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UTDRAG UR SAMTALSINTERVJU MED POJKE, 11 
ÅR.

Pojken: – Om pappa skulle utomlands igen, då får det bli till ett land med 
trygghet i så fall. Det skulle vara väldigt tråkigt om han ska åka på en sån 
väldigt lång resa som Afghanistan. Då skulle jag protestera. Jag vill inte, 
att han åker på en sån lång resa igen. 

Intervjuare AMO: – Vad gjorde ni som gjorde det så bra? Tips till andra?

Pojken: – Jag har ett tips till dom som åker, det är att försöka hålla kon-
takt med vänner och familj och barn. Om man är barn ska man tänka på 
att förbli lugn och att inte tänka så jättemycket på det. Man ska tänka, 
pappa, eller mamma, är i ett land och jag i ett annat. Man ska inte bry 
sig så jättemycket för då blir det bara problem. Om man bryr sig super-
mycket – om man tänker: – O. det ska hända något, det ska hända något. 
Om man gör det typ så hela tiden, då kommer det inte bli bra för någon 
– det har jag lärt mig. Jag kände mig faktiskt lugn. Det betyder att jag inte
vill bli påmind. Jag vill helst prata med föräldrar, inte andra,

Intervjuare AMO: – Skolan?

Pojken: – Det behövs inte, men det kan funka. Skola visste om att pappa 
var där, men vi pratade inte så mycket om det – det gick bra för mig. Jag 
pratar heller inte mycket om det. Nej, det hade jag inte velat för jag kän-
ner mig bättre när jag inte blir påmind.  Bara hemma, vill jag prata.

Jag tycker att man [pustar], det gäller liksom att hålla kontakt med den 
man är anhörig med. Spelar ingen roll hur långt borta de är. Ring dem nå-
gon gång kanske. Eller få dem, nästa gång du träffar dem, få dem att göra 
upp en rutin om när de ska ringa dig, hur ofta och så, det funkar för mig. 



UTDRAG UR SAMTALSINTERVJU MED FLICKA, 12 
ÅR

Intervjuare AMO: – För att klara att förälder åker iväg, som pappa åkte, 
vad behöver man för hjälp för att klara det som du klarat detta. och han 
kommer kanske åka igen?

Flickan: – Ja, det kommer han säkert göra. 

Intervjuare AMO: – Vad behövs för att klara sig med en förälder borta

Flickan: – En annan förälder!

Intervjuare AMO: – Vad behöver den föräldern tänka på – vad är det 
mamma lyckats med?

Flickan: – Hålla sig lugn. Det tror jag är en ganska stor betydelse.  Hade 
min mamma varit stressad hela tiden när han varit borta – då hade även 
jag blivit det. 
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Abstrakt

Under 2012–2017 har dialogisk deltagande aktionsforskning (DPAR) bedrivits tillsam-
mans med svenska soldater, utlandsveteraner och deras familjer. De har berättat om 
hur de lyckats få hemmafronten att fungera och upprätthålla levande relationer i dia-
logiskt samarbete och med hjälp av många samtal hemmavid och på distans. I studien 
berättade 25 barn i dialogiska samtalsintervjuer om att leva med en förälder som ska 
delta i, deltar och som deltagit i internationell militär insats och om vilka strategier de 
använde sig av. Dessutom berättade barnens föräldrar, och i förekommande fall sys-
kon, om hur de uppfattade hur barnen påverkas och hanterar situationen liksom hur 
de själva berördes och agerade. Resultatet visar att för att en soldat som förälder ska 
kunna lämna sitt barn under en längre tid, som utlandstjänstgöring innebär, rekom-
menderas

• Att barnet kontinuerligt har tillgång till den andre föräldern eller annan an-
knytningsperson, och att denne tar emot och får stöd så att uppdraget som
anknytningsperson kan fullgöras framgångsrikt.

• Att barnets föräldrar utvecklar föräldraskap som också kan överbrygga av-
stånd – skapar närhet på distans mellan barn och föräldern som är iväg som
soldat. Innebär relationsarbete för den hemmavarande föräldern med på-
minnelse om den frånvarande förälderns existens och kärlek, påminnelser
om att denne är på jobbet. Hemmavarande kan behöva underlätta distans-
kommunikationen mellan barn – föräldern/soldaten.

•  Att barns och familjers nätverk mobiliseras till stöd för barnet och dennes
familj.

•  Att ta del av utbudet i Försvarsmaktens anhörigstöd som främst har en fö-
rebyggande inriktning.

•  Att vuxna på förskola och skola informeras om föräldern deltagande i insats

•  Att den militära föräldern besöker på skolan, eventuellt i uniform, och infor-
merar barnets kamrater om militära insatser, kan fungera bra i vissa skolor
och sammanhang och för vissa barn, men behöver noga övervägas i samråd
med skola och i familjen beaktande vad besöket och informationen senare

Rapport V Barnens röster och perspektiv. Erfarenhe-
ter av att ha förälder iväg på mission och föräldraskap 
vid deltagande i internationella militära insatser
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kan skapa mellan barnen och särskilt för det berörda barnets skolsituation 
på gott och ont. Lyssna också på det egna barnet.

• Barnet kan vilja ha och eftersträva att förskola och skola ska vara ”fredade
zoner” där barnet inte vill påminnas om att föräldern deltar i utlandsmission

• Att eget nätverk vid behov kan förstärkas genom att inte vara rädd för att 
involvera med samhälleliga resurser som BVC, förskola och skola, samt För-
svarsmaktens anhörigstöd.

Deltagande barnfamiljer visar stor kapacitet och resiliens. Föräldrarna har barnets bäs-
ta i fokus och håller sitt föräldraskap levande både hemmavid och på distans. Berörda 
barn vänder sig främst till den hemmavarande föräldern för stöd och samtal, men 
också äldre syskon och några utvalda vänner. De äldre barnen, tonårsbarnen, tar på sig 
mer ansvar i hemmet vilket de upplever som god förberedelse för eget självständigt liv. 
Utan föräldern som arbetar som soldat närvarande, blir familjelivet mer firare och nya 
rutiner växer fram. För att känslomässigt hantera frånvaron/förlusten av fadern iväg 
på insats, använder barnen huvudsakligen kognitiva strategier som ”att inte tänka på”, 
”tänka bort”, ”tänka hela vägen igenom”, ”tänka på annat positivt” och råder andra 
barn att göra detsamma.

Nyckelord: militär familj, barns röster, barns berättelser, föräldraskap, internationell 
militär insats, utlandsmission



Abstract

During 2012–2017, Dialogue Participating Action Research (DPAR) has been conduc-
ted together with Swedish soldiers, veterans and their families. They have narrated 
about how they managed the homefront to work and keep their relationships alive in 
dialogical collaboration and with the help of many conversations also at a distance. In 
the study, 25 children participated and narrated in dialogic interviews about their eve-
ryday experiences and strategies, living in a Swedish family with a deployed parent/
father participating in international military operations. In addition, the children’s pa-
rents gave account for what they perceived in how the children became influenced 
and managed the situation as well as talked about actions and considerations of their 
own. The results suggest, in order for a soldier as parent to be able to leave and fulfil 
an international deployment, following recommendations:  

• The child needs to have continuous access to the other parent and/or an-
other attachment person. The attachment person need to be ready to re-
ceive and be offered support so the commission as the child´s attachment
person can be successfully performed and fulfilled.

•  The child’s parents are recommended to develop parenting that can bridge
over distance - create closeness at a distance between children and the pa-
rent who is away as a soldier. Means relationship work for the home-based
parent with reminders of the absent parent’s existence and love, reminders
to the child also about that “father is at work”. The home-based parent
needs to facilitate the distance communication between children - the de-
ployed parent.

•  Mobilization of children’s and families’ networks in supporting of the child
and his or her family.

•  To take advantage of the offers in the Swedish Armed Forces’ family sup-
port, which mainly has a preventive focus.

•  To inform teachers at preschool and schools about the family’s and parent’s
participation in the international deployment.

Report V The voices and perspective of children. Ex-
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•  That the military parent visits to the school, possibly in uniform, informing
the child’s comrades about military efforts and the deployment, can work
well in some schools and contexts and for some children, but needs to be
carefully considered in consultation with the school and in the family, con-
sidering what the visit and the information later can co-create unwanted
consequences for the child in relation to the children in the child’s school.
Also listen to the involved child.

•  The child may want and strive for preschool and school to be ”protected zo-
nes” where the child does not want to be reminded about the deployment
of the parent.

• The own network can be strengthened if necessary, by not being afraid
to involve and ask for assistance of community resources such as Children
Health Services, preschool and school, and the Swedish Armed Forces’ fa-
mily support.

Participating families with children show great capacity and resilience. The parents 
have the best interests of the child in focus and keep a good parenting alive both at 
home and at a distance. The children mainly turn to the parent at home for support 
and dialogues, but also to older older siblings and some selected friends. The older 
children, the teenage children, take on more responsibility in the home, which they 
experience as good preparation for the future, their own independent life. Without 
the parent working as a soldier present at home, family life becomes more free and 
easier with new routines emerging. To emotionally manage the absence / loss of the 
deployed father, the children mainly use cognitive strategies such as ”not thinking”, 
”thinking away”, ”thinking all the way through”, ”thinking about other positives” and 
advising other children to do the same.

Keywords: Military families, voices of children, children’s narratives, parenting, mili-
tary deployment
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KAPITEL 1 INLEDNING 
När pappa ska åka iväg som soldat till Afghanistan, är sonen mycket tveksam. Han sä-
ger, att han förstår att i det främmande land finns barn som behöver hjälp, men måste 
det nödvändigtvis vara hans pappa som ska åka iväg. Det måste finnas många andra 
som skulle kunna fara iväg i stället. Tanken slår pojken, kan det vara så att pappa väljer 
att åka iväg? Han undrar:

– Har jag och min syster varit SÅ stökiga?

Det kan ligga nära till hands att som barn lägga skuld på sig själv, särskilt i yngre skolål-
dern. Emellertid kommer sådana tankar också upp hos andra närstående till soldater 
som deltar i internationella militära insatser. Såväl vuxen som barn kan fråga: 

– Är vi inte tillräckligt viktiga och omtyckta för att prioriteras?

Ovannämnda sons funderingar blottlägger att när pappan, en av familjemedlemmarna 
ska iväg på internationell militär insats, berörs i allra högsta grad soldatens familje-
medlemmar. Sonen kan skönja att det kan vara flera skäl till att pappan åker iväg på 
insats, att han väljer att åka iväg. Det blir extra tydligt för familjemedlemmarna att 
insatsdeltagande är den vuxnes val när denne, som i denna familj, familjemedlemmen 
är tidvis tjänstgörande inom Försvarsmakten med annat yrke som sin huvudsysselsätt-
ning – ordinarie förvärvsarbete (2012).  Eftersom just denne pojkes pappa nu väljer att 
åka, så kan det mycket väl vara något hemma i familjen som pappan vill bort ifrån. Så 
funderar denne sjuåriga pojke och han är ingalunda ensam om sådan tankar. De åter-
finns såväl bland barn som vuxna i soldaternas familjer särskilt under tiden före insats, 
för-missionen, inför att soldaterna ska ge sig iväg. Sonen ger också levande exempel 
på det som händer och sker inom familjen skapar familjerna i samspel och att detta 
samspel påverkas av familjens omgivning. Tankemodellen att utvecklingen sker i inter-
aktion, där flera faktorer i olika sammanhang ömsesidigt påverkar och samspelar som 
är en grundläggande utgångpunkt i systemisk teori och praktik. Sonen, och hans syster, 
var också helt på det klara med att deras mamma, soldatens hemmavarande partner, 
skulle behöva stöd och de anmälde sig redo för att hjälpa till. 

Även om Försvarsmakten inte alltid som organisation hållit sig medveten om ömse-
sidigheten mellan det militära systemet och soldaternas familjesystem, så är och har 
detta varit desto mer välbekant inom soldatfamiljesystemen. Familjemedlemmarna 
är varse om att för att försvarsanställda ska kunna ge sig iväg och genomföra inter-
nationella uppdrag, krävs möjliggörare på hemmafronten – att hela familjen deltar i 
genomförandet. För såväl soldaten som de hemmavarande anhöriga är det viktigt att 
hemmafronten fungerar. Om inte, så riskerar detta påverka soldatens reaktioner och 
mående under insatsen liksom hur soldaten fungerar och kan utföra sitt uppdrag (Ha-
daway, 1979, Chapin, 2009, Esposito-Smythers et al., 2011, Andres et al., 2011) vilket 
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Försvarsmakten har all anledning att ta i beaktande vid erbjudande av anhörigstöd. 
Efter ny lagstiftning om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser 
(2010a) trätt i kraft, har medvetenheten ökat om Försvarsmaktens ansvar att erbjuda 
stöd till soldaterna och deras anhöriga liksom veteranerna och deras familjer (Vetera-
nutredningen, 2014) och samarbetet ökat med aktuella idéburna organisationer  (Ve-
teranutredningen, 2013, Olsson, 2019).

Barn skapar sina egna idéer om vad som händer och sker. Även när vuxna försöker 
förklara och lägga till rätta, bildar barn, liksom vuxna, sina egna uppfattningar. När si-
tuationen dessutom är sådan att de informerande vuxna inte heller riktigt alla gånger 
verkar kunna förstå eller kunna hantera situationen på ett begripligt sätt (se kap. 4 i 
Rapport III Olsson, 2018d), skapar barn egna berättelser om vad som håller på att ske 
och skälen därför. Vad och hur vi kommunicerar, hör och berättar skapar den sociala 
värld som vi uppfattar oss leva i – en levande grundidé i socialkonstruktionismen (Cun-
liffe, 2008, Gergen, 2002, Shotter, 2010) som är utgångspunkt i anhörigforskningen om 
soldater, veteraner och deras familjer vid Högskolan Kristianstad. 

Studien syftar till att bidra till att göra anhörigas röster hörda, inklusive barnens, i fa-
miljer med anställd vid Försvarsmakten som ska delta, deltar eller deltagit i interna-
tionell militär insats som Sverige genomför. Detta görs i syfte att förbättra såväl för 
tjänstgörande soldater i relation till sina anhöriga som för att underlätta för de hem-
mavarande anhöriga, barn som vuxna, i samband med insats och därefter. 

Vad vi upplever i en händelse, den mening vi lägger i vad vi hör berättas för oss eller i 
vad vi själva berättar, influeras av våra tidigare erfarenheter (då-tid), vad vi uppfattar 
förväntas av oss och vad som kan komma (framtiden) liksom hur vi själva reagerar och 
responderar i pågående samspel. Således, den mening vi lägger i ord och berättelser 
som blir sagda och hörda, skapas i det aktuella sammanhanget samtidigt påverkat av 
andra kontext i nuet, i det som varit och det vi tänker komma skall i framtiden. T.ex. när 
barnet frågar sig: – Har jag varit för stökig? I undran ligger minnen om händelser där 
föräldrarna reagerat på barnen och kanske uttryckt det med orden som barnen senare 
använder om sig själva. Samtidigt hänsyftar barnet på vad det får för konsekvenser 
och hur det påverkar såväl faderns handlande som sonens/barnens framtid. De ord 
vi använder kommer alltså någonstans ifrån och är på väg till andra sammanhang. Be-
rättelser om oss själva som stökiga tar vi med oss in i nya sammanhang och låter dem 
påverka oss. Men, inte att förglömma, vi kan också samtidigt välja att påverka kom-
mande berättelser – ska nya berättelser i stället för att upprepa de gamla.  Vi kan välja 
att berätta på olika sätt om händelser och uppfattningar, skapa andra infallsvinklingar 
och betona olika, också beroende på vad vi vill ska bli hört eller som anpassning till 
vad vi tror att lyssnare vill höra. Svaret på frågan: - Hur mår du? blir olika beroende på 
om vi är på besök hos (tand)läkaren eller om det är läraren, kompisen eller lillasyster 
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som frågar. När forskaren ställer frågor, berättas troligen också de berättelser som 
forsknings-/intervju deltagaren tror/uppfattat att forskaren vill höra – är ute efter. En 
pojke sa till mig:

- Forskare är såna som gräver i marken. 

Och det var ju riktigt. Det kan det ju vara. Det kan vara en forskare som gräver t.ex. i 
marken och finner något som vi vill fortsätta bevara till eftervärlden. Jag svarade:

– Ja, så kan det vara och vet du vad jag gör [istället för att gräva i marken]. 
Jag letar efter vad barn och vuxna säger när mammor och pappor ska åka 
iväg till Afghanistan och andra länder.

Som del av den narrativa inriktningen i studien bad jag deltagarna berätta och ställde 
följdfrågor. Ju mer jag lärde känna den militära kulturen och kom in i sammanhanget, 
desto mer kunde jag utforska och få grepp om vad deltagarna talade om. Det blev som 
en pojke, då 10 år, sa om forskare:

- Forskare tar reda på saker och använder sina kunskaper, använder sina 
kunskaper för att ta reda på saker som ingen har kunnat veta om förut. 
Det är min syn på forskare.

Hur det blir att ha familjemedlem på insats i svenska familjer var tidigare ett outforskat 
forskningsfält. I den allra första studien deltog tre par och en ensamstående person i 
intervjuer före, under och efter insats (Weibull, 2009). Liksom i nämnda banbrytande 
studie, har flera deltagare i denna studien i, närmare bestämt familjemedlemmar i 29 
av de deltagande 59 familjerna, deltagit upprepade intervjusamtal. Vi kunde träffas en 
eller flera gånger före insats, under och efter en och samma insats varvid deltagarna 
såväl berättade om pågående skeenden och om tidigare insatser som de varit med om. 
12 familjer intervjuade jag dessutom 3–4 år efter att jag följde dem i samband med ge-
nomförande av en internationell militär insats. Således har jag haft möjlighet att lyssna 
till och följa utvecklingen av deltagande familjers berättelser. I denna rapport fokuse-
ras på vad som kommit fram i deltagande barns berättelser. Detta kompletteras med 
vad vuxna deltagare lyft fram i sina berättelser om hur minderåriga barn berörs, vilka 
responser som noterats hos barn samt vad detta kan innebära för de vuxnas relationer 
till barn och aktuellt föräldraskap. Vuxna har bidragit med barnperspektiv genom att 
berätta om egna erfarenheter av dels att vara barn till förälder inom det militära, dels 
om relationer och samspel med egna barn (barnbarn, syskonbarn eller annan relation), 
dels om hur familjerna lyckats genomföra insatsdeltagande, behov av stöd och vilka 
lärdomar de dragit. Barnen har bidragit med att berätta om vad de, utifrån barnens 
perspektiv, varit med om, lärt sig inklusive tips och råd till andra barn med föräldrar 
eller syskon inom det militära.  
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I forskning som berör barn är det viktigt att hålla barnperspektivet levande dvs. att 
som vuxen söka sätta sig in i hur det undersökta (fenomenet) kan erfaras utifrån bar-
nens perspektiv. Än viktigare är att faktiskt också lyssna på vad berörda barn har att 
förtälja – att lyssna på barnens egna röster. För att lyckas med det senare, var jag som 
forskare beroende av att barnets vårdnadshavare (oftast föräldrarna varför denna be-
nämning används fortsättningsvis) medgav och medverkade till att jag fick träffa bar-
net, tillfråga barnet om barnet vill delta i forskningen, bjuda in och genomföra dialo-
giska intervjusamtal individuellt eller tillsammans med förälder, och/eller i utvidgade 
familjesamtal. Med föräldrarnas medgivande, bestämde barnen när, var och om de 
ville ha egen forskningsintervju och vilka som då skulle delta. Deltagande tonåringar 
genomförde alla egna individuella intervjusamtal. Yngre skolbarn föredrog att delta i 
egna intervjuer eller att ha en förälder i närheten. Närvarande föräldrar deltog i sam-
talen antingen för att barnet involverade föräldern eller för att jag som intervjuare bad 
om eller behövde assistans t.ex. i att omformulera frågor till barnets eget språk. I mina 
drömmars värld, skulle forskningsresultaten också presenteras i en version som blir 
intressant och möjlig för barn att läsa och ta del av. I skrivande stund finns inga sådana 
planer. Jag har nåtts av att föräldrar i deltagande barnfamiljer hjälpt barnen att ta del 
av vad som hittills publicerats om barnens berättelser i forskningen1. Förhoppningsvis 
kan också delar av denna rapport läsas och förklaras för intresserade barn t.ex. när 
samtal och deltagare berättelser återges i texten, och bli en bok för alla.  

I texten benämns alla försvarsanställda soldater oavsett grad, funktion, förband eller 
förslagsgren. De flesta deltagarna ha haft koppling till armén men också marinen och 
flygvapnet är representerade i liten skala. Alla hade erfarenhet av truppinsatser och 
ett tiotal familjer av enskilda uppdrag (närmare redovisning i Rapport I Olsson, 2018a). 
Fyra familjer hade också egna erfarenheter av s.k. familjemissioner. Fyra deltagare i 
studien har berättat om sina erfarenheter att som barn delta i familjemission. Sam-
manlagt har 25 minderåriga barn deltagit i intervjusamtal och berättat om sina upple-
velser. Vid familjesamtal har dessutom 12 barn varit närvarande utan eget deltagande 
i forskningen men deltagit i interaktionen i mötet. I den mångåriga forskningsproces-
sen (datainsamlingen startade 2012) har barnen hunnit bli tre eller fyra år äldre bero-
ende på när jag träffade dem första respektive sista gången. Samtliga deltagande barn 
hade erfarenhet av att ha pappa iväg på insats. Under pågående studie kom också 
deltagande barn att få erfarenhet av att deras mamma var iväg. Detta har inte särskilt 
lyfts fram i denna rapport. Uppföljningen publiceras på annat sätt. 

1  Bokkapitel: Barn i svenska ”militära familjer” – barns berättelser om hur de reder 
sig när förälder åker iväg som svensk soldat på utlandsmission 
http://hkr.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1127595&dswid=-7361
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1127595/FULLTEXT01.pdf

http://hkr.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1127595&dswid=-7361
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I studien berättade barnen om att leva med en förälder som ska delta i, deltar och som 
deltagit i internationell militär insats och vilka strategier som barnen använde sig av. 
Dessutom berättade barnens föräldrar och andra i barnens närhet inklusive syskon, 
om hur de uppfattade hur barnen påverkades och hanterade situationen liksom hur 
de själva berördes och agerade. Deltagarna avslöjade om hur det kan kännas och om 
vad som kan uppstå liksom hur olika situationer kan lösas inklusive vilket stöd som kan 
behövas och utvecklas. De ville dela med sig av sina erfarenheter till andra barn och 
vuxna i liknande situationer för att de ska kunna ta lärdom av erfarenheter och tips, 
och bättre förbereda sig och hantera utvecklingen i samband med genomförande av 
missioner, som också insatser ibland kallas.
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KAPITEL 2 ORIENTERING
Detta kapitel innehåller kort orientering i studien och i aktuella sammanhang för för-
äldrar barn i samband med deltagande i internationell militär insats som soldat och 
anhörig.

Vem är soldat respektive utlandsveteran i studien?
I studien används benämningarna soldat och veteran för de personer som ingår eller 
ingått i det militära systemet oavsett grad, rang, funktion eller uppdrag. Dessa liksom 
avslöjas inte av sekretess- och integritetsskäl. Inte heller andra detaljer om tillhörighet 
av samma skäl. Försvarsmakten definierar veteran enligt följande:

Du som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt 
eller nationellt, med eller utan vapen är enligt vår definition veteran. Per-
sonal som deltagit i internationella militära insatser kallas utlandsvetera-
ner. (Försvarsmakten, 2018b)

Således, soldater som varit iväg på internationell insats blir kallade utlandsveteraner. 
Flera soldater är både soldat och utlandsveteran eftersom de efter utlandstjänst fort-
sätter att arbeta inom det militära systemet.

Vem är anhörig i studien?
I studien ses soldaten och dennes anhöriga som anhöriga i relation till varandra. Såle-
des omfattar studien soldaten som anhörig och hur soldaten utövar sitt ”anhörig-skap” 
i relation de hemmavarande anhöriga, och vice versa. Vem som räknar sig som anhörig 
i relation till soldaten, är upp till var och en i soldatens nätverk att identifiera sig som. 
Denna ansats och definition används av Försvarsmakten:
 
En anhörig till en anställd i internationell tjänst kan i princip vara vem som helst. Det är 
en person som har en relation, genom släkt och/eller vänskap, med någon som ingår i 
Försvarsmaktens internationella insatsförband eller gör någon annan form av tjänst-
göring utomlands inom Försvarsmakten. (Försvarsmakten, 2018a)

I studien kom föräldrar, syskon, barn, partner och f.d. partner samt andra anhöriga att 
delta som hemmavarande anhöriga. I studien finns också följande perspektiv repre-
senterade: svärförälder, svägerska, svåger, moster/faster, morbror/farbror plus några 
med ”släkt i släkt” - relation. 

Vad menas med familj i studien?  
Med familj menas i studie såväl s.k. kärnfamilj som utvidgad familj. Det senare kan 
också benämnas som nätverksfamilj eller primärfamilj. Familjemedlemmarna behöver 
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inte bo i samma bostad utan här ingår t.ex. särbos dvs. par som bor i olika bostäder, 
barn i tidigare relationer inklusive deras andra förälder och ev. styvförälder, soldatens 
föräldrar och andra närstående. Familjesystemen ser olika ut och förändras över tid – 
också inom ramen för denna studie. Här finns t.ex. sambos som gifter sig, eller separe-
rar; gifta som skiljer sig; barn som flyttar hemifrån.  Här finns övergångar från par som 
lever med egna och/eller gemensamma barn till ensamstående med barn, eller utan 
barn, och att barn föds. Här finns gift eller ensamstående förälder till soldat och/eller 
partner med eller utan barn dvs. barnbarn till soldatens förälder. Dessutom syskon till 
soldater och barn i olika kullar och åldrar. Kort sagt, moderna familjer.

Vad är internationell militär insats?
Med internationell militär insats, som i vardagslag också kallas mission, avses enligt 
lagstiftarna (ur 1 §, Lag om Försvarsmaktens personal vid internationella militära in-
satser) (2010b):

…verksamhet som Försvarsmakten bedriver i ett insatsområde utom-
lands i syfte att

1. avvärja risk för en väpnad konflikt,

2. hejda en pågående väpnad konflikt,

3.  övervaka överenskommelser om fred och vapenstillestånd, eller

4.  skapa förutsättningar för varaktig fred och säkerhet genom humanitärt ar-
bete i samband med en väpnad konflikt. 

Svenska truppförband byter vanligen av ett annat svenskt förband efter att de varit på 
plats i sex månader. Detta kallas rotation (Försvarsmakten, 2019b). Insatsernas längd, 
rotationstiden, kan variera beroende försvarsgren. Flygvapnet och marinen har van-
ligtvis kortare rotationstider, men kan i gengäld återkomma desto oftare. 

Perioder av leave
Vid längre insatstid utomlands har den försvarsanställde dels rätt till hemresor till Sve-
rige för kortare besök, perioder av s.k. leave, och ekonomiska utlandstillägg. Under en 
halvårslång insatstid utomlands har soldaten rätt till två hemresor (Försvarsmakten, 
2019c). Soldaterna återvänder då hem för vila och återhämning (se Jones et al., 2013, 
Parsloe et al., 2014) eller är det avlösning av partnern därhemma det handlar om? Mer 
om detta i Rapport III om insats-missionscyklerna (Olsson, 2018c). 

Leave-besöken hemma sägs göra insatscyklerna mer överblickbara och hanterbara för 
de anhöriga på hemmafronten. Särskilt för barnen. 
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– Nu när han åkte kommer han vara borta halva december sen kommer 
han hem och är hemma, sen är han borta en månad, sen är han hemma 
en månad, tror jag det var och sen är de borta två månader och se kom-
mer han hem (pojke, 7 år)

De använder t.ex. måttband och klipper av en cm för varje dag som går visande konkret 
att bit för bit krymper tidsutrymmet till återseendet. 

Soldaten är hemma igen efter ett par månader (kanske 60-80 dagar/cm) om än för en 
kort tid (ca. 10 dagar/cm). Förälderns korta återbesök hem innebär också en känslo-
mässig berg- och dalbana för de berörda barnen. Här mamma till små barn och i skol-
åldern:

- Första gången när han åkte igen och nu, när han skulle åka igen efter 
leaven, så blir nästa, varje gång, blir det tuffare och tuffare när han åker 
igen. Då blir det, det blir mer verkligt för barnen. Jag tror, att de inte har 
fattat vidden – det kanske är bra. Vi intalade oss att vi proppat i dem så 
mycket kärlek att de vet, att han älskar dem och att han kommer tillbaka. 
Det har vi ju sagt hela tiden. Så SKYPE-ar vi och han skickar bilder via mail 
och vi har google-kontot och då kan vi skicka bilder till varandra. Men, 
ändå …

Den anpassning som påbörjats därhemma känslomässigt och praktiskt med nya stöd-
jande rutiner, kan också komma riskeras genom soldatens tillfälliga hembesök. Gäller 
för den besökande familjemedlemmen, soldaten, att vara lyhörd och öppen för för-
ändringar på hemmafronten. Soldaten ska snart iväg igen och stödstrukturerna be-
hövs och kan gagna också den frånvarande soldaten som anhörig till sina anhöriga. 
(Olsson, 2018c)

Utlandstillägg
Familjernas självständiga förmåga kan särskilt väl stärkas genom det ekonomiska ut-
landstillägg inkluderande särskilt barntillägg när soldaten har hemmavarande barn 
som utbetalas till soldaten om och när tillägget används till sitt syfte. (Olsson, 2019). 

Utlandstillägget kompenserar för merkostnader hemma och för att soldaten själv un-
der sin frånvaro inte kan göra vissa sysslor. Tillägget är 3 000 kronor per månad och 
skattepliktigt. De som har barn under 18 år (eller under 20 år om de fortfarande stude-
rar på gymnasienivå), har rätt till ytterligare 4 000 kronor per månad i utlandstillägg. 
Utlandstillägget blir då totalt 7 000 kronor per månad. (Försvarsmakten, 2019c)
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Hur många familjer och barn berörs?
Hur många familjer i landet är det då som berörts och som berörs av Sveriges medver-
kan i internationella militära insatser?  

Sverige har deltagit i internationella militära insatser i närmare 60 år. Tills nyligen har 
inte funnits säkra uppgifter om hur många personer som genom åren deltagit i interna-
tionella militära insatser varierat. Försvarsmakten kan nu redovisa säkra siffor på hur 
många som deltagit och antal befattningar (Sandwall och Larsson, 2018):

• 67 560 individer varav 3 563 kvinnor och 63 997 män

• 54 158 lever varav den äldsta är 103 år.

• 114 551 befattningar

Medelåldern i de svenska förbanden har kontinuerligt stigit. Från att ha legat under 25 
år 1964 ökade den till att under 2010-talets första år ligga strax under 35 år (Thisner 
och Garpenhag, 2016). Numera kan därför antas att många av de försvarsanställda 
som deltar i internationell militär insats, hunnit bilda egen familj med partner och 
barn. Det kan göra en skillnad som gör skillnad när det gäller såväl viljan som möjlighe-
terna att vara hemifrån under långa perioder. Att bli förälder med ansvar för barn och 
deras uppväxt, kan både påverka motivationen och de egna möjligheterna till att delta 
i internationella operationer (Olsson, 2018b). Att bli förälder innebär att ha ansvar för 
barns välbefinnande. Som vårdnadshavare till ett barn har förälder ansvar för barnets 
personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av, och rätt till, omvårdnad, 
trygghet och god fostran blir tillgodosedda (1949). Dessutom ska barnets bästa vara 
avgörande för alla beslut om vårdnad av barnet, barnets boende och umgänge med 
barnet. 

I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s kon-
vention om barnets rättigheter till svensk lag (Regeringskansliet, 2019). Lagen föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att myndigheter 
ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska be-
aktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden 
som rör barn. Hur får föräldrars ansvar och barns rättigheter till inflytande i ärenden 
som berör dem själva, ihop med de krav som ställs på försvarsanställda när de ska ge-
nomföra vad också Riksdagen beslutat om, att Sverige ska medverka i internationell 
fredsbevarande insatser?  Svaret är visar såväl tidigare forskning som resultat i denna 
studie, det hänger på att soldaten har hemmavarande partner och anhöriga, som kan, 
vill och har möjlighet att ta vid, att barnet/barnen har känslomässig anknytning till 
någon av dessa och att soldaten är redo att hålla sitt föräldraskap levande också på 
distans i samband med insatsen.
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Antalet berörda barn i Sverige
Hur många av de 67 560 utlandsveteranerna, se ovan, som deltagit i internationell mi-
litär insats för Sverige som gjort det med barn därhemma är inte möjligt att identifiera 
eller rekonstruera. Historiskt har inga som helst register förts eller registreringar gjorts 
om soldaternas barn och görs fortfarande inte. Numera registreras dock när soldaten 
får utlandstillägg som inkluderar barntillägg. Av uppgifter 2013 från Försvarsmaktens 
nya personaldataprogram PRIO hade totalt 1 319 av 6 125 utplacerade soldater haft 
ersättningen inklusive barn (upp till 18 eller 20 år när de studerade) (Engevall, 2013). 
Av detta kan dras slutsatsen, eller åtminstone skapas en hypotes om, att 21,5% av de 
utplacerade soldaterna hade barn. 

I denna studie följde jag ur anhörigperspektiv en svensk kontingent i Afghanistan (FS 
24). Av de 682 personer som i kontingenten var registrerade i PRIO i kontingenten hade 
141 (20 %) den högre ersättningen för barn upp till 18 (20) år gamla. När jag var med 
på informationsträffar på P7 för de ny-hemkomna soldaterna (N=434), tilläts jag få 
ta deras uppmärksamhet en stund och be dem om att svara på ett frågeformulär om 
tre frågor om antal egna barn och åldrar. 99 (29 %) av deltagarna svarade att de hade 
barn (inklusive vuxna barn). Sammantaget berördes direkt 211 barn till soldaterna av 
denna insats. Senare exempel på svenska insats (Mali) visar i PRIO att 19 % av delta-
garna haft minderåriga barn hemma. Det är kanske ungefär den nivån som det hand-
lat om. Indirekt är och blir det dock troligen fler barn som berörs som växt upp med 
förälder som är utlandsveteran. I studien har jag mött personer som berättat om hur 
hela deras uppväxt präglats av konsekvenserna av förälders traumatiska upplevelser i 
insatser som genomfördes långt före veteranens barn var födda. Också erfarna äldre, 
erfarna veteraner tar upp att livet och relationer påverkats av vad de varit med. – Man 
vet aldrig när det kommer ifatt en, sa en äldre utlandsveteran, men det kommer ifatt 
en förr eller senare,

Barnens berättelser – Barnens perspektiv
Studien genomförs i sin helhet med barnperspektiv varvid särskild uppmärksamhet 
riktas till berörda barns situation och hur det blir för barnen. I detta blir också barnens 
röster hörda. Barn och unga har intervjuats och/eller deltagit mer eller mindre aktivt i 
familjesamtal. 12 av de 37 minderåriga barnen i studien har funnits närvarande i sam-
tal med syskon och föräldrar, men inte själva aktivt deltagit i intervjusamtalen. Skälet 
har främst varit deras låga ålder och att de inte ännu kunnat eller velat formulera sig. 
25 minderåriga barn har gjort sina egna röster hörda genom att delta vid samtal till-
sammans med föräldrar och andra i barnets nätverk samt i egna intervjuer. Alla sam-
tal har haft dialogiska förtecken där det egna berättandet uppmuntrats. Forskaren 
introducerade samtalsämne utifrån studiens frågeställningar att utforska och berätta 
om. Deltagarna kan ha varit upptagna av för dem angelägnare frågor eller utmaningar 
vilket då prioriterats. Forskarens tidigare erfarenhet av att intervjua barn säger att 
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det gäller att ”smida medan järnet är varmt” dvs. det gäller att passa på när barnets 
intresse väckts och lyssna på vad barnet vill berätta, se nedan i kapitlet om studien. 

