemkomna soldater som egentligen skulle må bra av professionell hjälp att 

bearbeta sina upplevelser inte tar emot eller söker hjälp av stolthet eller skam? 

Tror du att anhöriga som får hem de sina blundar eller är för dåligt förberedda på de reaktioner 

dem kan ha på sina upplevelser? 

 

Om du har någonting övrigt på ämnet att tilläga får du gärna gör det. 

 

 


