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– Det har varit jobbigare än jag trodde. Jag visste, att andra leave-n skulle 
vara jobbigast. Då hade de kommit hem och varit hemma två veckor och 
sen skulle de inte komma hem på länge. Det var jobbigt på jobbet då
också. Om du har träning, jobb och hemma och en av dessa fallerar, och
du inte ha den som annars ger stöd hemma, då känns det som allt blir åt
helvete på en gång. Som bilen, den har haft flera problem. En sån liten
sak blir en sån jättegrej. Förlorar så mycket energi, ta den hit och dit,
och jag hade ingen energi. Då kände jag mig mycket ensam. Man har ju
inte valt tillvaron till sig själv, hur man bor och så, vi har lagt upp detta
tillsammans, och så ska jag helt plötsligt ta hand om allting ensam. Hade
det flutit på hade det inte varit några problem, men så fort det blir något.
Första leave-n han kom hem så hade vi två helt perfekta veckor. Nästa
gång han kom hem var det inte alls samma sak. Då kände jag mig, jag vet 
inte, jag trodde inte att jag hade byggt upp några förväntningar, men det
hade jag gjort. Det märkte jag när jag träffade honom. Kunde reagera på
minsta lilla sak som han sa. Typ, jag ville ju träffas hela tiden, alltså när jag
var ledig, när jag inte jobbade, och då sådana småsaker som, att han sa:
” – Jamen, vi hänger ju hela tiden.” Då kan man [smäcker med fingrarna],
då kan jag snabbt svara: ” – Jamen, stick då!” Det tjafsar vi aldrig om an-
nars. Nu tror jag, att vi tjafsade varenda dag. Det var för att han var så
okänslig och jag var väldigt känslig – det gick inte ihop där. Andra veckan
fungerade det bättre… (Hemmavarande anhörig)

– Nu har han varit hemma ett halvår. Han har satt sina rutiner. När man
har varit nere i Afghanistan så är man i en bubbla. När man kommer hem 
så är man fortfarande i bubblan och fastän hemma är hemma, så hör
man inte till hemma. Jag har inte varit där på så länge, så nu har jag ingen
del av det. Kändes lite efter, att jag gjorde det. Som att vara främling
hemma hos sig själv. På det sätt man var innan man åkte, det blir man
aldrig mer. (Utlandsveteran och partner)
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Rapport III Internationell militär insats ur familjeper-
spektiv –  Insatscykler med växlande responser 
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Abstrakt
Dialogisk deltagande aktionsforskningsstudie har under åren 2012–2017 bedrivits om 
och tillsammans med svenska soldater, utlandsveteraner och deras utvidgade, primära 
familjer. Fokus i studien är sociala aspekter och hur relationerna utvecklas, vilket stöd 
de behöver inklusive egna lösningar som de använder och rekommenderar för familjer 
när en familjemedlem tjänstgör som soldat i internationell militär insats. I studien har 
deltagit 110 vuxna varav 42 soldater/utlandsveteraner, 42 hemmavarande partners, 21 
föräldrar till soldater och 10 vuxna syskon till soldater. Deltagare kan ha dubbel tillhö-
righet t.ex. är både utlandsveteran och hemmavarande partner. I studien ingår också 
37 minderåriga barn till soldat/utlandsveteran varav 25 intervjuats i egna samtal och 
deltagit i familjesamtal. Totalt är 59 familjer representerade. I studien har deltagande 
familjemedlemmar berättat om hur de upplevt och hanterat utvecklingen, från solda-
tens beslut till soldatens återvändande och därefter, i genomförande av internationella 
militära insatser. Genomförandet innehåller många övergångsprocesser med omori-
entering som kan bli påfrestande och förvirrande men också ge öppningar till förnyelse 
och förbättringar. Rapport III belyser att indelningen i faserna före – under – efter är 
en kraftig förenkling 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 lea-
ve; (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 Försvarsmaktens program för vad som internationellt kallas Rest and Recupe-
ration (R&R), vila och återhämtning, med erbjudande om åtminstone två perioder av 
leave dvs. tillfälliga hemresor från utlandet för soldaten. Studien visar att i de delta-
gande familjerna ses syftet med leave-perioder inte främst som vila och återhämtning 
för soldaten utan för hela familjen, och också avlösande och förstärkande de hem-
mavarande anhörigas insatser på hemmafronten. Slutsatsen 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 perspektiv.

Nyckelord: internationell militär insats, mission, insatscykel, missionscykel, respons-
cykler, soldat, militär personal, militär familj, anhöriga, leave-perioder.



Abstract
A dialogical participatory action research (DPAR) study has been conducted during 
2012-2017 with and about Swedish soldiers, veterans and their families, exploring their 
experiences of having a family member deployed abroad, how they manage socially 
and relationally, what support they need, develop and use including solutions of their 
own and what they recommend to families with deployed family members. In the 
study participated all together 110 adults. There were 42 soldiers/veterans, 42 home-
staying partners, 21 parents of soldiers and 10 siblings (adults) of soldiers. Some of the 
participants have double connections, for example being a veteran and also a home-
staying partner. The study also includes 37 children of soldiers/veterans of whom 25 
participated in dialogical interviews of their own and in family interviews. Dialogical 
participatory action research was conducted during 2012-2017 with and about Swe-
dish soldiers, veterans and their families, experiencing having a family member deploy-
ed abroad in areas of war and terror. It was explored how the families managed, what 
support they needed as well as the capacity they themselves developed. The study 
comprised 110 adult participants, of which 42 were soldiers/veterans, 42 partners, 
21 parents of soldiers, 10 siblings, and 37 children of soldiers/veterans. There were 
participants having a double connection, for example being a veteran and a partner.
Report III highlights how the division of carrying through a military deployment, into 
the phases before, during and after deployment, is a strong simplification of what 
unfolds and evolves for military families in the context of family member(s) being de-
ployed. In the deployment cycle of responses here suggested, fourteen phases are 
included: (1) Prior to the mission; (2) The Mission; (3) Just before departure; (4) Depar-
ture; (5) Immediately after departure; (6) Before the first period of leave; (7) During 
the first period of leave; (8) After the first and the second period of leave – in between; 
(9) During the second period of leave; (10) After the second period of leave; (11) En-
ding: Homecoming; (12) Returning; (13) Afterwards; (14) Later. This cycle is based on
deployments with a rotation period of six months and, according to the Rest and Re-
cuperation (R&R) program of the Swedish Armed Forces, offering at least two periods
of leave including home trips for the soldiers. In the study is revealed that in the par-
ticipating military families, the purpose of R&R is not primarily seen as rest and reco-
very or recuperation for only the soldier but for the whole family, and also as relieving
and strengthening the whole family in accomplishing the deployment together. The
conclusion is that the recurring periods of leave, R&R, a crucial for the implementa-
tion of the deployment and for maintaining living relationships and communication at
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a distance, both from the perspective of the soldier and the soldier’s primary family.

Keywords: International military deployment, mission, cycle of deployment, soldier, 
military personnel, military family, relatives, period of leave, rest- and recuperation 
(R&R), cycle of responses
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KAPITEL 1 INLEDNING
För de svenska fortsättningsstyrkorna i Afghanistan var rotationstiden vanligtvis sex 
månader. De internationella militära insatserna som svenska soldater deltar i, startar 
dock ingalunda vid soldatens avfärd till fjärran land. Snarare många månader dessför-
innan. Först ska soldaten besluta sig för att delta i insatsen, helst med involvering av 
sina närmaste anhöriga (se Rapport I, se nedan). Sen ska soldaten utbildas och träna 
inför insatsen. Förberedelser behövs både inom det militära systemet och inom sol-
datens eget familjesystem. Det blir till en s.k. ”förmission” både för soldaten och de 
anhöriga, före den egentliga missionen, som insats också kallas i vardagslag.  Väl ge-
nomförda förberedelser ger goda förutsättningar för mindre störningar i relationerna 
medan soldaten är iväg, vilket i sin tur leder till mindre distraktioner för soldaten i det 
militära uppdraget (Cigrang et al., 2014). Inte heller tar insatsen slut i och med att sol-
daten lämnar insatsområdet och återvänder hem. Reaktioner och responser såväl hos 
soldaten som dennes anhöriga, lever vidare och kan komma tillbaka med oväntad kraft 
långt senare (se Utzon-Frank et al., 2014). 

Denna rapport bygger på en flerårig dialogisk aktionsforskningsstudie som bedrivits 
sedan 2012 vid Högskolan Kristianstad. I studien utforskas soldaters och deras anhöri-
gas berättelser om hur livet utvecklar sig i familjer med familjemedlem som är anställd 
inom Försvarsmakten, när de tillsammans genomför internationell militär insats. Sol-
daten är den som åker iväg men hela soldatens familjesystem medverkar i insatsens 
genomförande.

Studiens deltagare har delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser före, under 
och efter insats; om sådant de förberett sig inför och sådant som överraskat dem; hur 
de skapat strategier och lösningar; vilket stöd soldaten och hemmavarande anhöriga 
behövt, vad de själva fokuserat på liksom vad de rekommenderar andra att tänka på 
inklusive tips om vad som kan vara viktigt att beakta och klokt att pröva. Utifrån Ap-
preciative Inquiry (AI) utforskas hur familjerna lyckats att hantera de förändringar och 
övergångar som genomförande av internationell militär insats i studien visat sig inne-
bära – fler än vad som tidigare forskning verkar ha uppmärksammat. 

I dialogiska intervjusamtal, individuellt och/eller tillsammans med en eller flera anhö-
riga, har deltagarna berättat om sina erfarenheter för mig, forskaren i studien. De har 
bestämt när, var och hur vi ska träffas. Jag har föreslagit inspelning av våra samtal. Det 
har alla godkänt dock inte alltid med bild (video) av säkerhetsskäl. 

Flera av deltagarna har intervjuats såväl före, under som efter insats. De har då be-
rättat om hur de i ena stunden varit tillsammans, fysiskt nära varandra, för att i nästa 
stund leva isär, långt ifrån varandra, men ofta lyckats skapa känslomässig närhet och 
överbrygga avstånd med olika kommunikationsstrategier (se Rapport II). När anpass-
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ningen till det nya livet och vanorna därhemma precis kommit igång, berättar hem-
mavarande anhöriga, då kommer soldaten hem igen, men bara för ett litet tag, sen 
ska hen iväg igen. Så fortsätter det fram till det slutliga, åtminstone för denna gång, 
återvändandet hem. Alla dessa växlingar, förändringar och övergångar dvs. transitio-
ner, startar processer och väcker känslor hos de berörda men också hos andra i deras 
omgivningar. Några av transitionsteorins idéer används i rapporten (se Bridges, 2004, 
Bridges och Bridges, 2016). Förändringar ses i transitionsteorins som att släppa taget 
om det som tidigare gällde – vi är på väg in i något nytt, annat. Det blir en passage – en 
känslomässig, inre övergång, och innan vi hunnit landa i det nya sammanhanget, kan 
förändringen kännas förvirrande, skapa stress och osäkerhet. Vad är nu detta? Men, 
det kan också göra att vi känner oss fria till att pröva något nytt, pröva lösningar som 
kanske passar oss bättre, i alla fall i det nya sammanhanget: – Vad kan jag nu göra med 
och i det nya?