Barnens perspektiv jämfört med barnperspektiv

I studien görs skillnad mellan barnens perspektiv och ur barnperspektiv. När barn själ-
va kommer till tals och vuxna får del av deras egna upplevelser handlar det om använ-
dande av ett perspektiv inifrån barnets egen livsvärld som bildar barnens perspektiv. 
När vuxna söker föreställa sig hur något kan bli för eller vara barn dvs. söker förflytta 
sig in i barnets position, används ett barnperspektiv. Båda perspektiven behöver an-
vändas när vuxna kring barn, inklusive forskare, utforskar hur ett fenomen framstår för 
involverade barn.(Sommer et al., 2011a, Sommer et al., 2011b, Sylva, 2011)

Barns rättigheter
För att öka barns möjligheter att förstå för vad som händer i deras liv, behöver barn, 
precis som vuxna, få vara delaktiga och deltagande så mycket som möjligt utifrån vad 
som är lämpligt för det unika barnet och sammanhanget. Även om barnet inte alltid 
kan klä i ord vad barnet utsätts för, kan barnet ändå märka att något är på gång t.ex. 
som i denna studie, att en förälder överväger att åka iväg på insats.  Barn har rätt till 
information om frågor och beslut som berör eller påverkad dem själva. Informationen 
på sådant det sätt så att de kan tillgodogöra sig vad som sägs, få hjälp att förstå vad 
som är på gång och stöd i att ta till sig detta, bearbeta och undersöka, ställa frågor om 
och ha synpunkter på vad som är i görningen. I detta behöver barn känna att deras 
frågor respekteras (”finns inga dumma frågor”) liksom deras synpunkter. Så också i 
forskningssammanhang. I många år, och fortfarande, tycks forskare föredra att forskat 
på och om barn utan att involvera barnen vars bidrag, inifrån barnets perspektiv, inte 
kan ersättas med vuxnas föreställningar om att vara barn här och nu i aktuellt sam-
manhang (Olsson, 2010). 

Efter att Sverige 1990 ratificerat FN-konventionen om barnets rättigheter (barnkon-
ventionen) har synliggjorts och förstärkts. 2020 har Sveriges Riksdag beslutat ta nästa 
steg och göra barnkonventionen till lag i Sverige (Regeringskansliet, 2019). Grundtan-
ken i barnkonventionen är att barn har fullt och lika människovärde. Idén om jämställd-
het gäller också mellan barn – alla barns lika värde. Barnkonventionen innehåller att 
barns integritet ska respekteras i alla sammanhang, ges förutsättningar att uttrycka 
sina åsikter i frågor som rör dem själva liksom få kunskap om sina rättigheter och vad 
de innebär i praktiken (Utrikesdepartementet, 2003). Barnet kan ses som informant, 
medaktör eller aktör, och tillskrivas olika grad av inflytande beroende på hur de vuxna 
ser på barnet (Rasmusson, 2008). Har berört barn/berörda barn tillräcklig mognad och 
vill delta, ska barnets röst/barnens röster bli hörda. 
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Riksdagen godkände 1 december 2010 en strategi för att förstärka barnets rättigheter 
i Sverige som regeringen har föreslagit i propositionen ”Strategi för att stärka barnets 
rättigheter”, prop. 2009/10:232 (Regeringskansliet, 2010). Den nya innehåller bl.a. att:

• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.

• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.

• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.

• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barns rättig-
heter. och omsättas denna kunskap I berörda verksamheter.

• Aktörer inom olika verksamheter ska stärka barnets rättigheter genom sam-
verkan.

• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och 
prioriteringar som rör barn.

• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån barn-
rättsperspektiv.

Strategin riktar sig till riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommu-
ner i syfte att förverkliga barnkonventionen. Ovanstående gäller således redan också 
Försvarsmakten.

Den svenska jämställdheten och välfärdsystemet
Sverige har i många avseenden kommit långt när det gäller jämställdhet. Förvärvsin-
tensiteten, det vill säga antalet förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen, var 
2016 bland 20 till 64-åringar 78,6 procent, bland kvinnor 77,7 procent och bland män 
79,5 procent (SCB, 2017a). Sverige är också känt för sitt välutvecklade välfärdssystem. 
Det inkluderar för exempel skattefinansierad hälso- och sjukvård och generös föräld-
raförsäkring jämfört med många andra länder (Kasearu och Olsson, 2019). Sverige har 
också ett välutbyggt socialförsäkringssystem som underlättar på flera sätt för familjer 
och förvärvsarbetande föräldrar, också i samband med att familjer genomför militära 
insatser med familjemedlem iväg utomlands. 

Rätten till föräldraledighet 

Inom systemet tryggas rätten att som anställd att vara föräldraledig och ges finansiellt 
stöd under ledigheten (Deven och Moss, 2002, Ray et al., 2010). Socialförsäkrings-
systemet ger förälder rätt att vara hemma och vårda sjuka barn liksom sjukpenning 
när den hemmavarande själv är hemma sjuk. Med barnafödelse eller adoption följer 
rätten till mer än ett års föräldraledighet som kan delas mellan föräldrarna. Därmed 
har funnits möjlighet för flera familjer i studien att den hemmavarande föräldern, i 
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samtliga fall i studien mödrar, att vara föräldraledig under den period barnens fäder 
varit iväg på insats. Fäderna har efter återvändandet tagit över att vara föräldralediga i 
kombination med semester direkt efter hemkomsten. Detta har både inneburit välbe-
hövd avlösning för de hemmavarande föräldrarna och att barnen kompenserats med 
intensivperiod med den tidigare frånvarande fadern. Detta innebär också chans till att 
rehabilitering av bruten anknytning eller att bygga upp sådan som inte tidigare funnits. 
Under en övergångsperiod har båda föräldrarna varit hemma och sen har den tidigare 
hemmavarande föräldern kunnat börja arbete igen. 

Inom välfärdssystemet tryggas rätten att som anställd att vara föräldraledig och ger 
finansiellt stöd under ledigheten (Deven och Moss, 2002, Ray et al., 2010). Med bar-
nafödelse eller adoption följer rätten till mer än ett års föräldraledighet som kan delas 
mellan föräldrarna. I 85 % av familjerna tar fäderna någon ledighet i samband med 
att familjen utökas även om det kan handla om kortare tid (Duvander och Andersson, 
2006). Andelen av uttagna föräldrapenningdagar bland fäder har ökat på 2000-talet 
och är 2016 var det 27% (och 73 % kvinnor). Tillfällig föräldrapenning har genom åren 
1974–2016 fördelats 30-40% pappor och 60-70 % mammor (SCB, 2017b). Totalt sett 
i Sverige så använder fäder föräldraledighet i mindre utsträckning (22 % av möjlig le-
dighet) än mödrar. Fäderna tar hänsyn till amningstiden och är föräldralediga under 
andra halvan av barnets första år eller senare (Wells och Sarkadi, 2012). Att notera är 
att de fäder som tar långa föräldraledigheter när barnet är litet, tenderar att också 
fortsättningsvis vara mer involverade i hushållsarbetet och i omsorg om familjens barn 
(Almqvist och Duvander, 2014)

Barnhälsovården

Med nyfött barn följer rätt till stöd och uppföljning genom hälsobesök barnavårdcen-
tral (BVC) (Rikshandboken i barnhälsovård, 2019). Nästan alla svenska föräldrar använ-
der rätten till barnhälsovård som följer barnet upp i skolåldern. Föräldrar och barn kan 
göra besök på BVC för kontroll av vikt, barnets utveckling och hälsa, vaccinationer av 
barnet liksom för stöd i föräldrarollen. Gruppverksamhet och samtal erbjuds liksom 
hälsobesök i hemmet när barnet är 8 månader. Samtalet har då också fokus på lev-
nadsvanor och barnsäkerhet. Det senare är något som kollegor i USA omtalar som nytt 
erbjudande för militära familjer medan dessa besök i norden sedan många år erbjuds 
samtliga nyblivna föräldrar (cf. Mogil et al., 2015, NATO RTG HFM-258, 2019). Hembe-
söken har inte direkt omnämns av denna studies deltagare med små barn. Däremot 
har de reflekterat över huruvida de ska omtala på BVC att fäderna är borta under en 
längre period och berätta vad det innebär för dem. Mödrar uttryckte att de i första 
hand vill att personalen skulle se dem som mor och barn, och fokusera på barnets 
hälsa, inte bli upptagna av pappans deltagande i insats och/eller frånvaro därhemma 
och därmed söka psykosociala orsaker till eventuella fysiska problem i barnets hälsa. 
Också andra anhöriga kan ha den idéen. EN hemmavarande partner berättar:
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- Min mamma säger, att jag inte ska säga, att jag är ensam: ” Så att de inte 
tror att du klagar för att du är extra trött” medan (partners namn) säger: 
”Du MÅSTE säga att du är ensam så att de fattar, att du har en annan 
tolerans, därför du är ensam. Du har inte hjälp från ett annat håll – så de 
ser på annat sätt.” Mamma tror att de kommer tycka att det handlar om 
att jag är ensam och inte orkar och bortse från att det faktiskt är något.

När soldaten/fadern var hemma på leave kontaktade han också barnhälsovården. Han 
hade starka skäl härför eftersom sonens magonda gjorde att den hemmavarande part-
nern, modern till hans barn, höll på att gå på knäna av sömnbrist. Hon berättar:

- Till slut att ringde han till den där läkarmottagningen och sa att nu är det 
så här att jag är i Afghanistan och jag kommer hem till en sambo som är 
på bristningsgränsen – sonen sover inte på nätterna och jag åker tillbaks 
på måndag. Det är jättekänsligt att lämna henne och barnet när det är 
så här. Jag vill träffa en läkare innan jag åker. Och då hade den läkaren 
som vi brukar gå tid, inga tider så vi fick träffa en annan läkare som var 
helt fantastisk, som verkligen tog sig an både mot mig och barnet så nu 
provar vi med henne och hon har ordinerat att vi ska pröva lavemang och 
medicinering och så där.

Flera exempel har kommit fram i studien att det ”lönar” sig att berätta som det är, att 
familjen har anhörig på utlandstjänst och vad det innebär för familjemedlemmar och 
berörda barn. 

De som behövt har fått remiss till samtalskontakt av dem berättat om detta i studien, 
har t.ex. blivit erbjudna samtalskontakter som vanligtvis varit till stort stöd. Också 
hemkomna soldater berättar om goda erfarenheter av den offentliga sjukvården. En 
erfaren veteran uttryckte att även om, eller just därför, att terapeuten inte kände till 
något om det militära fick soldaten chans att berätta så i detalj och så mycket att sol-
datens erfarenhet av de samtalskontakter som primärvården erbjöds var att de var 
överraskande bra och till stor hjälp för honom.

 – Han har ju haft problem med sin mage och då var det ju många som 
sa: – Jaha, han har saknat sin pappa. Då blev man ju ledsen som mamma 
som kämpat så. I samband med det så slutade vi ge honom välling i napp-
flaska. Han lärde sig fisa och han sov i sin säng om vi sov i en madrass 
bredvid. Och efter det så var det mycket bättre. Nu var vi hos en ny barn-
läkare. Det var den första som jag gav mig upprättelse: – Allt du berättar 
tyder på att han har haft en komjölkallergi och det är otroligt smärtsamt.
Det kändes skönt för mig att det kunde bekräftas.
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Anknytningsteorin
Anknytningsteorin är till hjälp i att utforska och söka förstå anhörigas relationer och 
samspel inklusive relationen barn – föräldrar. Enligt anknytningsteorin teori skapar 
John Bowlby, behöver barn närhet och anknytning till sina föräldrar, detta för att växa 
och utvecklas till vuxna föräldrar med stabila sinnen och känsloliv (Bowlby, 2010). 
Bowlby såg ett samband mellan barnets relation till föräldrarna och hur barnet sedan i 
vuxen ålder relaterade till andra. Vid en trygg barndom tenderar barn att bygga trygga 
relationer som vuxen medan de med en otrygg barndom riskerar att skapa otrygga re-
lationer när de blev vuxna. Därmed framstår anknytningsteorin som aningen determi-
nistisk i synen på barns utveckling. I denna studie använder jag anknytningsteorin som 
förklaringsmodell utan att vidare gå in på teorins modeller om vad som skulle kunna 
tänkas utvecklas eller riskeras i framtiden. Som redovisas senare under rubriken om 
barns bästa, finns ingalunda några enkla orsak-verkan-samband utan många faktorer 
och sammanhang samverkar och samspelar när det gäller utveckling av barns välbefin-
nande och vad som är till det unika barnets bästa.

Anknytningsteorins grunder

Anknytning innebär en nära känslomässig relation mellan ett barn och dess vårdgivare 
(Bowlby, 1998). Enligt Bowlby är människor födda med ett medfödd psykobiologiskt 
system som motiverar dem att söka närhet till betydande andra (anknytningsperso-
ner) i tider av nöd (Bowlby, 1997). Systemets uppsatta mål är uppnåendet av verkligt 
eller uppfattat skydd och säkerhet. Därför aktiveras systemet automatiskt när ett po-
tentiellt eller faktiskt hot mot ens känsla av säkerhet utvärderas. Under dessa förhål-
landen tenderar en person att automatiskt vända sig till skydd och komfort till anknyt-
ningspersoner tills ett skydd och säkerhetstillstånd uppnås. Anknytning är en funda-
mental form av beteende med en egen inre motivation (Bowlby, 2010, Howe, 1995) 
Anknytningsbeteende är varje form av beteende som leder till att en person når eller 
bibehåller närhet till någon annan klart identifierad individ som uppfattas som bättre i 
stånd att klara världen. Det är mest påtagligt när personen är rädd, utmattad eller sjuk, 
och lugnas genom tröst och omvårdnad (Bowlby, 2010).

Föräldrar blir som anknytningspersoner en trygg tillflykt för barnet, en bas att utgå 
ifrån och komma tillbaka till.  För anknytningspersonen handlar det om att finnas till 
hands, vara beredd att uppmuntra och bistå. Ingripa när det behövs och säkra att om 
den egna förmågan sviktar eller inte finns kvar, att annan för barnet känd person, 
helst en annan anknytningsperson till barnet, tar vid. Barn och tonåringar vågar sig allt 
längre bort från basen och under allt längre tidsperioder ju äldre de blir. Ju mer de litar 
på att deras bas är trygg och därtill beredd till gensvar vid behov, desto mer tar det 
den för given. Men om den ena eller den andra föräldern blir sjuk eller dör visar det sig 
genast hur oerhört betydelsefull basen är för barnets eller tonåringens eller den unges 
känslomässiga jämvikt. (Bowlby, 2010)
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Anknytningspersonen behöver inte faktisk försvinna, det räcker med hotet om, att 
det finns en ökad risk för att förlora anknytningspersonen t.ex. genom att denne säger 
sig planera att åka iväg och delta i insatser som uppfattas farliga. Människor, och djur, 
reagerar med fruktan på vissa situationer inte därför att de innebär hög risk för smärta 
eller fara utan därför att situationerna signalerar ökad risk för att förlora den viktiga 
anknytningspersonen (Bowlby, 2010).  Hotelser om att bli övergiven skapar såväl svår 
ångest som väcker starka känslor inklusive vrede, ofta stark och intensiv. Dessa reak-
tioner syftar till att avstyra att anknytningsgestalten ska förverkliga sitt hot, vilket inte 
alltid är så lätt för anknytningspersonen att skönja i det känslosvall som denne kan 
möta. 

För försvarsanställda blir det viktigt att hålla i minnet, såväl i relation till barn som vux-
na, att det kan räcka med omnämnande av tankar om framtida insatsdeltagande för att 
anknytningssystemet hos den anhörige mobiliseras med omedvetna reaktioner som 
följd. Observera, att just då när anknytningssystemet slår till, behöver den anhörige 
sin anknytningsperson som allra mest för att återfå känsla av säkerhet och trygghet 
(Shaver och Mikulincer, 2005).

Om det handlar om att lämna eller bli lämnad av en anknytningsperson så följs så-
dan förlust vanligen av sorgereaktioner som kan utvecklas i följande mönster (Bowlby, 
2010):

1. Fas av förlamning som vanligen vara från några timmar till en vecka och kan 
bli avbruten av utbrott av extrem och intensiv bedrövelse, smärta och/eller 
ilska.

2. Fas av längtan och trängtan, gråt och sökande efter den förlorade figuren 
som kan vara några månader och ibland år.

3. Fas av dis-orientering och förtvivlan.

4. Fas av mer eller mindre grad av nyorientering och ny organisering.

Vid andra känslomässiga band är inte samtliga dessa kriterier nödvändigtvis närva-
rande men blir vid anknytningsrelationer. Båda parter är förbundna med varandra och 
kan respondera på ovanstående sätt vid förlust av den andre.

Inför förälders frånvaro – förmissionen som prövotid

Anknytningen börjar således i tidig ålder och är viktigt för barnets sociala och emotio-
nella utveckling (Bowlby, 2010).  Föräldrars uppgift blir att hålla sig lyhörda och käns-
lomässiga tillgängliga. När detta tycks kunna hotas blir barnet ängsligt och behöver 
än mer samspel och tryggheten av sin eller sina närstående. Att förbereda barn på 
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lämpligt sätt inför att förälder ska iväg på mission kan minska barns rädsla och hjälpa 
dem att förstå den annalkande separationen. Förmissionen blir en sådan förberedelse-
period där föräldrar och barn kan pröva vad som fungerar bäst för deras familj och 
relationer. 

Föräldrar kan behöva information och utbildning som hjälper föräldrarna i att förbe-
reda de mindre barnen. Förmissionens förberedelser, eller avsaknad av desamma, ger 
ringar på vattnet som påverkar fortsättningen såväl under insatsen som efter. Här blir 
viktigt att gynna och grunda anknytningen mellan barn och föräldrar, särskilt i relation 
till den anknytningsperson som ska förbli hemma, och utveckla former som kan vid-
makthålla och förstärka desamma under insatsen inklusive med föräldern på distans. 
För detta behövs kommunicerande samspel kommunikation. Hänger mycket på den 
hemmavarande förälder båda att för egen del finnas och se till att underlätta att skapa 
närhet på distans med den frånvarande föräldern. Den hemmavarande kan också be-
höva medla och förklara för såväl barn som soldaten vad som utvecklats eller håller på 
att utvecklas dem emellan.

När barn knutit an till båda sina föräldrar, och kanske ytterligare någon omsorgsper-
son, då finns alternativ kvar när närheten till den en anknytningsperson riskeras eller 
går förlorad. Att åtminstone en av barnets anknytningspersoner finns kvar, är viktigt 
för barnets fortsatta välbefinnande och utveckling. Här är det viktigt att också andra i 
nätverket ger stöd till såväl barn som den hemmavarande anknytningspersonen.  Tidi-
gare forskning visar att avgörande för barns välbefinnande är att den hemmavarande 
föräldern får behålla sin hälsa och lyckas hantera situationen på hemmafronten (An-
dres och Moelker, 2011, Huebner och Mancini, 2010). Detta motiverar att såväl att 
det egna nätverket sluter upp som att Försvarsmakten är redo att komplettera med 
stödinsatser (Olsson, 2019)

För soldatens barn, små som stora, känns och blir förmissionen som träningsläger. 
Barnen blir alltmer vana vid att familjemedlemmen är borta och att klara sig själva. 
Äldre barn kan både ha blivit vana med insatser och vara så trygga i sig själva, att de 
inte tar ut någon oro i onödan. De beklagar att det inte går att ringa upp föräldern, 
som de brukat kunna göra när de behövt något inklusive prata. Annars upplever de 
inte så stor skillnad. De lever självständiga liv och litar på förälderns kapacitet liksom 
det svenska förbandets. 

En mamma till unga vuxna barn uttryckte detta i följande;

- Jag har frågat mina barn: – Vad vill ni veta före jag åker? Vad kan jag ge 
er? Jag har material från anhörigdagen till er. De svarade: – Vi vill veta 
hur vi kommer i kontakt med dig! Det var vad de ville veta. De är så full-
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ständigt obekymrade över att jag åker. Jag frågade: – Vill ni läsa det? Näh, 
bara du är glad och nöjd så blir vi glada och nöjda.  De vill veta hur de får 
tag i mig.  De fick allt från akutnumret Stockholm och mail, telefonnum-
mer till mina bröder och min särbo, och jag sa att jag byter telefonnum-
mer och att det är jag som ringer upp när jag är där.  Jag har förberett hur 
de skickar brev och paket. 

A och O är fungerande kommunikation och fortsätta investera i att prata med varandra 
såväl före, under som efter insats. Gäller såväl barn som vuxna emellan:

Hemmavarande partner: –  Jag tänkte på hur vår relation har påverkats 
av missionen Jag var inte aldrig rädd över att den skulle bli sämre med 
jag blev positivt överraskad av att den blev så cementerad alltså vi har 
alltid känt oss trygga med varandra – men att det skulle kännas SÅ tryggt. 

Soldaten: – Tryggt.

Hemmavarande partner: – Det var inte så att jag två gånger i veckan vrå-
lade om skilsmässa eller du kans säga upp dig när du kommer hem, utan 
det var tryggt och det har hängt kvar…

Soldaten: – Men den tryggheten beror nog på att vi höll den kontakten 
vi gjorde för jag har exempel på kollegor som absolut inte hörde av sig så 
ofta eller intensivt som jag gjorde där det blev allt otryggare när de kom 
hem och även under missionen.

Strävan och inriktningen att alltid vara nära varandra omformuleras till att söka vid-
makthålla levande relationer på distans. Parterna utvecklar och engagerar sig i att 
skapa närhet på distans. Egna avståndsstrategier, anpassade till den egna familjen och 
dess medlemmar, kan skapa tillräckligt mycket känsla av trygghet och säkerhet för att 
inte aktivera eller avaktivera anknytningssystemet hos de berörda, dvs. beredskapen 
till att omedelbart söka efter anknytningspersonen och omvårdnad trappas av. I alla 
fall för en tid. Men anknytningssystemet kan bli aktiverat igen om överenskommelser 
i avståndstrategierna inte hålls. (Se Pistole, 2010).

Vad är viktigt för barns bästa?
Barns bästa-principen är ett innovativt koncept som introducerades genom Barnkon-
ventionen som dess fundamentala grund (Zermatten, 2010). Begreppet har förts in 
svensk lagstiftning och används bl.a. vid socialtjänstens utredningar av barns behov i 
relation till föräldrars förmåga och barnens omgivning (2001, 1982).  Socialstyrelsen 
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förordar ett synsätt som utvecklats av den amerikanske psykologen Urie Bronfenbren-
ner (1986, 1979). Nedan den systemiska utvecklingsekologiska modell som beskriver 
barns utveckling i ett interaktions- och samspelsperspektiv. 

Bild 4:1 Bronfenbrenners systemiska utvecklingsmodell

Systemen påverkar varandra cirkulärt och ömsesidigt.  Barnet mående och aktioner 
påverkas och påverkar såväl hela familjen som att det kan få genklang i eget och föräld-
rarnas nätverk. Sammalunda gäller soldaten i relation till sin anhöriga därhemma och 
dem i insatsområdet. De olika kontexterna med- och påverkar varandra. Hur det blir 
därhemma och vice versa hur soldaten fungerar och mår i insatsen, samspelar. Sam-
manhangen påverkar och påverkas av varandra. T.ex. hur Försvarsmakten förhåller 
sig som arbetsgivare och i relation till de anställdas familjer (t.ex. anställningsvillkor, 
anhörigstöd), påverkar direkt eller indirekt hur soldaten förmår förhålla sig i relation 
till sina anhöriga och hur dessa förmår bemöta soldaten och vad som erfordras på 
hemmafronten för att soldaten ska kunna ge sig iväg på utlandstjänstgöring inklusive 
hur anhöriga förhåller sig till soldatens val. Utvecklingen på hemmafronten påverkas 
också t.ex. av hur människor i familjemedlemmarnas omgivning förhåller sig till famil-
jemedlemmens deltagande i internationell militär insats. Såväl partner som minder-
åriga barn till soldater har erfarenhet av att få svåra frågor om varför familjemedlem-
men åkt iväg och deltar i krig. Vad som skrivs i massmedia, hörs i samhället, kan direkt 
återspegla sig i familjernas vardag. Reflexivt samskapas vad som växer fram emellan 
de olika sammanhangen inklusive påverkande barns tillvaro, mående och relationer, 
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kanske i synnerhet föräldern som arbetar som soldat och lämnat dem. Ett annat sätt 
att se på familj respektive den militära organisationen är att de konkurrerar med var-
andra som glupska, giriga, lystna organisationer (Segal, 1986, Vuga och Juvan, 2013). I 
den tankemodellen vill båda organisationerna ha mer, kanske allt av soldaten, vill sluka 
denne på bekostnad av den andre. Soldaten slits emellan de båda, splittras och känna 
sig otillräcklig både i det ena och det andra sammanhanget. Inget läger är nöjt med 
utfallet och sträcker sig efter mer. 

Barns Behov I Centrum … BBiC

Barn utvecklas i interaktion och samspel med sin miljö där många olika faktorer kan 
påverka barnet och dess behov. I praktiken betyder detta att barnets förutsättningar 
för framsteg och utveckling skapas i ömsesidig relation till båda föräldrarnas förmåga 
och utvecklingskapacitet, samt i ömsesidig relation till familj- och miljöfaktorers på-
verkan (Horwarth, 2004, Socialstyrelsen, 2018). Varje barns utveckling bestäms i stor 
utsträckning av barnets unika förutsättningar i samspel med barnets känslomässiga, 
kulturella och socioekonomiska miljö. För att åskådliggöra tankemodellen används 
BBiC-triangeln med sina tre sidor representerar barns behov, föräldrars förmåga och 
kapacitet respektive familj och miljö.

Bild 4:2 BBiC-triangeln (Socialstyrelsen, 2018)

Modellen och BBiC-konceptet importerade Socialstyrelsen från det engelska Integra-
ted Children’s System (ICS) som utvecklats från Looking After Children material och dess 
Assessment Framework som på 1990-talet introducerats i England och Wales (Every 
Child Matters, 2007). Det erbjöd…

… a single approach to undertaking the key processes of assessment, 
planning, intervention and review based on an understanding of 
children’s developmental needs, and their parents’ capacities to respond 

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barns-behov-i-centrum/grunderna-i-bbic/#lightbox-image__12465
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to these needs in the context of their families and communities (Every 
Child Matters, 2007 s. 1). 

Ovanstående modell är för att undersöka hur barn i allmänhet inklusive de barn som 
kan vara utsatta för påfrestningar som gör att barnet riskerar eller har farit illa. Den an-
vänds av flera länder (Nygren et al., 2009) och har genom socialstyrelsens försorg fått 
stark etablering i Sverige. Den skulle kunna anses vara tillräcklig för att också omfatta 
välbefinnande hos barn i Sverige som har förälder eller annan anhörig inom det militä-
ra, men inte för att undersöka barns välbefinnande i länderna med de stora barngrup-
perna av berörda barn. Där skiljer sig levnadsförhållandena och livsvillkoren markant 
för de s.k. militära familjerna. I länder som USA, Canada och Storbritannien identifierar 
sig aktuella familjer som ”militära familjer” och har en nära relation till det militära sys-
temet alternativt också ingår i detsamma genom att bo och verka inom militär camp 
(Kasearu och Olsson, 2019). I dessa länder ingår i den militära anställningen att solda-
ternas familj också omfattas av socialförsäkringar och omsorger som tillgång till hälso- 
och sjukvård, skola och barnomsorg. Å andra sidan förväntas familjerna regelbundet 
bryta upp och flytta när soldaten omlokaliseras inom eller utanför det egna landet. 
Utan anställningen förloras dessa förmåner och vid eventuella skilsmässa, förlorar den 
icke-försvarsanställda familjemedlemmen förmånerna oavsett hur länge och mycket 
denne bidragit till det militära systemet. I de nordiska länderna ingår alla i välfärdsyste-
mets utbud inkl. familjer med försvarsanställd familjemedlem. Familjerna positioneras 
inte, och positionerar sig inte heller själva, nära det militära systemet. De identifierar 
sig inte som ”militära familjer”. Betoningen ligger på att betrakta försvarsanställning 
som andra anställningsrelationer, som avtal mellan arbetsgivare – enskild arbetsta-
gare. Att familjerna medverkar och deltar i genomförande av internationella militära 
insatser, bygger helt på solidaritet och kärlek, skulle jag säga.

Därför har en särskild modell för barn i militära familjer utvecklats av forskar-gruppen 
NATO RTG HFM-258, se nedan. När forskare från olika NATO-länder samlades för att 
utforska Impact of Military Life on children from Military Families, blev också Sverige 
som partner-land inbjudet att delta. Som ende forskare i Sverige vars forskning om-
fattar barn med förälder eller annan anhörig inom det militära, blev jag inbjuden som 
medlem i gruppen (NATO RTG HFM-258, 2019). Svenska Försvarsmakten represente-
rades av Maria Permatz, stabsofficer på Försvarsmaktens Veterancentrum och sam-
ordnande Försvarsmaktens anhörigstöd på riksnivå. Medlemmar i gruppen var från 
Canada, Belgien, Danmark, Estland, Norge, Tyskland, Tjeckien, Rumänien, Slovenien, 
Storbritannien, Sverige och USA. En omfattande rapport i ämnet har nyligen publice-
rats av NATO och finns att ladda ner på nätet (se NATO RTG HFM-258, 2019). Syftet var 
att utforska villkoren för barn i olika länder när d elever i så kallade i militära familjer 
och bland annat utvecklas en modell för att undersöka barns välbefinnande, se nedan, 
och lyfta fram goda exempel på multi-nationell nivå. 
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The HELMS model
Den modell som utvecklades i NATO-forskargruppen benämnd HELMS modellen få 
den innehåller följande samspelande dimensionerna: Hälsa, utbildning (Education) 
samt rättsliga (Legal), Materiella och Sociala förhållanden. Modellen har gemensamma 
drag med Minkkinen’s strukturella modell för barns välbefinnande  (Minkkinen, 2013) 
och OCED mätningar av barns välbefinnande (OECD - Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009). De senare underlättar att förstå beskrivningen av 
dimensionerna I HELMS. 
Bild 4:3 HELMS-modellen. Indikatorer på barns välbefinnande (NATO RTG HFM-258, 
2019)

Modellerna i sig svarar inte på frågan om vad som är barns bästa utan visar snarare på 
komplexiteten, hur många faktorer som spelar in och som kan behöva beaktas för att 
besvara varje unikt barns välbefinnande.

Föräldracyklerna
Insatscyklerna innehåller flera utmanande faser med förändringar – transitioner både 
för soldaterna och deras hemmavarande anhöriga – se Rapport III (Olsson, 2018c). 
Över tid förändras responser och reaktioner hos de anhöriga, nya rutiner och lösningar 
växer fram därhemma och sakta med säkert normaliseras tillvaron, åtminstone för en 
tid. 

Den mest etablerade modellen för insatscyklernas utveckling har presenterats av Si-
mon H Pincus och hans kollegor. Den bygger på en tidigare modell av Kathleen Vetsal 
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Logan presenterade 1987 modellen Emotional Cycle of Deployment (ECOD) för att be-
skriva förändringar i marinhustrurs känslor och beteende i samband med missioner 
(Logan, 1987). Logan delade upp i sju steg med Pincus delade upp cykeln i fem olika 
steg (Pincus et al., 2001):

• För-mission – varierar i tid.  

• Missionens start – ca. 1 månad. 

• Bärkraftig period under – 2 till 5 månader

• Återvändande – sista månaden och hemkomsten

• Efter hemkomst – 3-6 månader efter återvändandet 

Senare har utvecklat en föräldrainsatscykel som behandlar processerna för föräldra-
skap i samband med militära insatser (DeVoe och Ross, 2012), men också de ursprung-
liga modellerna av Logan respektive Pincus et al kan innehålla föräldraskap (Lincoln, 
2011). I föräldracykeln ses varje steg i den cykeln som logistiska och känslomässiga 
övergångar för de vuxna också i deras roll som föräldrar (DeVoe och Ross, 2012). El-
len R. DeVoe och Abigail Ross beskriver i föräldracykeln för-missionen som en fas av 
“Looking Ahead” där föräldrarna måste överväga hur familjens framtid och stabilitet. 
Fasen vid soldatens avsked ses som en fas av “Saying Goodbye”. Under insatsen ut-
vecklar respektive förälder sin föräldraparameter som blir till “Föräldraskap i krigszon” 
respektive ”Föräldraskap på hemmafronten” (DeVoe och Ross, 2012). Grundläggande 
i varje steg är effektiv kommunikation, både tekniskt och relationellt, viktigt för alla in-
blandade (Andres et al., 2011, Weibull, 2009). God kommunikation behövs också mel-
lan familjemedlemmar i hemmet - inte minst mellan syskon, eftersom barn tenderar 
att vända sig till syskon för att diskutera och lösa de problem som uppstår (Houston 
et al., 2013).

Svenska insatscykler snarare insatsspiraler

Ingen av ovanstående, tidigare modeller är i närheten att beskriva de många transitio-
ner och olika faser som svenska familjerna och soldater tar sig i genom under en och 
samma insats med minst två perioder av leave. 

– Nu när han åker 3 december kommer han vara borta halva december 
sen kommer han hem och är hemma, sen är han borta en månad, sen är 
han hemma en månad, tror jag det var och sen är de borta två månader 
och sen kommer han hem (Pojke, 7 år)

I denna svenska studie har konstaterats 15 olika faser med transitioner med följande 
förändringar när det gäller svenska soldaters och deras familjer (se Rapport III Olsson, 
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2018d). Svenska soldater återvänder vanligtvis två gånger, kan bli tre, tillfälligt hem på 
s.k. perioder av leave under det halvår som svenska truppinsatser utomlands omfattar. 
Anställda inom marinen och flygvapnet har kortare insats- och rotationstider. Hur det-
ta blir för anhörig, när soldaten är hemma med korta rotationsintervaller, t.ex. om två 
veckor (hemma två veckor, borta två veckor), blir inte klarlagt i denna studie. Jag har 
mött några exempel och kan ana utvecklingen. Redan utifrån denna studies deltagare 
erfarenheter, att soldaten kommer hem på kortare leave-perioder under insatstiden 
kan utvecklingen bli spirallik snarare än likna cykler– se Rapport III (Olsson, 2018a). 

Samtidigt gör de återkommande hemmaperioderna ”på leave”, att insatstiden för bar-
nen känns som om den gick fortare, se ovan citat, och att insatsen som helhet, blir mer 
överblickbar och hanterbar.

– Jag har försökt att rådfråga dem som har barn hur de har gjort med 
leaven. Där är många som har småbarn. De säger det, att det viktigaste 
inte är att komma hem de stora högtiderna som jul eller påsk, utan att 
man är borta och kommer hem med jämna mellanrum. Jag kommer vara 
bort 6-7 veckor och sen hemma 2 veckor och sen borta 6-7 veckor och 
sen hemma 2 veckor och sen borta 6-7. Det är positivt att göra så enligt 
deras uppfattning. Annars hade det kunnat bli 4 veckor hemma vid jul 
och sen borta 12 veckor innan jag kommit hem igen. Hade kanske blivit 
för mycket och länge. (Soldat och veteran)

I amerikansk forskning omnämns att soldater föredrar att använda leave-ledigheten 
tillsammans med sina soldatkamrater på en semesterort i stället för att åka hem och 
att detta kan väcka negativa reaktioner hos de anhöriga därhemma (Laser och Ste-
phens, 2011). 

