
När en anhörig går ut i krig: Utforskande av 
sociala konsekvenser och utveckling av det 
sociala stödet – före, under, efter och sén

Detta forskningsprojekt är ett viktigt led i att etablera forskning och 
utvecklingsarbete inom området socialt stöd till soldat- och veteranfa-
miljer samt deras anhöriga. Projektet är knutet till Högskolan Kristian-
stad med universitetslektor Ann-Margreth Olsson som projektledande 
forskare.

Forskningsfokus
Projektet handlar om en forskningsstudie med forskningsfokus att undersöka det sociala 
stödet, hur det fungerar och hur det kan utvecklas för familjer där en familjemedlem eller 
annan nära anhörig deltar i internationella militära insatser. I projektet utforskas hur det 
blir för soldaten och dennes anhöriga före avfärd, hur det sociala livet fungerar under 
missionen samt direkt efteråt och senare – sén.  Studien omfattar de närmaste två åren 
efteråt. Studien genomförs som kvalitativ forskning och deltagande aktionsforskning 
med utgångspunkt i socialt arbete. 

Forskningspersoner
Samtlig personal som deltar i internationella militära insatser benämns soldater och 
efteråt, utlandsveteraner. Det är dessa tillsammans med deras familjer och andra nära 
anhöriga, inklusive berörda barn, som är studiens forskningspersoner. 

Syfte och genomförande
Tillsammans med forskningspersonerna, i samtal och intervjuer samt nätverksmöten, 
utforskas de behov som uppstår, egna tillvägagångssätt och lösningar, hur eventuella 
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problem kan förebyggas och motverkas samt vad som behöver utvecklas vidare. Detta 
sätts i relation till hur det svenska välfärdssystemet fungerar och hur systemet kan utveck-
las med tanke på forskningspersonernas unika situation. Här samtalas om, återberättas, 
lyssnas på och reflekteras över berörda personers berättelser utifrån narrativa och dia-
logiska idéer. Det övergripande syftet är att medverka till förbättrat socialt stöd på hem-
maplan för soldater, veteraner och deras anhöriga.

Barnperspektiv
Studien genomförs i sin helhet med barnperspektiv, särskild uppmärksamhet riktas till 
berörda barns situation och hur det blir för barnen och ur barnperspektiv när en anhörig 
ger sig iväg på uppdrag till krigsdrabbade områden.

Frågeställningar
Frågeställningarna i denna kvalitativa och narrativa (fokus på vad som berättas) studie 
är:

•	 Hur	blir	det	sociala	livet	före,	under,	efter	och	sén	för	soldaten/utlandsveteranen	och	
dennes anhöriga när soldaten ger sig iväg till krigförande områden för att delta i inter-
nationella militära insatser? 

•	 Vilka	sociala	konsekvenser	berättas	om	och	hur	hanteras	dessa?

•	 Hur	fungerar	deltagarnas	egna	strategier	och	det	stöd	som	mobiliseras	enligt	delta-
garna?

•	 Hur	blir	det	för	berörda	barn?	

•	 Vad	berättar	barnen?

•	 Hur	kan	det	sociala	stödet	förbättras?
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