Militära familjer kallas i internationella sammanhang de familjer som vi i norden talar 
om som familjer med familjemedlem anställd eller familjemedlemmar anställda inom 
det militära (Kasearu & Olsson, 2017). I tidigare forskning om militära familjer beskrivs 
utvecklingen av insatstiden i anhörigperspektiv som en känslomässig cyklisk process, 
the Emotional Cycle of Deployment (Logan, 1987, Pincus et al., 2001). Den presenteras 
närmare nedan i rapporten.  Där beaktas inte att insatser också innehålla perioder av 
leave med hemresor vilket kan handla om att anhörigforskningen om military families 
domineras av USA som inte erbjuder mer än en hemresa under en insatstid om 12 må-
nader och detta efter sex månader (Parsloe et al., 2014).  Den svenska soldaten har un-
der en rotationstid av sex månader rätt till minst en hemresa som vanligtvis blir till två 
tillfällen för cirka två veckors ledighet (se Försvarsdepartementet, 2010). Armén i Stor-
britannien erbjuder en hemresa under en rotationstid om sex månader medan USA 
erbjuder hemresa efter sex månader under en rotationstid om tolv månader (Parsloe 
et al., 2014).  Perioderna av leave kallas Rest and recuperation (R & R) och är program 
som på senare år förstärkts i syftet är att förebygga psykisk ohälsa. Att soldater utan-
för norden mera sällan har möjlighet till att besöka hemmet under pågående insats, 
kan vara skälet till att dessa besök inte tidigare uppmärksammats i forskningen om 
insatscykler i anhörigas perspektiv. I denna studie visar förekomsten av regelbundna 
perioder av leave med hemresor, att dessa kraftigt påverkar hur det sociala livet, kom-
munikationen och relationerna utvecklas inom familjerna och kan vara svaret på att 
det i så stor utsträckning, som det verkar göra, fungerar väl. Det har särskild betydelse 
för barnen vilket jag återkommer till i Rapport V.

Studien initierades med det primära syftet att bidra till att underlätta för soldater och 
soldaters anhöriga att underlätta lyckas med att fungera som familj i samband med 
genomförande av internationella militära insatser genom att lära av varandras och an-
dras erfarenheter. I den utvidgade familjen finns alla våra viktiga relationella partners, 
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inklusive den eller de som vi knutit an till redan som barn och/eller senare som vuxen, 
liksom dem som har dig eller mig som anknytningspersoner.  Familjen fungerar som en 
trygg tillflykt, en trygg bas, som vi återvänder till för skydd och stöd (se Bowlby, 2010) 
liksom för intimitet, känslomässig närhet och interaktion (jfr. Jönhill, 1993, Luhmann, 
1995)

Vem är soldat respektive utlandsveteran i studien?
I studien och rapporten används benämningarna soldater och utlandsveteran för de 
personer som ingår eller ingått i det militära systemet oavsett grad, rang, funktion 
eller uppdrag. Huvuddelen av i studien deltagande soldater och utlandsveteraner är 
eller har varit verksamma inom armén. Olika positioner och funktioner vid truppin-
satser respektive enskilda insatser är representerade liksom olika anställningsformer. 
T.ex. kan sjukvårdspersonal som deltagit i studien, vara direktrekryterade eller tidvis 
anställda vid Försvarsmakten, dvs. de också annan anställning utanför det militära 
systemet vanligen inom hälso-och sjukvården i Sverige (se Lundberg et al., 2014). För-
svarsmakten definierar veteran respektive utlandsveteran enligt följande, vilket efter-
följes i studien:

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

Soldater som varit iväg på internationell insats blir således kallade utlandsveteraner. 
Flera soldater är både soldat och utlandsveteran eftersom de efter utlandstjänstgö-
ringen, fortsätter att arbeta inom det militära systemet. I rapporterna används därför 
ibland dubbelbenämning soldat/utlandsveteran.

Vem är anhörig i studien?
I studien ses soldaten och dennes anhöriga som anhöriga i relation till varandra. Stu-
dien omfattar soldaten som anhörig och hur soldaten utövar sitt ”anhörig-skap” i re-
lation 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 insats-
förband eller gör någon annan form av tjänstgöring utomlands inom För-
svarsmakten. (Försvarsmakten, 2018a). 

I studien kom föräldrar, syskon, barn, partners (eller f.d. partners) och andra släktingar 
att delta som hemmavarande anhöriga.
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Vad menas med familj i studien?  
I systemiska sammanhang ses familj som funktionssystem för interaktion av intimitet 
(se Jönhill, 1993, 1995). Eftersom interaktion och samverkan ses som familjens hu-
vudfunktion, läggs stor vikt vid dessa aspekter för att ringa in vad som menas med 
familj i studien. Som familj ses därvid och används såväl i betydelsen kärnfamilj eller 
primärfamilj som utvidgad familj och nätverksfamilj. Familjemedlemmarna behöver 
inte nödvändigtvis bo i samma bostad eller tillhöra samma hushåll, utan här ingår t.ex. 
särbos, 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 långvariga studie. Här finns t.ex. sambos som 
gifter sig, eller separerar; gifta som skiljer sig; särbos som flyttar ihop; 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 partners med eller utan barn. Dessutom 
syskon till soldater och barn i olika kullar och åldrar. 

Begreppet militära familjer (Eng. military families) används i internationell forskning 
om familjer där en eller flera familjemedlemmar arbetar inom det militära. Detta är 
inte ett begrepp som används i svenska sammanhang.  I studien talar familjerna inte 
om sig själva som militära utan snarare som familjer där någon eller några arbetar 
inom det militära eller Försvarsmakten. I detta avslöjas också något om var soldater-
nas familjer både är vana vid att bli positionerade och positionera sig själva: utanför 
det militära systemet. Det är först på senare år som anhöriga till soldater och vetera-
ner rönt uppmärksamhet i Sverige (Veteranutredningen, 2013, 2014) och numera är 
det lagstadgat att anhöriga har rätt till stöd inom det militära systemet Försvarsmak-
tens personal vid internationella militära insatser (Försvarsmaktens personal vid inter-
nationella militära insatser, 2010).

Olika perspektiv
Deltagarna i studien representerar olika perspektiv.  I studien används detta begrepp 
som den utgångspunkt i familjesystemet som respektive deltagare har i relation till 
soldaten.  Här utforskas olika perspektiv och aspekter av företeelser, händelser och 
sammanhang (se Rapport IV). Det blir skillnad som gör skillnad t.ex. om deltagare talar 
utifrån positionen/relationen som soldat jämfört med att vara barn till soldat; deltaga-
ren är barn och ger barnets perspektiv eller det är den vuxne som sätter sig in i barnet 
situation dvs. använder barnperspektiv.

Idéburna organisationer
Invidzonen är en av flera idéburna organisationer som Försvarsmakten har avtal med 
för att erbjuda anhörigstöd.  Invidzonen erbjuder olika former av stöd av anhöriga till 
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anhöriga som alla står ”invid” soldater och poliser (InvidZonen, 2017). En annan idé-
buren organisation som erbjuder stöd till soldater, veteraner och deras anhöriga är 
Svenska Soldathemsförbundet (Soldathemsförbundet, 2017). Dessutom finns Sveriges 
Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR – Sveriges Militära Kamratföreningars 
Riksförbund, 2017) med lokala föreningar som den på P7 (Södra Skåningarnas Kam-
ratförening, 2017). Dessutom Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (Sveriges Ve-
teranförbund Fredsbaskrarna, SVF, 2018) med lokala föreningar som erbjuder stöd av 
soldater och veteraner till soldat och veteraner liksom till deras anhöriga.  

Ovannämnda är de organisationer som givit denna studie och forskare stöd och un-
derlättat genomförandet av aktuellt forskningsprojekt. Dessa organisationer och de-
ras betydelse för anhöriga återkommes till i Rapport IV.  Organisationerna är viktiga 
som stöd och hjälp för anhöriga. De öppnar också upp möjligheter för hemmavarande 
anhöriga att känna sig sedda, engagera sig, och lära sig orientera sig inom det militära 
systemet. 

Etiska hänsyn i studien och i rapporter
Inledningsvis vill jag uppmärksamma det säkerhetsstänk soldaterna omfattas av och 
som också anhöriga kan behöva omfattas av. Det finns mycket som vi inte kan påverka, 
men det vi själva berättar, visar och skriver i olika sammanhang, det kan vi styra. Så 
också jag, när jag skriver dessa rapporter och uttalar mig i och om studien i olika sam-
manhang. I studien används berättelser och citat, oftast ordagrant som det ursprung-
ligen uttrycktes, men ibland något omskrivna för att inte avslöja någons identitet. Jag 
hade kunnat skriva hela berättelser om respektive deltagande familj, men vi lever i ett 
litet land och i det militära systemet verkar som om ”alla känner alla” – nästan. En sak 
till; inom det militära systemet behärskar man konststycket att spåra uppgifter, känna 
igen och sätta ihop mönster. Mina ansträngningar att splittra berättelser och omfor-
mulera kan ha varit förgäves. I analysarbetet har jag använt kodnamn i stället för del-
tagarnas verkliga namn. I det närmaste alla dessa kodnamn har också tagits bort i tex-
terna. Efter många överväganden benämns deltagarna vid återgivning av berättelser 
och citat, med några få undantag, endast som soldat, utlandsveteran, hemmavarande 
partner, förälder, syskon eller med benämning av annan relation, med tillägg om ge-
nus. Kodnamnen används i vissa fall för att förtydliga och skilja talande åt. När det gäl-
ler barn används oftast kodnamn och alltid ålder som då blir den ålder när uttalandet 
gjordes. Genusperspektivet har inte utvecklats särskilt i denna rapport men återkom-
mes till i rapport IV där olika perspektiv utforskas. Andra specifika uppgifter om t.ex. 
ålder (vuxna), yrke, bostad, förband, soldatens rang, placering, funktion används inte, 
med några få undantag, eftersom dessa uppgifter tillsammans med återgivna berättel-
ser och utsagor, skulle kunna förenkla identifieringen av aktuella deltagare. Uppgifter 
och ordning i utsagor kan också av samma skäl ha justerats. Både forskningssekretess 
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och den militära sekretessen ska upprätthållas genom samtliga faser i studie liksom 
hänsyn och respekt för deltagares integritet och rätt till sekretess. 

Syftet med delstudien i denna rapport
Syftet med just denna rapport och den delstudie denna redovisar, är att utforska ur an-
hörigperspektiv de olika faser som internationell militär insats visat sig innebära. Varje 
ny fas, liksom övergångarna emellan, innebär förändringsprocesser med nya upplevel-
ser och utmaningar.  Forskning om transitioner, dvs. om att hantera förändringar och 
de övergångar dessa innebär, både till det yttre och i det inre, känslomässigt, lyfter 
fram att det går att förbereda sig och lära sig att bättre möta förändringar genom att 
utforska och lära sig förstå sina egna reaktioner och responser, liksom andras. Att sätta 
sig in i vad som normalt utvecklas i dessa övergångsprocesser kan göra att vi bättre kan 
hantera förändringar (Nicholson, 1984). Vi föreslås, att intressera oss för och utforska 
egna och varandras responser liksom och jämföra våra egna responser med andras 
och vice versa. Detta i syfte 

1. att skapa normalisering av känslomässiga reaktioner på förändring, dvs. 
orienteras om att jag inte är ensam om att reagera så här – det kan anses 
”normalt”.

2. att bli förtrogenhet med våra egna inre ”övergångsprocesser” dvs. hur jag 
själv reagerar, vad som brukar hända med mig och inom mig, hur jag känner 
vid olika förändringar. Är det något som särskilt riskerar trigga igång oön-
skade känslor som t.ex. ångest för att förlora någon som är mycket viktig (se 
om anknytningsteorin i Rapport II i denna serie).

3. att med hjälp punkter 1-2 utveckla egna och gemensamma hanteringsstra-
tegier. 