Unga svenska soldater, som ännu inte bildat egen familj, kan ha åkt på egen semester 
tillsammans med kompisar. Insatshemresorna går dock alltid till och från Sverige. Så 
eventuella semesterresor utomlands under perioden av leave, måste gå via Sverige. 
Flera av deltagande barn talar om resor till fjällen eller andra speciella aktiviteter när 
föräldern är hemmavid.  Tiden kan bli knapp när och om barn finns i olika familjer, på 
olika orter i Sverige eller soldaten har idéer om att också hinna med egna aktiviteter – 
se rapport III (Olsson, 2018c).

Tidigare forskning om barn i militära familjer
Forskningen om hur det blir för barnen när en förälder går ut i krig handlar främst 
om amerikanska barn. Forskningen visar att de flesta barn klara de omställningar som 
krävs av dem väl (Andres och Moelker, 2011). Forskning i USA visar att barnen, särskilt 
de yngre, är de familjemedlemmar som är mest sårbara i dessa situationer och att det 
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blir värre för dem desto fler perioder av insatsfrånvaro av en förälder som barnen får 
erfar (DeVoe et al., 2018, Trautmann et al., 2015).  

Avgörande:  Kumultativa insatslängden och hemmavarande förälders 
insats

Alla berörda barn påverkas och kan riskera emotionella och beteendeproblem (Creech 
et al., 2014). Föräldrars utmattning och den kumulativa längden av föräldrars deltagan-
de in militära insatser under ett barns livstid kan i sig förutsäga ökad risk för depression 
och utagerande reaktioner hos berörda (Lester et al., 2010). Barnen kan ha fler känslo- 
och relationsmässiga problem än jämnåriga som förvärras när fler utmaning drabbar 
dem i takt med längden på förälders insatsfrånvaro och hur den hemmavarande för-
älder mår (Chandra et al., 2010). 

Forskningsresultat pekar på att barnens välbefinnande är avhängig av hur hemmava-
rande förälder mår och klarar hemsituationen (Andres och Moelker, 2011, Huebner 
och Mancini, 2010, Pye och Simpson, 2017, Lincoln, 2011, Palmer, 2008).  Avgörande 
kan bli hur stödet till familjerna fungerar (O’Donell et al., 2011). Särskilda insatser kan 
behövas för att stödja barnfamiljer (Chawla och Solinas-Saunders, 2011, Dansby och 
Marinellim, 1999). För barnen underlättar också hög kvalitet i de vuxnas relationer 
(DeVoe et al., 2018). 

Yngre barn

I USA är insatstiden vanligen ett år så soldaten kan ha åkt på mission när barnet var 
spädbarn och kommer hem när barnet är ett litet småbarn och har utvecklats drama-
tiskt under tiden (Dayton et al., 2014). De yngsta barnen har p. g. a. sin utvecklings-
nivå och begränsade kapacitet, svårare att hantera långa separationer och är särskilt 
sårbara inför föräldrars stress (Paris et al., 2010). Detta kan skapa utvecklingskriser 
äventyrande de yngre barnens utveckling och hälsa (Paris et al., 2010). Upprepade och 
långa missioner kan öka risken för barn när det gäller störning i anknytning med risk 
för depression och ångest som respons (Chandra et al., 2010). Särskilt för barn under 5 
år kan långa insatsperioder påverka barnets framtida förmåga till anknytning. Separa-
tionen skapar stress för föräldrarna som risker anknytningsavbrott.

Yngre barn (0-7 år) kan visa humör och få raserianfall i relation till fadern som varit iväg 
och föräldern kan behöva såväl information som stöd i att förbereda sig till och hantera 
dylika reaktioner (Dayton et al., 2014). Återvändandet kan bli prövande för soldaten 
också som förälder (Paris et al., 2010). Yngre barn (0-5 år) kan vara speciellt utsatta 
eftersom de inte har utvecklat kapacitet att hantera långa separationer som kan ris-
kera utlösa en utvecklingskris i synnerhet om förälderns föräldrar kapacitet påverkats 
negativt  av insatsen (Paris et al., 2010). 



38

Äldre barn

De äldre barnen kan följa med vad som händer och inser vilka risker som den frånva-
rande föräldern kan vara utsatt för. De oroar sig på ett annat sätt än de yngre. De yngre 
har å andra sidan sett mindre förutsättning att kunna få förklarat för sig varför en för-
älder försvinner och den andre visar saknad – att det blivit helt annorlunda därhemma. 
För de äldre barnen, de i tonåren och särskilt för flickor, kan frånvaron av en förälder 
komma att innebära ökad belastning i form av att ta hand om yngre syskon och delta 
mer i hemmets skötsel samt avlasta den hemmavarande föräldern både praktiskt och 
känslomässigt. 

Föräldrar och ungdomar berättar om förhöjd stress genom ökad arbetsbörda och ökat 
ansvar. Ungdomar får ta ansvar för fler arbetsuppgiften. Största stressen kommer dock 
vid soldatens vid återvändande. När familjemedlemmen återvänder blir återigen fa-
miljelivets rutiner och vanor avbrutna och roller måste omfördelas. Kan senare visa 
sig vara en mycket annorlunda förälder som återvänt och att familjen måste anpassa 
sig igen och omfördelas rollerna ytterligare en gång.  Familjerna kan vara redo för den 
första anpassningen direkt efter hemkomsten, men inte är inte redo för nästa omvälv-
ning. (Mmari et al., 2009)

Barnens nätverk och omgivning

Barnen blir mer varse om risker och faror än andra barn, om stressen och oron på-
verkar viktiga personer för barnet (Jerles, 2011). Dessa barn är kort sagt mer expo-
nerade vilket betyder att för barnen viktiga personer behöver vara uppmärksamma 
på hur tillvaron utvecklas för barnen (Laser och Stephens, 2011). Detta förutsätter att 
lärare och andra kring berörda är informerade om att föräldrar genomför internatio-
nella militära insatser och har beredskap för att möta dessa barns behov (Petty, 2009). 
Det får heller inte uppfattas som stigmatiserande att söka och få hjälp (Jerles, 2011). 
Särskild uppmärksamhet och behandling kan komma behövas till stöd för barn- och 
föräldrar-relationen liksom att socialt stöd mobiliseras från barnens nätverk (Chawla 
och Solinas-Saunders, 2011). Det är viktigt att professionella runt barnen och deras fa-
miljer förstår vad det kan komma att innebära för ett barn att en förälder, eller annan 
anhörig, är tjänstgörande i internationella insatser, vad det psykologiskt och socialt 
kan komma att betyda (Lincoln, 2011). 

Barns och föräldrars utsatthet

Fler studier behövs om hur familjer och barn hanterar situationen och hur de lyck-
ats klara densamma i militära och veteranfamiljer (O’Donell et al., 2011). Forskning i 
USA avslöjar förekomst av våld i nära relationer också i militära familjer (Rumm et al., 
2000). Våld i nära relationer inom amerikanska militära familjer verkar öka under in-
satstiden (Gibbs et al., 2007)
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Det kan vara så att våld i nära relationer är mer vanligt inom det militära familjer än 
inom de civila kopplat till den militära livsstilen med regelbundna separationer, långa 
arbetsdagar och farliga arbetsmiljöer (Rentz et al., 2006). Detta kan också göra att 
partners lever under högre risk av fysisk misshandel kopplat till relationsproblem och 
alkoholproblem (Ahmadi och Green, 2011). Emellertid, det finns också forskningsre-
sultat som tyder på att utlandsveteraner är mindre benägna till våld i nära relationer 
jämfört med civila när andra faktorer beaktas (Bradley, 2007). Också när det gäller 
barnmisshandel ger forskningen olika indikationer – både att det kan vara mindre eller 
mer i militära familjer (Rentz et al., 2006). Barnen misskötts sällan i militära familjer 
(McCaroll et al., 2004). 

Även föräldern som är iväg, har ett ansvar att se till att barnen är väl tillgodosedda på 
hemmaplan för att föräldern ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Att barnet lämnats för 
utlandstjänstgöring kan dock bli till problem, läggas soldaten till last vid eventuella 
vårdnadstvister visar exempel i USA (Douglass, 2009). Därför har flera stater arrang-
erat speciell lagstiftning för att bevaka den militära servicepersonalens rättigheter. 
Domstolarna förväntas göra avvägning mellan barnets rätt till sin förälder och de mi-
litära åliggandena.

Ifrågasättande av omgivningen

I en studie där ungdomar, föräldrar och skolpersonal deltog, visar resultaten att de 
yngre pojkarna hade svårt att orientera sig och hantera den känslomässiga press som 
de konfronterades med i samband med förälders utlandstjänst. Pojkarna externalise-
rade sina känslor i problematiskt yttre beteende. Ungdomarna uttryckte samtidigt sin 
stora oro för sina föräldrar i insatsområdet, deras säkerhet och mående respektive 
för den hemmavarande förälderns välmående och situation. Att barnens mående är 
relaterat till den hemmavarande förälderns mående och sätt att hantera situationen 
konstateras också i andra studier (Kelley et al., 2002). Också andra faktorer påverkar, 
inte minst omgivningens ifrågasättande. Barnens kan också ha egna frågor om var-
för föräldern kan lämna dem. Stressen och det yttre ifrågasättandet, som kan kännas 
hotande, blir plågsamt för barnen. Att vara bosatt och leva utanför campusområdet, 
ökar utsattheten och risken för hot eller på annat sätt bli utsatt för anti-war-rörelsens 
aktioner (Mmari et al., 2009).

Vikten av att soldater förbereder insatser i relation till berörda barn

I en studie intervjuades 30 fäder som gjort utlandsmission under de senaste två åren 
med 6- åriga eller yngre barn hemmavid under insatsen. Visade sig att det fanns pap-
por som över huvud taget inte gjort några förberedelser inför insatsdeltagande för att 
upprätta far – barn relationen under missionen. Dessa fäder upplevde mer stress efter 
mission i relationen till sina barn än de fäder som förberett sig och barnen inför insat-
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sen, skapat strategier som de använt och genomfört under missionen. Samtliga pappor 
hade haft kontakt och kommunikation med sina barn under insatstiden men antalet 
kontakter visade sig inte säga något om utgången. För att återinträda och rehabilitera 
relationen till barnen tog samtliga fäder ledigt när de kom hem och var tillsammans 
med sina barn. Också under denna tid, alltså efter insatsen, rapporterade de fäder som 
inte hade inledande strategier högre stress än de som redan inledningsvis skapat stra-
tegier inklusive överenskommelser med sina barn. Slutsatsen blir att det är fördelar 
med att skapa strategier för att upprätthålla anknytning och utöka familjens förmåga 
till resiliens (Louie och DeMarni Cromer, 2014). 

Råd för att förebygga och lindra reaktioner 

Flera faktorer samverkar för att öka riskerna för beteendestörning hos barn vid in-
satsdeltagande och därefter. Riskerna ökar när förälderns insatsdeltagande innehåller 
strider, innebär långa tider borta från hemmet, resulterar i psykiska och/eller fysiska 
skador hos föräldern eller att föräldern blev dödad. Sammanfattningsvis rekommen-
deras för att förebygga och lindra reaktioner: 

• Ökat stöd inklusive förbättrad kommunikation. 

• Identifiering av anhöriga med förhöjd risk redan under förmissionen inkl. 
anhöriga till visstidsanställda och reservare. Intensifiera utbildning, infor-
mation och service till dessa familjer.

• Identifiera de föräldrar som är på insats med ökad risk för svårigheter som 
kan leda till risker och behov av avbrott i tjänstgöringen som alkoholpro-
blem eller psykologiska problem. Förse deras familjer och barn med stöd 
och andra resurser.

• Genomför särskilda program för att stödja och hjälpa familjer med skadade 
veteraner

• Utveckla aktivt samarbete mellan det militära systemet och kommuners 
lokala stöd och omsorg inklusive särskilt stöd och träning för barn och fa-
miljer.

• Bygg upp tvärprofessionella utbildningar för den lokal hälsovårdspersonal 
med focus på vad som kan uppstå normalt sett som konsekvens av insats-
deltagande psykologiskt och fysiskt,  reaktioner och responser, och de in-
terventioner och de resurser som kan behövas i olika faser för barn och 
familjer med förälder som arbetar som soldat i utlandsmission (Lincoln et 
al., 2008)

Flera forskningskällor talar om att det sociala nätverket mobiliseras och behöver mobi-
liseras, för att hjälpa soldatfamiljen. Det är det sociala nätverket som skapar skillnader 
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som gör skillnad i samband med att en anhörig ger sig ut i krig, när han/hon kommer 
tillbaka och hur hans/hennes återintegrering kommer att lyckas. Också efteråt, när 
soldaten återvänder till sitt vardags- och familjeliv i hemlandet, är nätverket viktigt 
inklusive de militära vänner som soldaten under tjänstgöringen kommit nära (Hinojosa 
och Hinojosa, 2011). 

Forskningen belyser också deltagande soldaters och anhörigas förmåga till resilience, 
återhämning och anpassning. Här talas om självaktning och självkänsla, optimistisk syn 
och förmåga att känslomässigt själv kunna kontrollera och bearbeta upplevelser (Shok 
et al., 2010). Det finns förstärkande modeller (Chapin, 2011) och behandlingar (Briggs 
och Atkinson, 2006) för att förbättra förmågan till rehabilitering och nyskapande av 
relationer inom såväl familj som nätverk (Mogil et al., 2015, Paley et al., 2013). Mer 
kunskaper och forskning efterlyses så att professionella som möter dessa familjer kan 
lära mer om den militära kulturen (Chapin, 2011). Detta inkluderar socialarbetare som 
behöver kunna orientera sig och lyssna in vad detta handlar om när vi möter veteraner, 
deras familjer och deras barn (Beder, 2011).
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KAPITEL 3 FORSKNINGSSTUDIE MED BARNS 
DELTAGANDE
Studien har bedrivits vid Högskolan Kristianstad sedan 2012 som anhörigforskning 
med fokus svenska soldater, veteraner och deras familjer i samband med internatio-
nella militära insatser. Under åren 2013 – 2017 har forskningen samfinansierats av 
Högskolan Kristianstad och Försvarsmakten. Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond 
har särskilt bidragit med finansiering till den del som handlar om berörda barn. Som 
forskare har jag också ingått som i NATO forskningsgrupp NATO HFM-RTG 253 The 
Impact of Military Life on Children from Military Families som nyligen publicerat sin 
rapport (NATO RTG HFM-258, 2019).

I detta kapitel presenteras kortfattat forskningsstudiens upplägg och genomförande. 
Delar av detta finns också i tidigare publicerade rapporter (I-IV). Utförlig redogörelse 
om studien och studiens upplägg finns att läsa i den första rapporten kompletterat 
med delar i Rapport IV i denna skriftserie ”Anhörigforskning om svenska soldater, vete-
raner och deras familjer i samband med internationell militär insats. Swedish Military 
Families” (Olsson, 2018b, 2019). 

Studien har bedrivits med stöd från Försvarsmaktens Veterancentrum och i samar-
bete med Södra skånska regementet P7 som satte upp FS 24 och Omställningsstyrkan 
(OMS). Aktuells anhöriga inbjöds särskilt att delta i forskningen före, under och efter 
förbandets insats i Afghanistan 2012 – 2013. Av dessa kom 29 familjer att blev repre-
senterade i forskningen. Sammanlagt deltog familjemedlemmar i 59 familjer i studien 
efter att också aktuella idéburna organisationerna medverkat i rekryteringen (se Rap-
port IV Olsson, 2019).

Frågeställningar
Frågeställningarna i studien var flera:

1. Vilka responser utvecklas mellan de anhöriga och hur utvecklas dessa över 
tid under, före och efter insats?

2. Vilket socialt stöd behövs och efterfrågas, vilka lösningar utvecklas och hur 
förändras det över tid?

3. Vad behöver förbättras, hur och av vem?

4. Vilka tips, råd och idéer lyfts fram?

5. Vad berätta om och hur används Försvarsmaktens anhörigstöd?

6. Hur samverkar och vilket stöd erbjuder omgivande samhälle de berörda fa-
miljerna? 
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7. Hur blir 1–6 utifrån olika anhörigperspektiv inkl. barnens perspektiv och ett 
barnperspektiv?

8. Hur förändras behov och lösningar över tid – jfr 3 år senare? 

Frågeställning 1 har särskilt belysts i Rapport III om insatscyklens olika skeden och 
anhörigas responser. Frågeställningarna 2–4 beaktas genomgående i studien och rap-
porterna. Frågeställningar (5–6) utforskas särskilt i Rapport IV om anhörigstödet och 
stödjande samhälleliga insatser (Olsson, 2019). Olikheter i upplevelser och erfarenhe-
ter utifrån de olika anhörigas relation till varandra; soldatens, partners, barns, föräld-
rar respektive syskon till soldaten, belyses också i Rapport IV utom barnens perspektiv 
som fokuseras på i denna rapport. Frågeställning 8 besvaras i senare publicering. I 
denna rapport (V) belyses nedanstående frågeställningar dels ur barnperspektiv, dvs. 
vad vuxna berättar när de sätter sig in i barnens situation, och ur barnens perspektiv, 
dvs vad barnen berättar om att familjemedlem deltar i missioner:

9. Vad innebär frånvaro av anknytningsperson för barn respektive vuxna, hur 
kan det överbryggas? 

10. Hur ser det ut vid förälders frånvaro p.g.a. genomförande av utlandsinsatser 
och hur kan det vara förenligt med barns bästa?

11. Vad berättar berörda barn om sina erfarenheter, idéer och råd till andra 
barn om att ha förälder eller annan anhörig på mission?

Design
Forskningen har bedrivits som dialogisk deltagande aktionsforskning där forskningen 
planerats, utvecklats och genomförts i dialog med samarbetspartner och deltagare 
(Olsson, 2014a, 2014b). Deltagande aktionsforskning innebär en demokratisk process 
syftande att frigöra det lokala praktiska kunnandet för att förbättra och skapa för-
ändring (Denscombe, 2009, Stringer och Genat, 2004). Som systemisk forskare med 
utgångspunkter i social konstruktionism (cf. Gergen och Gergen, 2003) har jag i stu-
dien fokus på vad som växte fram i samspel, kommunikationen, språket, berättande 
och berättelser dvs. också en narrativ orientering (cf. Kohler Riessman, 1994, 2008). 
Utifrån metoder i uppskattande utforskning, Appreciative Inquiry (se t.ex. Cooperrider 
och Whitney, 2005, Hung, 2017, Hung et al., 2018) har jag efterfrågat hur familjerna 
och deras medlemmar inklusive barnen lyckats, om vad som fungerat väl, och när 
svårigheter uppstått, vilket stöd som har behövts, hur de funnit lösningar, vad de upp-
skattat, saknat och önskat, och vad de önskar ska utvecklas och erbjudas i framtiden. 
Som aktionsforskare var jag den nyfikne samtalspartnern redo att utforska vidare och 
genomföra fler samtal för att följa utvecklingen, och, som aktionsforskare och den 
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gamle socialarbetare jag är, var jag redo att fortsätta samtala, om detta kunde vara 
deltagarna och deras familjer till hjälp och stöd.

Deltagande personer 

När det gäller urval och rekrytering av deltagare finns en närmare redogörelse i Rap-
port I (Olsson, 2018a) respektive Rapport IV (Olsson, 2019). Sammanlagt deltog 110 
vuxna var 63 kvinnor och 47 män. Dessa har nedan delats upp i olika kategorier. Obser-
vera att dubbel tillhörighet kan förekomma i flera fall varför tabellen inte kan summe-
ras rakt av. T.ex. är 9 partners också veteraner och bland veteraner är känt att i 4 fall är 
de också barn till utlandsveteraner. Unga vuxna ingår också bland soldater respektive 
kategorin partner m.fl. 

Tabell 3:1 Vuxna deltagare i forskningen 

Kategori Antal Kvinnor Män 
Soldaten/veteran 42 8 34

Partner/maka/make/smb/särbo/pojk- 
eller flickvän inkl. före detta

41 35 6

Föräldrar, mor- och farföräldrar 21 14 7
Syskon 10 5 5
Unga vuxna 19–25 år 21 16 5

För 5 av de 42 deltagande soldaterna/utlandsveteranerna och för 14 deltagande hem-
mavarande partners var FS 24 den första missionen medan nästan alla övriga (undan-
tag 2) hade erfarenheter från också tidigare insatser. Här har berättats om sammanlagt 
ett 140-tal genomförande av olika missioner och operationer inklusive s.k. familjemis-
sioner där soldaten vanligtvis fullgör ett enskilt uppdrag i FN-tjänst. De soldater som 
varit ute på enskilda uppdrag har också erfarenheter från truppinsatser. Flera soldater 
har stått i beredskap i långa perioder och har olika erfarenhet av kortare ”inhopp” 
vid t.ex. behov av förstärkning i Afghanistan eller någon annanstans. Majoriteten av 
deltagarna har koppling till armén men här finns också deltagare inom flygvapnet och 
marinen. 

Samtliga hemmavarande partners förvärvsarbetar eller studerar eller både-och. I fa-
miljer med barn under 1,5 år är den hemmavarande föräldern föräldraledig. 

25 barn i åldrarna 3 år upp till 18 år har deltagit som intervjupersoner i studien. Det 
yngsta barnet fanns med i familjesamtal redan som spädbarn. Ytterligare barn har varit 
med vid familjesamtal utan att räknas som intervjupersoner (N=12). Eftersom studien 
pågått i flera år har barn deltagit vid flera tillfällen och blivit äldre. Nedan redovisas den 
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ålder barnet hade när barnet började delta i studien och uttala sig själva i intervjusam-
tal med medgivande från vårdnadshavare.  

Tabell 3:2 Deltagande barn, kön och ålder när de började delta i intervjuade samtal.

Pojkar Flickor
3 – 6 år 2 5
7 –11 8 4
12 – 15 3 1
16 – 18 2
Summa 15 10

Barnen hann under studien bli upp till tre - fyra år äldre än vad som anges ovan. När 
barnen citeras i texten anges den ålder barnet hade vid aktuell utsaga. Efterhand till-
kom fler barn som deltagare i studien i takt med att forskaren blev mer känd i famil-
jerna och barnet uppnått ålder, mognad eller intresse för att delta. 

Etiska hänsynstagande 
Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund (Dnr 2012/459). 

Bärande i studien har de återkommande intervjusamtalen med deltagare varit. De 
innebar många dagar av resor (70-tal resor) där jag i de allra flesta fall besökt familjer 
i deras hem (80-tal hembesök). Av sekretesskäl avslöjas deltagarnas hemorter inte i 
studien och heller inga andra detaljer som kan ge ledtrådar som kan avslöja vilka som 
är deltagare i studien. 

Intervjuerna pågick mellan en halvtimme upp till flera timmar. Det hände att familjerna 
organiserade intervjutillfällen för var och en av familjemedlemmarna respektive ge-
mensamt. Det hände också att ytterligare deltagare anslöt sig under tiden videoinspel-
ningen pågick. Sammantaget har inspelade minuter kunnat noteras men det har inte 
gått att hålla isär när enskilda intervjuer påbörjades och avslutades när då de många 
gånger går in i varandra.  Därför kan inte redovisa exakt antalet intervjuer men antal 
intervjutillfällena. Dessa uppskattas till sammanlagt 234 stycken i huvudstudien. 

Videoinspelning användes för dokumentation av intervjusamtalen. Samtliga intervjuer 
är videoinspelade förutom tio inledande samtal inspelade utan bild. Videoinspelning 
gör det möjligt att i efterhand kunna följa vem som säger vad när flera personer deltar 
och att lättare höra vad som sägs och förstå ordens mening när sammanhanget för 
samtalet kan ses. Särskilt viktigt kan detta vara vid barns deltagande. Min erfarenhet, i 
denna studie och i tidigare studier, är att det verkar som närvarande av kamera och in-
spelning, se nedan, underlättar barns medverkan och fokusering i samtalen (cf. Olsson, 
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2007, 2010, Olsson och Kläfverud, 2017). Med hänsyn till deltagarnas integritet är alla 
inspelningar transkriberade av intervjuande forskare. Allt är verbatimt transkriberat. 
Därvid påbörjades också ett systematiskt analysarbete som i skrivande stund är fort-
satt pågående. Innehållet i de transkriberade intervjuerna analyserats tematiskt och 
berättelser och citat lyfts fram i materialet (Braun och Clarke, 2006). 

Deltagande barn tillfrågades om deltagande i studien av sina föräldrar.  Undantaget är 
en ung man som vid 7 års ålder själv anmälde sitt intresse efter att ha lyssnat på mig 
på en anhörigträff. Modern stöttade honom i att komma fram till mig och anmäla sig.  
Deltagande minderårigas barns föräldrar har både formellt och praktiskt tagit stort 
ansvar för barnens deltagande. Intervjua barn låter sig inte göras med några snabba 
entréer och träffar. Detta kräver mycken förberedelse och motiveringsarbete. Barnen 
har fått förklarat för sig, att de har viktiga erfarenheter som andra barn kan ha nytta 
av när deras föräldrar ger sig iväg på utlandstjänst. Flera av barnen hade tagit del av de 
böcker som numera finns för barn i ämnet. Jag har som ansvarig forskaren informerat 
och lovat barnen att det som publiceras i forskningen inte kommer kunna härledas 
till någon av dem personligen, och att om namn används, dessa inte är deras verkliga 
namn eftersom det är hemligt vilka barn och föräldrar som deltagit i forskningen. 

Alla inspelningar och icke-avidentifierat material förvaras på separata hårddiskar och 
inlåsta i säkerhetsskåp som ingen mer än berörda forskare har tillgång till. I praktiken 
är detta jag och den som är ansvarig för datastödet fil.dr. Sven-Erik Olsson (kollega och 
make). Med hänsyn till deltagarnas integritet, har jag själv transkriberat allt. Detta har 
tagit tid och kraft samtidigt som det givit mig möjlighet att fullständigt koncentrera sig 
på det som sägs och hörs i intervjuerna varvid analysarbetet förstärkts. 

Dialogiska intervjusamtal med barn
Dialog bygger på ömsesidig respons och följsamhet till vad som växer fram i sampel 
och utsagor liksom i rummet och de sammanhang dialogen äger rum. Som forskare 
uppträder jag inte som ensidig utfrågare utan jag bjuder på mig själv och formulerar 
frågorna när och hur som det verkar passa in i sammanhanget med utgångspunkt i den 
narrativa ansatsen: – Berätta... ! Eller med öppna frågor som t.ex.: – Vad? Hur? När? 
Var? Vem? Som stöd hade jag förberett vilka områden som kunde vara intressanta att 
utforska men var redo för att lyssna på de verkliga experterna, vad deltagarna själva 
ville dela med sig. Arbetssättet kunde till en början kännas för annorlunda för en del 
deltagare. Jag kunde då känna respons av växande otålighet om ”När ska hon egent-
ligen börja intervjua?”. Deltagaren hade då förväntat sig en mer utfrågande form. Jag 
lärde mig förklara och introducera bättre om studiens upplägg och arbetssätt. Barn 
kunde också uttrycka förväntan om fler mer precisa frågor, vilket de då fick, men kun-
de också vara tydliga i att de ville prata med mig om något helt annat än vad jag hade 
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förväntat mig. Det vara bara att följa med och se vad som utvecklade sig. T.ex. pojke, 7 
år, som mitt i samtalet avbryter sig och frågar:

Pojken: – Hur långt hår har du egentligen? Det ser man ju inte egentligen 
eftersom du har de där flätorna. 

AM: – Nej, om jag släpper ut det blir det mycket längre. Det kan vi göra 
sen om du vill Ända ut - till hit [visar långt ner på ryggen]

Pojken: – Ja, nästan.

[båda skrattar]

AM: – Det blir så besvärligt att ha det hängandes, det är därför jag har det 
i flätor – det kommer iväg och fastnar överallt.

Pojken: – Vad var det för mer frågor du ville ställa?

Så var han tillbaka igen – fokuserad i intervjun.

Barnen bestämde själva om när och var de ville intervjuas, med eller utan förälder 
närvarande, hur vi skulle sitta och vad som skulle användas inklusive inspelningen med 
video. I relation till vissa barn visade sig intervjuerna bli bättre när mina frågor omfor-
muleras av närvarande förälder. För att trygga mig själv, och de föräldrar som ville se 
vad jag skulle fråga om, hade jag med mig en checklista till samtalsguide i handväskan. 
För min egen del var det för att jag ville säkra att vi kommit in på de områden jag be-
dömt vara viktiga att komma in på. De var inte alltid möjligt ändå. Barn kunde ha helt 
annorlunda idéer om vad som skulle berättas om. Första gångerna jag träffade barnen 
hade jag med mig ritblock och färgpennor i väskan. Min tidigare erfarenhet av att 
samtal med barn i forskningssammanhang var att barn kan vilja rita samtidigt som de 
pratar (Olsson, 2007). Inte i denna studie. Här var det endast tre yngre barn som nap-
pade på den idéen. Också när barn ritar kan en närvarande förälder göra och se annat 
i samtalet än vad jag gör/gjorde. En mamma avslöjade t.ex. att hon noterat i dotterns 
ritande något som jag helt missat och inte undrat över:

- Förra gången ritade hon en svensk flagga och ett stort svart moln. Jag 
tänkte skit, men det var ju ni som pratade så jag ville inte lägga mig i. 
(Hemmavarande partner med små barn hemma)

Med denna kommentar har jag också lärt mig att jag tydligare behöver komma överens 
med föräldrar deras rätt att bistå mig och hantera vad de noterar i intervjusituationer.
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Mindre barn (- 6 år) kunde lyckas att med sina lekar och sin iver, få mig att glömma bort 
mitt ärende och vad det var jag egentligen skulle tala med dem om. Samtidigt kunde 
all lek och stoj plötsligt få mer allvarsamma inslag (som ovan exempel i ritandet), där 
barnen visade och uttryckte att de var helt på det klara med vad jag kommit för och 
vad jag undrade över. Som en flicka plötsligt drar till sig kameran och med allvarlig min 
säger först visandes sen med hög röst: 

– Jag vill inte att pappa ska vara död. Lyssna, jag vill inte att pappa ska 
vara död. JAG VILL INTE ATT PAPPA SKA DÖ.

Barn, som inte tidigare velat bli intervjuade, kunde med tiden också vilja ansluta. T.ex. 
överraskande yngste sonen i en familj som jag besökte för tredje gången, att han ville 
bli intervjuad ensam. Han var då 6 år. Intervjun i sin helhet finns återgiven i ett bokka-
pitel som finns i fulltext på Högskolan Kristianstads diva-portal (Olsson, 2017). 

Barns uppmärksamhet och fokus på deltagandet i intervjusamtalen verkar öka genom 
att samtalen videoinspelades. Det var också min erfarenhet från tidigare studie där jag 
intervjuat barn (Olsson, 2007).  – Jag vill ha en riktig egen intervju, sa ett barn när hon 
bad om att bli intervjuad med inspelning och mikrofon i sitt eget rum.

Inför att vi skulle börja intervjusamtal, bad jag barnen hjälpa mig med att sätta upp 
kamerorna. På något sätt lyckas jag aldrig riktigt själv kunna rigga upp de båda kame-
rorna, finna eluttag och allt, utan jag behöver barnens hjälp. Barnen är alltid välvilliga. 
De kunde före intervjusamtal också vilja leka med kamerorna, t.ex. pröva hur de fung-
erade, men när det verkligen gällde, när intervjun startade inför kameran, då koncen-
trerade sig vanligtvis barnen.  Två kameror används alltid samtidigt i syfte att säkra att 
inspelningarna verkligen fungerar. När ett barn efteråt ville se på inspelningen, kunde 
den andra kameran fortsätta spela in varvid också barnets kommentarer till det sedda, 
kom med. 

Min erfarenhet är att yngre barn lätt kan bli uttröttade av koncentrationen och frå-
gorna, så det gäller att ”smida medan järnet är varmt” det vill säga passa på medan 
förutsättningarna fortfarande finns och då inte ha för många frågor, vilket det lätt ändå 
kan bli (se bifogade intervjuguider och se (Olsson, 2007). Plötsligt kan barnets intresse 
flyttas till något helt annat och det gäller att följa med. Intervjuaren kan aldrig veta vad 
som dyker upp i nästa samtalsämne eller aktivitet som barnet föredrar, kanske något 
som blir helt avgörande för intervjuns fortsättning.  

Efter det inledande samarbetet med kamerauppställningen kan de viktigaste frågorna 
behöva ställas för att barnens svar verkligen ska komma med, men det kan också vara 
så att barnet har något helt annat på hjärtat som barnet hellre vill tala om. Här gäller 
det att gilla läget och följa med in i barnens värld. Det var ju för att lyssna på barnets 
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perspektiv som jag ville träffa och intervjua barnet. Gällde att känna in när och om 
några av de frågor jag hade med mig kunde ställas i det aktuella samspelet med barnet.  
Äldre barn bad jag berätta utifrån olika öppna frågor. Detta fungerade bäst på ton-
åringarna vars berättelser flödade medan yngre skolbarn behövde följdfrågor för att 
berätta mer och vidare. Kan handla om att barnen förväntades berätta om något som 
väckte upp känslor och tankar som de äldre barnen hade lättare att tala om och han-
tera medan de yngre skolbarnen sa sig helst vilja skjuta undan, gömma och glömma. 
Samtidigt hade deltagande barn en vilja att bidra till forskningen, de ville kunna berätta 
och hade stor uppmärksamhet på mig – och omsorg:

Flickan, 11 år [viskar]: – Du ser ledsen ut.

AMO: – Gör jag det.?

Flickan: – Ja.

AMO: – Jag är bara allvarlig [skrattar]. Nu ska jag ta nästa fråga… 

Flickan: – Så vi blir glada igen!

Som intervjuande forskare kände jag ett stort ansvar i att lyckas med att underlätta för 
barnen att uttrycka det som de ville berätta om, med respekt för barnen rätt till del-
tagande och med omtanke om barnens bästa och välbefinnande. För att detta skulle 
lyckas var jag beroende av barnens att barnen ville deltaga liksom barnens föräldrar 
och deras omsorger om barnen, men också att barnen var tålmodiga med mig och 
mina frågor. Som t.ex. nedanstående flicka, 9 år första gången när jag möter henne: 

Flickan: – Vad konstiga frågor du ställer?

AMO: – Ja, flera stycken. – På vilket sätt tycker du att de är konstiga?

Flickan: – Ja, men du ställer frågor om allt. Jag trodde det bara var några 
enkla frågor och sen var det klart. 

AMO: – Om det var en enkel fråga, vad skulle det vara då?

Flickan: – Vad vet jag – enkelt! 

AMO: – Jag ska försöka komma underfund med hur det är att vara barn]
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Flickan: – [har du aldrig varit barn? [Skrattar]

AMO: – Jo, men jag hade ju ingen mamma eller pappa som jobbade i det 
militära.

Flickan: –Nähä.

AMO; – Och då fanns inte det där med]

Flickan; – [krig?

AMO: – Då fanns inte]

Flickan; – Krig!

AMO: – Nej, just då fanns det inte. Inte så många i Sverige som varit med 
om det du är med om, faktiskt.

Flickan: – Jag hörde att du frågade min bror om han kände någon som 
också hade förälder som också skulle iväg.

AMO; – Ja. Ska jag fråga dig om det också?

Flickan: –Ja.

AMO; – Känner du någon som…?

Sen kom vi igång igen, men efter en stunds samtal avbryter sig flickan 
och frågar:

Flickan: – Du spelar in det här nu? [skrattar]

AMO: – Ja. Det är bara till mig.

Flickan: – Ja, men ändå]
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AMO: – [Det är bara att säga till om det är något som du inte vill ha med 
i inspelningen så tar jag bort det sen. Om det är något du sagt – då tar 
jag bort det.

Flickan: – Är det bara för dig du kommer inte visa det eller säga det eller 
något.

AMO: – jag måste ju i slutänden skriva om vad barn säger, barn som har 
föräldrar som åker iväg. Jag ska skriva en bok eller något. 

Flickan: –Oj.

AMO: –Så någonstans ska jag skriva. Men jag får inte skriva att det är 
[flickans namn] som sagt det eller din bror.

Flickan: – OK.

AMO: - Utan då kanske jag ]

Flickan: – [att jag är en pojke och han är en flicka [skrattar]

AMO: – Ja, så kan jag göra. Eller så kan jag säga att någon sa eller]

Flickan: – [för jag vet inte om min kompis tyckte det var okay att jag sa det 
där, men det var för att hon sa det. Vet inte om det är okay att hon ska 
komma in på det här men det var vad hon sa till mig 

AMO: – Det viktiga när du berättar det här]

Flickan: – [att hon inte ska vara orolig. 

AMO: – Precis och att hon frågade dig – det är viktigt-

Flickan: – Så hon får inte reda på det?

AMO: – Nej, det är bra att barn finns för andra barn, att du finns för 
henne är ju väldigt fint ju och viktigt att veta, att barn pratar sinsemellan.
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Ovanstående är också ett exempel på att forskningen innebar att hålla etiken levande. 
Jag rörde mig såväl inom det militära systemet som privata sfärer där det var viktigt att 
ta hänsyn och värna om deltagarnas integritet.

Jag träffade alla deltagande barn i familjernas hem med undantag från två barn som 
respektive mamma skjutsade till hemortens hotell, där jag befann mig. Vid samtliga 
intervjutillfällen hade föräldrarna informerat och motiverat barnen till deltagande. 
Föräldrarna underlättade genomförandet av intervjusamtalen genom att förbereda 
barnen och finnas till hands och ge service med vad som kunde behövas för att un-
derlätta genomförandet. Deltagande soldater, veteraner och deras anhöriga, främst 
hemmavarande partners, har bjudit på skjuts av barn eller forskare till och från hotell, 
järnvägsstationer och andra platser, tidschema för intervjuer, plats och rum till förfo-
gande för intervjuer, fika och andra måltider i samband med intervjuerna, nyrekryte-
ring av deltagare i forskningen och egen medverkan i studien. Utan detta engagemang, 
denna service och välvilja hade det inte varit möjligt att involvera berörda familjer och 
än mindre berörda barn i studien. Inte minst därför att familjerna är bosatta på olika 
orter i södra och mellersta Sverige. 

Analysarbete i samforskning
Såsom är vanligt i aktionsforskning, har studien innehållit cykler av upprepade faser av 
datainsamling, analys och skrivande (Greenwood och Levin, 1998). Jag har växlat mel-
lan de olika faserna och rört mig däremellan i flera turer. 

I samband med transkriberingen, har jag successivt sorterat och sökt skapa ordning 
dels utifrån studiens frågeställningar, dels ett 80-tal olika kategorier och/eller teman 
som identifierades, se nedan. Innehållet sorterades också utifrån de olika faserna i 
missionscyklarna respektive i vilken fas den militära insatsen var i vid berättandet. 
Särskilt fängslande företeelser, moment eller exempel för forskningsdeltagare och/
eller mig som forskare och/eller utifrån tidigare forskning och resultat, analyserades 
särskilt. 

Vid genomläsning av transkriptionerna har också utifrån vad som där noterats samlats 
och konstruerats i subkategorier och kategorier som samlats i tematiska områden, 
det vill säga att kondensera och sammanfatta innehållet liknade vad som är brukligt i 
innehållsanalys (jfr. Elo och Kyngnäs, 2008). I detta har utdrag och citat ur deltagares 
berättelser valts ut utifrån vad som bedömts vara representativt och som väl illustre-
rar innehållet i aktuellt tema i rapporterna (se Braun och Clarke, 2006). Vid renskriv-
ningen av använda citat har dessa rensats från vissa uttryck (t.ex. ”äh”) och vid behov 
gjort språkliga justeringar.



53

Rapportskrivandet
I rapporterna eftersträvar jag att göra deltagarnas egna röster hörda dvs. att deras ut-
sagor och yttranden kommer fram. Då tar jag hjälp av citat för att få så autentiska skild-
ringar som möjligt om vad som förmedlats. Samtidigt ska deltagarnas identiteter och 
integritet skyddas såväl av forskningsetiska skäl inklusive sekretess- och säkerhetsskäl. 
Vad som redovisas ska inte kunna spåras direkt till någon källa samtidigt som utsagor, 
förhoppningsvis, ska kunna kännas igen av deltagare. Avvägningar har varit många i val 
av vad som ska förmedlas, omskrivas eller vävas in i berättelser och utsagor. När citat 
används återges dessa huvudsakligen såsom deltagare formulerat sig. Det kan vara så 
att vissa uppgifter har utelämnats eller att vissa delar har omformulerats för att säkra 
sekretess och integritet. Berättelser kan ha komprimerats eller sammanfogats av flera 
utsagor när flera uttalat sig liknande om något.

– Man måste tro på det man gör. Du ska skriva en rapport. Hade du tänkt: 
–Jamen, det här kommer aldrig gå, jag är sämst, jag vet inte hur eller vad 
jag ska skriva om. Vad hade det blivit? Man måste gå in med: – Jaha, nu 
ska jag göra det här och jag vet att jag klara av det! Annars kommer du 
ingen vart. Likadant med att åka till Afghanistan (Pojke, 16 år)
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KAP. 4 SAMTLIGA RAPPORTER OCH DERAS 
INNEHÅLL
Forskningsresultaten redovisas i en rapportserie om fem rapporter. Forskningsrappor-
terna skrivs för en bred publik; till anhöriga; till soldater och veteraner; till alla inom 
det militära systemet och som är i samverkan med det militära; men också alla dem 
som arbetar i samhälleliga organisationer och särskilt den personal som i olika sam-
manhang möter soldater och veteraner, deras anhöriga inklusive barn och barnbarn 
före, under och efter insatser eller senare i livet. 

Rapport I inleds med en orientering inom forskningsområdet, idéer och teoretiska 
utgångspunkter som studien baserats på liksom reflektioner och slutsatser som görs 
inom studien. Den inledande orienteringen efterföljs av presentation av själva stu-
dien och dess genomförande. Därefter följer empiriska avsnitt med soldater respek-
tive anhörigas berättelser om motivet och beslutet om att delta i mission.  I soldaters 
berättelser ingår vad som motiverar till yrket och att delta i missioner. Motivationen 
samskapas i något som kan ses som ett sammanflätat nätverk av önskningar och för-
hoppningar, förväntningar och krav som kommuniceras i interaktionen mellan per-
soner i soldatens nätverk och flera olika kontexter som omger soldaten. Obalans i 
samspelet kan leda till att soldaten upplever längtan tillbaka till missionstillvarons sam-
manhang med förutsägbarhet i vad som förväntas av deltagarna, med arbetsuppgifter 
som känns meningsfulla. Utan denna värker ”missionsgiftet” och ”missionstarmen” 
suger hos utlandsveteranen till att delta i fler missioner. Familjemedlemmarna berät-
tar om hur interaktionen inom familjen påverkats på gott och ont. Resultaten tyder 
på att ju mer soldaten förmår att involvera och förklara för sina anhöriga om vad som 
är på gång samt motivera sig själv och sina anhöriga att lyssna på och beakta varan-
dras perspektiv, desto bättre förutsättningar för lyckad insats för såväl soldaten som 
de hemmavarande anhöriga. Här belyses även de känslor av saknad som de anhöriga 
berättar om, som kan bli svåra att bära när saknaden kombineras med oro för solda-
tens säkerhet och hur den egna förmågan hemmavid ska räcka till, särskilt om något 
oönskat skulle hända. 

Avgörande i alla skeden och faser vid anhörigs deltagande i internationell militär in-
sats, är att de anhöriga har goda förutsättningar och kommunikationsmedel för att 
kunna kommunicera som familj i relation till varandra. Tillsammans med familjerna 
behöver det militära systemet göra anpassningar och utveckla lösningar som gör att 
kombinationen arbete – familj underlättas för de försvarsanställda då de förväntas 
kunna utöva föräldraskap och anhörigskap på distans. Par och familjer kan komma att 
ha svårt att hålla isär vad som handlar om de yttre förhållandena och vad som handlar 
om deras inre processer och relationer. Detta kan förebyggas genom: 
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1. Att det militära systemet underlättar för soldaterna att upprätthålla rela-
tionell kontakt med sina anhöriga inklusive att kontakten kan upprätthållas 
på ett integritetsäkert sätt under såväl förberedelsetiden som insatstiden.

2. Att anhöriga tidigt informeras och erbjuds att bli insatta i vad en militär in-
sats innebär och varför den görs; i vilka insatsförhållandena, inklusive ar-
bets- och levnadsvillkor, som väntar soldaten; vad som kan utvecklas under 
insatsen inklusive egna responser och de som kommer från andra i omgiv-
ningen. Tips kan ges om hur dessa kan förebyggas och mötas.

3. Att soldaten uppmuntras och erbjuds stöd i att förbereda och samtala med 
sina anhöriga i god tid före insats samt fortsättningsvis vid behov under och 
efter insats. Detta kan ske genom att närmaste befäl håller sig underrättad 
om utvecklingen därhemma för varje enskild underställd soldat och ta olika 
tillfällen i akt till att fråga och tala om de anhöriga och att vara anhörig. (Ols-
son, 2018a)

Rapport II fokuserar på den kommunikation som soldaterna och deras anhöriga har 
med varandra när soldaten genomför internationell militär insats. I rapporten redovi-
sas olika responser som familjerna kan samskapa i samband med att familjemedlem 
ska och deltar i mission. Genom ömsesidig kommunikation kan de upprätthålla käns-
lan av närhet till varandra, trots avstånd. Dels håller de varandra informerade, dels 
bekräftar de varandra känslomässigt i samtalen. Olika strategier används om när, var, 
hur, vad och vem soldaten kontaktar respektive hur hemmavarande anhöriga håller 
kontakt. Hänsyn tas till säkerhet och integritet.  Kontakt upprätthålls i telefonsamtal, 
främst privata mobiltelefoner när så medges, och sociala medier kompletterat med 
paketförsändelser och brev, samt i begränsad omfattning, videokamera indirekt eller 
direkt (SKYPE). Alla soldaters möjligheter att på ett integritetsskyddat sätt och regel-
bundet kunna kommunicera med sina anhöriga i hemlandet, behöver säkras. Funge-
rande kommunikation handlar om teknologi men också om att kunna hålla ömsesidigt 
levande samtal. Utbildning och träning i dialogiska samtal, kan med fördel ingå i förbe-
redelserna inför deltagande i insats. Slutsatser och förslag i rapport II:

1. Prata om och utforska den egna kommunikation och beslutsfattande i fa-
miljen. Kom överens om hur delaktiga ni vill, och kan, bli i varandras tillvaro. 
Involvera barnen, också individuellt, i dessa samtal om samtal och kontak-
ter. Upprepa dessa metasamtal om er kommunikation då och då. Det kan 
utvecklas och bli helt annorlunda än man tänkt sig.

2. Försvarsmakten som arbetsgivare behöver öppna upp än mer, bli redo för 
att lyssna in vad anställda och deras familjer har för förslag för att förbättra 
samarbetet och komma överens om vilka ömsesidiga anpassningar som kan 
behöva göras för att förstärka varandra och göra varandra bättre för solda-
ten och berörda anhöriga.
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3. Soldaternas tillgång till fungerande kommunikation, både teknologiskt och 
mellanmänskligt, har avgörande betydelse för utvecklingen i familjen och 
familjemedlemmarnas välmående och kapacitet. Soldatens rätt till integri-
tetsskyddade regelbunden kommunikation behöver därför säkras liksom 
att utbildning och träning i dialogiska samtal ingår i förberedelserna inför 
deltagande i insats för soldaten och för intresserade familjemedlemmar.
(Olsson, 2018a)

Rapport III belyser att indelningen i faserna före – under – efter är en kraftig förenk-
ling av vad som utvecklas för deltagande familjer i samband med att familjemedlem 
deltar i internationell militär insats. I den insatscykel av responser som denna studie 
redovisar, ingår femton faser: (1) Före för-missionen; (2) Förmissionen; (3) Strax före 
avfärd; (4) Avfärd; (5) Direkt efter avfärd; (6) Före första perioden av leave; (7) Under 
första perioden av leave; (8) Efter första och före andra perioden av leave – mellan; (9) 
Under andra perioden av leave; (10) Efter andra perioden av leave; (11) Avslutning: (12) 
Hemkomst; (13) Återvändande; (14) Efter; (15) Senare.  Denna modell av responscykler, 
bygger på svenska truppförbands rotationstid om sex månader och svenska Försvars-
maktens program för vad som internationellt kallas Rest and Recuperation (R&R), vila 
och återhämtning, med erbjudande om åtminstone två perioder av leave dvs. tillfäl-
liga hemresor från utlandet för soldaten. Studien visar att i de deltagande familjerna 
ses syftet med leave-perioder inte främst som vila och återhämtning för soldaten utan 
för hela familjen, och också avlösande och förstärkande de hemmavarande anhörigas 
insatser på hemmafronten. 

Rekommendation till Försvarsmakten: De anhöriga berättar att de har förberetts och 
informerats av Försvarsmakten om hur deras soldater kan komma reagera när de kom-
mer hem. Detta för att de anhöriga bättre ska förstå ”sin” soldats reaktioner.  De ef-
terlyser också information om vad som kan bli ”normala” reaktioner och responser 
hos dem själva som hemmavarande anhöriga och hur de tillsammans med soldaterna 
kan förebygga, undvika och hantera oönskade konsekvenser. Denna rapports huvud-
budskap om insatscyklernas normala faser och cykler av responser, rekommenderas 
spridas och skapa underlag för vidare reflektioner i syfte att göra berörda mer varse 
om vad som ”normalt” kan utvecklas och hur detta kan hanteras. 

Delstudiens slutsatser är att de återkommande perioderna av leave har avgörande 
betydelse för insatsens genomförande och för att upprätthålla levande relationer och 
kommunikation på distans såväl ur soldatens som och hemmavarande anhörigas per-
spektiv. Perioderna av leave går ingalunda obemärkt förbi och behöver särskild upp-
märksamhet såväl från Försvarsmaktens sida i relation till soldater och deras anhöriga 
som från de berörda anhörigas sida i relation till varandra och andra i omgivningen. 
Utvecklingen av insatscyklens responser under svenska truppförbands rotationstid om 
sex månader och svenska Försvarsmaktens program för vad som internationellt kall-
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las Rest and Recuperation (R&R), vila och återhämtning, med erbjudande om tillfälliga 
hemresor för soldaten under pågående insats. Studien visar att ur familjerna perspek-
tiv, ses syftet med leave-perioder inte främst som vila och återhämtning för soldaten 
utan för hela familjen, innebärande avlösning av och förstärkande av de hemmava-
rande anhörigas insats på hemmafronten. (Olsson, 2018c)

Rapport IV belyser det sociala och dialogiska anhörigstödet vid genomförande 
av militära insatser i den utvidgade familjens perspektiv inklusive soldaten 
som familjemedlem. Svensk soldaten har ansvar att informera och involvera sina an-
höriga. Försvarsmaktens anhörigstöd är ett viktigt led för att soldaten både ska lyckas 
med att kombinera att vara omtänksam anhörig och samtidigt fullgöra sin uppgift som 
soldat fokuserande på insatsuppdraget. Försvarsmakten organiserar sitt anhörigstöd 
med viktiga lokala anhörigsamordnare som bas, bjuder in till arrangemang som anhö-
rigträffar, publicerar anhöriginformation och erbjuder anhörigstöd genom avtal med 
idéburna organisationer som har medlemsnytta som främsta drivkraft och som drivs 
av och för soldater, veteraner och/eller anhöriga. De par som deltagit i utbildningen 
PREP som Svenska Soldathemsförbundet tillhandhåller, rekommenderar deltagande 
till andra. Anhörignätverket Invidzonen, erbjuder ett flexibelt stöd till partners, barn 
och föräldrar till soldater inklusive stöd till soldater i deras roll som anhörig. Inom Fa-
miljezonen utvecklas coachande stöd till föräldrar och barn. Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarna (SVF) och Svenska Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) 
erbjuder främst stöd till soldaten/veteranen. Försvarsmakten anhörigstöd präglas av 
erbjudande om stöd med förebyggande och involverande inriktning. Utbudet behö-
ver vara varierat då behov och efterfrågan skiftar över tid inom insatscyklen och är 
olika beroende av om du är partner, barn, förälder eller syskon till soldaten. Under 
förmissionen rekommenderas införande av tidig anhörigträff för att mobilisera för-
beredelser också på hemmafronten. Soldaten rekommenderas bjuda in till egna per-
sonliga nätverksmöten med sina anhöriga för samtal och information om kommande 
insats och överenskommelser om strategier för kommunikation och samarbete. Befäl 
rekommenderas att regelbundet lyfta anhörigaspekten och under pre-missionen bju-
der in till nätverksmöten med den egna gruppens/enhetens soldater/arbetskamrater 
tillsammans med sina respektive intresserade anhöriga i syfte att dessa ska lära känna 
varandra inför insatsen underlättande vidare kontakt och mobilisering av ömsesidigt 
stöd vid behov. Försvarsmaktens egna anhörigträffar rekommenderas bli mer dialo-
giska dvs. att förutom enkelriktad information till de anhöriga också erbjuda former 
som underlättar att ställa frågor och samtala om aktuella frågor. Anhöriga önskar att 
anhörigträffarna också ska erbjuda möjlighet att lära känna den egna soldatens arbets-
kamraters anhöriga, när det inte tidigare ordnats på annat sätt. Innehållsmässigt är 
det viktigt att anhörigträffarna både informerar om det militära OCH om vad anhöriga 
kan förvänta sig som anhörig och göra för att hantera och förbättra sin egen situation. 
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För att soldaterna ska kunna vara iväg från hem och familj på militära insatser krävs att 
soldatens anhöriga har kapacitet och förmåga att mobilisera och hantera hemmafron-
ten. Familjen rekommenderas att tillsammans med soldaten utveckla strategier för 
kommunikation som kan överbrygga det fysiska avståndet skapande närhet på distans 
underlättande både att hålla relationer och ömsesidigt stöd levande. Det militära an-
hörigstödet har kompletterande och mobiliserande orientering. Stödet behöver vara 
varierat och i samklang med utvecklingen av soldaternas familjeliv – de moderna fa-
miljernas förändringar.  Idéburna organisationer, organiserade av och för medlemmar, 
kan antas ha bra förutsättningar för följsamhet i utvecklingen av sina medlemmars be-
hov och intressen. Kombinationen att Försvarsmakten erbjuder anhörigstöd i egen regi 
med lokala anhörigsamordnare som nyckelpersoner, och i samarbete med idéburna 
medlemsorganisationer, som drivs av soldater, veteraner och/eller deras anhöriga, gör 
att utbudet kan anpassas till vad som i tiden efterfrågas och behövs. Avgörande är att 
se soldaten och utlandsveteranen som familjemedlem i sin utvidgade primära familj. 
Det är det ömsesidigt samarbete med och mellan dessa anhöriga som gör det möjligt 
för soldaten ska kunna delta i insatser långt hemifrån och ha ett hem att återvända till.

Rapport V är denna rapport.
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KAPITEL 5 VUXNAS RÖSTER OM BARN OCH 
FÖRÄLDRASKAP
I detta kapitel tas upp några viktiga aspekter av utövat föräldraskap i relation till att 
vara anställd eller ha nära anhörig inom det militära och särskilt i samband med delta-
gande i internationell militär insats.

Föräldraskap i kombination med att vara soldat på insats

- Klokast hade kanske varit att inte ha så bråttom att skaffa barn när vi 
träffades – att han skulle kunna åkt och jag hade fortsatt jobba. Hade inte 
varit någon fara att vänta två år. Vi resonerade i ett femårsperspektiv. Han 
måste åka inom 5 år och vilket är jobbigast, att ha ett barn som är ledset 
för att pappa inte är hemma eller att vi lider lite grann hellre än han. Vi 
kunde suttit med en 4-åring, som tycker det är hemskt, och att vi värsta 
fall satt med två barn, att vi bor i en villa eller inte, i en lägenhet och sen 
är det snö och … (Hemmavarande partner, barn 10 månader och fadern 
iväg)

Att till fullo uppfylla allt det barn behöver i relation till sina föräldrar är inte möjligt på 
distans, men mycket kan göras också på distans när det gäller att skapa ”närhet tvärs 
över avstånd” (Pistole, 2010) och relationellt utrymme (Hedegaard Heiselberg, 2018) 
mellan förälder-barn.  I att utveckla och underlätta Föräldraskap på distans krävs sats-
ning på förberedelser och fungerande kommunikation både relationellt och teknolo-
giskt. Vad som görs i förberedelser, eller inte, kan komma bli helt avgörande för vad 
som utvecklas mellan barn och föräldrar både under och efter insatser. Grundläggande 
för att den försvarsanställde föräldern ska kunna lämna barnet för insats, krävs att 
barnet också ha knutit an till annan vuxen än den förälder som ger sig iväg ut på insats, 
och att denne anknytningsperson är beredd att ta sig an barnet i förälderns frånvaro. 

När det gäller den praktiska behov, fysisk närhet och kontinuerlig känslomässigt sam-
spel så måste någon annan närstående till barnet som finns på hemmaplan träda in 
den förälders ställe som är iväg, i svenska sammanhang vanligen den hemmavarande 
föräldern. Samtaget krävs förberedelser och ömsesidiga överenskommelser och pla-
ner för både hur samarbetet ska upprätthållas och hur de olika familjemedlemmarna 
vill och har möjlighet att kommunicera. De vuxna är ansvariga för att också involvera 
barnen i detta liksom i utvärdering och kontinuerlig anpassning till vad som senare 
visar sig behöva korrigeras. Se tidigare rapporter och särskilt rapport II om kommuni-
kationen (Olsson, 2018b).

Observera att anknytningsrelation är ömsesidig. Avbrott drabbar både barn och för-
äldrar – också den person som ger sig av. För alla involverades bästa behöver anknyt-
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ningen hållas vid liv. Den nya teknologin för att kommunicera på avstånd, kan göra 
skillnad när samarbetet fungerar mellan hemmavarande och insatsdeltagande föräld-
rar. Genom de växande möjligheterna att digitalt kommunicera kan den frånvarande 
föräldern bli som närvarande trots de geografiska avstånden. En hemmavarande för-
älder, själv utlandsveteran, berättar:

- Fantastiskt med de nya telefonerna. Jag skickar varje dag på FaceBook 
ett eller ett par foton hemifrån och på vår dotter. Jag kan vara ute och gå 
och så ser jag, att han är online och då skickar jag: – Detta gör vi nu! Så 
lätt. Han tycker att det är viktigt så att han kan behålla någon slags an-
knytning. Nu har han ordnat så vi kan prata lite på SKYPE. Inför han kom-
mer hem. Igår så log hon lite t. o. m. mot pappa. Det kommer gå jättebra 
sen. Men vi får jobba på det där med anknytningen. Man tänker att hon 
ska knyta an och lära känna. Så slog det mig, men han har ju ingen anknyt-
ning han heller – inte på det sättet. Det gjorde ont. Han älskar ju henne 
men de har inte knutit ihop sig. I och med att hon skriker och gråter, när 
han kommer hem. Men det verkar vara jätteolika från barn till barn. Jag 
träffade en annan mamma i affären igår. Hon sa att deras son behöver 12 
timmar sen är pappa, pappa. Han är lika gammal som vår dotter. Hon är 
väldigt reserverad. Det har varit jättejobbigt för honom när han kommit 
hem. Han har missat hela henne första år. Han var hemma sex veckor när 
hon föddes, då hade han semester. Sen började han insatsutbildningen 
och var borta i veckorna. Och efter första veckan kände hon inte igen 
honom så började hon gråta när hon fick se honom. Och sen likadant 
när han varit hemma på leave. Hon är livrädd för honom. Efter tio dagar 
så kunde de gå upp ensamma och jag fick sovmorgon. De hade ätit lite 
frukost och tittat på Babblarna utvecklade för spädbarn – små snuttar på 
Babbla appen. (Till den närvarande dottern:) Det gillade du! 

Både pappa och mamma inom det militära

Det händer att båda föräldrarna arbetar inom det militära och kan vara aktuella för 
insatsuppdrag. Inte lika vanligt i Sverige som i USA där barn kan ha båda föräldrarna 
inom det militära och det händer att båda är iväg samtidigt (dual deployment (Petty, 
2009)). I Sverige berättas om att hänsyn tas och att föräldrar byter anställning, också 
inom Försvarsmakten, för att se till att inte båda samtidigt blir aktuella för utlandsin-
sats t.ex. genom att inte arbeta på samma förband som står i tur för utlandstjänstgö-
ring. Nedanstående ett samtal med två försvarsanställda, gifta med varandra och två 
små barn tillsammans. De står inför en stundande insats i Mali. Mamma till barnen 
åker denna gång. Båda är erfarna utlandsveteraner med flera insatser bakom sig. Detta 
är den första sedan barnen föddes.
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Fadern/soldat: – Vi är sällan borta båda. För tre år sedan så jobbade vi i 
samma bataljon. Vi kom fram till att vi inte kan båda två stå i beredskap 
för att åka utomlands. Det är inte ärligt för vi kan inte åka båda två om det 
skulle hända något, inte med två små barn. Av olika anledningar så valde 
jag då att byta till ett väldigt fördelaktigt arbete där jag jobbar periodvis 
intensivt och sen är ledig flera dagar. De få gånger som det inte fungerat, 
att vi varit borta båda två så har mina föräldrar hjälp till. Att en av oss åker 
på insats det ingår i vårt jobb.  Det är vårt jobb, vi har valt detta yrket och 
vi vill båda åka. Jag vill åka.

Modern/soldat: – Anledningen till att jag är den som åker nu är att den 
bataljon som jag jobbar på, åker till Mali. Jag har inte sökt aktivt – det är 
min arbetsplats som åker. Om två år är det din tur.

Fadern/soldat: – Då det finns en risk att när du kommer hem från Mali så 
påbörjar jag insatsutbildning till min nästa insats. Jag tror inte risken är 
så stor men det kan bli så.

Modern/soldat: – Jag tycker inte att det är konstigt Yrket är speciellt. Vi 
trivs ju med det. Det är inte ett jobb som att sätta sig någonstans, göra 
ett jobb och sen åka hem efter 8 timmar. På något sätt så passar det oss. 
Båda är i det. Det jag är mest orolig för det är ju när man kommer hem. 
Jag är helt övertygad att det inte är några konstigheter medan man är 
iväg utan det är när man kommer hem när [makens namn] och barnen 
har skapat sig nya rutiner utan mig. Hur ska man komma in i det? Det blir 
det jobbigast. Samtidigt som man har skuldkänslor. Man får frågan hela 
tiden: –Va, måste du åka? Nej, egentligen inte, jag hade säkert kunnat 
sagt, att jag inte kunde. Men jag vill detta.

Som uttrycks i ovan citat, är förälders beslut att delta i insatser, som innebär att vara 
länge och långt borta från sina barn, ingalunda något enkelt beslut, och även om det 
är noga övervägt och ingår i deras yrken, kan det ändå växa ambivalenta känslor. Sär-
skilt kan försvarsanställda kvinnor med minderåriga barn som deltar, känna sig och bli 
ifrågasatta, eftersom det fortfarande inte är så vanligt i Sverige.  

Forskning i USA, har inte funnit att barn blir mer negativt påverkat av att mödrar är 
iväg än av separationer fäder i samma ärende. Avgörande är föräldrarna attityd och 
beteende vid aktuella separationer. Deras inställning och uppträdande ger de mest 
signifikanta effekterna på barnen. Dessa resultat förminskar inte mödrars viktiga 
roll i barns utveckling och det talar för fäders betydelse för sina barns välbefinnande. 
(Applewhite och Mays, 1996)
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Förutsättningen för att kunna lämna barnet, är att barnet har tillgång till den andre för-
äldern som anknytningsperson och/eller någon annan som kan träda in i dennes ställe.  

Barn- och familjeplanering

I denna studien har också framkommit att föräldraskap och familjeplanering av barn, 
spelar stor roll för om och när soldat vill och kan genomföra insats. 

- Ja, det är en sådan sak att vi inte har barn trots att vi är 35 år gamla, det 
handlar väldigt mycket om hans jobb, att vi liksom valt bort det. Jag tror 
att min man håller med om det – jag vet, att han håller med om det. Det 
har liksom på grund av att han är borta så mycket så har det inte varit 
läge liksom. Vissa dagar kan jag tycka att det är rätt okay. Vissa dagar kan 
jag känna mig bitter på det – bitter är fel ord, men att det är lite orättvist. 
Ibland resonerar jag, nej alla kanske inte ska ha barn. Vi har många barn 
i vår bekantskapskrets. Min man har en brorson och så där det är kanske 
så att vi inte ska ha egna barn, jag vet inte riktigt – nu känns det som – nu 
har det gått så många år… (Hemmavarande partner)

Valet att delta i militära insatsdeltagande som soldat kan göra att soldaten anser sig 
olämplig som förälder och vill avstå från barn även när hemmavarande partner vill ha 
barn. Det kan också vara den hemmavarande partnern som menar att barn och jäm-
ställt föräldraskap inte kan kombineras med internationella militära insatser. 

– Det är det som är grejen. Jag kan inte hindra honom så länge jag bara 
har mig själv att ta hand om. Det är väl det jag har sagt att så länge det 
bara är han och jag, så har jag inga bekymmer med att han åker. Då är 
det inte så stort. Men den dagen vi planerar att skaffa barn eller har barn 
ihop, då behöver vi varandra mer och då kanske vi kommer ifrågasätta 
om det är värt det. Genom att jag är aktiv inom Invidzonen så ser jag ju 
mycket om detta, av de som har småbarn som åker iväg. Jag har stöt-
tat en hel del dem som har barn eller som väntar bara. Det är mycket 
frågor som snurrar och det påverkar ju ett barn att en förälder är borta. 
Jag tänker, att det är jobbigt att vara själv hemma med barn också. Det 
är extra viktigt med ett stort kontaktnät där man kan få hjälp och stöd. 
(Hemmavarande partner)

I studien finns exempel på att soldater valt att slutat inom det militära inför att de ska 
bli föräldrar eller att de blivit förälder just före insatsen och beslutat sig för att fullgöra 
den aktuella utlandsinsatsen, men sen ska det vara slut. Det kan ses som ett exempel 
på resultat av de familjeförhandlingar som föregått eller initierats av soldatens beslut 
om att delta i insats (se Olsson, 2018c, Olsson och Olsson, 2019). Barnplaneringen kan 
alltså också lett till beslut om att skaffa barn under året före faderns avfärd. Därmed 
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blev modern föräldraledig under insatstiden och kunde ”slippa böket med dagis och 
jobb” under tiden. Barnet antogs i detta vara så litet att barnet inte skulle märka så 
mycket eller beröras av insatsdeltagandet i familjen. I beräkningen togs inte de vuxnas 
responser på att bli föräldrar. Soldaten hade inte räknat med sin egen anknytning till 
barnet därmed saknad: 

- Nu kan [barnets pappas namn] säga sådana saker: – Ja, men han tittar 
mig inte i ögonen – han känner inte igen mig längre. Jag tror, att det mer 
är i hans huvud än att det är så. Han är fortfarande så väldigt glad i sonen, 
tar honom på nätterna, så det är ju, det har han inget emot. inte många 
han har ngt emot. (Hemmavarande partner, mor till spädbarn) 

Det som inte heller tillräckligt togs med i beräkningen är att även nyblivna föräldrapar 
när båda är på hemmaplan, kan uppleva spädbarnstiden påfrestande, särskilt när nå-
got tillstöter i barnets utveckling och det är första barnet. Att hantera allt ensam som 
nybliven förälder och ha den andre nyblivna föräldern på insats, med den oro och otill-
gänglighet detta innebär, är inget idealläge (se ovan exempel med stöd från BVC). Det 
egna nätverkets stöd behövs liksom den samhälleliga som här, när det gäller mindre 
barn, företrädesvis blir BHV/BVC (Olsson, 2019).  Det kan också bli för mycket för den 
gravida partnern och nyblivna modern:

– Jag har haft återkommande depressioner och trillande ner när jag pre-
cis blivit gravid. BVC tog kontakt med spädbarnsteamet. Så vi gick där 
både före och efter förlossning. Vi har haft jättemycket bra hjälp. De har 
varit väldigt noga att följa upp mig eftersom min man, barnets far, varit 
borta. Avslutade den kontakten bara för ett par veckor sedan. (Hemma-
varande partner, mor till barn under ett år)

Nybliven förälder och soldat – hur komma ihåg sig som förälder inför 
hemkomster/leave?

Ingen längre vana att vara förälder före insatsens start, ovan vid att inte kunna sätta 
sig själv i första rum, hur blir detta när soldaten kommer hem på leave-period? Unga, 
nyblivna föräldrar är inte ensamma om att olika förväntningar kan gå isär, skapa för-
virring och riskera konflikter vid leave perioderna hemma, se jämförelsen nedan och 
rapport III (Olsson, 2018c) 

- [Makens namn] har inte förstått att vi har barn. Det är något vi har 
bråkat om. Det här med egen tid. När han kommer hem efter veckorna 
så är han trött. Men jag är också trött när jag är hemma. Jag behöver 
avlastning för jag är i detta 24 timmar om dygnet. På helgen brukar vi 
ta en sovmorgon var, men sen har det blivit väldigt mycket att han har 
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gjort saker själv med sina vänner och det är något som vi har bråkat om. 
Han resonerar som så, att jag tänker att jag räknar all tid. Men jag räknar 
bara tiden när vi är tillsammans, inte när han är iväg. Förstår du, hur jag 
menar? Att, jamen han åkte till fjällen över påsk när dottern var ganska 
liten kanske 2-3 månader. Då var han borta i 3-4 dagar – när har jag fått 
åka bort med mina vänner? Och då säger han: – Ja, men jag är borta och 
jobbar så mycket. Då säger jag: – Jag pratar inte om tiden du är borta och 
jobbar jag pratar om tiden när vi är hemma båda två: Vem är det få som 
gör mest saker ensam – åker iväg själv? Vissa saker kan man inte ha med 
sig barn på, nähä, då kanske man får göra något annat eller så får man 
omprioritera det. Det får jag göra – jag får göra det – jag får prioritera 
om mitt liv – jag kan inte gör alla saker.  Jag får anpassa saker till att vi 
har barn. Men han har idén att barn inte får stå för att man får göra vissa 
saker eller att barn ska bli hindrande men vissa saker blir det ju det – man 
kan göra samma saker men inte i lika stor utsträckning. Så anser jag, att 
jag inte vet, men jag får mer dåligt samvete mot henne än vad han har. 
Jag lägger nog hellre min tid på att vi ska vara ihop som familj. Jag tjatar 
ju om att det ska vara lika […] Det börjar bli bättre – han börjar förstå. 
För nu inför att han skulle iväg igen så var det mycket han ville göra med 
sina vänner för att han ska iväg. Men då kan jag bli så, men om du ska 
iväg, då får jag nästan ingen tid med mina vänner, borde inte jag också få 
chansen till det då [när han är hemma dottern]. Man blir väldigt självisk 
i detta – han blir självisk, jag blir självisk, tänker till sig själv. Jag förstår 
honom, men han måste börja se sig som förälder – också. (Hemmava-
rande partner)

I Rapport III, som handlar om de olika faserna i insatscyklerna, åskådliggörs skillnader i 
förväntningar på perioderna av leave i följande övertydliga jämförelse av skillnaderna 
utifrån perspektiven som soldat och anhörig respektive hemmavarande partner och 
anhörig (Olsson, 2018c). Så drastiskt i motsatsrelationen ’antingen – eller’, som åskåd-
liggörs i tabellen nedan, gäller oftast inte i praktiken. 
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Tabell 5:2 Förväntningar på hemmaperioden av leave ur soldatens respektive hemmavarande partners 
perspektiv.