Denna rapport, liksom övriga rapporter i skriftserien, se nedan, förväntas ge möjlighet 
att känna igen sig och kanske komma underfund med att mina/dina responser i olika 
situationer är rätt så ”normala”. Men också att bli nyfiken på och vilja utforska sin egen 
och varandras unika processer och bli förtrogen med var och ens, varandras, olika per-
spektiv. De allra flesta av oss, inklusive berörda barn, vill känna oss hörda och sedda. Vi 
kan behöva bjudas in till samtal av varandra och att göra överenskommelser om hand-
lingsstrategier. Här kan det vara till hjälp att studera andras lösningar, lyssna till andras 
erfarenheter, råd och tips, och våga pröva och utvärdera så att strategierna fungerar 
för just ditt/ert aktuella unika sammanhang. Tillvaron hinner förändras många gånger 
om under genomförandet av en internationell militär insats så valda strategier som 
fungerar i ett skede, kan behöva korrigeras till något annat i ett senare skede. I rap-
porten fokuseras på tiden från att soldaten beslutat sig för att åka iväg på insats till ett 
halvår eller ungefär ett år efter soldatens återvändande. 
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Denna rapport är den tredje i skriftserien ”Anhörigforskning om soldater, veteraner 
och deras familjer – Swedish Military Families”. I skriftserien redovisas resultat i stu-
dien ”När en anhörig går ut i krig: Utforskande av sociala konsekvenser och utveckling 
av det sociala stödet – före, under, efter och sén”. Samtliga fem rapporter planeras att 
ges ut under 2018. De kan läsas var för sig, men också ses som ömsesidigt förbundna 
med varandra. 

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. Som läsare bjuds du in till att ta del av, 
lyssna på och studera deltagarnas utsagor och delar av deras berättelser. 

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 studien 
och dess genomförande. Därefter följer empiriska avsnitt med soldater respektive an-
hörigas berättelser om motivet och beslutet om att delta i insatser.  I soldaters berät-
telser ingår vad som motiverar till yrket och att delta i missioner. Detta följs av hur 
anhöriga uppfattar soldatens motiv. Därefter kommer anhörigas respons på vad de 
uppfattar vara motiverande för deras soldat liksom vad detta gör i interaktionen inom 
familjesystemet liksom i relation till omgivande system samt hur de anhöriga förhål-
ler sig till omgivningen respons. Inte sällan hamnar hemmavarande vuxna och barn 
att förklara och försvara att anhörig deltar i militär insats utomlands inklusive varför 
Sverige deltar över huvud taget är inblandat. ”– Hur kan ni släppa iväg honom/henne 
på detta?” är ingen ovanlig fråga till anhöriga.  I den första rapporten belyses också de 
känslor av saknad som de anhöriga känner. Saknaden kan bli svår att bära i kombina-
tion med den hysta oron för soldatens hälsa och välbefinnande och för hur den egna 
förmågan hemmavid ska räcka till.

Rapport II I denna rapport fokuseras på den kommunikation som soldater och anhöri-
ga har med varandra samt de responser som familjerna samskapar när familjemedlem 
ger sig iväg och deltar i insats utomlands. Genom olika handlingsstrategier i kommu-
nikationen, upprätthåller de känslan av närhet till varandra också på avstånd. De hål-
ler varandra informerade och/eller bekräftar varandra känslomässigt. Olika strategier 
utvecklas om när, var, hur, vad och vem soldaten kontaktar och hur de anhöriga kom-
municerar med varandra. Hänsyn tas till den militära säkerheten.  Kontakt upprätthålls 
i telefonsamtal, privata mobiltelefoner, när så medges i insatsområdet, genom sociala 
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medier kompletterat med paketförsändelser och brev, samt i begränsad omfattning, 
videokamera indirekt (för-inspelat) eller direkt (t.ex. SKYPE). Studien visar att fung-
erande kommunikation, både teknologiskt och mellanmänskligt, har avgörande bety-
delse för utvecklingen i familjen och för familjemedlemmarnas välmående och kapaci-
tet. Soldatens rätt till integritets-skyddad och regelbunden kommunikation bör säkras. 
Utbildning och träning i dialogiska samtal, kan med fördel ingå i förberedelserna inför 
deltagande i insats såväl för soldat som anhöriga och dem tillsammans.

Rapport III är denna rapport.

Rapport IV I studien har olika deltagargruppers perspektiv belysts visande på olika 
erfarenheter av, bidrag till och upplevelser av internationell militär insats. Precis som 
soldater och veteraner kan ha helt olika berättelser om en och samma förbandsin-
sats, skiljer sig också de anhörigas berättelser främst beroende på vilken relation de 
har till soldaten och det militära systemet. Här presenteras anhörigas erfarenheter 
av Försvarsmaktens anhörigstöd och involverade idéburna organisationer. Betydel-
sen av familjestöd är viktigt för att säkra det militära uppdraget på flera sätt, också 
för att Försvarsmaktens ska klara den framtida personalförsörjningen. I studien har 
dels utforskats hur familjerna själva utvecklar lösningar, dels vilket stöd de använder 
sig av och säger sig behöva. Svenska Försvarsmakten samarbetar med flera idéburna 
organisationer och har på senare år utvecklats ett utbud av olika former av familjestöd 
som riktar sig till par, partner, föräldrar och barn.  Försvarsmakten har anhörigan-
svarig personal såväl centralt som lokalt i landets regementen. De senare arrangerar 
anhörigträffar i samband med att förband tjänstgör utomlands. Erfarenheter av nuva-
rande anhörigstöd, synpunkter och önskemål har utforskats i studien och presenteras 
i särskilt kapitel i rapporten tillsammans med betydelsen av det samhälleliga utbudet 
av välfärdstjänster. I rapporten redovisas tidigare forskning om militära familjer med 
fokus på norden.

Rapport V Barnens berättelser och vad de vuxna berättat om barns reaktioner och de 
konsekvenser som missionerna innebär för berörda barn redovisas till en del i samtliga 
rapporter och koncentreras i Rapport V.  Här tas upp olika aspekter på när det kan vara 
minst olämpligt att som förälder utöva sitt föräldraskap på distans, vad som behövs då 
och vad som kan underlätta för barnen. Här hörs barnens röster och berättelser och 
de goda råd som givits av barn till barn.

Läsning av rapporterna
Forskningsrapporterna är skrivna för en bred publik; till anhöriga; till soldater och ve-
teraner; till alla inom det militära systemet och som är i samverkan med det militära; 
men också alla dem som arbetar i samhällets välfärdssektor, som kan komma möta 
och som möter soldater och veteraner, deras anhöriga inklusive barn och barnbarn. 
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De söker sjukvård, vänder sig till socialförsäkringssystemet, kommer till skolor och för-
skolor, finns inom idrottsliv, föreningar och andra delar av samhällslivet. Hör vi dem? 
Känner vi igen deras behov? Ser vi deras kapacitet? Att ta del av deras berättelser i 
dessa rapporter syftar till att göra såväl de redan involverade som dem som ännu inte 
är det, mer lyhörda och uppmärksamma på att den person du, jag eller vi har framför 
oss, kanske är en soldat eller utlandsveteran eller anhörig till soldat eller utlandsve-
teran. Våga fråga och ge dig tid att utforska vad detta innebär och betyder för denna 
unika person och familj.

När vi lyssnar, läser eller hör, noterar vi olika i olika kontext men också beroende på vil-
ken relation vi har till den/dem vi lyssnar till. Inom familjen blir det på ett sätt, i arbets-
livet något annat liksom bland professionella. Det kan handla om vilket perspektiv vi 
använder eller position vi befinner oss i eller intar. Den mening eller betydelse vi lägger 
i ord, språk och berättelser blir också olika beroende på vilket sammanhang vi befinner 
oss i och den mening vi skapar i orden som används i just det aktuella sammanhanget 
(jfr Bakhtin, 1986, Wittgenstein, 2001). Också utifrån tidigare erfarenheter kommer 
vi betona olika aspekter i berättelserna, förstå olika och reagera olika. Vi responderar 
utifrån vad som kan kallas relationell responsivitet (se Katz och Shotter, 1996) , svarar 
på vad vi antar oss ha hört och vad vi förväntar oss kan komma härnäst vilket kan ge 
oss en ny orientering om hur vi ska gå vidare (Shotter, 2016, 2015). 

När det gäller den militära kontexten kan det som nykomling vara svårt att orientera 
sig på många sätt. Det blir inte lättare av att här används många förkortningar och eng-
elska begrepp – en del av dem har dessutom för-svenskats. Ta t.ex. begreppet ’leave’ 
som när det i tal används i svenskan hänvisar till de perioder av ledighet som solda-
terna har under pågående insats. Vanligtvis hörs det i våra nordiska sammanhang som 
ett kvinnonamn, Liv, som kommer från det isländska ordet hlif och betyder värn eller 
skydd. När jag hade lärt mig med vilken mening det används i militära insatssamman-
hang, så talade jag med en engelsk forskarkollega om dessa ”leaves”. Hon såg alldeles 
frågande ut: – Vad då löv? Vad pratar du om? (– What about leaves? What are you 
talking about?). Det tog en stund att reda ut att jag inte talade om trädens löv utan 
det som i engelsktalande sammanhang benämns ”periods of leave”. Därefter söker jag 
också på svenska benämnda leave-n som perioder av leave. 
 
Översättningar går många gånger heller inte att göra rakt av från språk till språk (Ols-
son, 2010). På liknande sätt kan det också vara med svenska språket när vi rör oss mel-
lan olika arbetskulturer och olika miljöer som soldaten gör mellan familj och insats-
områden eller som jag gjort i studien mellan den akademiska världen och det militära 
sammanhanget. Som systemisk forskare inom socialt arbete, gammal socialarbetare, 
ledare och handledare inom vård och omsorg liksom socialt arbete, kom jag att lyssna 
och begripa det jag var med om, hörde och noterade utifrån mina utgångspunkter. 
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Därför är dessa viktiga att dessa redovisas och att jag håller mig varse om mitt eget per-
spektiv och deltagande i studien. När jag lyfter fram andras perspektiv och berättelser 
sker detta utifrån ett urval efter systematisks analys av allt datamaterials innehåll. För 
att göra det möjligt för läsare att ta del av deltagares berättelser, studera dem och 
skapa sin egen förståelse i vad som framkommit i studien, presenteras i rapporterna 
många citat ur deltagarnas berättelser och/eller utdrag från intervjuerna.  De visar 
hur deltagarna formulerat sig, vad de berättat om och hur, vad de uttryckt och valt att 
berätta om som viktiga erfarenheter för andra att ta del av för framtida orientering. 
Vi blir inbjudna in i deltagarnas perspektiv och skapa vår egen förståelse av vad som 
hörs och sägs. Här finns möjligheter att konstruera förslag till mönster, t. ex. model-
ler eller teman, liksom och förslag om framtida orienteringar, vilket jag också gör och 
förmedlar då och då i rapporterna och särskilt i slutet av respektive rapport. Men jag 
får förlika mig med, som John Shotter, min handledare i många år, också uttryckt (se 
nedan), att hur forskare än gör, kan studiers resultat inte generaliseras på allt och alla 
i liknande situationer, utan vi får förlika oss med det begränsade, partiella och situa-
tionsbaserade resultaten som till syvende och sist är det enda vi kan lyckas få tag på, 
men som till slut kan bli till än större otaktisk användning och värde för oss.

… we relinquish the still unfulfilled – and, as I see it, forever unfulfillable 
– dream of gaining the very general results we desire in our inquiries, 
and to be content with the limited, partial, and situated results we can in 
fact obtain – which, in the end, will, I believe, perhaps surprisingly, turn 
out to be of far greater practical use and value to us. (Shotter, 2015 s. 79)
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KAPITEL 2 INLEDANDE ORIENTERING 
I anställningen vid Försvarsmakten ingår numera en skyldighet att göra internatio-
nell tjänstgöring (Försvarsmakten, 2013). För många som valt yrket och utbildat sig 
till soldat eller officer kan utlandstjänstgöring vara efterlängtad och ge yrkesvalet me-
ningsfullhet. Deltagande i internationella insatser kan för soldaterna göra, att de får 
användning för all den träning och utbildning som de gått igenom, också i skarpa lägen 
(se Rapport I).  

Förflyttningar, rotationstider och insatsformer
Utlandstiden omfattar vanligen, som inledningsvis också angivits, sex månader med 
rätt till en till tre hemresor. De olika försvarsgrenarna som armén, flygvapnet och mari-
nen, använder olika rotationstider och lägger upp förberedelserna och genomförande 
olika.  Också polisen har en utlandsstyrka och poliser ute på enskilda uppdrag. Där kan 
rotationstiden vara närmare ett år utan perioder av leave ( läs Jonasson-Borggren, 
2016). Utlandstiden har föregåtts av särskild utbildning och förberedelser under flera 
månader, vanligtvis i hemlandet.