Soldaten Hemmavarande partner
Återhämtning, avkoppling Avlösning, återhämtning, avkop-

pling
Egen tid Gemenskap 

Jobba som vanligt eller ta ledigt?
Leva som tidigare Leva som vanligt under insats-

tiden
Återförening – familj och vänner Bara vara vi
Fixa egna saker Göra saker tillsammans
Egen semesterresa (ensamstående)
Semesterresa tillsammans?

Egen semesterresa/kurs/kon-
ferens? 
Semesterresa tillsammans?

Fixa det nödvändigaste Fixa allt inför nästa period ens-
am

Reda ut missuppfattningar/problem Reda ut missuppfattningar/
problem

Förbereda för fortsättningen Förbereda för fortsättningen

Barn och föräldrar längtar efter varandra, oavsett ålder, liksom partners längtar efter 
varandra. Nedan samtalar ett par som under insatsen hade ett gemensamt spädbarn 
därhemma, om sina erfarenheter av perioderna av leave och separationer: 

Hemmavarande partner: – Jag längtade efter att du skulle komma hem. 
Jag hävdade att det bara skulle vara vi, att vi skulle göra helt vardagliga 
saker, att handla och så där, såsom det stod i alla anhörigbroschyrerna: 
Var ensamma och försök att inte att ha alla omkring er! Och då uppstod 
det ju konflikt, för dina föräldrar villa absolut träffa dig. Och jag orkade 
inte åka och bo hos dem under den här tiden. Jag ville inte träffa någon. 
Jag ville bara att det skulle vara vi för att vi skulle ha någon chans att eta-
blera oss som familj. Det hade vi ju inte gjort. Vi var nyetablerad som par 
och plötsligt skulle alla människor vara med när han äntligen kom hem 
och jag kände, kan vi inte någon gång bara vara mamma, pappa, barn?!

Soldat/utlandsveteran: – Det var jobbigt för vi hade helt olika förvänt-
ningar på leave.
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Hemmavarande partner: – På hemkomst och på leave. Det var jättejob-
bigt det var riktigt föremål för gräl.

Soldatens föräldrar saknade sin son och sonen sina föräldrar. Samtidigt ville hemma-
varande partner på att förstärka den inre lilla kärnfamiljen. Soldaten visade sig ha haft 
mycket ambivalenta känslor inför detta, inte i relation till sin partner utan i relation till 
det lilla barnet:

Soldat/utlandsveteran: – När jag var borta, så hade jag inte riktigt käns-
lomässigt bundit mig vid (sonens namn). Jag hade någon slags avsikt, att 
inte bli för nära honom för att kunna klara av att åka iväg. 

[…] 

Soldat/utlandsveteran: – När man kom hem på leave-n så blev det värre, 
för då kom man närmare.  Jag försökte verkligen låta bli känslor och und-
vika att bli alltför nära. Det kändes, att det skulle bli bättre för mig att 
hantera alltihop därborta – sen hade jag så mycket att göra där, så det 
släppte, lite, men det föll tillbaka, framför allt eftersom jag var tvungen 
att ringa varje kväll så startade man upp processen där igen. Men när jag 
kom tillbaka, då har jag kunnat släppa detta och vi har kunnat bli far och 
son. 

Ovanstående soldat/utlandsveteran/förälder har sökt att undvika att knyta an till sitt 
barn under det år, barnets första, när soldaten ska åka och genomföra insats. Anknyt-
ning är ömsesidig, så här har fadern också sökt undvika att sonen ska känslomässigt 
knyta till sin far. Fadern är helt på det klara med att barnet har en annan kärleksfull, 
stabil och förutsägbar och tillgänglig anknytningsperson, modern, föräldern som finns 
därhemma. Hon har också, visar det sig, jobbat med att hålla barnets minne av, och 
anknytning till sin far levande, genom att prata om honom och ha foto uppsatt så att 
barnet har påmints om fadern flera gånger varje dag. Skälet att fadern inte omedelbart 
velat känslomässigt knyta sig till sin son, är idéen om att detta underlätta separationen, 
främst att det gör det möjligt för fadern/soldaten att lämna och inte känna en alltför 
stor längtan. Det är i alla fall vad föräldern/soldaten hoppats på, men han verkar inte 
varit helt framgångsrik. 

Graviditet i samband med insatsdeltagande

- En kollega fick barn under tiden de var i [insatslandet] och det blev 
ganska struligt. Det var inte lätt för honom att få småbarn och samtidigt 
vara där nere. En kollega till honom fick veta att hans tjej var gravid precis 
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när de skulle åka till Afghanistan. Han ville åka men hon ville inte. Då kom 
han och pratade med min sambo och frågade: – Hur ska jag göra? Jag vill 
ju det, men... Då sa min sambo: – Du ska inte åka och då gjorde han det 
inte heller. Vill man missa sitt barns förlossning, vill man missa den första 
tiden? Nej. (Soldat och veteran)

Ovanstående berättade en erfaren veteran som visste hur hen själv stod i frågan. Ett 
annat svar kom från en soldat som precis själv var på väg att ge sig iväg på insats. Han 
talar inifrån den bubbla som de anhöriga berättar om att deras soldater går in den sista 
tiden före avfärd till insatsen och som fortsättningsvis kommer igen dygnet före varje 
avfärd vid leave och vid kortare rotationstider (Olsson, 2018d). Mycket påfrestande för 
hemmavarande anhöriga, att när de in i de sista vill vara nära familjemedlemmen, så 
uppträder denne relationellt som om hen redan åkt och är inne i insatsen.   

Soldaten: – Det finns dom som har precis fått barn eller ska få och som 
ändå åker för de är så inställda på att komma iväg. Det är rätt olika per-
sonligheter. Man kan välja att åka senare. Just nu jag är så inställd på 
att åka. Även om jag hade fått ett sådant besked så tror jag, att jag hade 
åkt och sen under tidens gång, så kanske jag hade hoppat av, men jag 
hade ändå åkt, nu är vi samlade. Vi har tränat länge tillsammans vi från 
Revinge – så jag tror inte det är många från oss som skulle ha hoppat av. 
Men totalt sett brukar det vara några stycken, att de inte dyker upp på 
grund av något hemma. Nu när jag tänker efter så är det fyra stycken som 
har hoppat av med anledning av att något i familjen, någon som ska få 
barn under insatstiden och någon med fler barn där barnen inte vill att 
pappa skulle åka.

Hemmablivande partner: – Jag antog, att det skulle vara så, att du skulle 
ha åkt. För mig är det så självklart att familjen kommer först men jag vet 
att du hade prioriterat jobbet, men sen senare kanske du hade ångrat 
dig.

Soldaten: – Det sa han också, Michael Claesson, chefen för kontingenten. 
Han sa: – Familjen ska alltid gå först! Men jag vet inte…

Hemmavarande partner: – Jag vet inte om det är för att du hållit på med 
detta så länge, att det är en sån självklar del av ditt liv eller om det är lite 
av verklighetsflykt för dig. Så bra att ha jobbet som tar 24 timmar om dyg-
net, så man kan man ignorera problem. Det är ju jätteirriterande. För mig 
är det otänkbart. För mig är jobbet ett jobb. Även om jag älskar mitt jobb 
hur mycket som helst så kommer familjen före ändå. Om det är kvinnligt 
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eller manligt eller individuellt, jag vet inte. Jättesvårt att sätta sig in i hur 
en annan tänker. Man tycker ju ens eget sätt är det rätta. 

Soldaten: – Jag är så inställd på att åka! Kan inte tänka så mycket annat.

Hemmavarande partner: – Det var någon som skrev i Invidzonens tidning 
om att hon var ensam under graviditeten. Jag tänker, att det inte är gravi-
diteten i sig, den skulle jag fixa även om du åker. Jag har mamma som kan 
stötta, men det är att dom inte får vara med, att inte dela upplevelsen, 
även om de inte kan göra det fullt ut, att man inte var med på resan. Det 
borde vara jobbigast för den som är iväg

Soldaten – Jag tror inte man tänker så på mycket på det.

Hemmavarande partner: – Jag är inte i Afghanistan och kan inte dela den 
upplevelsen fullt ut och precis likadant är det med graviditeten. Man för-
söker berätta och skicka bilder men är på två helt skilda ställen. 

Soldaten: – Jag har en kollega som var nere för ett halvår sen och han fick 
barn precis innan och han valde att åka och han åker igen nu när barnet 
är 1 år. Men han är också inställd på att åka.

Hemmavarande soldaten: – Det är det man måste i beräkningen när man 
delar någon med Försvarsmakten, oavsett om man är man eller kvinna, 
Försvarsmakten är alltid med, är alltid ha en stor del av förhållandet: Vi 
två och så är Försvarsmakten med hela tiden.

Soldaten: – Jo, så är det.

Att partners känner som att de delar varandra tillsammans med Försvarsmakten åter-
kommer flera par. Bilden på denna triad finns i slutet av Rapport II (s.111) (Olsson, 
2018b). När barn fötts eller planeras, kommer fler med in i systemet. Då blir det fler 
deltagare i interaktionen att ta hänsyn till. Med tanke på att barnets bästa ska gälla, se 
ovanstående kapitel och avsnitt om Barnkonventionen, ska barns bästa vara i centrum. 
Detta har de övriga tre aktörerna har dett gemensamt att förenas om.
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Bild 5:1 Grundrelationerna i triaden med barnet i centrum enligt regeringens barnstrategi och FN:s Barn-
konvention

I ovanstående dialog mellan partners, kommer inte upp att Försvarsmakten skulle ha 
nekat soldaten om denne valt att be om att inte åka. Tvärtom ges exempel på att solda-
ter kunnat avså både i denna dialog och i tidigare, se ovan, där båda var anställda inom 
Försvarsmakten och aktuella för deltagande i utlandsmissioner. Också i nedanstående 
händelseutveckling sig visar Försvarsmakten sig berett till hänsynstagande i relation till 
samtliga involverade.  Samtidigt är ändå Försvarsmakten alltid i en maktrelation i för-
hållande till sina anställda, särskilt dem som vill göra karriär i sitt yrke. För soldaterna, 
se exempel på detta i dialogen ovan, kan också ansvarstagande och lojalitet i relation 
till soldatkamrater också bli avgörande. 

Perioder av leave hemma i Sverige har både sina för- och nackdelar. Då kan skapas nytt 
liv, välkommet men oplanerat och omtumlande. På telefon till Afghanistan får soldaten 
besked om att flickvännen helt oväntat är gravid. Igen handlar det om en soldat som är 
inne i insats-bubblan. Hon berättar:

– Gravid under pågående mission!?! Han blev väldigt chockad och glad. 
Sen svängde det. Han började prata om att nu är livet slut. Nu kan jag 
inte jobba med detta längre. Och han mådde jättedåligt första veckorna. 
Han hade precis fått alla nya erbjudande om tjänstgöring och så plötsligt 
kände han att livet var slut. – Jag vill stanna här och dö. Så kände han. Jag 
var jätteorolig för honom. Han ville inte ha hjälp därnere. Jag sa, vem jag 
skulle jag ringa till [i Sverige]. Du måste prata med någon. Då pratade han 
med en kollega därnere som är väldigt bra att prata med. Kollegan hade 
ju märkt att det var något. Det lättade och sen gick det bra. Sen pratade 
han med sin plutonchef och då sa de: – Det här går inte. Du ska åka hem 
en vecka. Då gick det väldigt fort. Han kom hem och när han väl kommit 
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hem, var det helt tvärtom. Det var jättebra. Han var tvungen att komma 
ut ur den världen. Det är svårt för mig att förstå den där slutna världen, 
att förstå att där är det som om bara det som är där finns, existerar. Även 
när han vet, att jag att finns så har han liksom stängt av, när han är där 
borta. 

När är det ”good enough” för barnet att förälder åker på 
insats – i vilken ålder?

- Jag har kontakt med en annan tjej. Hennes kille åkte ner för en vecka 
seans och de har en dotter som är 10 månader. Vi har resonerat mycket, 
hur ska man tänka? När är det lämpligt och är det över huvud taget? 
Alltså, som de har resonerat är att det är bättre att han åker nu för då 
kommer hon inte komma ihåg det. Men är det bättre när hon nu inte 
får någon relation till sin pappa?  Hon kommer ha glömt av honom till 
han kommer hem. Det måste vara jättejobbigt för honom att få det så. 
Samtidigt är det bättre att åka när de är 3-4 år? Det har jag också erfa-
renhet från. I den familjen, där har barnet liksom stött bort sin pappa, 
ville inte prata om pappa, ville inte prata med pappa i telefon. Det är ju 
också hemskt. Att inte lyckas få med pappa i vardagen fastän han inte är 
hemma eller mamma eller vem det nu är (Hemmavarande partner)

Frågor jag har fått på vägen har ofta handlat om vilken ålder hos barnen är det bäst 
att åka på- Är det värre när mamma åker än pappa? Hur påverkar utvecklingen när de 
hemmavarande inte är involverade i beslutet och/eller emot att den anhöriga åker 
jämfört med att stödet beslutet? Jag återkommer med reflektioner om detta i slutet 
av rapporten. Till syvende och sist är det soldaten och dennes familj som behöver sam-
tala, lyssna och respektera varandras synpunkter, vara beredda att kompromissa om 
så skulle behövas, hela tiden med barnets bästa i centrum, se ovan. 

Här lyfter jag fram exempel på uttalande om när och vad som kan vara bäst för barn 
när förälder ska delta i militär utlandsmission.  

- Jag tror att det inte är jättevanligt att åka när man har småbarn, alltså 
inte när de är en situation som oss som har små barn utan de väntar, 
upplever jag. När vi pratade med folk i staben, de hade ofta äldre barn 
från 12 år och uppåt, De barnen klara sig lite bättre. Det var inte så många 
som jag pratade med som hade småbarn i kontingenten. Det var några 
stycken men inte många. De unga tjejerna och killarna hade pojk- och 
flickvänner och de äldre hade äldre barn, tonårsbarn. Några stycken hade 
barn mittemellan. (Soldat och veteran)
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Att det är bäst att vänta till barnen blivit äldre, har flera av soldaterna och familjerna 
gjort. De kan ha hunnit bli vuxna i fler fall innan soldaten beslutat sig för att åka på ut-
landsmission. Soldaten kan ha deltagit i sin ungdom och sen avvaktat medan barnen 
var små. Nu är det dags igen. I flera familjer, som jag tidigare (ovan) belyst, har paren 
varit inne på att det är bäst att soldaten är iväg medan barnet är mycket litet. En erfa-
ren hemmavarande partner och mor till tre minderåriga, yngre barn och i skolåldern, 
hon sa:

 – Det är det bästa när de är så små att de inte har något tidsperspektiv. 
Nu är det betydligt värre och det var väl en av de grejer som min man 
inte var beredd på när han gav sig av. Han tänkte att det inte kommer 
bli så svårt för barnen. Tvärtom nu är det betydligt jobbigare. Nu har 
de perspektiv på vad som händer i världen. (Hemmavarande parter och 
mamma)

Liknade har också andra vuxna varit inne på. Förutsättningen för att kunna lämna det 
lilla barnet inklusive spädbarn, är att barnet har tillgång till den andre föräldern som 
anknytningsperson och/eller någon annan som kan träda in i dennes ställe.  

De barn som i denna studie verkar hysa mest oro och våndas över förälderns frånvaro 
och deltagande i insatser utomland, är just de barn som ovanstående soldat nämnde 
som barn i åldrarna mittemellan. Det handlar om de yngre skolbarnen (7-11 år), som 
beskriver och visar sorg- och krisreaktioner. Deras röster kommer vi lyssna till nedan 
i kapitel 6.

Vad kan barn tycka är lämplig tid?

En 12-årig dotter till erfaren veteran delade med sig av sina erfarenheter inklusive vad 
hon trodde var bästa tiden för att som barn vara med om att en förälder för insats ut-
omlands:

Flickan: – Alltså han åker hela tiden [ruskar på huvudet]. Jag är typ van 
vid det. Jag har slutat oroa mig [skrattar]. Inte särskilt mycket längre. 
Alltså han har varit mer än halva mitt liv så det är liksom inget att oroa 
sig över längre. 

AMO: – Nu frågar jag dig för att andra barn ska bli hjälpta. Du har varit 
med i 12 år. Du kommer kanske inte ihåg när du var som allra minst,  men  
har det varit olika hur det blivit för dig? Jag får de här frågorna från sol-
dater som har barn, så säger de så här : – Vilket år är det bäst att åka iväg 
när min dotter är liten, 6 år, 8 år eller tonåring eller hur ska jag göra? Jag 
har inget svar.
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Flickan: – Kanske inte när de är babies. Då kanske inte gemenskapen – 
bandet dem emellan blir till – äsch, jag vet inte [skrattar].

AMO: – Det är klokt sagt, ja, det finns nog forskning på det.

Flickan: – Om man är borta typ 1 år när barnet är typ 2 år gammalt och 
sen är kanske inte bandet mellan far och barn lika stort. Det var ett ex-
empel.

AMO: – Sen när det är 5-6 år, är det annorlunda då?

Flickan: – Har jag inget minne ifrån.

AMO: – När börjar du komma ihåg?

Flickan: – Typ när han var i Afghanistan då jag var 8-9 år. När han åkte 
förra gången var jag orolig för han åkte till krig, men jag visste inte hur det 
skulle bli.  Jag visste bara, att han skulle åka iväg dit, men jag visste inte 
vad han typ skulle göra, men det vet jag idag. Så nu fattar jag inte varför 
jag var orolig. Jag har aldrig varit orolig på det sättet. Möjligen typ när 
någon sitter och pratar om det liksom. Det finns ju risk för att han skadar 
sig. Då kan man tänka: – Oj, han kanske skadar sig. Fast han inte gör det. 
Så egentligen förstår jag inte varför man är orolig hela tiden.

AMO: – Så det viktigaste är de första åren? 

Flickan: – Å andra sidan kanske man har mer känslor för sin pappa när 
man är större. När man är babies och han åker bort så kan man inte för-
stå: – Oj, min pappa skadar sig. Men om man är typ som jag, äldre och 
han åker bort och skadar sig, DÅ kan man bli ledsen och så. Det blir inte 
på samma sätt, när man är babies. Både bra och dåliga saker med att 
vara baby.

AMO: – För att klara att förälder åker iväg, som pappa åkte, vad behöver 
man för hjälp för att klara det som du klarat detta. och han kommer kan-
ske åka igen?

Flickan: – Ja, det kommer han säkert göra. 
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AMO: – Vad behövs för att klara sig med en förälder borta

Flickan: – En annan förälder!

AMO: – Vad behöver den föräldern tänka på – vad är det mamma lyckats 
med?

Flickan: – Hålla sig lugn. Det tror jag är en ganska stor betydelse.  Hade 
min mamma varit stressad hela tiden när han varit borta – då hade även 
jag blivit det. 

Informera barn, förskola och skola

Rekommendationerna är att informera barnen. Även små barn kan känna på sig att 
något är på gång i familjen (Petty, 2009). Informeras barnen är det troligt att viktiga 
personer i barnet omgivning också behöver informeras som förskola och skola. Dels 
kan barnen vilja prata, dels kanske de på andra sätt visar vad som är på gång eller pra-
tar med andra barn. Sekretess- och säkerhetsaspekten kan här bli avgörande för när, 
om och vad barn och/eller barnets omgivning lämpligen ska få veta. Föräldrar berättar: 
 
Det finns föräldrar där det huvud taget inte medgivits att de berätta för barn och för-
skola på grund av den starka sekretessen i det som föräldern ska delta i. Det får heller 
inte komma ut ATT soldaten ska delta.  Eller så är det föräldrar som bedömt att det 
bästa är att inte berätta. Här ett exempel:

- Som anhörig är man också väldigt låst. Man får inget säga. Tidigare sa vi 
på dagis: ”– Han är på kurs.” Han blev så djävla välutbildad. Samtidigt ska 
de militära hemligheterna bevaras så de yngsta barnen [här 2,5 och 5,5 
år] får inte alltid veta var pappa är. Ingen skulle egentligen veta att han 
var iväg och var han var.  Små barn går på dagis och små barn vet inte vad 
de säger. Och vi ville inte att de skulle säga något och vi ansåg att de var så 
pass små. Den stora visste var han var, men de små visste inte: – Pappa är 
på kurs och kommer hem om så många månader. Vi pekade i kalendern. 
(Hemmavarande partner)

Senare blev föräldrarna tveksamma till hur de fortsättningsvis skulle göra för att hem-
lighålla att pappan var iväg utomlands på uppdrag eller hantera sekretessen på annat 
sätt. Nedan berättar de om skälet härför. 

Hemmavarande partner/mamma:  – När du kom hem så fick vi många 
fina schalar. Han hade köpt vackra afghanska kläder som dottern van-
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ligtvis skulle ha älskat med massor med paljetter. Hon tog plagget och 
hängde den i garderoben och tog inte i den mer. Hon ville inte veta av 
den. Vi tyckte: – Ska du inte ta på den? Du kommer se ut som en liten 
prinsessa. Men hon sa: – Nej. Hon skulle inte röra den.

Soldaten/pappa: – Först blev jag faktiskt irriterad – här har jag köpt fina 
presenter och allt!? Det var innan jag kopplade. Det var för jag varit borta 
[utomlands på insats]! Sen förstod jag ju. Hon hade märkt att det var 
något annat.

Hemmavarande partner/mamma: – Oja, oja. Vad lärde vi av detta?

Soldaten: – Vi slutade med det här hemlighetsmakeriet. Vi måste vara 
ärliga för varandra. Vi har också sagt det att inte så stor idé att prata om 
det på förskola och skolan. Vi har ju pratat om det hemma så slipper de 
svara på en massa svåra frågor där – det var min känsla.

Hemmavarande partner/mamma: – Med vår dotter som nu är 7,5 år 
gammal, vi har en överenskommelse: Om jag inte säger till henne, det 
här kan vara lite läskigt, det här kanske vi kan behöva oroa oss för, så be-
höver hon inte oroa sig. Har jag sagt att hon behöver oroa sig, så behöver 
hon inte oroa sig. Hon litar så mycket på mig så det fungerar. Likadant 
med de andra barnen. Vi pratar så fort det är något som vi hört i informa-
tions- eller nyhetsflödet så pratar vi. Vi berättar fakta, vad vi vet.

Soldat/pappa: – Ibland är det som sägs hemma i massmedia fruktansvärt 
snedvridet. När man sitter i situationen därnere så kan jag ju gå ut och 
läsa på nätet. Det gäller att gallra …

Barnets behov av stöd i förskola och skola

Hemmet är vanligtvis barnens trygga hem och bas, men när en av föräldrarna är ute 
på insats, kan dessa bas behöva förstärkas av fler vuxna i barnens nätverk inklusive 
några av dem som finns dagtid i barnens närhet. Det är att föredra för barnets bästa, 
att viktiga personer på barnens förskola och skola blir informerade om att en förälder 
ska eller är iväg. På Försvarsmaktens hemsida finns information till lärare, förskolelä-
rare och andra vuxna om ”När en förälder genomför militär tjänstgöring utomlands” 
(Försvarsmakten, 2019a) Inte minst kan personal på förskola och skola behöva assis-
tera barnet när och om barn eller vuxna i barnets omgivning börjar ställa svåra frågor 
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till barnet. Viktigt att respektera barnen val i vilken utsträckning de vill att omgivningen 
ska veta om situationen. Nedan några exempel på vad barn säger om att informera i 
förskola och skola.

Flicka, 9 år

AMO: – När pappa åker iväg, berättar du det i skolan?

Flicka (9 år): – Nej, jag säger min pappa är bortrest inget annat direkt. 
För att jag vill inte direkt att folk ska veta vart han är bortrest till t.ex. 
Afghanistan.  Ingen mer än de som behöver veta. Jag vill att de ska veta. 
Typ två av mina kompisar, de får veta. Men jag säger aldrig varför han är 
bortrest. Ofta är det för jag inte vet om så mycket vad han egentligen gör 
där. Jag vill inte ge dem i skolan ännu en anledning till att de ska börja 
reta mig för att jag är lite annorlunda. Fröknarna vet  för det märks, när 
mamma lämnar.

AMO: – Pratar mamma och pappa med skolan?

Flicka: – I skolan säger de så här: – Har du och din man tid med föräld-
ramöte en gång i veckan? Nej, säger min mamma. Min man är bortrest 
ibland. Men inte varför.

Flera barn i studien säger att de söker undvika uppmärksamhet och påminnelser om 
att föräldern är borta. De väljer att ha förskola och skola som ”fredade zoner”. Det hjäl-
per dem och ger stöd till den genomförande av den strategi som barnen säger fungera 
som bäst: att föra tankarna till roligare saker, tänka bort att föräldern inte är hemma, 
se nedan.

Flicka, 6 år 

En ännu yngre flicka, 6 år, säger liknande som den äldre, 9 år, ovan.

AMO: –  Är det ngn i skolan eller dina kompisar som vet att pappa ska 
åka iväg 

Flickan: – Nej , ingen.

AMO: – Hur kommer det sig att du inte berättar om det?

Flickan [allvarlig]: –  Jag vill inte prata om det.
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AMO: – Vad händer när man pratar om det?

Flickan: – Vet inte, jag vill bara inte prata om det.

AMO: – Men nu gör du det – och jättebra.

Flickan: – Men jag vill inte berätta det för mina kompisar. 

Den utsatthet som berörda barn kan uppleva i sin vardag, gör det än angelägnare att 
involvera i personal och andra vuxna i barnens omgivning så att de vid behov kan 
skydda barnet från besvärande frågor och ge stöd. 

För en del barn har det känts som stöd att den militära föräldern kommit till skolan och 
berättat om sitt arbete, förklarat och berättat om insatslandet. I alla fall tror de vuxna 
att det varit så. Emellertid lyfter de berörda barnen, att de utfallet av besöket inte blivit 
det som både barn och föräldrar hoppats på. Det verkar som besöket också kan riskera 
att förstärka skolbarnens nyfikenhet och intresse för krig och dödande. Barn har kun-
nat få svårigheter att värja sig från obehagliga frågor. Här ett exempel på hur en pojke 
i lågstadiet erfor att hans skolkamrater svarade på faderns besök och information på 
skolan. Nedan utdrag ur intervju där också pojkens mamma var närvarande.

Sonen: – Liksom de bara frågade om hur många han dödat, det var näs-
tan det enda som de frågade om [när pappa var på besök). –  Hur många 
har du dödat? Det är inte det som det går ut på – det går inte ut på att 
skjuta alla man ser.  De har frågat mig många gånger, ja, det har de gjort 
många gånger, om vad han har för vapen också.

AMO: – Vad svarar du då?

Sonen: – Jag sa, det säger jag inte. Om ni vill veta det kan ni ju själva bli 
militärer.

AMO: – Det är ett jättebra svar – vad svarade dom då?

Sonen: – De gick bara iväg och började muttra. Ibland – vissa raster följde 
de bara med mig runt så här och frågar: – Vilka vapen? Hur många har 
han dödat? Då gick jag till en fröken och så fick de gå in. Lite kändes det.  
Och nån gång när de frågade om vad han håller på med, då svarade jag: – 
Nånting som exploderar. Då frågade dom: – Hur många har han sprängt? 
Det var så fåniga frågor.
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Beroende på bostadsort kan också de militära budskapen uppfattas mer eller mindre 
dramatiska. Det som blir sensationellt i orten som saknar regemente och militär kul-
tur, väcker kanske inte alls någon uppmärksamhet i en militärort som t.ex. Karlsborg.  

När det gäller om och hur barns kamrater ska informeras bör avgöras i varje särskilt 
fall gärna också i samråd med aktuella lärare. Budskapet här är att inte ta för givet att 
besök av förälder och information om den militära insatsen är förenligt med aktu-
ellt barns bästa. Viktig att respektera barnets perspektiv och upplevelser, samtala om 
hur ni ska göra och ta hänsyn till barnets önskemål. Samtidigt inte möjligt att förutse 
utgången av förälders skolinformation. Därför rekommenderas att ta det säkra före 
det osäkra och avstå om det finns minsta oro för att det inte är det bästa för det egna 
barnet.

Föräldrars behov av assistans från skola och förskola

De exempel som kommit i fram i studien om förskolepersonal är att de på eget initia-
tiv ställt upp som räddande änglar när det krisat på hemmafronten. Här ett exempel:

- Den dagisfröken vi hade då måste jag sätta någonstans strax under gud. 
Det var nämligen så här, det hände självklart saker under tiden han var 
borta. Allt ifrån att det läckte från taket till att vår dotter trillade av en 
hoppmatta och slog bakhuvudet och i en båt och fick kraftig hjärnskak-
ning samma helg som din bror och svåger hade varit här och gjutit stolpar 
och då hade de haft med en av barnens kusiner som fått maginfluensa 
under den natten och på söndagskvällen när dottern kom hem med 
hjärnskakning och vi måste åka till sjukhuset. Då hade också strömmen 
också gått i huset. [Det var massor som hände den helgen] Sen så ringde 
jag på måndagen till förskolan och sa att barnen inte kom eftersom vi 
var inlagda på sjukhuset. När vår dagisfröken fick veta det så undrade 
hon var då lillebror var. Så hon ringde till sjukhuset och fick tag i mig. De 
kom och sa: – Det är en dagisfröken som frågar efter dig. Hon undrade 
var är lillebror var? Du kan väl inte vara där med båda, han är ju inte sjuk. 
Jag sa: –  Vad ska jag göra då? Hon svarade: – Kom hit med honom. Då 
gick jag hjälp på sjukhuset att kunna åka därifrån och sen körde jag hem 
honom till henne och där var han i två dygn. Det är inte alla dagisfröknar 
som gör! 

För att hemmafronten ska fungera är det avgörande att och hur den hemmavarande 
föräldern mår och orkar. Tillvaron går inte alltid på räls, utan många oförutsedda inci-
denter kan inträffa. Arbetar den hemmavarande föräldern dessutom inte på samma 
ort som bostaden, kompliceras tillvaron ytterligare och gör den, inte minst vintertid, 
sårbar. Kommunikationerna måste fungera. Personal på aktuella förskolor verkar både 
ha beredskap, engagemang och känna solidaritet, men det hänger på deras personliga 
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initiativ.  Om det är i linje med de lokala föreskrifterna/reglerna förtäljer inte histori-
erna. Här ett annat exempel: 

– Jag hade förberett fröknarna och berättat att sonen har sovit lite risigt 
två veckor. Då sa de: – Vi ska krama om honom lite extra. Igår när jag var 
borta och jag skulle till Göteborg i jobbet, då kändes det lite konstigt att 
sonen skulle vara kvar ensam här i vår nuvarande hemkommun. Jag be-
rättade för fröknarna och frågade: – Hur länge har ni öppet? Jag visste ju 
inte om jag skulle bli försenad eller så. Men då sa en av fröknarna: – Det 
är inga problem, vi är här, har du behov så säg till. Om du skulle bli förse-
nad, då kan grabben följa med mig hem. Han tycker nog att leka med min 
son så det är inga problem. Säg till om du behöver börja tidigt, då öppnar 
vi upp. Inga problem. (Hemmavarande partner)

Samtalsverktyg och andra kommunikationshjälpmedel

Försvarsmakten har som nämndes ovan, tagit fram material för att använda vid kon-
takt med skolan som kan laddas ner från Försvarsmaktens hemsida (Försvarsmakten, 
2019a). Där finns också informationsbroschyrer som ”Till Dig som gör en insats hem-
ma före/under/efter” som inkluderar ”Till Er som har barn”(Försvarsmakten, 2017). 
PÅ Försvarsmaktens hemsida finns också scrap-boken ”Insatsen går till…”, för barn 
och föräldrar att läsa och arbeta tillsammans med i förberedelser och genomförande 
av insats (Høgsted, 2010). Den är skriven av en dansk författare och har översatts till 
svenska. I studien omnämns boken av några föräldrar och några yngre skolbarn (se 
nedan citat).  Äldre barn inklusive tonåringarna nämner den inte alls. I alla fall verkar 
boken ha inspirerat till användning av vissa strategier.  Eller är så det så, att författaren, 
som bl.a. arbetat som militärpsykolog, lyckats fånga just de strategier som yngre barn 
använder tillsammans med sina föräldrar? I boken tas upp om t.ex. insatsmaskotar, in-
satsmåttband, förälder/soldatens besök i förskola och skola. I det senare dras följande 
slutsats följande sätt:

ALLA barn och soldater som har varit 
med på förskolan eller på skolan har 

varit glada för det efteråt! (Høgsted, 2010 s. 36)

I hörnet finns en kommentar om en kille som varit tveksam till att ha pappa i skolan ef-
tersom han varit rädd för att kamraterna skulle reta honom med att hans pappa kan bli 
skjuten.  Det var kanske ändå inte alla barn? I denna studie, se ovan, visar resultatet att 
den militära föräldern besök på skolan i uniform och att informera barnets kamrater 
om militära insatser, behöver noga övervägas i samråd med både barn och skola varvid 
också rekommenderas tas i beaktande vad besöket och informationen kan skapa mel-
lan barnen och särskilt för det berörda barnets skolsituation. I studien förordar delta-
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gande barn att värna om barns förskola och skola som ”fredade zoner” där barnet inte 
vill påminnas om att föräldern är iväg och skonas från risken för att bli utsatt för påfres-
tande, nyfikna frågor från barn och vuxna. Samtliga barn vill dock att lärare och andra 
viktiga vuxna informeras för att garantera dem skydd och stöd om det skulle behövas.

Att använda insatsmåttband och andra tips för barnet att få överblick och räkna ner 
tiden som föräldern är borta, föreslås också i boken (Høgsted, 2010). 

Sonen: – Det var lite jobbigt. Vi hade ett måttband och så skulle man 
klippa ner till ett märke till den dagen han kom hem och i mitten hade jag 
fyllt i blått och gult. Då hade jag ett litet kalas bara för det.

Krävande uppgift att klippa en cm varje dag, men går att utöka tiden mellan klippan-
det eller i stället använda ett snöre med knutar för viktiga händelser. Dock, med tanke 
på de råd som deltagande barn i studien ger andra barn, se särskilt avsnitt om detta 
nedan, där de rekommenderar att koncentrera tankarna på annat och undvika påmin-
nelser om förälderns insatsdeltagande, kan måttbandet riskera motverka sitt syfte att 
underlätta för barnen då det innebär regelbunden påminnelse därom. 

- Jag hade ju varit med det två gånger innan då och liksom jag visste ju, 
att pappa är ganska så bra. Att han inte åker ut direkt och kör bil över det 
värsta minfältet direkt.  Han är lite försiktig av sig eller vad man kan säga. 
När jag är med honom på jobbet, är han alltid försiktig med vad han gör. 
Han gör allt man ska. Jag var inte så orolig. Jag tänkte inte så mycket på 
det, bara lite. Ville inte prata med honom i telefon eller så, nej, för då 
skulle allt komma upp igen. Kompisarna gick inte runt och sa: –  Ja, här 
är han vars pappa är ute i krig hela tiden. Det enda som påminde mig 
mest var den där linan [måttbandet/snöret], men den gjorde också att jag 
mådde bättre, för jag kände, nu är det säkert bara fem dagar kvar tills han 
kommer hem (Pojke, 9 år) 

Den bok som verkar ha fått allra tydligaste genomslag bland barnen är boken (egentli-
gen två olika böcker) ”När är jag lånar ut minmamma/ pappa till landet osams” (Engel-
kes, 2010). De yngsta barnen i studien talar om insatsländer som ”landet osams” och 
att soldaterna hjälper andra barn. Nedan tre barn i åldrarna 3 – 5 år.

– Pappa är långt, långt borta.

– Han är i landet osams. Han ska hjälpa barnen.

– Ja, i Osams – hjälper barn.

 I boken reflekterar ett barn över sin förälders jobb med fokus på tankar om separation 
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och saknad, som kan uppstå när en förälder är borta på utlandstjänst. Författaren Tor-
björn Engelkes är själv utlandsveteran. Boken bygger på samtal han hade med sin då 
femåriga son efter en insats i Kosovo och är riktad till barn i åldrarna 2 – 9 år (Engelkes, 
2010). Beställs genom SVF (Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna), pris 100 SEK inkl 
porto https://www.sverigesveteranforbund.se/forbundet/mamma-pappa-bok. 

Erfarenheter av att ge stöd till barn i landet med de allra flesta s.k. militära familjer, 
dvs. USA, är många. Bl.a. rekommenderas att känslokort och andra samtalsverktyg an-
vänds vid samtal med aktuella barn (Petty, 2009). I Sverige finns numera ett stort utbud 
av olika samtalsverktyg som går att finna genom att söka på internet. Jag kan rekom-
mendera s.k. Nallekort. Kan se ut som kort för yngre barn men när ungdomar, liksom 
vuxna väl accepterat att delta i vad som kan kallas samtalslekar, så har korten öppna 
upp till livligt samspel. Nallekorten är 48 olika kort med björnar, The 48 Bears, som ges 
ut av St Lukes’s Innovative resources i Australien  (Deal och Veeken, 2005). Varje kort 
visar en björn som med sitt kroppspråk som illustrerar en känsla. 

Bild 5:2 Exempel på samtalsverktygen Nallekort respektive Strength CArds

Likaså Strength Cards, eller ”Så’n är jag” som de döpts på svenska, består av 48 kort. 
Urspungligen gavs båda ut av  St Luke´s Anglicare i Australien (Deal och Veeken, 2003). 
Den svenska versionen har arbetats fram och prövats av familjehemsgruppen på fa-
miljeenheten i Landskrona. Bland de svenska korten finns orden (tillsammans med 
olika tecknade djur som illustrerar orden): pålitlig, klok, beskyddande, sportslig, an-
svarstagande, självständig, hjälpsam, kreativ, energisk, äventyrlig, varm, omtänksam, 
öppen, känslig, effektiv, omhändertagande, duktig, förlåtande, ärlig, förtrolig, positiv, 
artig, tillgiven, entusiastisk, färgstark, samarbetsvillig, arbetsam, modig, beslutsam, 
försiktig, begåvad, avslappnad, lättsam, tålmodig, anpassningsbar, skicklig, duglig, fyn-
dig, glad, stödjande, osårbar, skojfrisk, sparsam, kraftfull, vänlig, rättvis, ordningsam, 
bestämd. 

https://www.sverigesveteranforbund.se/forbundet/mamma-pappa-bok
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Med korten följer en liten introduktionsbok (på engelska) med idéer om hur korten 
kan användas. Den enda regeln som finns är att det inte finns några regler för kortens 
användning. De bärande idéerna bakom såväl Nallekorten som Strength Cards verkar 
handla om att korten ska hjälpa till att levandegöra samtal, hjälpa till att skapa berättel-
ser och göra dialogen mer levande. De är tänkta att användas såväl enskilt som i grupp, 
och barn i en tidigare studie som jag genomfört visade stor glädje i att få berätta om 
olika personer och olika situationer med dessa personer utifrån korten.(Olsson, 2007)

Insatsmaskotarna

Insatsmaskotar är mycket populärt bland barnen i denna åldersgrupp (6 – 11) år. I bo-
ken ”Insatsen går till… ”introduceras de med följande:

 Soldaten ska ha en maskot med sig på insatsen och ni ska ha en maskot 
därhemma. De två maskotarna är bästa vänner och skriver hela tiden och 
skickar bilder till varandra, Kanske ni har redan de två maskotarna? Kan-
ske ska ni ut tillsammans och köpa de två maskotarna? (Høgsted, 2010 
s. 18)

 5:3 PowerPoint bild med exempel på insatsmaskotar

Ovan, en PowerPoint-bild från en föreläsning där jag berättade om barnens olika stra-
tegier inklusive insatsmaskotarna. Detta är ett exempel. De har båda, den som varit 
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iväg på insats kallas Ola. Den som varit kvar hemma i Sverige är utan meddelande på 
kroppen.

Sonen: – Det stod i boken [se ovan] att man kan ha maskot en som följer 
med och en som är hemma 

Hemmavarande förälder mamma:  – Då var den här med på olika saker 
och då skickade min man olika bilder när maskoten Ola satt på bandvagn 
eller var ute i fält.  Då var du 6 år.

AMO: – Jaha, boken ”Insatsen går till…” 

Hemmavarande förälder mamma: – Vi har fått den av Invidzonen. Det 
kan vara de som missar att den finns. Den är lite svår. Den där skulle ju 
alla, skulle gå till alla som har barn som åker iväg

Sonen: – Jag har inte gjort jättemycket – det är bara du, mamma, som 
fyllt i. Jag kunde inte ens skriva.

Hemmavarande förälder mamma:  –Vi använde den under tiden men 
inte efter.

Flera andra barn berättade om sina insatsmaskotar och procedurerna kring dessa. En 
pojke om sin och hans syskon tillsammans med sin mamma: 

Sonen: – Vi köpte gosedjur och jag vet inte varför. Jag har glömt det

Hemmavarande mamma: – Vi köpte ju ett till dig, ett till din syster och 
ett till din bror och ett till pappa. Så var gose-djuren kompisar. När du 
saknade pappa på kvällen kunde du krama på tigern – nästan som pappa.

[Mamma gråter]

Sonen: – Varför gråter du?

Mamma: – Tänker på det bara.

Sonen: – Jag hade den som kudde

Mamma: – Den har hängt mer sen dess vad heter den? Tobias?
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Sonen: – Det var det enda namnet man kom på som började på T. [Mam-
ma skrattar] Tigern Tobias

Mamma: – Ett tag hette den Fabian

Sonen: – Det var björnen 

Mamma: – Så hade pappa ett gosedjur i fickan

Sonen: – Kompaniråttan. Han hade en liten råtta.

Mamma: – Eller mus som dök upp på alla möjliga bilder som en träd-
gårdstomte – kompaniråttan 

Sonen: – Det var rolig när den åkte pariserhjulet…

Att kommunikationen är viktig faktor för att upprätthålla relationer i samband med 
familjemedlems deltagande i militär insats utomlands, råder det ingen tvekan om (Car-
ter och Renshaw, 2016). Kommunikationen handlar såväl om vad vi uttrycker i ord som 
handlingar. Det finns både en innehållsaspekt och en relationell aspekt i kommunika-
tionen där relations aspekten blir avgörande (Watzlawick et al., 1967, Watzlawick et al., 
1996). Barnen kan välja maskot med omsorg och själva proceduren i sig, att gå iväg och 
köpa och/eller välja insatsmaskot(ar), som hur insatsmaskotarna senare används som 
budbärare och för igenkänning För att överbrygga det geografiska avståndet rekom-
menderas att utveckla sina egna strategier för att underlätta och hålla vid liv i känslan 
av känslomässig/psykisk närhet till varandra (Pistole, 2010). 

När familjemedlemmar förmår att skapa ”närhet tvärs över avstånd” kan relationerna 
hållas levande också vid fysisk distans. Den danska antropologen Maj Hedegaard Hei-
selberg har funnit att de militära familjerna använder sig av vad hon kallar, ett relatio-
nellt utrymme – relational space (Hedegaard Heiselberg, 2017). Inom detta relationella 
utrymme värnar familjemedlemmarna om sina nära relationer tvärs över geografiska 
distanser.  Utrymmet kan jämföras med det potentiella rummet som D. W. Winnicot 
omnämnt som det relationella utrymme som det lilla barnet och den person som blivit 
barnets närmaste, skapar när barnet håller på att frigöra sig och se annat och andra i 
världen omkring sig (Winnicott, 1981). 

Till stöd under övergångsperioder och i frånvaro av modern, eller den för barnet sig-
nifikanta personen, kan barnet använda en snuttefilt eller gosedjur eller något annat 
som påminnelse och stöd. Det är en naturlig del i barnets utveckling till en självständig 
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individ, ingen försummelse. Liknande sker när insatsmaskoten introduceras. Barnet 
kan sägas skicka med sin förälder ett s.k. övergångsobjekt och förser sig själv med ett 
likadant eller något med koppling till det föräldern har med sig. Det kan vara maskot 
i form av t.ex. gosedjur men också andra saker, som blir till övergångsobjekt för såväl 
barn som vuxen. Detta fenomen, att barn och föräldrar skapade övergångsobjekt för 
tiden när barn och förälder levde åtskilda, och att familjerna skapade vad som mycket 
väl kan kallas ”relationellt utrymme”, gestaltats i allra högsta grad i denna studie. (Ols-
son, 2018b)

- Det är liksom såna här stenar som det står något snällt på som vi har 
köpt. Stenar som det står snälla saker på. På våra stenar står det ”Jag äls-
kar dig” och vi köpte två stenar. På den ena står det ”Jag älskar dig” och 
på den andra står det ”jag saknar dig” (Flicka, 6 år)



85

KAPITEL 6 BARNS RÖSTER OCH FÖRÄLDRARS OM 
OCH I BARNS UTVECKLING
Detta kapitel handlar om barn i olika åldrar och skeenden i kontext av att pappan till 
barnet arbetar inom det militära och gör militärtjänst utomlands. Här ges exempel på 
vad barn i olika skeenden och åldrar uttryckt i studien. I kapitlet kombineras det då 
och då med vad vuxna i barns närhet kan ha berättat om barn i liknande situation el-
ler ålder.  I kapitlet har jag organiserat redovisningen i grupper: ”De allra yngsta”, ”De 
små barnen”, ”Skolbarnen” och ”Tonåringar”. Därmed har jag gjort en åldersindelning 
utifrån den ålder som deltagare som citeras har haft vid utsagan. Därmed är inget sagt 
om vad som skulle kunna vara typiskt eller vanligt för barn i angivna åldrar. Materialet 
är för litet och deltagarna för få, för att några sådana generella slutsatser ska kunna 
dras. Resultaten överensstämmer dock väl med vad som framkommit i tidigare forsk-
ning, se särskilt avsnitt. Vad som här redovisas är exempel i det mönster som jag har 
kunnat konstruera utifrån givet datamaterial. Det viktiga budskapet är att lyssna till 
varje barn och det unika barnets röst.

De allra yngsta och soldaten – hemmavarande föräldrars 
anknytnings- och relationsarbete  
En hemmavarande partner med dotter (under ett år) hemma berättar om dotterns och 
soldaten/pappans tafatthet när han kommer hem veckorna vid leave. Han är ju inte 
ännu van vid att vara förälder och i exemplet låter det som att barn och pappa ännu 
inte knutit an till varandra;

– Hennes pappa var från början inne på att det nog inte var så jobbigt att 
åka ifrån ett spädbarn. De är som små själar som mest de ska sova ha mat 
och bajsa, det är inte så mycket mer, sa han. Men i och med att barnet 
växer, kramas, skrattar och busar, alltså blir mer och mer en person, nu 
har jag märkt av ett tag att han var ganska – han var inte engagerad när 
han kom hem. Jag sa det: – Det är värre att du är närvarande fast frånva-
rande och när du är vad säger man, när du är i väg i Afghanistan då är du 
frånvarande men när är hemma och är frånvarande, det är ännu värre, 
för då är du här och liksom inte engagerad. Då sa han: – Jamen, jag vet 
inte vad jag ska göra. Då frågade jag: – Är det så att du stänger av för att 
du snart ska åka igen? Då sa han: Ja det kanske det är. Jag sa: – Då får du 
träna dig i att vara engagerad. Det tyckte han lät så dumt – att träna sig på 
att vara engagerad. Så efter det, har han varit mycket bättre på det – för 
det känns jättedumt, att behöva träna sig i att vara engagerad. Jag tycker, 
att det är viktigt att han är fäst vid henne, men inte så fäst att, det låter 
dumt, men inte så fäst att han inte kan utföra sitt jobb. Det ska vara en 
positiv kärlek, att han inte ska behöva oroa sig, men det tror jag inte han 
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gör, för han vet att hon har det bra även om han inte är närvarande. Han 
ger mig mycket positiv feedback och tycker att jag gör ett bra jobb. Han 
påpekar det också när han kommer hem. Och vår dotter hon är väldigt 
nöjd. Alla säger: – Gud, var nöjd hon är. Hon är verkligen nöjd. Men jag 
kan tänka mig när hon börjar krypa, hon går väl snart också, världen sol-
skensbarn. Hon har lite ont för tänderna. Jag hade svårt att söva henne 
under en period när han var iväg i veckorna. Då hade jag ångest för hon 
var så svårsövd.  Om detta eskalerar, vad gör jag då? Jag hade ångest i 
flera veckor. Jag fick prata med BVC om min ångest. – Hur ska jag klara 
det ensam om hon inte sover? En människa utan sömn, det går inte och 
både hans och mina föräldrar jobbar väldigt mycket, så jag kan inte kalla 
in dem. Men nu sover hon bättre och jag har lugnat ner mig. Det är inte 
hela världen om hon inte sover en natt. Då får vi vara hemma den dagen, 
då kan vi inte åka iväg och jag vilar när hon vilar. Såna saker, vardagssaker, 
små saker blir jättesaker – jättestora! När han bara varit borta varda-
garna, då har hon ju ändå känt igen honom när han kommer hem.  Men 
nu vet jag inte. Jag har sagt det till honom: – Du får inte bli arg om hon ty 
känns mot dig när du kommer hem. För i den här perioden så kan hon ju 
bli väldigt mammig. Det kommer ta ett tag innan hon vänjer sig igen. Vi 
har ett kort hemma [skrattar]. Jag säger varenda gång han ringer: – Nu 
är det pappa som ringer. Och så säger jag: – Men pappa är i Afghanistan 
och jobbar [så hon inte tror att han bara finns på kort]. Så jag pratar om 
honom. Det är lätt att inte göra det. Vi har ett kort på honom och så har 
vi skaffat en skrivare så jag ska skriva ut fler foton och sätta upp vid hen-
nes säng. Viktigt att hon har bilder på honom. Och så säger jag varje kväll 
när hon ska lägga sig: – Mamma och pappa älskar dig. Men det blir svårt, 
jag pratar ju nästan aldrig annars om mig själv i tredje person.  Om man 
är båda hemma så kanske pappa säger: – Gå till mamma nu!  Men det är 
ingen som säger det hemma hos oss. Vi har en katt men han säger ingen-
ting. (Hemmavarande partner med spädbarn hemma)

Kanske ändå, att katten skulle kunna säga något eller bli den tredje samtalspartnern: 
– Vad säger katten? Vad tror du, att katten nu vill? Det där med att benämna kräver 
också sin träning. Vi pratade vidare om detta, senare i samtalet. Ovanstående utdrag 
är också ett gott exempel på hur den hemmavarande föräldern, förutom att som för-
stagångs-förälder ensam hantera situationen hemma med ett litet barn, också intro-
ducera den frånvarande fadern till barnet, soldaten, in i föräldraskap. För barnets bäs-
ta, går hon in i rollen att stödja pappa-barn-relationen och uppmuntra deras samspel. 
Mammorna i studien, hemma med små barn, visar alla exempel på hur de lägger vikt 
vid och ägnar sig åt detta relationsarbete. En hemmavarande partner, föräldraledig 
med en 10 månader gammal son (när nedanstående sägs) berättar: 
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- Jag har satt bild på pappa på toaletten på kryphöjd. Mär jag frågar:  – 
Var är pappa? Då kryper han dit och känner på den. Han känner igen 
honom, tror jag. Man ska inte förringa den anknytningen. Det gör att vi 
har väldigt mysigt han och jag tillsammans. Vi har haft det bra. Samma 
ritualer varje kväll, läser och sjunger ihop dvs. jag sjunger [skrattar]. Jag 
tror inte han har märkt att jag har varit ensam länge. Nu har det varit i 6 
snart 7 månader förutom några helger. Till slut blir man kanske lite från-
varande, när man är trött, men samtidigt han är ett väldigt tryggt barn 
– jag finns där hela tiden.

Spädbarn interagerar ständigt med den person som är deras primära givare av om-
sorg. Det är så barn och vuxen knyter an till varandra. Trygghetskänslan förstärks av 
att barnet känner igen sina omsorgspersoner och i det som sker. Kontinuitet i vem eller 
vilka som tar hand om barnet, liksom igenkänning i rutiner och vanor, är bra för barn 
som är med om andra förändringar (Petty, 2009). Samtidigt får kravet att behålla ruti-
ner inte bli till ytterligare belastning för den hemmavarande föräldern. Det handlar om 
att göra det bästa möjliga i situationen. 

De små barnen – varse men ovetandes

Barnen är glada.  Ibland när vi går från dagis så vinkar de till flygplanen: 
–  Hej då pappa! Eller: – Nu kommer pappa!

Ovanstående berättar små barns mormor. En annan familj berättar: 

Syster, 8 år: – Det märks inte så mycket på vår lillasyster.

Mamma: – Nej, hon bara leker och är glad hela tiden.

Bror, 10 år: – Hon är bara två och ett halvt år,

Pappa: – Jo, nu på sista tiden när hon ser ett flygplan så säger hon: – Där 
är pappa!! Hej!! Och hon vinkar-

Mamma: hon tror att han är i et flgplan hela tiden och det är hon nöjd 
med.

Syster: – När hon blir ledsen, så skriker hon inte mamma, hon skriker på 
pappa pappa – PAPPA!! Hon kan var arg på mig så skriker hon pappa. Du 
sa fel, hon är 3,5 år. 
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Det är alltså flera barn i studien som har tagit fast på flygplan – att flygplan burit iväg 
deras pappa. En liten flicka, 3 år, hade dessutom fått ett leksaksflygplan av sin pappa, 
soldaten, och när jag pratar med henne om hennes pappa, går hon iväg och hämtar 
planet och visar mig. Även om barnen inte själva säger så mycket om det, så märker 
omgivningen att barnen påverkas av fädernas frånvaro. En hemmavarande mamma 
berättar: 

– Sonen har varit extremt trött hela tiden. Han har allergier och polyper 
det kan vara det. Han var 3,5 år i maj och han var så trött hela tiden. Trött 
hela tiden, Lekte på dagis men sen så trött – nysande. Han tänkte hela 
tiden. Han var väldigt ansträngd hela tiden. När hans pappa kom hem, 
gick han från pappa och mig fram och tillbaka. Han stämde av att pappa 
verkligen är hemma igen och ska inte åka igen. Nu börjar han ta igen tid 
med mig också. Förut var jag så upptagen med hans lillasyster, Så skönt 
att vi är två vuxna nu! […]  Först var det som om han var hemma för leave. 
Vi skulle iväg på bröllop i Danmark och de hade han medaljcermonin i 
Lund. Pappa klädde på sig sin militäruniform och sonen bara stelnade 
[visar hur han stelnade]. Han visade ”nu orkar jag inte mer – det får inte 
vara så igen – jag vill inte ” genom ett märkligt beteende där han blan-
dade att slå på sin pappa och klänga på honom jätte-mycket. När vi åkte 
från medaljcermonin vidare till Danmark, då kom det:

–  Men pappa, ska du inte åka? 

– Nej, jag är hemma – alltid hemma.

Det tog lång tid innan detta barn andades ut. Han frågade sista gången 
en månad senare: 

– Du ska verkligen inte iväg igen? 

Det var första gången jag verkligen såg och förstod vad han upplevdes 
särskilt när leaven är på väg att ta slut- Även om man inte vill det, så är 
det något som ändras. [Makens namn] ställer om sig [visar hur det snur-
rar runt i hans huvud], tänker på hur det kommer vara att komma tillbaks. 
Det känner sonen och hans beteende blir att då säger han, att han inte 
vill ha med pappa at göra. Han så totalt ”dissar” honom eller ignorerar 
honom. Och det är bara mamma som gäller för det är bara hon som kom-
mer vara här. Han stänger av känslorna [till pappa]. Det var detta som 
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började igen den dagen och sen kom han på, jaha, han kanske ska vara 
kvar. Den uniformen har vi gömt. Den syns inte ute alls. (Hemmavarande 
partner)

Barn har olika sätt att respondera och ger inte alltid så lätt-tolkade budskap. Nedan 
två exempel. I det första berätta en flerbarnsmamma. Det andra exemplet är ett kort 
utdrag från ett familjesamtal. 

- Inför att du skulle komma och intervjua så pratade jag med sonen, 5 år, 
och frågade: – Hur känna det när pappa är borta? Det är OK. Jag saknar 
honom, men det är OK. – Hur känns det när jag är borta? Det är OK. Jag 
saknar er men det är OK, säger han då. Men man märker skillnad på 
honom för att när det är pappa som är borta, då är han mer testande. 
mer bråkig. Han reagerar som han brukar göra, men reaktioner förstärks. 
Hos små barn är det inte nya reaktioner, men starkare.  Så du kanske inte 
kopplar dem till utlandstjänstgöringen. Du får intensivare reaktioner på 
dem som redan barnet brukar visa. Han är så jobbig. Han är sån att min 
syrra, som brukar vara barnvakt, backar för att hand om honom när han 
är som värst. (Hemmavarande partner)

I ovanstående exempel riktar pojken sina känslor utåt. Kallas ibland att externalisera 
sina känslor – ställa dem utanför den egna kroppen (White, 2000). Blir tydliga reaktio-
ner men mer påfrestande för omgivningen. Samtidigt kan det öppna upp tillfällen för 
de vuxna att prata med barnet och hjälpa barnet att undersöka sinakänslorna. Här re-
kommenderas att föreslå barnet att lägga känslorna på bordet med hjälp av känslokor-
ten med Nallar på, se avsnittet om samtalsverktyg. Barnet kanske också vill visa med 
hjälp av känslokorten hur barnet uppfattar att personer nära barnet, känner sig. Kor-
ten och känslorna på bordet minskar personifieringen och öppnar upp till samtal om 
sådant som annars riskeras stängas inombords. I nedanstående exempel kan det vara 
så att flickan bär med sig inombords mer än hon annars visar eller säger. Här pyser det 
plötsligt ut något som vi närvarande vuxna inte lyckas fånga upp, i alla fall inte just då.

Flicka, 6 år:  – Han ska åka till Mali-n

Flicka, 8 år: – Landet osams. Då är de ju arga på varandra. 

Pappa: – Vi har den boken. 

Flicka, 8 år:  – När jag var liten, då var pappa i Afghanistan också

Flicka, 6 år [viskar in i den ena kamerans mikrofon]: – … pappa är död.  Jag 
vill inte att pappa ska vara död. Lyssna, jag vill inte att pappa ska vara död.
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[Högt:] Jag vill inte att pappa ska DÖ.

AMO: – Hörde du vad pappa sa om säkerheten? 

Pappa: – Det är olika i Mali. Man kan dra ett streck i Mali. Där jag ska vara 
är det inte farligt.

Fadern förklarar. Som jag också tagit upp i första rapporten i denna rapportserie, bär 
de hemmavarande inklusive barnen en oro (Olsson, 2018a). Innehållsmässigt hörs kan-
ske budskapet om att det inte är farligt i insatslandet, men hörs det relationellt?  Vad 
talar för att det går att lita på beskedet om att insatsdeltagandet inte är farligt? Barnen 
har läst boken om landet osams och andra böcker, de har sett på TV, varit på rege-
mentsdagar – de förstår budskapet. När soldaterna behöver ha vapen, fordon och an-
nat för att försvara sig med, då kan det vara farligt där pappa ska vara eller är. 

Skolbarnen
Nästan hälften av de deltagande barnen i studien var i skolåldern när de deltog i stu-
dien. Med skolbarn menas här från när barnen börjar skolan och medan de är kvar i 
mellanstadiet. Därefter benämns barnen tonåringar. Eftersom studien pågått i flera år 
och flera barn intervjuats flera gånger, hann också de blir äldre.  Endast i undantagsfall 
påpekas i redovisningen när och om det handlar om samma barn när barn i olika åldrar 
citeras. Här är fokus på vad barn i olika åldrar kan ha uttryckt, inte på deras individuella 
utveckling en även om den kan märkas. Kan också handla om att jag blivit mer välkänd 
i familjen och som forskare. 

Dotter i deltagande familjer  

Jag börjar med en flicka som jag träffat flera gånger hemma i familjens bostad. Nedan 
utdrag från två av de intervjuerna hon deltagit i. 

Flicka, 7 år, saknad
Nedan har jag sammanfattat vad flickan berättade i sin första intervju då också hennes 
mamma var närvarande. Det är alltså en komprimerad utsaga:

– Jag tycker inte om det så jobbigt och tråkigt hemma utan honom. Jag 
har berättat det. Han måste ju göra det. Han tycker om att hjälpa folk 
och det gör han när han [vad han arbetar med], då hjälper han sina job-
barkompisar och dom som ska stoppa kriget. Det tycker jag är bra, att 
han hjälper till. Jag tycker inte om att han ska var borta så länge. Tycker 
att det är jobbig. Jag får extra svårt att somna. Jag har redan ganska svårt 
att somna ibland. Tänker på pappa. Jag tar fram ett kort med mamma 
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och pappa och så sätter jag det vid sängen så kollar jag på det. Jag pratar 
med mamma om det. Det känns lättar då – hon hjälper mig. Pratar med 
mina två bästa kompisar. En av dom, hennes pappa är också iväg han är 
militär. Hon tycker det är jätte-jobbigt också. Vi pratar med varandra när 
vi träffas i skolan.

9 år vid nästa intervju – Vant mig. Vi är en helt normal familj
Nästa gång när jag besöker familjen vill dottern bli intervjuad ensam i sitt eget rum, Nu 
berättar hon öppet och mycket om hur sina upplevelser och erfarenheter:

- Numera är det ofta skönt för jag liksom har vant mig vid det. Det är inte 
så roligt, men det är ändå inte tråkigt, som att han är på semester. Det 
är visserligen roligare när dom kommer hem. Då har han, t. ex. när han 
var i Afrika, då hade han sett en massa skorpioner och kobror och zebror 
och gaseller. Han visade en massa bilder på det. Det var roligt. Ofta när är 
han iväg utomlands så oroar jag mig mest över att han ska bli biten av en 
skorpion och ska behöva åka till sjukhus, när han är utomlands. Jag tän-
ker inte på att han ska stuka fingret eller så för det gör han rätt ofta. Han 
har brutit fingret fler gånger. Oroar mig mest att han ska bli biten och få 
gift i sig och inte må bra alls och sånt. Tänker inte på det – det är mest när 
de berättar, att han sett såna djur. Han lär sig om nya kultur och hur han 
kan göra nya maträtter t. ex. och sånt. Det får jag också lära mig av detta 
och då blir det lättare att förstå varför han är iväg. Han berättar om de 
olika maträtterna, så man lära sig av kulturen. Han tycker om att hjälpa 
folk, han lär sig nya grejer, som att styra båt och köra terräng och sånt. an 
lär sig mycket mer i jobbet – han blir skickligare att reparera. Då hjälper 
han visserligen inte direkt folket utan han hjälper dem som ska hjälpa till 
t.ex. få folket, att tvinga bönder att sluta odla knark och sånt. 

AMO frågar:

- Varför militärt …?

Flickan: 

– För att om en t.ex. apotekare åker dit och ska tvinga folk att sluta odla 
knark – det lyssnar man inte direkt på. Militär har lite mer styrka än apo-
tekare. De blir nog räddare för en soldat än en apotekare, när de lär dem: 
– Hej, om du fortsätter så här, så kommer du inte… Man kan hota bön-
derna med ett vapen men apotekaren har inte direkt ett vapen i fickan 
som de får använda, men en soldat har ju mer, är mer van vid att ta fram 
sitt vapen. Pappa har gått i en livräddarkurs och sånt och berättat om 
hur knark påverkar kroppen och så. Soldaterna kan övertala bättre än en 
apotekare.
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AMO frågar: – Får du vara med och bestämma?

Flickan:

 –  Nej, jag kan inte direkt gå fram till hans chef och säga: – Han ska inte 
iväg, han måste stanna hemma. Det kan jag inte direkt göra. Men jag kan 
bestämma över mig själv hur, om jag ska tycka att det är okay att han ska 
åka iväg eller om jag tänker säga till honom och prata med honom rätt 
mycket i telefon t.ex. – men jag tycker det är rätt OK nu för tiden. Men 
förut när han var borta, då grät jag mycket mer på kvällarna och kunde 
jag knappt prata om sånt här, men nu är jag rätt van vid det. Jag var rätt 
orolig för pappa – förut – nu är jag mer van vid det att han är borta.

AMO frågar:

- Vad sa oron?

Flickan fortsätter:

- Jag tänkte så här, nu kommer han säkert bli stucken av en skorpion el-
ler så. Och, inte mer än att kanske, att han bryter benet och stukar foten 
på en gång. Vissa skorpioner är inte så farliga men vissa som är super-
dunderfarliga. Jag tänkte nu kommer han säkert få skorpionbett så han 
får läggas på sjukhus. Så tänkte jag förut.  Ja, jag var van vid sjukhus men 
inte att pappa var på sjukhus eller han hade slagit sig. […] Mamma satt 
uppe på kvällarna med mig och förklarade: – Det här kommer inte hända. 
De har väldigt bra omhändertagande doktorer och sånt. Om det skulle 
hända något så kommer han alltid hem dit de bor. Han hade en stor mur 
runt sig och människor på utsidan med sköld-dräkter och vapen gömda 
ifall de behöver försvara sig eller hota. Och på insidan, hade de vakter 
som såg till att det inte var någon eller något som skulle skadas.

AMO frågar: 

– Är det något annat som blir annorlunda när pappa är iväg?

Flickan:

– Joo. Maten blir rätt annorlunda när mamma lagar mat. Mamma och 
pappa har inte direkt samma mat-stil. Pappa försöker ha det så här som 
jag sa,  men mamma hon slänger i alla möjliga kryddor och säger: – Ja-
men det här blir gott – starkt, men gott. Och sen tycker t o m hon att det 
är väl starkt. Pappa gör mer efter recept men ibland gör han egna, som 
igår då hade han något med makaroner, bacon och mozzarella.
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Dottern avslutar med:

- Vi är en normal familj. Vi gör inget speciellt förutom att vi har lite mer 
sjukdomar än andra har. Vi har lite problem med det, annars är vi inte 
annorlunda. Egentligen är vi inte annorlunda – vi är en helt normal familj.

Son i deltagande familj

Första gången när jag träffar sonen är han 7 år. Vi träffas flera gånger. Nästa utdrag är 
i det närmaste hela intervjun efter att pappan kommit hem från insatsen.

Pojke, 7 år, före insatsen. Tråkigt – ”vi vill ju ha våra pappor tillbaks”
Här en sammanfattande utsago av vad yngste sonen i familjen, 7 år, sa i första inter-
vjun före insatsens början. Intervjun innehöll också pang-pangs lek och frågor om mig 
och forskningen plus att pojken bad om att få se intervjun efteråt. I en av kamerorna 
såg han igenom hela samtalet och kommenterade. Sammanfattningsvis berättade han 
att:

- Det är tråkigt att pappa ska åka, men det är bra att jag ändå får leka. Jag 
får fixa detta helt enkelt. De flesta vet inte om det, bara min kompis. Hans 
pappa ska också åka. Vi pratar om att det är tråkigt att de sticker iväg för 
vi vill ju ha våra pappor tillbaks. Han börjar precis dagen före julafton 
eller på julafton, jag vet inte. De börjar någon gång på vintern och så är 
han där till sommaren när han kommer tillbaks. Då vill jag att det bara ska 
vara han och jag, för han har varit borta så länge. Det sämsta med att han 
åker iväg det är att han åker iväg. Det finns inget bästa. Det bästa med det 
sämsta, var det där sämsta, att han bara åker iväg. Vi ringer ju ofta men 
jag vill ju också se honom.

Sonen, 8 år. Efter insatsen. Pappa nog varit säker inne på basen, glad att han är hemma.
 
När vi träffas drygt ett år senare blir intervjun längre och mer omfattande. Här ett ut-
drag ur intervjun:

AMO: – När du tänkte på pappa när han var iväg, vad gjorde han och 
hade det?

Sonen: – Jag tror, att han hade det bra. Att han gjorde en del.  Han kanske 
var där och köpte mattor, en matta, och de kittlarna (?) som är där [pekar] 
– det vet jag i alla fall.

AMO: – Tänkte du att han var på något farligt?
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Sonen: – Nej, han är [funktionen] på campen. Han går ju inte ut i pansar-
vagnar. Jag tror han är säker i den basen. Han kanske ändå åkte ut lite där. 
Jag tror det är tryggt där men det hade inte varit tryggt ifall det hade varit 
en krigsbas – då hade det inte varit tryggt och oroligt.

AMO: – Vem har du haft att prata med? 

Sonen: – Min kompis som också har haft sin pappa iväg. Vi har lekt ganska 
mycket och pratat om det. Vi pratar om att de måste vara försiktiga. Det 
måste barn säga till dom, särskilt till dom som åker i sådana pansarvag-
nar, för det kan vara riktigt farligt. Nån brottsling kan ha stoppat in en 
bomb där utan de märker det. Ja och så kör de och den exploderar den 
– det kan hända.

AMO: – Mer?

Sonen: – Att det kommer brottslingar och skjuter på basen men det kom-
mer inte hända nu när de är väl beskyddade och så.  Det är bar några vak-
ter som vaktar därute. Men skjuter dom de två vakterna som vaktar där, 
så kan de ju, ju bara hoppa in och säga: – Ge er! Brottslingar kan smyga in 
i basen utan att de vet det. Då kanske de skjuter dom som är helt friska 
nu som precis ska släppas ut, de som har blivit skadade du vet. Jag är inte 
orolig för något men jag ville att han skulle vara rädd också. 

AMO: – Nu är han hemma hur kändes det då?

Sonen: – Då kändes det ganska bra.

AMO: – Ganska?

Sonen: – Ja, för jag ville att han skulle komma hem fortare. När han kom, 
då var jag jätteglad och jag kunde vara uppe sent på kvällen och jag bara: 
Pappa, pappa, pappa. 

AMO: – Annorlunda när pappa var hemma?

Sonen: – Jag gjorde ingenting. Jag var mig själv när han kom hem. Det 
blev inte annorlunda. Han blev bara snällare och på bättre humör Hon 
gör godare mat. Då, när han var iväg, måste vi ibland äta fisk. Jag tycker 
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inte om torsk, jag tycker om lax – jag vill bar äta lax, när vi ska äter fisk. Nu 
blev det godare mat för mamma blev på mathumör och då gör hon bara 
god mat. Nu blir jag hämtad tidigare från fritids. Jag blev hämtad sent när 
han var borta, för mamma arbetar till halv fem. Bara jag och min kompis 
som har föräldrar bort. Jag har sagt det till en i min klass också. Han und-
rade när pappa skulle komma hem – han har varit borta jättelänge. När 
han kom hem så kom nästan hela klassen och frågade min pappa: – Var 
har du varit?  Han sa, att jag har varit borta i Afghanistan. De tror nog att 
det är en stad. Det är så dom tänkte tror jag. När han var iväg så spelade 
jag jättemycket TV spel så till slut så ändrade vi det till att jag fick bara 
spela 1 timme per dag förutom helgerna för då fick jag 2 timmar. På lör-
dagen efter att pappa kommit hem så spelade vi ett spel som heter (?) i 4 
timmar. Jag cyklade till affären och köpte spelet – CYKLADE – det blir en 
och en halv mil - med pappa.

AMO: – Om han ska åka igen?

Sonen: – Pappa ska inte iväg igen då skulle jag bli ledsen. Det sa han att 
han inte ska– han har redan varit iväg.

AMO: – Om mamma skulle vilja åka?

Sonen:  – Det vill hon inte.