Den militära insatsen kan omfatta hela förband men också handla om enskilda upp-
drag och/eller egen rotationstid1. Handlar det t.ex. om flyget och helikopter kan det 
bli:

– 10 veckor sen hemma i 8 veckor och sen är han borta 8 veckor igen och 
sen är det lite osäkert. Det är ju helikoptrarna som ska vara nere där de 
nya som man ska använda för sjuktransporter och eftersom han jobbar 
med de helikoptrarna och de ska ner till Afghanistan så blev det så själv-
klart att han ska med. Sen var det så att när de gjorde om sina anställ-
ningsavtal en att det var självklart för honom att skriva på eftersom det 
ingick i jobbet (Hemmavarande anhörig, kvinna)

Insatsdeltagandet kan innebära egen rotationstid t.ex. att åka fler gånger och under 
kortare perioder. Sverige är ett litet land med begränsad tillgång till personal och kom-
petens: 

– Nu gjorde jag inte det vid detta tillfälle, men många åker ju kanske tre 
månader och är hemma ett år och sen åker igen – många som hållit på 
så ett visst antal år. De vill behålla sitt jobb – då ingår det helt enkelt. 
Vissa specialbefattningar där det kräver en viss kompetens, så har man 
gjort upp det så, för att de ska slippa åka iväg under långa perioder hela 
tiden – ha kvar sitt jobb. De måste åka eftersom de har kompetensen som 
behövs. Har man en specifik kompetens så kanske man måste åka ofta för 
det finns inte särskilt många. Man känner alla så man vet att om jag inte 
åker så måste den eller den åka. Man får en ansvarskänsla också. Man 
vet att om inte jag åker så är det mina kompisar som får åka. Du vet exakt 
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vem det är som får åka och vilka familjer som kommer att få stå ut med 
ännu mer grejer. Så har man valt en speciell inriktning och ofta tycker 
man att den är roligt, givande och intressant. Man trivs med det på något 
sätt. (Soldat och utlandsveteran, man)

Mycket blir annorlunda i att genomföra enskild insats jämfört med att ingå i en trupp 
på mission:

– När man åker på trupp-mission så styrs man av andras tider, men åker 
man som observatör kan man hålla ner sina tider borta. Det är jag som 
bestämmer, eller bestämmer och bestämmer, jag lägger fram en plan. 
Detta gjorde att jag kunde åka hem mycket tätare. Försvarsmakten beta-
lade en resa per halvår sen fick jag betala alla andra resor själv ur egen 
kassa. Så jag åkte inte hem på 2 månader – 70 dagar – sen åkte jag hem 
på 2 veckor och sen kunde jag åka hem ungefär med lite drygt 1 månads 
mellanrum. Det gjorde, när vi räknade så var det, i alla fall kändes det 
kvalitetsmässigt nästan bättre att vara i utomlands och komma hem så 
jämfört med att åka fram och tillbaka till [regementet] varenda helg. Då 
är man trött när man kommer hem på fredagen och så ska man förbe-
reda sig på söndagen för att ge sig iväg på måndag morgon (Soldat och 
utlandsveteran, man)

Det militära yrket innebär många fysiska förflyttningar såväl inom den egna tjänsten 
som inom Försvarsmakten inrikes och utrikes. I rapporten kommer jag tillbaka till detta 
med att komma hem över helger vid inrikes tjänstgöring, dvs. på annan ort än hem-
mets inom Sverige, respektive under perioder av leave, dvs. en till två veckor hemma i 
Sverige under pågående i insats utrikes dvs. internationell militär insats utomlands. Be-
greppen ”inrikes” och ”utrikes” används vanligtvis inte i den militära kontexten. Dessa 
begrepp introduceras i studien. Det förra avser täcka de olika övningar, utbildningar, 
uppdrag och arbetstillfällen som innebär att soldaten befinner sig hemifrån och kvar 
inom Sveriges gränser. Det senare, ”utrikes”, avser att omfatta de olika uppdrag som 
soldaten fullgör utanför Sveriges gränser. I studien handlade deltagandet vanligtvis 
om truppinsats även om också exempel på enskilda uppdrag och annan tjänstgöring 
utrikes förekommer.  

Teori och praktik om transitioner – övergångsskeende
Inom internationella forskning om militära familjer dominerar Kathleen Vetsal Logans 
modell Emotional Cycle of Deployment (ECOD) (Logan, 1987 1761). Senare vidareut-
vecklade Simon H Pincus och hans kollegor Logans modell (Pincus et al., 2001 1516). 
Båda dessa presenteras nedan men först lite om teori och praktik om transitioner. 

I transitionsteorin ses transitionerna som förflyttningar mellan tillstånd, positioner och 
roller (Nicholson, 1984, West et al., 1987). Förändringar är situations- och händelses-
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baserad. Ibland är förändringen påtvingade, ibland väljer vi den. Oavsett motiv, ses 
den inre övergångsprocessen, som vår respons på förändringen. Deltagande i mili-
tär insats, inklusive förberedelser och efterarbete, innehåller flera sociala, fysiska och 
psykologiska transitioner som påverkar såväl de berördas personliga utveckling som 
utvecklingen och fördelning av roller (se Ashforth och Saks, 1995, West et al., 1987). 
Den inre övergångsprocessen hjälper oss att omorientera oss själva när vi går igenom 
förändringar. Nigel Nicholsons modell handlar om transitioner mellan vad som där ses 
som olika roller (se Ashforth och Saks, 1995, West et al., 1987, West och Rushton, 1989, 
Nicholson, 1984). 

1. Först kommer en fas av förberedelser där personerna förutser de komman-
de förändringarna.  De undrar över de kommande uppgifterna och hur de 
framgångsrikt ska hantera dessa. 

2. I nästa skede kommer en stressfull period där de möter den många gånger 
chockartade förändringen. Under de första dagarna och veckorna kan de 
vara upptagna av och förvånade över skillnaderna mellan det gamla och 
det nya. 

3. Följande period domineras av anpassning; antingen till att passa in i den nya 
rollen eller att förändra rollen så att den passar det nya sammanhanget och 
dess deltagare. 

4. För det fjärde kommer en period av stabilisering där det inte längre är så 
mycket nytt att lära. Vardagsrutinerna är etablerade. 

Det finns också system som är i ständig rörelse och förnyelse där stabilisering aldrig 
riktigt uppstår och det fjärde stadiet snarare blir till en ny tid av förberedelser. Det se-
nare karaktäriserar tillvaron för familjer i samband med att familjemedlem deltar i in-
sats och ger sig iväg och kommer tillbaka för perioder av leave för att senare återvända 
hem för gott, eller inte. När soldaten fortsätter inom det militära, kommer soldaten 
att vara periodvis vara hemifrån igen. Dels handlar det om övningar och utbildning 
inrikes, dels för kanske fler internationella militära insatser. Det kan också vara så att 
karriärsutvecklingen kräver inrikes förflyttning med långpendling till följd eller att hela 
familjen behöver flytta med till annan ort.

Teorin om Transitions Framework har utvecklats av William Bridges för att hjälpa or-
ganisationer och individer att effektivt hantera förändringar (Meleis, 2010). Att nog-
grant uppmärksamma och utforska den “emotionella sidan av förändringen” (d.v.s. 
inre övergången) ökar sannolikheten för att förändringar inte kommer att skapa eller 
förvärra negativa känslor såsom stress, isolering och hopplöshet. Genom att kommu-
nicera, samtala och prata om vad som utvecklas och hur det känns, kan övergången 
också betraktas och utforskas som utanför oss själva, externaliseras (Tomm, 1989, 
White, 2000).  Externalisering, som detta kan kallas, gör att processerna inte längre är 
direkt kopplade till en viss persons inre utan kan utforskas som processer och fenomen 
som kan drabba oss alla. 
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Övergångsprocessen
Övergångsprocessen följer i allmänhet tre faser i Bridges transitionsmodell (Bridges, 
2004, 2009b, Bridges och Bridges, 2016), vilka var och en måste lyckas slutföra över-
gången och förstärka ett nytt sätt att göra saker. 

1. Övergången börjar med Ending, Losing, Letting Go (Bridges, 2009a, 2009b 
s. 5 i båda), på svenska Avsluta, Lämna, Släppa taget.  I denna fas börjar vi 
i processen att släppa gamla vanor och ta avsked från tidigare sätt att leva 
eller göra. Handlar om att bestämma sig för vad som är över och vad som 
inte är, och att ge sig själv rätt att säga farväl till de saker som måste avstås 
för att gå vidare. 

2. Den andra övergångsfasen kallas The Neutral Zone/ Den Neutrala Zonen. 
Det är en mellantid där det gamla är över. Emellertid fungerar det nya fort-
farande inte. Vi har accepterat att det tidigare är slut, men de nya sätten att 
förhålla sig och göra saker, känns ännu inte bekväma. Detta tillstånd kan 
kännas obehagligt, förvirrande och kaotiskt men också bli en tid för kreati-
vitet och förnyelse, att bryta ny mark och pröva nya saker. 

3. Efter att ha lyckats med att hantera förlusterna i första steget och eventuella 
förvirringen i den neutrala zonen, inleds den tredje fasen – The New Begin-
ning/Den Nya Början I den här fasen etableras nya sätt att göra saker, här 
skapas nya berättelser, också om oss själva (nya identiteter), och öppnas nya 
möjligheter till framsteg. Vi känner att vi har “anlänt”, som dock kan blandas 
med rädsla och ångest för bakslag. Här blir viktigt att förstärka nya beteen-
den och identiteter (Van Ryzin et al., 2011). 

I transitionsarbetet behöver vi gå igenom de tre faserna i den ordning som de ovan 
presenteras. Vi kan möta flera aspekter och mer än en av faserna samtidigt – de går in 
i varandra. Egentligen skulle det vara mer rättvisande att tala om faserna som proces-
ser som rör sig i egen naturliga takt. Transitionen är fullgjord och resultatet kommer 
bli framgångsrikt när alla tre faserna ägt rum och genomarbetats. Så här utvecklar 
människor nya identiteter, ny energi och nya livsmål –   ”new sense of purpose” (Brid-
ges, 2009a, 2009b s. 5 i båda).

Avsluta, Lämna, Släppa taget
Under fas 1 fokuseras mer på det förflutna än nuet och framtiden. Det är en kritisk fas 
där det ännu inte är dags att sätta mål eller skapa nya planer – drömma om framtiden, 
men det kommer. Inombords växer känslor av oro inför förlust av den samvaro och det 
liv som utvecklats tillsammans så här långt. Vi rekommenderas samtala om det som 
varit utan att försöka flytta konversationen till nutiden eller framtiden: 

1.  Koncentrera på att beskriva förändringen så detaljerat som möjligt. Vad är 
det som verkligen ändras och för vem? 

2. Därefter, utforska vilka sekundära förändringar som också skapas genom 
förändringen. 



25

3. Reflektera över vem är det som måste avsluta, lämna, släppa om något och 
vad? 

4. Notera att flera av förlusterna troligen inte är konkreta. De är del av vår inre 
komplexitet av antaganden och förväntningar som vi bär med oss. De ger 
oss trygghet som vi kanske tidigare vare sig ha formulerat för oss själva eller 
varandra eller andra. När något av detta störs, hotas eller förloras, riskeras 
något mycket grundläggande för vårt eget välbefinnande. För någon annan 
verkar det kanske inte alls vara någon större sak, men för dig/mig kan det 
vara det.

5. Bortom dessa specifika individuella förluster, vad är över gemensamt med 
andra? Blir detta ett nytt kapitel i familjehistorien eller organisationens his-
toria? 

Det kan tyckas att somliga överreagerar. När vi tänker detta bortser vi ifrån minst två 
saker. Först, att förändringar skapar inre övergångsprocesser med responser som alltid 
är subjektiva, se ovan. Samma förändring blir aldrig lika för de inblandade utan skapas 
olika upplevelser och responser, i den inre övergången, för de inblandade. Föränd-
ringen kan påminna om och starta fortsatta reaktioner på tidigare händelser i livet. 
Det som för utanförstående kan ses som ”överreaktion” kan vara helt naturlig reaktion 
utifrån den unika personens erfarenheter. I transitionsteorin lyfts upp hur viktigt det 
är att utforska förlusten bakom känslan av förlust och hantera också de bakomliggande 
erfarenheterna i nuet. Förluster skapar sorg och sorgereaktioner är naturlig utveck-
ling som sörjande personer går, och behöver gå, igenom. Vid genomgången av första 
fasen ”Avsluta, Lämna, Släppa taget” kan personer bli arga, rädda, ledsna och förvir-
rade. (Bridges, 2004, 2009b, Bridges och Bridges, 2016). William Bridges poängterar 
hur viktigt det är att bemöta sörjande personer med respekt och lyssnande: ”Don’t get 
defensive or argue” (Bridges, 2009a s. 29). 

Rådet är att lyssna och fråga vidare – inte argumentera. Det senare skulle förhindra 
det ömsesidigt lyssnande som sker i levande dialog. Dialog präglas av jämlikhet med 
öppenhet och ömsesidiga spontana responser mellan deltagarna. För det andra, käns-
lor och andra responser är alltid subjektiva. Att försöka övertyga någon att din egen 
uppfattning eller upplevelse är den ”rätta”, handlar om att övertala denne att släppa 
sitt eget perspektiv och vad värre är, att du visar och uppträder som om du inte alls 
respekterar eller försöker sätta dig in i den andres respons eller perspektiv – att du inte 
bryr dig om vad denne känner och tänker. Kanske du inte heller gör det, men det kan 
också handla om att behöva bryta mönster i sättet att kommunicera, börja lyssna och 
stödja varandra att berätta och dela med sig av vad man är med om OCH hur det känns 
från alla i samtalet deltagandes perspektiv. Definiera vad som är över och vad som inte 
är det och informera igen och igen och igen.
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Den Neutrala Zonen
Den Neutrala Zonen är den punkt där slutet blir hedrat och den nya situationen er-
känns.  Vi har kanske ännu inte accepterat situationen. Det kan känna sig överväldigan-
de och osäkert: – Vad är vi på väg in i?  Ofta har vi en ambivalens mot nya åtaganden, 
relationer och sätt att bete oss. Det här är en tid då det behövs tålamod och se bortom 
beteendet för att känna igen de bakomliggande känslorna. Många förändringar blir 
svårare än nödvändigt när all uppmärksamhet ges till försakelser och förluster, inte på 
de öppningar som kan komma. Också förluster kan kompenseras och balanseras med 
olika tillskott:

What can I give back to balance what’s been taken away? (Bridges, 
2009a s 31)

Inne i den neutrala zonen är människor överbelastade med blandade signaler i en till-
varo stadd i omvandling. Familjesystemet som vi normalt kan förlita sig på, känna igen 
oss i och känna oss trygga i, är under förändring. De vanliga prioriteringarna fungerar 
inte, information riskerar bli missförstådd och viktiga uppgifter eftersatta. Mycket osä-
kerhet och frustation. Invändningar börjar växa fram. Det är lätt att bli polariserad, an-
tingen rusa vidare som inget har hänt eller återvända till det gamla. I denna fas lever vi 
i en utsatt situation där vi lätt blir byte för andras inverkan eller, mer positivt uttryckt, 
mer öppen för nya idéer. Det är en tid för nyorientering och ny-definiering. Det kan 
väcka tvivel på den egna förmågan och bli till längtan efter enkla lösningar och svar. 

The neutral zone is not the wasted time of meaningless waiting and con-
fusion it sometimes seems to be. It is a time when reorientation and re-
definition must take place, and people need to understand that. It is the 
winter during which the spring’s new growth is taking shape under the 
earth. (Bridges, 2009a s. 43) 

Rådet är att lyssna och fråga vidare – inte argumentera. Det senare skulle förhindra 
ömsesidigt lyssnande i levande dialog. Dialog präglas av jämlikhet med öppenhet och 
ömsesidiga spontana responser mellan deltagarna. 

Att försöka övertyga någon att din egen uppfattning eller upplevelse är den ”rätta”, 
handlar om att övertala denne att släppa sitt eget perspektiv och vad värre är, att du 
visar och uppträder som om du inte alls respekterar eller försöker sätta dig in i den 
andres respons eller perspektiv – att du inte bryr dig om vad denne känner och tänker. 
Kanske du inte heller gör det, men det kan också handla om att behöva bryta mönster 
i sättet att kommunicera, börja lyssna och stödja varandra att berätta och dela med sig 
av vad man är med om OCH hur det känns från alla i samtalet deltagandes perspektiv.  
Definiera vad som är över och vad som inte är det och informera igen och igen och 
igen.
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Den Nya Början 
Efter att ha gått igenom båda ovanstående faser, kommer slutligen The New Begin-
ning/Den Nya Början, en ny plan kopplad till en känsla av hållbarhet och förnyelse 
(Bridges, 2004, 2009b, Bridges och Bridges, 2016). Det här är den plats där de flesta 
människor och organisationer vill vara (Nesmith, 2017).  Men livet går vidare med nya 
satsningar och förändringar med övergångar. Så länge organisationen/systemet lever 
fortsätter dessa processer att återkomma och genomlevas. 

I den militära insats- och missionscykeln består huvud-förändringarna av att soldaten 
ska delta, deltar och har deltagit i insats och av de övergångar detta innebär för de 
berörda anhöriga. Cykeln innehåller flera transitioner som utvecklas och åskådliggörs 
nedan. Dessutom kan cykeln behöva snurra flera gånger under en och samma insats, 
när som de svenska truppinsatserna, soldaten som är iväg kommer hem på besök van-
ligtvis två gånger på s.k. leave-period om knappt två veckor. Dessutom kan den komma 
att fortsätta rulla. Kanske ska soldaten snart iväg igen på ännu en insats. Den Nya 
Början efter återvändandet kan bli till en början till ett nytt avsked med ny förväntan 
om att igen släppa loss och taget, börja arbeta sig igenom de olika känslomässiga över-
gångarna som fortsatta förändringar för med sig. Såväl frekvens som rotationstider 
varierar från försvarsgren till försvarsgren när det gäller insatsdeltagande 

Emotional Cycle of Deployment enligt Logan 
Kathleen Vetsal Logan presenterade 1987 modellen Emotional Cycle of Deployment 
(ECOD) för att beskriva förändringar i marinhustrurs känslor och beteende i samband 
med missioner (Logan, 1987). Vanligtvis hade den amerikanska marinen hon skriver 
om, en rotationstid om tre månader. Även om modellen har utvecklats för och om 
dessa hustrur, har den också visat sig användbar för att arbeta med män och barn, 
enligt Logan. 

Bild 2:1 Emotional cycle of Deployment enligt Logan 

Steg 1 - Väntan på 
förlusten

Steg 2 - Frigörelse och 
utträde

Steg 3 - Känslomässig 
förvirring

Steg 4 - Återhämtning 
och stabilisering

Steg 5 - Den 
förestående 
hemkomsten

Steg 6 - Förnyelse av 
äktenskapskontraktet

Steg 7 - Reintegration 
och stabilisering
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I modellen identifieras sju steg. Nedan jämförs respektive fas i Logans känslomässiga 
missionscykel med transitionsteorin, se ovan, enligt William Bridges. Det senare i pa-
renteser.

Steg ett - väntan på förlusten: Svårt att acceptera det faktum att mannen kommer 
att lämna henne. Hon kan finna sig att gråta för saker som normalt inte skulle påverka 
henne. Omotiverad ilska. Logan skriver: 

The wife will have some unexpressed anger, and the couple may bicker 
even though they usually do not. This can be upsetting if it is viewed out 
of context. Although unenjoyable, these arguments can be functional: 
They provide one way for the couple to put some emotional distance 
between themselves in their preparation for living apart. It is hard for 
a wife to feel warm and loving toward her husband when she is mad at 
him and, as one woman said, “It’s easier to let him go.” (Logan, 1987 s. 2) 

Mycket pressad tid där båda parter försöker klämma in en mängd projekt och akti-
viteter. Detta kan leda till att paret bråkar mer än de vanligtvis inte gör. Konflikterna 
kan fungera som en del av förberedelsen till att inte leva ihop – ett försök att skapa ett 
känslomässigt avstånd emellan sig. (Jfr. Bridges transitionsmodells första fas att ”Av-
sluta, Lämna, Släppa taget”)

Steg två - frigörelse och utträde: På många sätt är de sista dagarna före avfärd det 
svåraste skedet. Hustrun vill att de så mycket de kan njuter tillsammans av de sista 
dagarna, men tiden är tillsammans förvirrad och paret kan finna att de har slutat dela 
tankar och känslor med varandra. (Jfr. Bridges transitionsmodells första fas att ”Av-
sluta, Lämna, Släppa taget”)
Logan skriver om ambivalensen:

During this time, the wife may experience some ambivalence about 
sexual relations. The brain says, “We’ve got to have sex; this is it for six 
months” while the heart may rebel, “But I don’t want to be that close.” 
Intercourse represents the ultimate intimacy in marriage, yet it is hard 
to be intimate when husband and wife are separating from each other 
emotionally. This can be especially difficult if it is seen as rejection rather 
than as a reaction to trying circumstances. The couple may find, too, that 
they stop sharing their thoughts and feelings with each other. This stage 
is most evident when departure is delayed for some reason. When asked 
if they enjoyed the extra time together wives invariably respond, “It was 
awful!” The detachment and withdrawal stage is an uncomfortable time: 
Though both spouses are physically in the same house, emotionally they 
have separated. Wives think, “If you have to go, go,” and husbands think, 
“Let’s get on with it!” (Logan, 1987 s. 2) 
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Steg tre – känslomässig förvirring: Den faktiska början på insatsen kommer som en 
chock. Den första känslan av smärtan att säga farväl är lättnad. När den är över kom-
mer skuldkänslor. Hustrun kan känna sig förlamad, svårt att veta vad hon ska göra och 
varför, hur orientera sig. Samtidigt kan hon känna sig överväldigad av att stå ensam 
med hela ansvaret för familjen. Gamla rutiner har avbrutits och nya är ännu inte eta-
blerade. Kvinnor rapporterar känslor av rastlös, förvirring, oorganisering, obeslutsam 
och irritation.  (Jfr. Bridges transitionsmodell: Den Neutrala Zonen)

Steg fyra - Återhämtning och stabilisering: Kvinnorna börjar inse att de har både ka-
pacitet och frihet att initiera nya aktiviteter, acceptera mer ansvar och utveckla sin 
förmåga inom ramen för äktenskapet. De odlar nya stödkällor genom vänner, kyrkan, 
arbete eller kvinnogrupper. Kvinnorna saknar kontakt med män och kvinnorna kan 
börja känna sig a-sexuella. Ansvaret kan vara stressigt men kvinnorna når ny känsla 
av självständighet. De är stolta över sin förmåga att klara sig ensamma. (Jfr. Bridges 
transitionsmodell: Den Nya Början) 

Steg Fem - Den förestående hemkomsten: Cirka sex veckor innan återvändande inser 
fruarna att männen snart kommer hem. Tempot höjs, det finns mer de vill göra före 
återvändandet. Glädje och spänning blandas med onda aningar. Det kan vara dags att 
omvärdera äktenskapet. Jag vill ha honom tillbaka, men vad ska jag behöva ge upp? 
Kvinnorna kan känna sig nervösa, spända och oroliga. De oroar sig också över den ef-
fekt som makens återkomst kommer ha på barn och de förändringar som har inträf-
fat och bestämts. (Jfr. Bridges transitionsmodell: Åter i den första fasen att ”Avsluta, 
Lämna, Släppa taget”)

Steg 6 - Förnyelse av äktenskapskontraktet: Mannen har återvänt. De är tillsammans 
fysiskt men inte nödvändigtvis känslomässigt. Det oskrivna äktenskapskontraktet 
måste omförhandlas utifrån makarna nya erfarenheter. Paret måste göra justeringar i 
fördelning av roller och ansvarsområden. Äktenskapet kan inte, och kommer inte, vara 
detsamma igen. Efter så många månader utan att leva ihop kan det bli för mycket av att 
vara tillsammans vilket i kan i början kan orsaka friktioner. Mer än en fru måste klara av 
den flyktiga chocken att undra över: “– Vem är den där mannen i mitt sovrum?” Vissa 
uppfattar som att deras män börjar fatta beslut som borde vara kvinnornas egna. Å 
andra sidan kan mannen undra: “– Varför känner jag mig som en främling i min eget 
hem? “Alla dessa bekymmer och den press som kan uppstå, kräver att man och hustru 
kommunicerar med varandra. (Logan, 1987 s. 3) (Jfr. Bridges transitionsmodell: Den 
Neutrala Zonen)

Steg 7 - Reintegration och stabilisering: Ibland fyra till sex veckor efter hemkomst har 
nya rutiner etablerats för familjen och det finns en känsla av att vara ett par och en 
familj igen.  (Jfr. Bridges transitionsmodell: Den Nya Början) 
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Ovanstående är alltså Logans version som senare vidareutvecklats Simon H Pincus 
med kollegor, se nedan. 