7-årings funderingar. Föräldrarnas svar till sonen: – Säga som det är.

Här berättar en flerbarnsmamma om familjens 7-årings funderingar inför att pappa ska 
åka på utlandsinsats och hur föräldrarna hanterat detta:

- Det var bara [namnet] som förstod vår 7-åring hade funderingar. Allt 
från till typ äta, vad har de hade på sig, hur bor, när de kommer ringa och 
mer därtill. Vår 7-åringen frågade: – Om pappa dör, kommer vi få en ny 
pappa då? Då svarade jag: – Vi kommer vara ledsna, väldigt länge. Så i 
början kommer ingen mer finnas här. Men jag kommer kanske inte leva 
ensam hela mitt liv då, utan jag kommer kanske träffa någon längre fram 
som jag vill bo med, som vill bo med oss, men det kommer ju aldrig bli 
din pappa – det blir en Kenneth eller så där. Liksom verkligen säga vad 
som det är. Det är svårt för man är själv väldigt berörd – vad säga till en 
7-åring? Att säga det enkelt och vad jag tror, men inte säga, att det aldrig 
kommer hända, att pappa inte kommer skada sig, att det kommer gå bra 
allting utan… Jag kan ju inte lova honom det. Det finns ingen människa 
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som kan lova honom det. Hans pappa försökte få fram bilder på: Här ska 
jag bo. Här ska jag vara och här ska jag sova. Visade på kartan. Och så var 
hans pappa med i hans skola och höll en lektion där i full mundering, inga 
vapen, men uniform och kängor och grejer och pratade med barnen där.  
De kunde fråga saker som sonen inte kommit på att fråga, men som han 
också på något sätt behövde svar på. Och att hans kompisar fick veta vad 
som kunde hända: – Varför ska du åka dit? Vad ska du göra där? Syftet 
med det hela? Berätta och förklara runt omkring, Jag tror att de sen pra-
tade i skolan. Det tror jag faktiskt. Barnen i hans klass har ju många olika 
nationaliteter t.ex. är från Kosovo. Där har [makens namn] varit tidigare 
på mission och barnens familjer har upplevt detta från ett annat håll. 
Lärarna var också förberedda. Han hade pratat med dom innan. (Hem-
mavarande partner) 

Ovanstående utsaga innehåller också ett exempel på lyckat informationsbesök av den 
militära föräldern. Mamman är inne på att framgångsfaktorer för det lyckade besöket 
var det multikulturellt sammanhang som den här skolan innebar, att där fanns skolbarn 
med familjer från Kosovo, ett av de länder som svenska internationella militära insat-
ser riktar sig till, plus att föräldern hade förberett lärarna väl inför sitt besök.

Mamma till barn i skolåldern. Tips om stöd till barn som sörjer och 
saknar

Här ett exempel på en mammas berättelse om när barnens pappa skulle åka på och 
medans han var i insatslandet. Barnen är 2, 7 respektive 10 år gamla i berättelsen.

Hemmavarande partner: – Vi tyckte det var väldigt sorgligt det här, nå-
got vi bävade för att berätta för att, ja, det var ju sex månader borta, så 
vi satt där och vi satt där, jag kommer ihåg det väldigt väl, vi satt och åt 
tacos en fredagskväll och så kom vi bara in på någonting som gjorde, att 
vi berättade där och då.  Då blev det spontant och det blev mycket tårar 
och det blev en avbruten middag. De blev jätteledsna. Både jag och min 
man grät för fullt och de två stora blev jätteledsna.  Den lille förstod inte 
så mycket. De stora var då 7 och 10. De grät och just att han skulle åka på 
deras sommarlov fram till oktober blev särskilt tråkigt. Han är en sån där 
aktiv pappa som älskar att bada med dem och jag är en badkruka, men 
den sommaren blev det mycket bad också för mig, och en massa annat. 
Han har varit med mycket med 10-åringen och ridit. Det blev en del be-
gränsningar i deras vardag – jag är ändå bara en person i stället för två.  

Dom tankarna kom inte under middagen men ganska snart efter. Vi har 
hört att barnen inte ska bli drabbade. Så ingen skulle säga eller får höra, 
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att nu får du sluta med din ridning när pappa är borta och nu får du 
sluta din simträning, utan man ska i största mån försöka få barnen att 
ha sin vardag.  Det hade vi pratat om innan. Jag har mina föräldrar och 
de har farmor och farfar här. De hjälpte till väldigt mycket när de gällde 
aktivisterna. Därigenom blev det som de hade det innan, även om pappa 
inte var där. De kunde ändå fortsätta med ridningen och simträningen. 
Det var mormor och morfar mest. Farmor och farfar också. Min mamma 
var sån, att hon sa bra, att då hjälper vi dig. Också med att klippa gräset 
och andra praktiska saker som jag inte kan – vi bor i ett stort hus och 
det är mycket sånt.   Jag har två bröder som också hjälpte till och en del 
goda vänner, som också tog sig an barnen och som hjälpte till. Det var 
många som hjälpte till. De ställde upp. Närmaste familjen är det så na-
turligt med. De besöker oss ofta. Goda vänner också.  Men mamma hon 
var bekymrad över barnen – hur ska dom ta det? 7-åriga sonen hade det 
jobbigt när pappa åkte, sörjde och hade det riktigt svårt. Anhöriga tog ut 
honom att fiska, som han tycker är roligt så han fick vara själv med dem. 

Jag kände, att när det närmade sig avfärd, så ville man bara att det skulle 
bli det datumet, så att han kom iväg. Det var bara en tung väntan till det 
här datumet. Jag kände att jag ville ha det gjort. Sen kunde vi fokusera på 
att nu längtar vi efter att han ska komma hem igen. I stället för att ha det 
här tråkiga framför oss. Jag har varit hela tiden tänkt, visst det är jättetrå-
kigt att han åker bort, också för barnen och så, men ändå har det varit ett 
äventyr för honom. Det kommer positiva saker ur det också. Jag har haft 
inställningen, att vi fixar det här även om de är ledsna – vi gör det vi kan.

För mig var det tufft när 7-åriga sonen han blev så ledsen och sorgsen. 
Men med facit i hand så gick det fort och det gick bra och vi hade liksom 
roligt ändå – men den biten var tufft och då fick vi ta hjälp av Soldathems-
förbundet och fick första hjälpen hur jag ska bemöta honom och besvara 
hans frågor. Han sörjde skulle jag säga, han grät ofta precis när han hade 
åkt, drog sig undan, ville inte när bästa kompisen ringde och frågade om 
de skulle åka och bada på äventyrsbad, som han älskar så: – Nej, jag vill 
inte, känns inte bra när pappa är borta. Han ville vara hos mig och ville 
vara hemma och sörja. Då ringde jag och fick via Soldathemsförbundet 
kontakt med en barnpsykolog och fick rådet bl.a. att vi skulle rita till-
sammans. Nu hade det gått några månader, när vi gjorde det, men han 
pratade aldrig om Afghanistan, att han var rädd. Att det skulle hända 
någonting. Det var den bilden vi vuxna hade haft när vi skulle berätta 
för barnen – gud, han skulle ju åka till ett krig mer eller mindre. Något 
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fruktansvärt att behöva säga. Barnen sa aldrig något om det farliga. Jag 
tyckte att det var konstigt. 7-åriga sonen var ledsen att han var borta så 
länge, men han sa aldrig, att han var rädd för att han ska dö eller att de 
ska hända något även om han kan läsa och ser löpsedlar. Då sa psykolo-
gen, att man ska sitta och rita tillsammans. Man kunde rita campen och 
då gjorde vi det. Då ritade han staket och han ritade pistoler, ett berg 
varifrån de onda kunde anfalla – det såg jag då när han ritade. Jag hade 
ritat hans pappa och då tog han min teckning och ritade dit pistoler så att 
pappa skulle kunna försvara sig.

Barnpsykologen att nästan alltid så ligger det en rädsla och skaver, även 
om han inte utvecklat det eller vet om det själv eller visar rädsla för att 
något ska hända. Jag försökte få honom att berätta: – Vilka tror du är där 
och så? Då fick vi rådet, att vi skulle prata mycket mer om att han sitter 
inne i ett skyddat ställe, att han aldrig är ute i bergen, ja, visa på att pappa 
är ganska säker ändå. Det var många råd jag fick från henne. Var det kan-
ske så att han inte ville vara uppe på sitt rum längre utan han ville vara 
hos mig, ville röra sig i samma rum som jag? Jo, så var det. Hans lillebror 
ville också gärna vara hos mig så blev det mycket konflikter. Rådet var att 
låta honom vara nära mig och ta det lugnt och prata när han vill prata, 
inte pusha honom att åka iväg med kompisar, utan han skulle få vara 
nära mig och göra någon form av tidsnedräkning och prata med pappa 
per telefon så ofta det gick. Det hjälpte! Hans pappa ringde ofta, kanske 
två gånger per dag när sonen hade det som jobbigast – sen kändes det 
bättre. Det var sommarlov och vi försökte göra roliga saker tillsammans.  
Sen vände det. Så skulle pappa komma hem i oktober och då hade det 
liksom vänt. Då var sonen så där, det går bra, jag vet inte ens om pappa 
behöver komma hem. Verklig jättevändning – då det var ju roligt.

Den yngste, 2-åringen, nu är han 4 år, han var liten och nära mig.  Han 
ville inte prata i telefonen och inte läsa böcker eller så. Han vill inte själv 
titta i böcker, eller prata, men han tycker om vapen och svärd och pratar 
om pappas pistol. Han tycker det är fascinerande - det är på den nivån.

Jag fick en central roll i att det fungera för alla tre barnen. Mycket vilade 
på mig det kan jag känna. Men det var också upp till mig. Jag måste vara 
stark och inte gå i väggen, inte för att jag vara i närheten av det, men 
ändå. Den äldsta, storasyster (10/11 år) hon var mån om lillebror och hon 
förstod. Inget hon uttryckte men det märktes. Hon hade kompisar som 
skjutsade dem. Hon kunde prata med mormor och mig – hon förstod. Vi 
lyssnade radioprogram om ”Min pappa är soldat” och fick ett exemplar 
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per barn från Försvarsmakten med boken ”Insatsen går till”. De stora gick 
igenom den – den är jättebra. 

Leavae-n vart två eller tre veckor och det hade vi pratat om innan: Han 
kommer hem och är ganska trött. Och jag har haft allt med barnen och är 
också rätt trött Det tänkte vi innan. Det kan bli en krasch, tänkte vi, vem 
har företräde på att vara trött? Men det gick jättebra. Vi hade inte plane-
rat någonting. Vi tog dagen som den kom. Jag pluggade på distans så jag 
var hemma och minstingen var på dagis någon vecka, så vi skulle få kunna 
landa. Det blev jättebra, men det var väldigt ledsamt när han skulle iväg 
igen. Då var det bara två månader fram till att han skulle komma hem för 
gott. 7-åringen såg fram emot att han skulle komma hem och räknade 
ner. Men att pappa varit hemma och åkt igen, gjorde gott när han var 
hemma, men sen, då ramlade han tillbaka igen, inte lika mycket men 
ändå. Han var ledsen i skolan, så vi fick prata med fröken Jag hade fullt 
upp med alla barnen då. Jag ägnade väl kraft i att hela tiden söka bästa 
sätt, hur man ska hantera detta. Inte bara vad jag tro, utan också få pro-
fessionell hjälp. Jag läste på nätet, lånade på biblioteket och talade med 
psykologen och när jag märkte, att något hjälpte, så fick jag en verklig 
skjuts.

Min man och jag träffades när jag var bara 15 år. Så för oss, för vår rela-
tion, om man bortser från det jobbiga med barnen och att det var sorg-
ligt, var det riktigt bra. Vi har varit ihop så länge och har aldrig varit borta 
från varandra särskilt länge och nu blev det ett halvår, man fick längta 
efter varandra, skriva mail, skriva brev och skicka saker-

AMO: –Förälskelse på nytt?

Hemmavarande partner: –Ja, det blev det faktiskt [skrattar]. 

9-åringarna

Pojke 9 år berättar om egna och systerns responser. Uppskattad aupair i familjen
Den här pojkens familj hade en ovanlig lösning för att underlätta tillvaron under fa-
derns utlandstjänstgöring. Här anställdes en aupair som hela familjen kom att uppskat-
ta. Hon har blivit som en familjemedlem som de fortsätter ha kontakt med. I studien 
finns också framgångsexempel på anhöriga som tillfälligt eller under hela missionsti-
den, flyttat in hos den berörda familjen. 
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Nedan utdrag ur intervju med sonen i familjen som nu är 9 år. Han berättar om in-
satstiden. Fadern kom hem för ett år sedan. I familjen finns också lilla-syster 6 år och 
lillebror 4 år. 

Sonen: – Tänkte inte så mycket på det. Det fanns bra grejer.  Jag träffade 
en jättesnäll barnflicka från USA. Jag säger barnflicka. Hon var rolig och 
hon blev som en lärare. Hon bodde hos oss ett år och var med oss hela 
tiden. Sen fick jag presenter när pappa kom hem. Leksaker: stridsvagns-
spel och några robotar. När jag tänkte på det så saknade jag honom. Det 
var det svåra, att jag saknade honom.  Han var borta ett år.

AMO: – Hur märktes det på mamma att han var borta?

Sonen: –Det märktes inte på henne.

AMO: – Var det någon som det märktes på?

Sonen: – Min syster. Hon var väldigt stressad. När hon var med mig. 

AMO: – Hur är man när man är stressad?

Sonen: – Hon sa: – Tänk om pappa dör, [broderns namn]? Tänk om pappa 
dör? 

AMO: – Hon tänkte så?

Sonen: – Ja, hon tänkte om…

AMO: – Hur blev det för dig, när hon sa så?

Sonen: – Jag tänkte inte. Jag brydde mig inte. Jag vet, att han inte dör. Jag 
vet hur duktig han är. 

AMO: – Vad gör han egentligen när han är där?

Sonen: – Jag tror han försöker stoppa krig 

AMO: – Vad gör han då, tror du?
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Sonen: – Först trodde jag, att han skulle gå runt och skjuta talibaner, men 
det var fel. Han är där och ger saker. Han gav en penna till ett barn som 
blev överlyckligt.

AMO: – Mamma sa, att du varit nyfiken på hur de bodde och allt – kan du 
berätta för jag vet inte?

Sonen: – Ja, de bodde i stora plåthus Jag tror de åt getter som de hade 
hittat uppe i bergen. Det hade jag inte gillat

AMO: – Varför ville han åka dit?

Sonen: – Jag tror inte han ville det

AMO: –Nähä. 

Sonen: – Det är en stor risk att dö. 

AMO: – Men han åkte.

Sonen: – Jag tror att, jag vet att Sverige har velat stoppa krig i andra län-
der också och jag tror att de försökte stoppa kriget där.

AMO: – Vad vill du skicka med mig att andra barn ska tänka på när deras 
föräldrar åker iväg?

Sonen: – Jag tycker bara att man INTE ska tänka på det. Man ska tänka 
på det man gör, inte det som kan hända. Jag tycker inte man ska tänka på 
det – man ska tänka på något annat. Vad man gillar.

Att tänka bort det svåra återkommer hos i studien deltagande barn. Se senare avsnitt 
nedan. 

Flicka, 9 år, presenterna bäst och att pappa hjälpte andra människor
Familjen består förutom lillasyster, 9 år vid intervjun, av mamma, pappa, två äldre 
bröder och en hund. Nedan hela intervjun utom inledningen där jag informerar om 
studien och vårt samtal och frågar hur deltagaren vill delta. I det följande är det jag 
som frågar och flickan som svarar. Eftersom det är många turer har jag inte skrivit ut 
vem som talar. Det blev varannan gång flickan och varannan gång jag som intervjuare.
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- Pappa jobbar i det militära. Ibland är det kul. För han kommer hem 
ibland och då får vi presenter. Han kom han i för ett halvår sen och då fick 
jag minttabletter och russin med yoghurt på och fyrkantiga tuggummi 
från Afghanistan. Han hr r varit där två gånger. Första gången var jag 8 år. 
Jag fick uppstoppade djur. Spindlar och skorpion. Och nyckelringar med 
skorpioner. Riktiga. Ska jag hämta dem?

- Ja, gör det.

- Här är de, de är också nyckelringar. Det är mina husdjur. Mest är jag rädd 
för spindlar. Jag trivs mest med skorpionen. Jag är rädd för spindlar. Jag 
kan titta rakt i ögonen på skorpionen.

- Pratar du med den?

- Ibland, men inte så ofta.

- Vad säger du då till den? 

- Liksom jag vet inte – jag tänker, att han inte ska åka igen.

- Hur går det till? Får du vara med och bestämma?

-Nej, han bara säger: – Nu ska pappa åka iväg igen. Jag blir ledsen men 
samtidigt glad för att han kommer hem och att han kommer med pre-
senter. Och så känns det dåligt, för att jag vill, att han ska vara hemma. 
Jag tycker, att det är bra, att han inte är ute i själva kriget utan han bara 
sitter i en sån här typ ta hand om sjukvård eller något. Om någon skadas 
så skickar han en ambulans så de kommer till ett sjukhus men det hände 
vara typ två gånger. Fast det blev inte så allvarligt,

- Vad tänker du händer utanför där?

- Det är jag lite mer rädd för, liksom de som är utanför. De får vara med 
i själva kriget och så. Då är jag väldigt glad att pappa inte är med i det i 
alla fall.

- Vad tänker du att det handlar om, kriget där?
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- Jag tänker, att det handlar om makt och pengar precis som det gör i 
Syrien.

- Följer du med vad som händer i världen?

- Ja och när han kommer hem så brukar han visa bilder och då brukar jag 
förstå lite. Jag tänker, att det verkar vara väldigt jobbigt, att jobba som 
militär för varje morgon så får han typ springa fem km med en väst med 
fem kg för han måste träna. Om han ska springa långt och så behöver han 
träna på att ha tunga grejer på sig ,när han ska typ bära gevär och sånt. 

- Det gör han först och sen?

- Då kommer han tillbaka och äter frukost. Jag tycker, att han får ganska 
lyxig mat. Varje tisdag fick han tacos. Nej, det var till lunch. Till frukost fick 
han glutenfritt bröd och sånt.

- Vad hör du mer – vad har han berättat mer?

- Han har berättat mer om hur det ser ut och jag har frågat. Han bor lik-
som i tält och det är öken och många som bär maskar så här och sjalar. 
Mamma fick en hel kasse med sjalar och jag har också fått en del sjalar. 
Jag har bara 2 -3 stycken – jag är inte så förtjust i sjalar.

- Vad gör Sverige där tänker du?

- Norge är också med och då kan de behöva svenskar också för att de ska 
bli mycket fler än dem som startat kriget.

- I våras när han var iväg?

- Det var lite nytt men det var också skönt när vi var inte så många .Så 
blev det inte så bra när vi alla blev sjuka – då önskar jag att han var här. Vi 
fick vinterkräksjukan. Fast det var jag som fick det först och sen smittade 
jag dom andra. Det som gjorde det extra jobbigt var att min bror måste 
till sjukhuset. Mamma fick vara där hela tiden och då fick min storebror 
passa mig. Sen blev det ganska bra för vi skulle fira jul och då bestämde 
jag och min bror att vi skulle åka och köpa en julgran. Så tog vi sparken 
och hunden och tillsammans sparkade vi ner och valde en julgran.  Jag 



104

hade räknat ut hur mycket det kostade så vi tog mina sparpengar för att 
köpa julgranen.  Sen så bestämde vi oss för en gran och tog hem den med 
sparken. Det var en liten upplevelse.

Det var bra gjort – blir det att ni får göra lite mer när pappa är iväg?

- Ja. Sen så fick jag den finaste presenten, det var när jag fick en Ipad. 
Mamma och pappa tänkte så här, för att jag hjälpte till så mycket här-
hemma, nu ska hon få en Ipad. Även om jag inte hade tjatat någon gång, 
så fick jag en. 

- Så du hjälpte till mycket hemma – vad gjorde du då?

- Duka och fixa mat och så – det är mest när han är borta när mamma 
behöver extra mycket hjälp

- […]

- Skickade du med honom ngt?

- Han hade ett armband bokstavspärlor som jag gjort med våra namn. 
Tänkte att han skulle ha på sig det när han tänkte på oss.

- Något annat?

- Att vi skulle hålla kontakt och så. Det var mest när han inte jobbade så 
mycket . Vi SMSade mest, Inte när som helst. För ibland var det inte pas-
sande när han var ute och så, Det var så att han var tvungen att ringa upp 
oss. Jag tror att vi hade SKYPE det är så att man ser varandras ansikten 
och kan pratat med varandra – jag brukar ha det med mina kusiner,

- Vad var det bästa at han va rivög?

- Det bästa var att han hjälpte människor som inte mådde bra och som 
var med i krig. Och att vi fick presenter.

- Det sämsta?
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- Det sämsta var att han var borta så länge. Ett halvår. Jag trodde att han 
bara skulle vara borta ett par månader eller något sånt.

- Var han annorlund när han kom hem?

- När han kom hem hade han jättemycket skägg [visar) han såg ut som en 
taliban Han var brunare.

- Kände hunden igen honom?

- Ja, hon blev jätteglad – först blev hon lite så där, men sen blev hon helt 
galen…

 [ska på kalas] 

- Hur var det att bli intervjuad?

Det var kul. 

 Mamma om sonen 9 år i deltagande familj
Genom åren har hon samlat på sig stor erfarenhet av att vara gift med en man inom 
det militära och ta hand om hemmafronten inklusive tre barn. Här ett sammanfattande 
utdrag från en av våra samtal där hon berättade om familjens erfarenheter:  

 – Han har varit iväg tidigare. En gång i Kosovo då bytte de rotationssys-
tem precis när han åkte så då var han iväg i 9 månader. Då var den äldste 
sonen [hans namn] lika gammal som den yngste är nu [9 år]. Dom är 
totalt olika. Jag tror inte det bekom den äldste så mycket, att pappa var 
iväg för han var så van att pappa var borta så mycket ändå. Men [lillebrors 
namn] har vuxit upp med sin pappa. Under hans uppväxt har han nästan 
alltid varit hemma. Han tycker att det är jobbigare och han är så oerhört 
smart den ungen, så han liksom, han tänker på vad som händer och hur 
blir det? Han är ruskigt smart. Det är samma ålder så jag tänkte att det 
skulle bli som då med storebror men lillebror har varit lite ledsen, det har 
han varit och sagt:

- Pappa, det är farligt att åka dit.

Det sa han när hans pappa berättade att han skulle åka.
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- Men pappa det är farligt att åka till Afghanistan.

- Ja det vet jag ju om, sa hans pappa.

- Du vet det finns ju talibaner där`

- Jo, sa hans pappa, det vet jag, att det är så. Då svarade sonen:

- Men pappa, jag lovar dig, dör du så kommer jag på din begravning. 

Sen hade han sagt det hemskaste han kunde tänka sig, sen har han inte 
tagit upp den aspekten.

Hans pappa svarade då:

– Ja, [sonens namn]. Det hade jag ju räknat med, att du skulle göra i så 
fall.

Det var liksom, det var det hemskaste som kunde hända. Sen var han 
nöjd. 

Han är väldigt trygg men i början saknade han sin pappa på ett sätt som 
jag inte hade räknat med att han skulle göra. De första fjorton dagarna. 
Nu är det lugnt. Hans pappa ringer ofta och han pratar med honom ock-
så, nästan varje dag. Jag sa till [makens namn] att [sonens namn] tycker 
det här är jobbigt. Han har sovit lite dåligt och då pratade han länge med 
sonen. Sen har det varit lugnt. Sonen har sen sagt: – Han har ju varit 
borta mycket här i Sverige också. Jamen, jag kan tänka ungefär som att 
han är ute på en övning – du vet ju, mamma, hur det har varit. Det har ju 
varit länge och det gick ju bra.

Men sonen är den tänkande ungen så han ser ju skillnaden. Han pratar 
mycket med sina syskon. Han hade svårt att komma till ro och han har 
sovit hur länge som helst i sitt eget rum och kommit till ro och så plötsligt:

- Mamma, kan inte du sjunga för mig? 

- Sjunga, sa jag, det har vi ju inte gjort på jättelänge.
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- Jamen, kan du inte sjunga lite för mig?

- Jo, det är klart att jag kan sjunga för dig.

Han blev liten igen nu när han saknar sin pappa. Så hans pappa ringer honom nu varje 
kväll…

11-åringarna

Pojke 11 år. Pappa är borta jämt och ständigt
När jag träffar sonen i familjen efter att fadern kommit hem från insatsen. Hans mam-
ma är med i samtalet: 

 Sonen: – Han är borta jämt. Han är borta jämt och ständig. Vi kommer 
inte tillbaka till det vanliga livet. Nej, det gjorde vi aldrig för han kom hem 
och bytte jobb. Nu kommer hem och stör ibland. Jag slipper att ha någon 
som håller på och berättar hela tiden och så, hur det ska vara. Han är 
noga, ja, det han med oss, men han är inte det själv. Som han säger åt oss 
att vi ska ställa upp skorna i skohyllan och sen gör han det inte det själv. 

Modern: – Nej, han lever inte som han lär – men att ha honom i Afgha-
nistan…

Sonen: – Nej, det var inget bra. Jag saknade honom varje dag, inte ofta 
som han ringde då. Nu ringer han varje kväll igen. Det är litet läskigt 
ibland när han åker till sådan hemska ställen som Mali där det finns 
mycket sjukdomar och sånt. 

Modern: – Jag tyckte också att det var mer okay att ha honom i Afgha-
nistan än Mali.

Sonen: – Jag tänker inte så mycket men där är malaria, Gula febern, kole-
ra och sen har de läskiga djur som skorpioner och sånt, ormar som svarta 
mambor. Det är riktigt läskigt när pappa åker till sådana hemska länder, 
tycker jag. Han visar bilder och så ringer han varje dag eller när han kan 
och SMS. Han hade mask, tror jag, han tog piller och vaccin och sånt. Nu 
ska vi flytta också. Ja, det tycker jag verkligen inte om. Jag får inte träffa 
mina kompisar. För att pappa bytt jobb – det är alltid det. Vet inte var vi 
ska bo. Måste byta skola och så. 
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Barn i familjer med försvarsanställda är med om många transitioner både när föräld-
ern ger sig iväg och att familjen kan behöva byta bostadsort för att den nya arbetsor-
ten är för långt bort för att soldaten ska kunna pendla. 

Karriär inom det militära innebär både insatsdeltagande utrikes och inrikes liksom att 
föräldern genomgår utbildningar på annan ort eller rent av flyttar för tjänstgöring på 
annan ort. Har den försvarsanställde dessutom barn i flera kullar och i olika familjer, 
blir det svårt att få livspusslet att gå ihop. Ett äldre barn berättade:

– När du kommer upp i karriären så är det tre år på samma plats som gäl-
ler. Min pappa är gift med en officer så båda ska ju göra utlandstjänst. De 
sitter i en rävsax. Jag förstår att de har det besvärligt. Det jag inte förstår 
är att det ska gå ut över barnen. Förflyttas han någonstans i Sverige så 
han kommer att veckopendla – familjen kommer bo kvar.  

I USA förväntas den anställde vartannat eller vart tredje år flytta inom landet eller 
overseas dvs. långt bort. Barn i militära familjer kan flytta under ett barns uppväxt 
upp till ett tjugotal gånger vilket är tre gånger mer än civila barn (Riggs och Cusimano, 
2014).  Familjerna verkar dock klara dessa förflyttningar väl och barnen fungera även 
om det visst finns risker för barnens hälsa (Park, 2011). Trots att militära barn kan var 
utsatta för många förflyttningar indikerar forskningsresultat i USA att barnen ändå 
lyckas bra med sin skolgång även över medel (Strobino och Salvaterra, 2000). På sko-
lorna erbjuds särskilda program till stöd för dessa barn.

Flickan, 11 år: - När han väl är hemma så är han ändå inte hemma 

Också denna 11-åring är inne på att föräldern är borta mycket – både utomlands och 
i Sverige.

- Pappa åker på insats för han jobbar med det ra. Inte jättebra – inte 
jättekul, att han måste åka till just det landet som man kanske inte ska 
eller bör åka till. Man kan dö där. Jag brukar inte tänka på det så mycket. 
Tänker inte på det [skrattar] Jag vet, att han klarar sig. Jag tror inte att han 
så gärna vill iväg eller så vill han det. Jag vet inte, han jobbar med det.  
Min bästis, hennes pappa är där nu.  Hon tycker inte att det är kul – hon 
tycket inte det är kul alls. Hon är orolig. Hon frågar mig. Först när hon fick 
reda på att hennes pappa skulle dit så kom hon till mig och frågade hur 
det känns. Hon visste, att min pappa hade varit där för min pappa pra-
tade i klassen efter att han hade varit i Afghanistan. Jag sa. Att det nästan 
inte känns någonting att det bara kan vara lite tomt i huset, alltså pappa 
är inte där. Hon verkar väldigt orolig och hon tänker typ: – Jag hoppas, 
att han lever och sånt där och man blir så orolig när han skickar kort till 
en med: ”Jag älskar er allihopa” och sånt, som hon berättat att hennas 
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pappa har skickat hem.  Då blir hon mer orolig. Ja, jag tänker när du har 
den där tanke om att det här kan vara farligt, tänk att du klarar det. Tänk 
att han kommer inte dö – han ska inte dö. [tystare] Men han kan dö, det 
är inte omöjligt. Men det funkar ändå om man tänker så. Man behöver 
inte prata om allt, jag behöver lära mig det. 

Nästa gång vi träffas är under pågående insats. Vi kommer träffas ytterligare gånger. 
Hennes huvudbudskap den här gången är:

- Klart man saknar honom, men jag saknar inte honom så mycket. När 
han väl är hemma så är han inte hemma. Så när han är hemma är han 
ändå inte hemma. Han är ofta borta. Fast han är inte i Afghanistan. Han 
är på kurser och när han är hemma och jobbar här hemma i stan så job-
bar han sent och åker tidigt så jag träffar honom inte jättemycket ändå.

Tonåringar: – Vi är vana, det ingår i hans jobb. 

Pojke, 13 år: - vi ska få mer pengar till att göra roliga saker, men farligt. Han hjälper 
människor – jag är stolt.

– Vi är så vana – Det ingår i hans jobb. Skulle han kunna vara [grad] och 
inte åka iväg? Jo, det skulle han nog kunna vara, men han åker ju i Sve-
rige, också när han i Sverige. Lite jobbigt är det ju, att han åker iväg. Att 
man inte ser honom på så länge och att det kan ju hända honom något 
därnere. Det är klart att man tänker på. Han kan bli skjuten, gå på en 
mina. Så orolig är jag inte – han är ju mest på campen men man tänker ju 
på det. Han brukar ringa – vi kan inte ringa. Han kommer hem på leave, 
kallas det, då kommer han hem på elva dagar. Nu kommer han hem och 
då ska vi åka till Sälen och åka skidor. Han gör missionen inte bara för 
egen skull – det är lite för oss också. När man åker ner på missioner och 
så, så får man mer betalt. Vet inte hur mycket. Vi kan göra roliga saker, 
köpa saker

Vi får mer pengar vi kan göra mer, få bättre vardag. Han hjälper ju till 
därnere.

Hjälper dem därnere, med deras vardag, att de inte blir dödade Han har 
varit borta fyra gånger, tror jag, utomlands i mitt liv. Man blir stolt. Han 
åker ju dit där det är farligt. Klasskamraterna tycker nog att det är ganska 
häftigt. Det sämsta är att han åker iväg och han utsätts för mer. Förra 
gången var jag mer orolig men det var kul att se på bilder när han kom 
hem. Nu vet man mer hur det ser ut där, så man är lite mer säker, inte 
lika orolig.
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Son, 15 år. Vi måste vara starka och klara av det hemma. Klart att jag tar ansvar 
också för mina syskon – men det gör jag annars också. Oron finns där alltid…

 – Han kom hem från Afghanistan, inte alls länge sen. Jag har fyra syskon, 
två  hos mamma och två hos pappa. Vi är hyfsat vana vid att han är borta. 
Det är kurser och annat hela tiden.  Vi saknar honom så klart, Vi syskon 
får mer kontakt när han åker bort – som familj typ – vi känner mer sam-
hörighet. Mina syskon hos pappa är 9 år och 6 år. Svårt att förklara, men 
jag känner så här; nu är pappa borta, nu måste vi vara starka tillsammans 
- typ. Klart att jag känner ansvar som äldst men inte mer än vanligt. Man 
får ta mer ansvar, så är det alltid. Nu är det bara vi och nu måste vi klara 
av samhörigheten. Om mamma har jobbgrej så fixa jag käk åt alla och 
det är liksom för att få vardagen att funka. Hela familjen måste ta den 
dels som är iväg på insats. Syskonen saknar pappa förstås – alla saknar 
– det är så oavsett vem egentligen som är iväg. Men dom är starka och 
tar det bra. Är det något så pratar vi, så har vi alltid gjort, och pratar med 
mamma. Ibland kommer de till mig eller så sitter vi vid middagsbordet.  
Då kan man komma in på och berätta något om vart han är och vad man 
gör när han kommer hem. De förbereder sig ganska länge innan avfärd 
så det blir inte så jättestor chock när det är dags. Man vet så här blir det, 
men man är så klart mer orolig om de är i campen eller därute i strid än 
i utbildning. Jag vill veta var de är – ungefär var de är. Jag frågar mamma 
eller när pappa ringer.  Även om han inte kan svara så där riktigt, men 
man bara vet på något sätt att nu kommer han vara på campen, ungefär 
vilka veckor, sen brukar de ringa och säga: – Jo, det gick jättebra på den 
operationen, ingen skadad, Man får reda på allting innan det kommer 
ut i media så det inte blir stor chock om där står att något gått fel, När 
han är på campen hur blir det bli lugnare än när de är ute i strid. Du har 
det alltid i bakhuvudet, at han är där, tänk om… Jag vet inte hur man ska 
förklara det, man tänker på det, men ändå inte. Att det kommer in i ens 
vardag när de inte är hemma man ja, man tänker inte på det så, man 
tänker första veckan, månaden, undrar: – Hur det går för honom? Det är 
ju lite skrämmande, det blir så vant, att man inte tänker på det, men man 
tänker ändå på det, men ändå inte, men det kommer. I allt, i skola, när du 
skaffar sommarjobb, cyklar, kompisar, i allt ligger det ju där och tränger 
lite fram, inte så att det har högsta prioriteringen men så fort det är nå-
got, hörs något, så är det liksom: – O,  shit, tänk om det har hänt något 
med pappa eller någon av de andra eller vem som  helst typ. Men om det 
är liksom, när det står i rubriker, man blev av med ben eller något sådant, 
då vet jag ju redan, att det är inte är pappa. Hade det hänt hade vi redan 
vetat – det får man reda på först av alla [som nära anhörig].
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De äldsta av de deltagande minderåriga barnen närmade sig året de kommer bli myn-
diga. De är varse om att de har erfarenhet av att ta ansvar hemma, hjälpa småsyskon, 
ta hand om praktiska göromål i hemmet och assistera den hemmavarande föräldern 
när dennes tid, ork eller möjligheter inte räckt till. De talar om det som en fördel, de 
känner sig och är väl förberedda inför självständigt vuxenliv. Erfarenheterna bygger på 
att deras mödrar med sönernas benägna bistånd har lyckats hålla ihop familjerna och 
få hemmafronten att fungera. 