Emotional Cycle of Deployment enligt Pincus med kollegor 
Logans modell vidareutvecklades och anpassades till att nära motsvarar soldaters er-
farenheter av insatsers olika faser (DeVoe och Ross, 2012). Simon H Pincus och hans 
kollegor 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 

Bild 2:2 Emotional Cycle of Deployment enlig Pincus med kollegor

1. 
Förmissionen

2. Missionens
start

3. Under –
bärkraftig

period

4. 
Återvändande

5. Efter
hemkomst

Vart och ett av ovanstående steg präglas av en rad olika utmaningar för individ- och 
familjesystem. Inte alla upplever samma känslor eller har samma behov men vissa är 
vanliga som ofta inträffar i varje steg (Robertson, 2008). Nedan jämförs dessa med 
transitionsteorins övergångar, se parenteserna.
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Steg ett: Förmissionen är tiden efter att familjen vet att soldaten ska på insats, den är 
planerad men ännu inte igång (Robertson, 2008). Det kännetecknas av förnekelse eller 
förväntan på förlust. När insikten om insatser slutligen sjunker in, försöker soldaten 
och familjen att få allt i ordning inför insatsen (Pincus et al., 2001). (Jfr. Bridges transi-
tionsmodells första fas att ”Avsluta, Lämna, Släppa taget”)

Steg två: Insatsen börjar. Blandade känslor är vanligt under utbyggnadsfasen utan sol-
daten – känslor går upp och ner som på en berg- och dalbana (Pincus et al., 2001). Fa-
miljemedlemmar kraschar ofta under det här insatsstadiet efter att ha arbetat hårt för 
att vara positiva och förbereda sig för insatsen som verkligheten inträffar (Robertson, 
2008). Familjer som hade en lång för-mission känner ofta en lättnad över att insatsen 
äntligen har börjat, som kan kopplas till skuldkänslor (Robertson, 2008).  (Jfr. Bridges 
Transitionsmodell: Den Neutrala Zonen)

Steg tre: Bärkraftig tid med nya stödkällor och nya rutiner. Detta är mitt i uppbygg-
naden och familjerna börjar känna sig mer positiva. De har etablerat kommunikatio-
nen med sin soldat och har framgångsrikt funnit lösningar på framväxande problem 
hemma. De blir mer och mer övertygade om sin förmåga att komma igenom insats-
upplevelsen. Vanligtvis har familjen utvecklat nya rutiner hemma och stödsystem till 
sin hjälp. (Jfr. Bridges transitionsmodell: Den Nya Början) 

Om familjemedlemmarna inte lyckats nå ovanstående kan stress leda till impulsiv be-
teende, utspel, nedstämdhet och depression (Robertson, 2008). Familjen behöver 
stöd och kunna samtala om vad de upplever och känner. ( Jfr. Bridges transitionsmo-
dell: Den Neutrala Zon)

Steg fyra: Återvändandestadiet är generellt en intensiv förväntan (Pincus et al., 2001). 
Det är den sista fasen av missionen och representerar tiden efter att datum för åter-
komst hem, eller preliminärt datum, meddelats (Robertson, 2008). Blandade känslor 
väcks. Stress och ångest blandas med spänning inför att återförenas. Samtidigt väcks 
oro över förändringar och beslut som tagits i soldatens frånvaro (Robertson, 2008). 
Kan bli förnyade svårigheter i beslutsfattande. Detta beroende på ökad uppmärksam-
het på soldatens inställning. Många makar upplever en explosion av energi under detta 
skede.  (Jfr. Bridges transitionsmodell: Den Neutrala Zonen)

Steg fem: Efter återförening. Representerar perioden tre till sex månader efter retur 
hem. Familjemedlemmar upplever ofta många känslor under denna tid. Först blir de 
ofta överväldigade av lättnad att insatsen är över. Sedan förväntar de sig vanligtvis 
att komma tillbaka till “normal” strax efter hemkomst vilket sällan är fallet. Alla har 
varit genom en intensiv, men annorlunda, erfarenhet och har förändrats. Detta kräver 
en “lära känna varandra” period (Robertson, 2008 s.26). (Jfr. transitionsmodell enligt 
Bridges: Den Neutrala Zonen)
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Föräldrainsatscykel
Senare har utvecklat en “föräldrainsatscykel” som behandlar processerna för föräld-
raskap i samband med militära insatser (DeVoe och Ross, 2012). Även de ursprungliga 
modellerna av Logan respektive Pincus et al kan innehålla föräldraskap (Lincoln, 2011). 
I föräldracykeln ses varje steg i den cykeln som logistiska och känslomässiga över-
gångar för de vuxna också i deras roll som föräldrar (DeVoe och Ross, 2012). Ellen 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 utvecklar res-
pektive 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 inblandade 
(Andres et al., 2011, Weibull, 2009). God kommunikation behövs också mellan famil-
jemedlemmar 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).

Reflektion
Ovanstående cykler känns igen i det som deltagarna i denna studie berättar. Samtidigt 
behöver ovanstående cykler tillföras än fler steg för att åskådliggöra det som soldater 
och familjer i Sverige är med om, med också återkommande leave-perioder. Förslag 
om hur sådan modell kan se ut, presenteras i slutet av denna rapport. Varje familj- och 
insatssystem utvecklas förstås också olika – blir unika. Modellerna ska ses och hante-
ras som förslag till hur det kan bli – inte som facit på hur det blir.
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KAPITEL 3 STUDIENS UPPLÄGG 
SAMMANFATTNINGSVIS
För mer detaljerad redovisning av studiens genomförande, se Rapport I. Nedan sam-
manfattande utdrag ur redovisningen i Rapport I. 

Studien publiceras 2018 i skriftserien ”Anhörigforskning om soldater, veteraner och 
deras familjer – Swedish Military Families” och har haft arbetsnamnet ”När en anhörig 
går ut i krig: Utforskande av sociala konsekvenser och utveckling av det sociala stödet 
– före, under, efter och sen”. Studien har bedrivits vid Högskolan Kristianstad sedan 
2012 som anhörigforskning med fokus svenska soldater, veteraner och deras familjer 
i samband med internationell militär insats sedan den godkändes av den Regionala 
Etikprövningsnämnden i Lund (Dnr 2012/459). Därefter beslutade personalstabens ve-
teranavdelning, Försvarsmakten, att samfinansiera studien vid Högskolan Kristianstad. 
Projektet har därefter bedrivits i samarbete med Försvarsmaktens Veterancentrum, 
tidigare Personalstabens Veteranavdelning, och Södra skånska regementet P7. Det se-
nare handlade om att kontingenten FS 24 sattes upp vid P7 och att familjerna med 
koppling till FS 24 och Omställningsstyrkan (OMS) i Afghanistan 2012 – 2013 särskilt 
inbjöds att ingå i studien före, under och efter insatsen. Under åren 2013 – 2017 har 
forskningen samfinansierats av Försvarsmakten och Högskolan Kristianstad. Stiftelsen 
Clas Groschinskys Minnesfond har särskilt bidragit med finansiering till den del som 
handlar om barnen i aktuella familjer. 

Syfte 
Studien syftar till att bidra till att göra anhörigas röster hörda i familjer med familje-
medlem anställd vid Försvarsmakten som ska delta, deltar eller deltagit i internationell 
militär insats som Sverige genomför och genomfört. Detta görs i syfte att förbättra 
såväl för tjänstgörande soldater i relation till sina anhöriga som för de anhöriga på 
hemmafronten i samband med insats. Det görs också i syfte att underlätta för samhäl-
leliga aktörer att identifiera behov av stöd i familjer med familjemedlem iväg på insats 
utomlands. I det senare har Försvarsmakten en särställning med skyldighet att ge stöd 
till anhöriga när familjemedlem deltar i insats.

Fokus och frågeställningar
Studien är fokuserad på 

• att utforska erfarenheter om vad som utvecklas i sociala sammanhang, ut-
veckling av sociala behov och de lösningar som familjerna använts sig av. 

• att utforska de sociala konsekvenserna för familjerna ur olika perspektiv 
inklusive barnens perspektiv,
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• hur deltagarna själva och tillsammans med andra lyckas att hantera det som 
utvecklas, vilka lösningar och vilket stöd som deltagarna använt sig av, be-
hövt och samskapat, hur detta fungerat, kan förbättras och kompletteras

Frågeställningarna i studien är flera (se Rapport I). De frågeställningar som främst be-
handlas i denna rapport (III) och besvaras med berättelser från och en modell för de 
responsiva cykler som utvecklas, är:

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. Hur förändras behov och lösningar över tid? (frågeställning 8 i studien, se 
Rapport I)

Studiens design och genomförande
Studien är designad som dialogisk deltagande aktionsforskning (DPAR) där den kvalita-
tivt inriktade forskningen har utvecklats och genomförts i dialog med samarbetspart-
ner och deltagare (se Olsson, 2014a, 2014b). Med den dialogiska ansatsen eftersträvas 
att forskaren involverar sig och söker positionerar sig som om inifrån deltagarnas per-
spektiv inklusive bjuder in deltagare att tillsammans med forskaren samtala om och 
reflektera över vad som kommer fram i studien (jfr. Shotter, 2005). Samtliga intervjuer 
är videoinspelade, utom ett 10-tal inledande samtal som endast är med ljud, och allt 
är med hänsyn till deltagarnas integritet, transkriberat av mig. Därvid påbörjades det 
mer systematiska analysarbetet.

Det dialogiska samarbetet påbörjades hösten 2011 genom att Högskolan Kristianstad 
bjöd in till och höll en dialogisk konferens i ämnet soldater, veteraner och deras famil-
jer med ett 40-tal deltagare. Här fanns representanter från Försvarsmakten, veteraner 
och anhöriga från Sverige och Norge, flera av de berörda idéburna organisationerna 
var representerade samt studenter och lärare. I fokus blev att Högskolan Kristianstad 
skulle starta forskning om det sociala stödet till soldater, veteraner och deras familjer. 
Därmed hade samarbetet med Försvarsmakten centralt och det lokala regementet i 
Skåne (P 7) inletts liksom dialogen med deltagande organisationer och enskilda delta-
gare. För att detta ska kunna levas upp till dialog och delaktighet för samarbetspartner 
och deltagare i forskningen, såväl initialt som över tid, krävs en öppen design och följ-
samhet i vad som växer fram när det gäller möjligheter och dilemman i forskningspro-
cessen. Forskaren kan därvid förväntas vara lyhörd för och redo att anpassa designen 
utifrån de nya möjligheter och nya frågeställningar som växer fram. 
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Den aktion som planerades från början och som genomfördes, redovisas nedan. Hu-
vudaktionen var att bjuda in till utforskande dialogiska intervjuer med soldaten och 
dennes anhörig, tillsammans och/eller var för sig, det bestämde deltagarna. I samtalen 
uppmuntras deltagarna berätta om sina upplevelser, erfarenheter och lärdomar av att 
familjemedlem deltar i mission(er). Att berätta och lyssna till varandras berättelser och 
sin egen berättelse kan skapa annan förståelse i vad man varit med om, både enskilt 
och som familj, vilket kan öka ens förmåga att kommunicera och kapacitet att hantera 
liknande situationer i framtiden.  Dessa evidensbaserade narrativa metoder används 
t.ex. i USA för att hjälpa militära familjer och barn (Saltzman et al., 2013).
I forskningens aktioner har:  

• ett urval familjer (n=29) följts genom upprepade intervjuande samtal före, 
under och efter anhörigas deltagande i en kontingent (FS 24 + OMS)

• ett mindre urval av dess familjer (n=12) följts upp 3 år från senaste kontakt.

• forskaren deltagit vid Försvarsmaktens samtliga sammankomster för anhö-
riga i aktuell kontingent 

• soldaters, veteraners och familjers liksom enskilda familjemedlemmars er-
farenheter av olika utlandsmissioner har utforskats i dialogiska intervjuer 
varvid också utlandsveteraner och familjer utan koppling till FS 24 blivit re-
presenterade i studien (n=30)

• dialogiska samtal använts i intervjuerna och prövats om dessa kan innebära 
stödjande intervention för deltagarna, vilket flera uttryckt dem som.

Forskningen har en socialkontruktionistisk ansats varvid läggs särskilt fokus på att ut-
forska den mening/betydelse som deltagarna lägger i det som berättas inifrån sitt 
eget sammanhang. Delaktigheten i forskningen kan ses som ett kontinuum med olika 
nivåer av involvering (Greenwood och Levin, 1998). Deltagarna medverkar i mötet med 
forskaren i de dialogiska intervjuerna men kan också bidra i analysarbetet genom att 
reflektera över vad som successivt kommer fram i studien. Därvid kan deltagarna, in-
klusive forskaren, dra lärdomar och slutsatser som gör att de utvecklar och förändrar 
sin praktik. Ansatsen i studien är salutogen (jfr. Antonovsky, 1991) med Appreciative 
Inquiry (AI) (Cooperrider och Whitney, 2003, 2005). Denna ansats handlar också om att 
utforska fungerande lösningar av utmaningar liksom förmågor, kunnande och styrkor 
som underlättar att hantera risker och förebygga att svårigheter manifesteras i pro-
blem. Studien har därmed inte satt främsta sökljus på problem utan på hur familjerna 
lyckas och lyckats hantera vardagslivet liksom olika utmaningar, exempelvis att kom-
municera, under missionernas olika faser. Att ta del av andra berättelser kan i sig bli till 
stöd och hjälp men också inspirera till eget reflekterande och lärande i och av eget sätt 
att re-agera och respondera i det egna livssammanhanget. Detta förhållningssätt och 
de metoder som används har också koppling lösningsinriktat förhållning- och arbets-
sätt (de Shazer, 1997) som också bärs upp av idéer inom socialkonstruktionismen (Berg 
och Szabó, 2005) och ingår i det systemiska häradet (Olsson, 2008).   
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Deltagare
För att kunna genomföra forskningen behövdes deltagare som kunde bidra med de 
redogörelser och berättelser som behövdes för att ge evidens för hur det blir för famil-
jer i samband med internationell militär insats och vad som kan göras för att ge stöd 
till såväl tjänstgörande soldat i relation till sina anhöriga som för att underlätta för de 
hemmavarande anhöriga.

Urval och rekrytering
Urvalet blev en fråga om vem vi lyckades rekrytera till forskningsdeltagande. Vi var 
inledningsvis såväl studenter och lärare på Högskolan Kristianstad, de idéburna orga-
nisationerna i sammanhanget och P7 regementet som engagerat sig i forskningen och 
som satte upp kontingenten FS 24 och OMS. Informationsblad och inbjudan spreds 
genom regementet hem till kontingentens familjer i brev som soldaterna skulle bära 
hem. Det var bara det att vi då ännu inte var varse om, att soldaternas fokus när det 
snart bär iväg till Afghanistan, snarare är på den egna omställningen, inte de anhörigas. 
Därför fick få familjer kännedom om inbjudan genom denna kanal. Samtidigt publice-
rade Kamratföreningen på P7 i sin tidskrift en artikel om forskningen med forskargrup-
pen på bild och anhörigföreningen. Invidzonen la ut på sin hemsida ett upprop om att 
vi eftersökte forskningsdeltagare. Vid denna tid fanns en hotbild när det gällde solda-
ter och deras anhöriga i grannlandet Danmark. Det gjorde att den andra dialogkonfe-
rensen som planerades och genomfördes för anhöriga och soldater tillsammans med 
och på P7, endast kunde genomföras i litet format men desto mer givande. En norsk 
representant från Norges Veteranforbund for Internationale Operajoner (NVIO), som 
jag lärt känna på en konferens om omsorgssvikt barn samma år (2011) hade deltagit 
på vår första konferens tillsammans med en mycket engagerad anhörig som skrivit bok 
om att vara anhörig (Ulstein Soleim, 2009). Vid den andra konferensen (2012) kom Ire-
ne tillbaka och berättade om att vara anhörig liksom en representant från Invidzonen. 
Senare blev jag inbjuden till Norges Veteranforbund som hade konferens på norska 
Forsvarets Veteranscenter Bæreia med norska utlandsveteraner. De delade gärna med 
sig av sina erfarenheter. 

Jag har också deltagit, med eget bord med information om forskningen iklädd Högsko-
lan Kristianstads ljusgröna färger och bordet dukat i samma färg med karameller och 
informationsfoldrar, vid Regementets dag på P7 och FS 24:s anhörigträffar inklusive 
dagen på Livgardet. Vid det senare deltog också ytterligare två av medlemmarna i då-
varande forskningsgrupp om soldater och veteraner och deras familjer vid Högskolan 
Kristianstad, doktorand David Nilsson och fil.dr. Sven-Erik Olsson. Alla dessa aktiviteter 
skedde i nära samarbete med anhörigsamordnarna och med stöd från Kamratfören-
ingen vid P7. Utan detta samarbete och stödet från P7 hade studien inte varit möjlig 
att etablera och genomföra. Samarbetet gjorde studien trovärdig och värt att satsa på 
både för organisationer och för familjer och individuella deltagare. 
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När intervjuerna kom igång under hösten 2012 kom också deltagarna att stödja stu-
dien genom att tipsa om nya familjer och också tillfråga desamma. Det blev en s.k. 
snöbollseffekt. En strategi från forskarens sida var också att rekrytera deltagare med 
olika positioner inom den aktuella målgruppen. Med begränsningen att deltagarna, 
med undantag från en veteran från marinen och tre representanter från flygvapnet, 
har alla koppling till armén. Deltagande soldater representerar de olika funktioner/
specialiteter som kan förekomma inom en kontingent kompletterade med veteraners 
perspektiv både från enskilda uppdrag, observatörsuppdrag och annat i kombination 
med familjemissioner. Bland de hemmavarande anhöriga dominerar de offentligan-
ställda med yrken inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, skola, fritid eller perso-
naladministration. 

Deltagande personer 
Sammanlagt deltog 110 vuxna var 63 kvinnor och 47 män. Dessa har nedan delats upp 
i olika kategorier. Observera att dubbel tillhörighet kan förekomma i flera fall varför 
tabellen inte kan summeras rakt av. T.ex. är 9 partners också veteraner och bland ve-
teraner 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/sambo/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 erfarenhet också 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.

25 barn mellan 3/4 år upp till 18 år har deltagit som intervjupersoner i studien och 12 
barn mellan 0 – 3 år, har varit med vid familjesamtal, observerats och på sitt eget sätt 
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deltagit i dessa möten. Eftersom studien pågått i flera år har barnen deltagit vid flera 
tillfällen och blivit äldre. Nedan redovisas barnens ålder när de introducerade sig att 
vilja delta och uttala sig själva i intervjusamtal.
  
Tabell 3:2 Deltagande barn, kön och ålder när de började delta i intervjuade samtal.

Pojkar Flickor
 – 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 vilket 
är vid första tillfället de deltog i forskningen. Flera av barnen deltog vid flera tillfällen. 
Några barn tillkom efterhand mer aktivt utifrån att forskaren blev mer hemmastadd i 
familjerna och/eller att barnet uppnått ålder, mognad eller intresse för att delta. 

Dialogiska intervjuer  
De intervjuande samtalen hade fokus på den sociala situationen, möjligheter och svå-
righeter, hur problem kan förebyggas och motverkas, egna lösningar, tips till andra 
samt vad som efterfrågas, saknas och kan behöva förbättras. Vart efter preliminärt 
forskningsresultat växte fram presenterades dessa också för deltagare för reflektion 
och ökad förståelse samt planering av eventuellt kompletterande och/eller korrige-
rande.

Som förberedelse för och till stöd i genomförandet av de intervjuande samtalen, skis-
sade jag på vilka områden som kunde vara intressanta att utforska utifrån studien 
syfte och frågeställningar. Dessa områden inlemmades som föreslagna teman i aktuell 
intervjuguide (olika för vuxna respektive barn och över tid) för att utforska före, under 
respektive efter insats respektive senare i uppföljningen. Utformningen utvecklades 
och baserade till en början på vad som kommit fram i orienterande samtal med erfarna 
veteraner och justerades vid behov. När första intervjun skedde efter att insats påbör-
jats eller samtliga intervjuer inom en familj gjordes vid ett och samma tillfälle (vid långa 
geografiska avstånd mellan familj och forskare), sammanfattade jag de olika guiderna 
i intervjuerna sam. När jag träffat deltagarna vid flera tillfällen, har jag inte tagit upp 
vad som sagts i tidigare intervjuer med undantag från vid uppföljningen där jag kunde 
ställa jämförande frågor och vid något tillfälle inte kunde låta bli att kommentera mel-
lan då och nu. Jag noterade att redan i intervjuerna som gjordes snart efter soldatens 
återvändande från insats, hade deltagarna bearbetat sina upplevelser och berättelser 
om tiden före och under missionen. Nya och andra berättelser hade skapats. Viktigt att 
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beakta i forskningen särskilt i analysarbetet och i hur det påverkar forskningsresultat, 
se också nästa avsnitt.

Det dialogiska samspelet hade börjat redan i sättet att bjuda in. Jag hade välkomnat 
deltagarna till att välja tid, plats och vem i familjerna som skulle delta. Jag inbjöd till 
Högskolan Kristianstad, till mitt kontor hemma i vår bostad i Lund och jag har sagt mig 
vara beredd att resa och komma dit jag blir inbjuden till vid den tidpunkt som passar 
deltagarna (i stort sett). För en del deltagare var detta för annorlunda. En soldat ut-
tryckte detta i:  – Säg vart vi skall komma och när! 

Oftast har dock deltagarna valt när, var och vem som jag har anpassat mig till. Ofta har 
detta tidsmässigt inneburit kväll eller helg eftersom deltagarna, eller någon av dem, i 
vardagslag har sina arbeten att sköta.  Jag har bemötts med stor vänlighet och gästfri-
het. Endast vid en resa for jag iväg förgäves. Familjen visade sig inte vara förberedd på 
min ankomst som var avtalad med hemmavarande partner. 