Pojke, 16 år. Mycket förändras – det blir mer fritt när han åkte
Nedanstående är en sammanfattande utsaga av vad denna pojke, 16 år, berättade:

- Jag tror inte alls jag var med att bestämma. Han får göra som han vill Nu 
tog han upp om att han ville åka och jag sa bara, om det är det du vill så 
får du ju göra det. Han tycker väl att det är nya erfarenheter, göra något 
annat, ett äventyr. Det är okay att han åker bort men inte jätte-länge. 
Innebar bara att jag fick ta mer ansvar. Inte så mycken skillnad annars, 
bara att han inte fanns här. Man kunde fortfarande prata med honom och 
skriva till honom.  Det var ju så att han var borta veckor innan för träning. 
Så fick jag ju prova på, det blev förberedelser också för mig. Han var ju 
fortfarande kvar i Sverige så det var lätt att ta kontakt med honom. Vi tog 
hand om lillasyster, lagade mat, städade lite. Inte så roligt att städa men 
det var ok – det behövdes ju göras. Det var ganska mycket som förändra-
des. Han hade sina regler. Typ, att man alltid ska äta vid matbordet. Det 
blev lite mer fritt när han åkte – man får göra lite mer vad man vill. När 
han kom hem fick han förlika sig med våra regler. Vi hade gjort om lite 
som han inte hade en aning om. Det blev som en blandning lite av hans 
och lite av vårt. Känns som det var länge sen han var borta fast det inte 
var så länge sedan…

Med ansvar och arbetsuppgifter hemma, men samtidigt mer frihet och nya rutiner 
som lever vidare i ny blandning av de gamla och de nya – kompromisser?

Pojket 17/18 år: - Mer ansvar, ersättarroll typ – bara positivt

– När pappa är iväg känner jag mer ansvar och det blir automatiskt så att 
jag går in i en ersättarroll – typ. Tycker att det är bra. Det är bra erfaren-
het för mig när jag flyttar hemifrån. Jag kan laga mat, duka, tvätta och ta 
hand om barn och grejer. Bara positivt. Jag skulle tro, att jag kan mer än 
dem som inte har syskon alls. Kan bli lite mycket när det är skola och trä-
ning och så ska man hem tidigt och förbereda maten, hämta syrran – det 
kan bli lite väl mycket. Annars är det inga nackdelar vad jag kommer på. 
Pappa pratade om det typ ett år innan det blev aktuellt och när det blev 
aktuellt så var han ju i princip borta på utbildning ett halvår i Norge och 
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var han var. Han kom hem på helgerna och så. Sen när det väl hände, då 
var man van att inte ha honom hemma under vardagarna. Jag uppfattade 
det som hela familjen var med på det men det är mest hans eget beslut. 
Jag sa vad jag tyckte: – Klart att om han ville göra det klart, att han skulle 
göra det. Inget fel med att hjälpa andra. Vi fick andra rutiner än när han 
är hemma. Käka mer mat vid TV:n. Lite senare. Friare. Inte annat sätt men 
det blir lite mer avslappat. Det blir andra rutiner när han kom hem sen. 
Han sa: – O, ni hade andra rutiner? I början så försökte han som om det 
var som förut men efter ett tag så anpassade han sig. I början var det inte 
så, men sen blev det mer slappt. När alla väl är hemma, vill man ju äta 
alla ihop så det gör vi.

Råd från barn till barn
I studien har jag frågat deltagande barn vad de vill skicka med råd till andra barn i lik-
nande situation som de själva, tips om sådant de själva tyckt har fungerat som stöd när 
familjen genomfört insatser. Jag börjar med en pojke, 7 år, som verkligen tänkte till och 
kom på det viktigaste: att vara snäll mot varandra.  Sista exemplet handlar också om 
ett kärleksbudskap. Mestadels är barnen kognitivt inriktade – fokuserar på hur och vad 
de tänker. Deras råd handlar om att styra sina tankar, tänka bort eller inte tänka på det 
svåra utan rolig, bra saker. En flicka, 7 år, säger att det handlar om att tänka runt, fort-
sätta hela vägen, inte stanna när tankarna kommit in på något jobbigt eller otäckt utan 
fortsätta igenom eller förbi och se vad som då kommer fram. Ett råd som också åter-
kommer är att över huvud taget inte göra någon stor sak av att föräldern är iväg – livet 
går vidare som vanligt i de allra flesta fall. Nedan ett urval av barnens svar på min fråga 
vad de vill skicka med mig för råd till andra barn i liknande situation som deras egen.

Pojke, 7 år. Bli riktigt snälla mot varandra 

- Jag kommer inte på något [lägger huvudet i knäppta händer och gnug-
gar – ser mycket pressad ut] – Nu kom jag på vad barnen får göra [ser upp 
och ser lättad ut] vara snälla mot varandra!

Flicka, 7 år. Tänka hela tanken runt 

- Tänka hela tanken runt – att de inte bara tänker på vad den föräldern 
kan råka ut för utan tänker hela tanken, att man kan börjat tänka istället 
hur – vad de gör där så man kommer igenom det jobbiga och runt så man 
ser det positiva också. T.ex. när jag tänker på pappa och sånt. Då ska jag 
inte bara tänka på vad han kan råka ut för och sånt där, utan jag ska tänka 
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på vad han egentligen gör där. Det har hjälp mig ganska mycket för jag har 
har tänkt på vad han kan råka ut för och så tänker jag bara halva tanken. 
Nu tänker jag hela tanken. Ibland då tänker jag när pappa är borta, att 
han kanske bryter fingret eller något sådant. Sen så tänker jag mer på vad 
han gör där att han hjälper folk och att där finns många som kan hjälpa 
honom om det händer honom något.

Pojke, 9 år. Tänka positivt – blåsa bort det negativa

-Jag tänker på kvällarna, när jag ligger och tänker på det och så brukar jag 
stänga av minnet och lägga mig. Vuxna ska mest tänka på att prata med 
barnen och säga: – Det är ingen fara – de har hjälp de har sjukvårdare 
bredvid sig ifall det skulle hända något. Det funkar inte att tänka: – Oo, 
nu kommer något hemskt hända någon av mina föräldrar. Man måste 
tänka positivt, inte negativt, annars kommer man inte genom det. Ja, jag 
tror det är något som man kan göra med känslan: Tänka med positiv eller 
negativ energi. Om man tar bort all negativ energi och har bara positiv så 
kommer man längre. Som jag hade det, när jag var mindre. Jag tänkte nu 
kommer han säkert slå sig eller bli förgiftad av något. Men det kommer 
inte hända – de har massa sjukvårdare mer dig och ambulans. Gäller att 
tänka positivt. Inget negativt – blåsa bort det negativa. 

Flicka, 11 år. Tänk inte på det 

- Tänk inte på det – tänk inte på det så mycket – det går bra – de kommer 
klar sig – de har mycket skydd!

Flicka, 12 år. Inte göra det till något stort 

– Tänka som alla andra gånger – ingenting. Inte göra något stort av detta. 
Det går bra – det kommer gå bra. Det är en chans på miljonen att något 
hemskt händer. Det går så bra. Vi är typ oss själva och vi är lugna. När han 
är i Afghanistan kan mamma fråga: – Hur är det? Hon får samma svar: – 
Känns inget. Jag och min bror vi pratar inte om det. Då finns det ine.
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Pojke, 13 år. Håll kontakt 

 - Håll kontakten och se till så att de ringer. Gör något kul på leaven.

Pojke, 14 år. Ta det lugnt 

- Det beror ju på vart de åker, om det är lugnt ställe de åker till eller om 
det är farligt. Om farligt, ta det lugnt – behåll lugnet. Tänk på att det sä-
kert inte kommer hända något så man inte oroar sig i onödan. Man kan 
inte göra så mycke,t så vad kan man annars göra?  Man kan inte åka dit 
och …?

Pojke, 16 år. Var med kompisar och familjen - tänk inte.

- Ha kontakt med andra, var med kompisar så man inte tänker så mycket 
på det. Var med familjen.  Försök undvika att tänka på det. Ja, undvik att 
tänka på att han var där, han var i krig. 

Pojke, 17 år. Gör inte så stor grej av det. Ta ALLTID farväl med kärlek. 

- Gör inte så stor grej av det. Typ när pappa skulle iväg efter min födelse-
dag han åkte dagen efter mot Stockholm och vidare och då var det stort 
FARVÄL [darrar på rösten], I efterhand tänker jag att vi inte skulle stå typ 
som mamma [med sorgsen, ynklig röst]: – Vinka nu farväl till pappa! Det 
är bättre att säga hejdå som vanligt. Och säga: – Jag älskar dig. Och ha det 
som vana att alltid säga: – Jag älskar dig. Så att det blir, om det skulle bli 
så, det blir det sista man säger till varandra. Att vara noggrann, att man 
säger sånt för man vet inte det kan vara försent. Om de går bort eller 
någonting. Jag tycker, att jag gör alltid så, att man tar det som vana, att 
säga något positivt i slutet. För  man vet inte när det är försent sen. Man 
är medveten om att det är farligt inte något man ska sopa under matten 
heller. Det är farligt, att åka i krig. Krig är något farligt. Och det är liksom, 
mamma har aldrig sopat det under mattan. De har sagt, att det är farligt 
och det har funnits. Man kan prata med dem om det hela tiden. Om man 
tycker något är jobbigt, då ska de finnas för att göra det mindre jobbigt. 
Det har mamma och dom varit duktiga på när det gäller mig. Jag tycker 
inte, att det är så jobbigt längre. Det kan vara ibland, när man tänker på 
det. 
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KAPITEL 7 REFLEKTIONER 

Soldat: – Hade jag vetat att det skulle kännas så här att vara ifrån enl iten 
kille så hade jag väntat till att han fick finnar… just nu är han så gullig och 
allt det här. Det är inte kul att vara borta från [partnerns namn] heller. 
Jag ser ju folk där som har flickvän hemma, de mår ju dåligt där borta, 
speciellt när man hamnar i en konflikt. Men de som har egna barn, tror 
jag, längtar mycket mer hemåt än de andra.

Soldaten/utlandsveteranen ovan avslöjar att han ingalunda är ensam om att längta 
hem efter sina anhöriga. Han längtar efter den lilla sonen, som snart blir ett år. Denne 
pappa är heller inte ensam om att ha haft tankar om att under de månader som gick 
mellan att barnets föddes och insatsavfärden, skulle han undvika att barnet skulle 
knyta an till honom – bara knyta an till sin mamma som skulle vara hemma, kvar hos 
sonen. Då skulle sonen inte komma märka så stor skillnad och inte behöva sakna och 
sörja sin pappa. 

Nu är det dock tveksamt om spädbarn i så tidig ålder är varse om andra än dem som 
syns i barnets närhet, men när pappan kom hem på leave började barnet, då 10 måna-
der, då kunde barnet förstå och reagera på när den vuxne försvann och sörja förlusten 
(se Bowlby, 2010). Anknytning är en relation med ömsesidighet. Det finns skäl att miss-
tänka att det snarare är den vuxne som söker skydda sig ifrån egna sorgereaktioner 
och saknad av barnet under insatsen, när föräldern söker undvika anknytning med sitt 
barn.

Det lilla barnet är för både sin psykiska och fysiska utveckling, beroende av kontinuer-
lig kontakt och relation till sina primära anknytningspersoner som vanligtvis är mam-
ma och pappa och/eller någon annan nära anhörig. När insatsfrånvaro är på gång i 
familjen är det allra viktigast att förbereda inför insatsen och värna om att barnet har 
knutit an till den hemmavarande förälder, och/eller annan anknytningsperson. Detta 
betyder inte att den lämnade föräldern rekommenderas undvika att barnet också får 
nära anknytning till honom eller henne. Tvärtom, är både barn och vuxna vinnare i 
att anknytning uppstår och hålls vid liv. Men visst, i varje nära relation vi vågar oss in 
i, riskerar vi också vid förlust av varandra och med detta  sorg och smärta. Men ska vi 
därför avstå från varandra och har förälder rätt att välja bort relationen till sitt barn? 
Också på distans kan föräldern upprätthålla kontakt och den hemmavarande föräldern 
stödja samspelet på distans mellan barn och föräldern på insats. 

Hemmavarande partners och föräldrar ger flera goda exempel på hur de påminner 
om den frånvarande förälderns existens genom att benämna och påminna om pappa 
i ord och handling t.ex. genom att visa eller ha foto på pappa i ögonhöjd för barnet. Ju 
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äldre barnet blir desto mer kommer barnet bli varse om förlusten av den frånvarande 
föräldern och barnet kommer kunna sörja och behöva stöd i detta. Viktigt att finnas 
för barnet, ställa sig till förfogande och samtala. Det senare handlar främst om att 
lyssna – höra vad barnet vill säga också med stoj och stim, gnäll och ilska. T.ex. fråga 
sig: – Vad säger ilskan?

Således, det handlar om kommunikation, samtal därhemma och så gott det går mellan 
insatsområdet och hemmet – att överbygga distansen och skapa närhet på avstånd – 
relationellt utrymme i familjens samspel (Hedegaard Heiselberg, 2018). 

Barnets fortsatta välbefinnande därhemma, hänger under insatstiden i det närmaste 
helt på den hemmavarande anknytningspersonen. För att denne ska lyckas krävs både 
förberedelser under förmissionen och uppmärksamhet på hur föräldrarnas samarbete 
kan hållas vid liv under insatsen och förstärkas under hemmaperioderna vid leave. Det 
senare är inte minst viktigt. Barn har stora förväntningar på när föräldern kommer 
hem och för soldaten gäller det att räcka till för de anhöriga och samtidigt själv åter-
hämta sig inför fortsättningen. Också skedet när föräldern återvänder efter fullgjord 
insats innebär transition och förändringar för de inblandade.

När barnet är tillräckligt gammalt, moget och intresserat involveras barnen i förbe-
redelserna. Tidigare forskning visar på att detta underlättar fortsättningsvis för hela 
familjen:

Out of sight is not out of mind for these children, and failing to ade-
quately prepare them for parental separation may leave them sad, con-
fused, and incorrectly blaming themselves for the separation. It is also 
important to note that participants who prepared their children for de-
ployment had significantly lower scores on the parenting stress measure 
than participants who did not prepare their children for deployment. 
This finding suggest that preparation can have enduring impacts on the 
level of family stress (Laser och Stephens, 2011 s.500) 

Viktigt att nätverk erbjuder avlösning och stöd, men också att den hemmavarande för-
äldern inser att detta är en period där det kan både kan vara klokt och nödvändigt, att 
be om hjälp och förmå sig ta emot detsamma. Detta handlar om familjer som är vana 
att vara resursstarka, klara sig själva och därtill ställa upp för varandra och andra. Det 
kan sitta långt inne, att erkänna för sig själv att nu behöver vi stöd. Personer i berört 
nätverk rekommenderas inte invänta inbjudan om att assistera berörda personer utan 
ta egna initiativ i erbjudande av stöd och hjälp. Försvarsmakten erbjuder komplet-
terande stöd som kan bli avgörande för att hemsituationen ska fungera och soldaten 
kunna vara kvar och fullfölja insatsen. Mer om detta i Rapport IV (Olsson, 2019). När 
det gäller de yngre barnens mödrar, visar det sig att de kan ha fått stöd av BVC, liksom 
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att personal på barnets förskola visat sig redo att ställa upp med stöd utanför det vanli-
ga, när det behövdes. Men det kunde inte ske utan att föräldrarna berättade om läget. 

Med tanke på barnens bästa, att någon vuxen i barnets vardag skulle kunna finnas 
till hands för stöd och beskydd (t.ex. från svåra frågor om förälderns krigande) har 
föräldrarna före soldatens avfärd, informerat de vuxna på förskola och skola. Pappor 
har också varit i uniform och informerat i barnen skola med blandat resultat. I studien 
finns exempel på att detta uppskattats av vuxna och barn inklusive det egna barnet, 
men också exempel där besöket inneburit att barnens nyfikenhet väckts mer på krig 
och dödande än fredsbevarande stödjande insats. I studien förordar deltagande barn 
att barns förskola och skola ska värnas om som ”fredade zoner” där barnet inte vill bli 
påmind om att föräldern är iväg och skonas från risken för att bli utsatt för påfrestande, 
nyfikna frågor från barn och vuxna. Barnen vill dock att lärare och andra viktiga vuxna 
informeras för att garantera dem skydd och stöd om det skulle behövas.

Föräldrar rekommenderas att förbereda och genomföra anknytningsinriktade projekt 
och aktiviteter med barnen som kan fungera utan soldaten hemma eller på distans. 
T.ex. kan videofilmer spelas in där föräldern/soldaten vänder sig direkt till barnet och 
berättar, föräldern kan läsa in en bok som barnet kan lyssna på (och eventuellt samti-
digt titta i boken) och numera finns militära dockor där föräldern kan spela in medde-
lande till barnet. Hörs när barnet trycker på dockans hand. Tillhandahålles av Invidzo-
nen i samarbete med Sveriges Veteranförbund (Invidzonen, 2019). När längtan blir för 
stor kan både vilja höra föräldern och känna des närhet genom känna doften av pappa. 
Då kan pappa sova med T-shirt och skicka hem för anknytningsförstärkning (Laser och 
Stephens, 2011). Fungerar också vuxna emellan när partner håller på att gå under av 
längtan (Olsson, 2018b)

Dessa mer anknytningsförstärkande åtgärder kan kompletteras med mer informa-
tionsinriktat stöd till barnet som att läsa bok om insatsdeltagandet, visa foton eller 
videofilm från insatsområdet och t.ex. sätta upp karta på väggen där insatslandet mar-
keras liksom förstås Sverige och hemorten. Boken ”När jag lånar ut min pappa/mamma 
– till landet osams” (Engelkes, 2010) verkar både bli anknytnings- och informationsför-
stärkande för de yngre barnen i relation till den militära föräldern. Boken talar till bar-
nen både i språket som används och i illustrationerna. Här finns mycket igenkänning 
– också för de vuxna. Förälder – barn kan kommunicera på distans, när och om barnet 
vill och kan just när föräldern kontaktar hemmet, direkt per telefon och om soldaten 
har tillgång till detta, SKYPE eller indirekt på FaceBook, e-post och andra digitala kom-
munikationsmöjligheter. Barn kan ha egen uppfattning om hur de vill att kontakt ska 
hållas. Den kan naturligtvis ändras med tiden. Äldre barn kan föredra e-post hellre än 
telefon. Ett barn fick t.ex. stöd från lärare i skolan i att skriva till föräldern i Afghanistan. 
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Andra vill skicka riktiga brev och teckningar. Finns dock uppdrag där det blir svårare att 
skicka något till soldaten. Blir över huvud taget svårare för barn att relatera till det som 
föräldern håller på med när det är mycket sekretess runt uppdragen och barnet kanske 
heller inte kan få veta lokaliseringen. De flesta löser det med att påstå någon annan 
plats vilket kan bli vanskligt om något skull med att inträffa på någondera av ställena. 
Varför reagerar mamma/pappa på händelser i fel land? Varför reagerar hen inte på 
händelser i angivet land? Kan bli förvirrande. 

Barnen skickar med soldaten påminnelse om deras existens och de yngre barnen har 
med förtjusning anammat idén med insatsmaskotar. Ger också soldaten ett hjälpme-
del att fånga barnens intresse och öka interaktionen genom att ha med sig insatsmas-
koten i olika situationer och ta foton med maskoten i olika sammanhang. Soldaten har 
allt att vinna att som förälder involvera barnen i det militära sammanhangets liv och 
kultur, bjuda in genom att berätta, visa och låta barnen delta i sitt vardagsliv på dis-
tans. Presenterna från insatsområdet är uppskattade särskilt om föräldern lyckas finna 
något som barnet därhemma verkligen kan knyta an till som dottern som fått en riktig 
(död) skorpion inkapslad i plast som nyckelring. Denne fader var lyhörd till vad hans 
dotter kunde behöva och uppskatta. Skorpioner hör inte det som barnen vanligen upp-
skattar, tvärtom det som de i sina tankar kan känna större hot av, liksom andra farliga 
djur, än eventuell krigsföring i insatslandet. 

Paradoxen: Hålla på rutiner skapar förutsägbarhet och trygghet – bryta gamla ruti-
ner skapar frihet och förnyelse

En hemmavarande partner berättade att när nu familjen utökats med ytterligare ett 
barn, inser hon att de höga krav hon tidigare ställt alldeles för höga krav på sig själv, 
ensam hemma med ett spädbarn medan maken var iväg, det bästa blir till det godas 
fiende:

- Jag borde nog släppa mer på rutiner typ. Sonen kan få se på TV Han 
behöver inte äta grönsaker varje dag. Idag har vi sagt att vi ska åka Mac-
Donalds och då har jag ingen disk och han kommer vara nöjd. Det var 
BVC-psykologen som sa: Står du där och steker köttbullar och det kom-
mer över dig. Så stänger du av och ger barnen mackor och sen går och 
lägger. Och han ska få sova i vår säng – det får han aldrig annars.

Att behålla rutiner och vanor kan underlätta för både barn och vuxna, men för den 
som ska upprätthålla desamma kan det bli för mycket att hålla hårt på invanda rutiner 
– rutiner, se ovan. Både skolbarn och tonåringar lyfter fram som en av de största förde-
larna med att fadern är iväg på insats, att de känner sig friare, mer avslappade hemma 
(se också avsnittet Tonåringar ovan). 
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 – Vi kan bryta pappas regler. Vi hade en regel ”inte sitta i soffan och 
äta”. Det var han supersträng med. Sen när han var borta då satt vi där 
varenda morgon, lunch och varenda middag och åt där, sa en pojke, 9 år. 

 – Då gör vi lite som vi vill, kommenterade hans mamma.

Hur blir barnet bäst rustat inför förälders utlandsmission? 
Det finns mycket som kan göras för att rusta barnet men allra viktigaste är lära känna 
vad barnen går igen genom att lyssna på.  Små barns budskap kan vara svåra att tolka 
då den kan ha svårt att uttrycka vad som står på ännu mindre ställa frågor om. Sådant 
de skulle behöva få svar på. Därmed blir de barnen extra sårbar och behöver extra 
uppmärksamhet och närhet. De allra yngsta har heller ännu inte förmågan att hanteras 
sina känslor och reaktioner –– börjar lära dig vid 3 års ålder, men det kan bli en livslång 
uppgift. Extra mycket känslor av ledsamhet och ilska kan visa på att barnet behöver än 
mer uppmärksamhet och extra stöd. Inte det lättaste att hantera när det omedelbara 
budskapet verkar gå i annan riktning – ”jag vill inte ha med dig att göra”.   Det gäller att 
motstå att blir frustrerad när barnet far ut och sätta sig ner och fundera på vad detta 
kan handla om. Blir reaktionerna långvariga och omfattande kan finnas skäl till att söka 
stöd. BVC kan var till hjälp och inom Försvarsmaktens anhörigstöd finns möjlighet till 
samtal genom Soldathemsförbundet försorg.

Så småningom börjar barnet förstå att pappa försvinner och kommer hem och existe-
rar också däremellan. Barnet börjar barnen känna förlust av föräldern och kan sörja 
när föräldern är borta. De kan behöva försäkran om och om igen om var föräldern är 
och att föräldern finns, påminna om att mamma eller pappa är på jobbet och kommer 
komma hem igen. 

Nedanstående en genomgång av olika åldersgruppers karakteristika huvudsakligen 
baserat på Karen Petty (2009).

Förskolebarn 3 - 6 år. Nu om inte förr är det lämpligt att börja prata med barnet om att 
mission är på gång.  Det är ett misstag att tro att mindre barn inte märker att något är 
på gång – för det gör de. Om barnen involveras i tid har de tid för att mobilisera egen 
förmåga att hantera situationen som ska komma upp.  Barn noterar vad vuxna pratat 
om – det militära och kommande insats. Syskon kanske läser böcker som ”När jag lå-
nar ut min pappa/mamma till landet osams”. Förändringar kan göra att barn regagerar 
och vill göra sådant som barnet brukar göra när det var mindre. Detta kan också gälla 
unga skolbarn. 
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Skolbarnen 6 -11 år uppfattar separationer med högra grad av förståelse än försko-
lebarnen men kan reagera med samma känslor av sorg, ilska, frustration och skuld. 
Barnet börjar förstå detta med krig och död som de har sett på TV och hört dagliga 
rapporter om. Rädslan för förlust är outstanding för dessa barn. Det kan ge mardröm-
mar, störningar och inte lust med vanliga rutiner t.ex. vill inte spela fotboll längre. 
Var ärlig mot barnen när barnen ställer frågor. Att undanhålla information kan kännas 
värre. Tillåt mycket tid till lek. Ge barnen chans att rita och skriva varje dag om känslor 
i dagbok eller dylikt. Fråga om också skolan kan backa upp detta. De flesta skolbarn 
vill ha någon och någonstans för att prata. Hemmavarande förälder, mamma, är den 
stora samtalspartnern men där kan också finnas andra viktiga personer i barnets nät-
verk inte minst äldre syskon, som barnet anförtror sig åt och får stöd hos. De behöver 
en person de har förtroende för och kan lita på. Barnets vänner kan här vara viktiga 
stödpersoner liksom syskon. Viktigt att barnet om och om igen får hjälp med att för-
stå att insatsen ingår och är förälderns jobb, Det är därför föräldern behöver åka iväg. 
Somliga barn undviker att prata om förälder som är iväg därför att det är för smärtsamt 
eller undviker vissa platser som tidigare varit viktiga för barnet. 

Ju äldre barnet blir desto mer förstår barnet och förväntas förstå och kan då också 
bli tillfrågade om missionen av vuxna. De äldre barnen, tonåringarna, bekräftar att 
yngre syskon vänder sig till dem och räknar med deras stöd. De förmedlar trygghet och 
förvissning om föräldrarnas kapacitet både den hemmavarandes och den försvarsan-
ställdas. De räknar också med att insatsförbandet har kapacitet och lutar på sin egen 
förälders kompetens och förmåga i det militära sammanhanget. De inser riskerna med 
att delta i militära insatser och förmedlar, liksom övriga barn, att det inte går att hela 
tiden tänka på detta även om oron finns där någonstans i bakhuvudet. Väcks upp vid 
tidningsrubriker eller påannonsering i TV där insatslandet omnämns. Deras berättel-
ser fylls av exempel på hur de klarat av uppkomna incidenter därhemma också sådana 
som handlat om att de tillfälligt behövt träda in i den hemmavarande förälderns ställe i 
akuta situationer på hemmafronten. Deras ansvarsområden har ökat, men också deras 
frihet att göra mer som de själva vill också när det gäller rutiner därhemma. De ser ut-
vecklingen som en bra förberedelse i sitt inträde i vuxenlivet. De har aldrig saknat stöd 
från den hemmavarande vuxna sida.  I tidigare forskning ses det ökade ansvaret och 
medverkan i hemarbetet, som risk för att de äldre barnen belastas för mycket. Resul-
tat i denna studie ger inga sådana indikationer. Det kan handla om att urvalet i studien 
när det gäller deltagande familjer, blivit de familjer som var beredda att särskilt ägna 
sig åt och måna om det ska fungera bra på hemmafronten och inom familjen. Å andra 
sidan kan de många engagerade deltagarna i studien, valda forskningsmetoder där 
forskaren blivit inbjuden till att få del av deltagarnas livsrum och berättelser i insats-
sammanhang, och valt redovisningssätt med många inblickar i deltagarnas egna utsa-
gor, skapa genuina forskningsresultat. Det är sällsynt att forskningsresultat dessutom 
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baseras på de involverade barnens egna berättelser. Här baseras forskningsresultat på 
vad som kommit fram genom att lyssna på barnen, på berättelser och utsagor inifrån 
barnens perspektiv. 
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KAPITEL 8 SLUTORD OCH SLUTSATSER
I studien har jag mött barnfamiljer som har utvecklat starkare relationer vid genom-
förande av internationella militära insatser, verkar har skapat familjerna en gemen-
sam ansats till vidare orientering i livet mer varse om vad som är viktigt för dem som 
familj och som individer. Barnen visar att de blir allt starkare kommunikatörer och allt-
mer varse om vad de är och varit med om och hur de själva reagerar. Såväl barn som 
vuxna visar stor förmåga och kapacitet att anpassa sig och också återhämta sig efter 
perioder av påfrestningar. Inte snart efter en ansträngning, är det som vanligt igen och 
knappt minns vad de tidigare tyckt var så jobbigt. Denna återhämtningsförmåga bru-
kar kallas resiliens (se t.ex. Huebner och Mancini, 2010, Riggs och Riggs, 2011, Saltz-
man et al., 2011).  Deltagande föräldrar visar och berättar om att de har ett levande 
fokus på att de vill sina barns bästa. Enär de ständigt ”bryter ny mark”, förväntas han-
tera transitioner och förändringar och hamnar i nya obekanta situationer, är det inte 
alltid de kan orientera sig och bedöma vad som är det bästa för barnen särskilt inte 
som de samtidigt har andra hänsynstagande och krav på sig. De familjer som har ett 
nära familjenätverk som sluter upp, har de bästa förutsättningar. Att unna sig att köpa 
hushållsnära tjänster och andra tjänster, rekommenderas liksom att söka acceptera 
att det är okay att be om hjälp, stöd och avlösning. Familjerna är starka med kapabla 
vuxna som är vana att klara sig själva och också räcka till för varandra och andra. Det 
kan hålla ett tag i ett utsatt läge, men för att det ska hålla långsiktigt, är det klokt att 
ställa in sig tidigt på att inte pressa sig själv till utmattning utan tidigt börja köpa och/
eller be om andras tjänster och vara beredd att ta emot dem. Barnhälsovården har 
visat sig kunna ge goda råd och stöd till hemmavarande föräldrar, liksom förskola och 
skola. Professionellt stöd har också Svenska Soldatehemsförbundet förmedlat till för-
äldrar när barn reagerat på förälders frånvaro i samband med utlandsmissioner och 
Invidzonen erbjuder olika förebyggande insatser till föräldrar och barn (Olsson, 2019).

När kan soldat med tanke på barnets bästa, lämna sitt barn 
för insatsdeltagande?
Frågan som jag ofta fått under denna forskningsresa handlar om i vilken ålder det bäst 
att introducera och genomföra utlandsmission på. Frågan kan omformuleras till om 
och när det är good enough att lämna barn hemma och åka iväg för utlandstjänstgö-
ring som soldat. Mitt svar är, att svaret är beroende den på soldatens och familjens 
kapacitet och relationer, sammanhang och lokala nätverk, och först som sist barnet 
– barnets inställning, behov och förmåga. Vad jag också vill tillägga är, att ingen som 
inte själv är inne i det aktuella unika familjesystemet, kan fullt ut bedöma förutsätt-
ningarna och ge svar på denna fråga för den specifika familjen, möjligen ge några 
fingervisningar.  
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Mitt svar är också att det alltid är bättre när barnet känner att föräldrar och vuxna visar 
respekt för varandra åsikter och kan komma överens. Denna utveckling underlättas av 
att soldaten involvera sina anhöriga i beslutfattandet i frågor som berör dem alla och 
gör det i så tidigt skede  som möjligt (Olsson, 2018a). Soldaten är beroende av hemma-
varandes samarbete och välbefinnande för att själv lyckas med sitt uppdrag i insatsen 
och må väl (Hadaway, 1979, Chapin, 2009, Esposito-Smythers et al., 2011, Andres et 
al., 2011). Således, även om inte soldaten inser det före insatsens början, så behöver 
soldaten satsa på att samarbeta och komma överens med sina närmaste, för att själv 
fungera optimalt i insatsen. Det lönar sig att förhandla, medla och bjuda till för att nå 
överenskommelser som håller vilket brukar vara detsamma som att berörda parter 
har fått jämka på krav och förväntningar, men inte mer än att de tycker att det känns 
som en good enough uppgörelse. ”Låt gå” strategier avråds ifrån. Alltså att tänka, det 
ordnar sig när vi väl är i gång eller vi kan reda ut detta på leaven-en. Inget i deltagarnas 
erfarenheter tyder på att det i så fall går mot gemensamma lösning snarare upplösning 
i relationer mellan partners. Tidigare forskningsresultat pekar också på att det lönar sig 
att förbereda sig och familjen.

De barn som i denna studie verkar ha hyst mest oro och våndats över förälderns från-
varo och deltagande i insatser utomlands samt hemmavarande förälders mående, är 
de yngre skolbarnen (7-11 år). De beskriver och visar starka sorge- och krisreaktioner. 

Råd från barnen till andra barn
I studien har jag frågat deltagande barn om vad de vill skicka med råd till andra barn i 
liknande situation som de själva, tips om sådant de själva tyckt har fungerat som stöd 
när familjen genomfört insatser. En pojke, 7 år, som verkligen tänkte till, kom på det 
viktigaste: att vara snäll mot varandra.  Barnen är slående överens om att det bästa 
sättet att hantera att en förälder är iväg på insats är att fokusera på sitt tänkande och 
styra sina tankar. Deras råd handlar om att tänka bort eller inte tänka på det svåra utan 
rolig, bra saker. En flicka, 7 år, säger att det handlar om att tänka runt, fortsätta hela 
vägen, inte stanna när tankarna kommit in på något jobbigt eller otäckt utan fortsätta 
igenom och se vad som då träder fram. Ett råd som också återkommer är att över hu-
vud taget inte göra någon stor sak av att föräldern är iväg – livet går vidare som vanligt 
i de allra flesta fall. 

Sammanfattande slutsatser:
För att soldat ska kunna lämna sitt barn under en längre tid som utlandstjänstgöring 
innebär, rekommenderas

• att barnet kontinuerligt har tillgång till den andre föräldern eller annan an-
knytningsperson, och att denne tar emot och får stöd så att uppdraget som 
anknytningsperson kan fullgöras framgångsrikt.
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• att barnets föräldrar utvecklar föräldraskap som också kan överbrygga av-
stånd – skapar närhet på distans mellan barn och föräldern som är iväg som 
soldat. Innebär relationsarbete för den hemmavarande föräldern med på-
minnelse om den frånvarande förälderns existens och kärlek, och om att 
”Pappa är på jobbet”. Hemmavarande behöver assistera och underlätta 
distans-kommunikationen mellan barn – föräldern/soldaten.

• Att barns och familjers nätverk mobiliseras till stöd för barnet och dennes 
familj.

• Att ta del av utbudet i Försvarsmaktens anhörigstöd som främst har en fö-
rebyggande inriktning.

• Att vuxna på förskola och skola informeras om familjens och förälderns del-
tagande i internationell militär insats.

• Att när och om den militära föräldern besöker barnets skola, eventuellt i 
uniform, och informerar barnets kamrater om de militära insatserna, kan 
detta fungera bra i vissa skolor och sammanhang och för vissa barn, men 
behöver noga övervägas i samråd med skola och inom familjen, beaktande 
vad besöket och informationen senare kan skapa mellan barnen och särskilt 
för det berörda barnets skolsituation.  Lyssna också på det egna barnet.

• Barnet kan vilja ha och eftersträva att förskola och skola ska vara ”fredade 
zoner” där barnet inte vill påminnas om att föräldern deltar i utlandsmis-
sion.

• Att eget nätverk vid behov kan förstärkas genom att inte vara rädd för att 
involvera och be om assistans från samhälleliga resurser som BVC, förskola 
och skola, samt Försvarsmaktens anhörigstöd. 

Deltagande barnfamiljer visar stor kapacitet och resiliens. Föräldrarna har barnets bäs-
ta i fokus och håller sitt föräldraskap levande både hemmavid och på distans. Berörda 
barn vänder sig främst till den hemmavarande föräldern för stöd och samtal, men 
också äldre syskon och några utvalda vänner. De äldre barnen, tonårsbarnen, tar på sig 
mer ansvar i hemmet vilket de upplever som god förberedelse för eget självständigt liv. 
Utan föräldern som arbetar som soldat närvarande, blir familjelivet mer firare och nya 
rutiner växer fram. För att känslomässigt hantera frånvaron/förlusten av fadern iväg 
på insats, använder barnen huvudsakligen kognitiva strategier som ”att inte tänka på”, 
”tänka bort”, ”tänka hela vägen igenom”, ”tänka på annat positivt” och råder andra 
barn att göra detsamma.
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