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 med utgångspunkt i den narrativa ansat-
sen: – 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 ville dela med sig. Ar-
betssättet kunde till en början kännas för annorlunda för en del deltagare. Jag kunde 
då känna respons av växande otålighet om ”När ska hon egentligen 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 men kunde också vara tydliga i att de ville prata 
om något helt annat än vad jag hade förväntat mig. Det vara bara att följa med och se 
vad som utvecklade sig. Precis som med de vuxna. 

Barnen bestämde själva om och när de ville intervjuas med eller utan förälder närva-
rande. I relation till vissa barn blev intervjuerna bättre när mina frågor omformuleras 
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 före intervju-
erna bedömde vara viktiga att komma in på. Barn lyckas ibland få mig att glömma bort 
vad det var jag egentligen skulle tala med dem om…

I deltagande aktionsforskning som denna, eftersträvade jag att både uppmuntra delta-
garna att formulera sig, redogöra och berätta, men också att reflektera över det sagda, 
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vad de sagt och de berättelser som vuxit fram i samtalet. Äldre barn lyckades ofta följa 
med i dessa ”loop-ar” liksom de flesta vuxna och inte annat, så lärde de sig snabbt vad 
jag hoppades på av dem. Själv har jag arbetat mycket med detta arbetssätt, också som 
systemisk handledare och dialogisk coach (Olsson, 2006). 

Vartefter preliminära forskningsresultat arbetades fram, inbjöds deltagare i seminarier 
och fortsatta intervjuer att få del av preliminära resultat och reflektera ånyo. Syftet 
var att få del av deras respons och reflektioner som kunde komplettera, utvidga och 
utmana de första versionerna från forskarens sida. Kunde också kännas bra för delta-
garna att känna igen sig, motivera dem till vidare deltagande i forskningen och se att 
forskningen kan komma vara och bli till direkt hjälp såväl för dem själva som andra 
fortsättningsvis. 

Skillnad som gör skillnad att berätta och utforska berättelser inifrån 
skeenden jämfört med berättelse samskapade efteråt
Tidigare insatser som soldater och utlandsveteraner genomfört tillsammans med sina 
familjer berättades om retrospektivt vilket blir annorlunda än när deltagarna är mitt 
uppe i en händelseutveckling. De berättade om sammanlagt ett 140-tal olika befatt-
ningar och genomföranden av dessa uppdrag.  Retrospektivt blev också FS 24-insatsen 
omtalad, när jag efter några år återkom till ett mindre urval deltagande familjer i stu-
dien. Då berättade de såväl om vad de mindes, hur det blivit efteråt och senare liksom 
den betydelse de nu gav erfarenheterna av FS 24 och eventuella andra insatser. Det är 
uppenbart att det blir stora skillnaden mellan att berätta om här och nu dvs. nyligen in-
träffade händelser, jämfört med att berätta om något i det förflutna.  Berättelserna om 
dessa händelser och erfarenheter har hunnit bearbetas, omformuleras och påverkas 
av nya erfarenheter.  I senare intervjuande samtal satt jag som forskare med minnen 
av tidigare samtal, inspelningar, dem själv transkriberat och höll på att analysera. Det 
gällde att hålla sig i styr som intervjuare och inte få idéer om att söka lägga ”till rätta” 
nya versioner/berättelser av vad som tidigare berättats om eller hänt i tidigare faser 
i studien.  I samtliga intervjuande samtal där jag träffat deltagare tidigare, har jag ef-
tersträvat att verka som om jag inte kommit ihåg det som de tidigare förtäljt mig dvs. 
inta en position som kan kallas ”icke-vetande”, på engelska not-knowing position (se 
Anderson, 1990).  Kan ha verkat som om jag var glömsk, vilket jag säkerligen också är, 
men har syftat till att undvika att påverka det som berättas ”här och nu” i samtalen. 
När deltagarna involverats i analysarbetet och inbjudits till att reflektera över prelimi-
nära resultat, har jag vanligtvis tagit upp det i senare delen av de intervjuande samta-
len eller om det uppstått annat lämpligt tillfälle under mötet.
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Analysarbete i samforskning 
När som i aktionsforskning, forskningen planeras och genomförs, utvärderas och för-
ändras med hänsyn till responser och vad som utvecklas, används en öppen design (jfr. 
Olsson, 2014a, 2014b). Förutom genomförande av rekrytering av forskningsdeltagare 
och intervjuer, har jag som forskare följt med och deltagit i det som vuxit fram och 
föreslagits i dialog med samarbetspartnerna; träffar på regementen, sammankoms-
ter för anhöriga, träffar för anhörigsamordnare och veteransamordnare, regementets 
dag, deltagit i hemkomstdagar för soldater och närvarat vid medaljutdelning. Ovanstå-
ende har dokumenterats med daganteckningar.

Samtliga intervjuer har videoinspelats, transkriberats, studerats och analyseras löpan-
de under studien. Vid några tillfällen har deltagarna inte velat vara med i bild vilket 
naturligtvis respekterats. Alla videoinspelningar har transkriberats av forskaren med 
tanke på utlovad hänsyn till deltagarnas integritet och rådande forskningssekretess.  

Analysen har pågått mer eller mindre under hela studien såsom också är brukligt i ak-
tionsforskning. 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 be-
rättandet som redovisas i denna rapport (III). Särskilt fängslande företeelser, moment 
eller exempel för forskningsdeltagare och/eller mig som forskare och/eller utifrån ti-
digare 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 
justerats språkligt.

Såsom är vanligt i aktionsforskning, har studien innehållit cykler av upprepade faser av 
datainsamling, analys och skrivande (Greenwood och Levin, 1998). Som forskare har 
jag växlat mellan de olika faserna och rört mig däremellan i flera omgångar. Studien 
inkl. databearbetning och analys genomförs utifrån systemiska (fokus på samskapande 
interaktion och kommunikation), narrativa (fokus på berättande och berättelser) och 
dialogiska (samspel med ömsesidig respons) idéer som aktionsforskning. Därvid antas 
också genomförda intervjuer och nätverksmöten (= ”aktion”) ge stödjande effekt för 
deltagarna.
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Etik 
Enär studien dels rörde människor i verksamhet med höga krav på säkerhet och skydd 
för såväl personlig integritet som verksamhetens innehåll och utformning, dels delta-
garnas personliga liv och mående, krävdes etikprövning. I denna studie har därför såväl 
i genomförandet som i publicering av forskningen genomförts flera åtgärder för att 
dölja uppgifter som kan vem som medverkat, var de befunnit sig eller befinner sig, vad 
de arbetar eller arbetat som t.ex. har grad och specialisering uteslutits eller arbetats 
in som allmänna uppgifter inte kopplade till någon person. Återgivna citat kan kopplas 
till en viss person som själv (förhoppningsvis) kan känna igen sig.  För att förhindra att 
enskilda avslöjas och att läsare ska kunna skapa identifierande mönster undviks att 
benämna de vuxna ens med deras kodnamn annat i undantagsfall för att hålla isär ta-
lande personer eller för att markera att det är olika personer som talar. I analysarbetet 
har alla deltagare kodnamn och detta används också här ibland och nästan alltid när 
det gäller minderåriga barn och unga. Observera att samma deltagare kan ha flera 
kodnamn för att undvika avslöjande vid publicering. För minderåriga barn anges ålder 
vid citerat uttalande. Jag har träffat många av barnen vid flera tillfällen och i flera fall 
har de hunnit bli fyra år äldre från det första tillfället jag träffade dem. Detta berörs 
mer i rapport V om barnen.

Uttalande kan ha uttryckts på liknande sätt flera och ett av dessa valts. Om något som 
finns i citat bedömts kunna riskera avslöjanden om vem som talar har denna del ute-
slutits eller omskrivits (med ett undantag där involverad person särskilt tillfrågats om 
medgivande). Det som återges, kan av samma skäl ha justerats eller mixats med fler 
deltagares berättelser. Särskilt i presentationen av exempel har flera sådana anpass-
ningar och blandningar gjorts för att avleda läsaren bort från en viss familj. Ändå ska de 
aktuella familjerna kunna känna igen sig och framför allt de erfarenheter och lärdomar 
som uttalanden och exempel innehåller.

Inte heller när jag som forskare rest runt (70-tal resor) och besökt familjer i deras 
hem (80-tal hembesök) har forskaren avslöjat för någon om vart hon rest och varit. 
Endast hemmavarande medforskare fil.dr. Sven-Erik Olsson (kollega, nu pensionerad, 
och make) har vid resor fått information om vilken ort jag befunnit mig på. Genom bil-
jettköp och granskning av e-post (t.ex. sker leverans av biljetter via e-post) och genom 
ekonomisystemets transfereringar vid biljettköp skulle forskarens resor kunna spåras 
av Högskolan Kristianstad. Spårning genom t.ex. mobiltelefon har försvårats genom att 
hålla den särskilda funktionen för platsangivelse avstängd. Alla inspelningar och icke-
avidentifierat material har förvarats på separata hårddiskar och inlåsta i säkerhetsskåp 
som ingen mer än berörda forskare haft och har tillgång till. I praktiken är detta jag och 
den som ansvarat för datastödet, Sven-Erik Olsson. Inga inspelningar har använts i da-
tor med öppen uppkoppling till internet. 



43

Forskaren, dvs. jag, Ann-Margreth, har lämnat information om forskningen till samt-
liga forskningsdeltagare, delgivit deras rättigheter dvs. om att deltagandet är frivilligt, 
att deltagare rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva förklara 
sig, om forskningssekretessen och framtida publiceringar. Jag har bett om underteck-
nande och insamlat de skriftliga medgivande från och för såväl vuxna som barn. Vård-
nadshavare ger formellt medgivande för barns deltagande men det är också viktigt att 
säkra barnens förståelse av situationen och acceptans att delta i forskningen. Från 15 
års ålder har minderårig rätt att självständigt ta ställning om barnen bedöms ha för-
måga att kunna ta ställning i denna fråga. I studien har inga barn, vare sig äldre eller 
yngre, nåtts annat än med hjälp av föräldrar aktiva stöd och arrangemang. 

Samtliga samtal har spelats in. Till en början gjordes ett 10-tal intervjuer utan video. 
Därefter har två videokameror använts samtidigt för att säkra att datainsamlingen 
verkligen kom till stånd. Deltagarna har alltid tillfrågats om formen av inspelning. Bland 
deltagarna finns soldater som utifrån sin uppgift inom Försvarsmakten inte ska delta i 
bild. I övrigt har deltagare i det närmaste alltid accepterat inspelning med bild. Om så 
inte skulle vara fallet är det lätt att vrida kameran åt ett annat håll och öka ljudkänslig-
heten i inspelningen. 

Deltagarna har valt plats; var och när och vilka som skulle delta i möten med forskare 
liksom hur länge. De har också naturligtvis ägt frågan om de ville fortsätta delta i stu-
dien. Många fler har tackat ja till fortsatt deltagande än jag sedan hunnit med att följa 
upp. Var och en har när som helst kunnat be om paus eller avbryta utan att motivera 
varför. Här är det vanligen oförutsedda händelser i hemmen som kan skapa avbrott 
eller i så innebär dessa avbrott tvärtom spontana tillskott av ytterligare personers del-
tagande i forskningen. Kräver än en gång information om forskningen från forskarens 
sida och att fler medgivande ska skrivas på etc. Deltagande barn är de deltagare som 
tydligast visat när de tröttnat på att svara på frågor och vill göra någon annat. Hindra 
dem inte ifrån att senare komma tillbaka med avsikt att delta i intervjusamtalen igen. 
Videoinspelningen och kameror markera tydligt för såväl vuxna som barn vad som är i 
görningen och att det som sägs kommer att användas inom forskningens ram om inget 
annat sägs eller överenskoms med dem. Deltagande barn har visat särskilt intresse i 
att det som de säger ska komma med i inspelningarna. Barn kan, efter vi haft ett eget 
samtal utan vuxnas medverkan, önskat få se inspelningen tillsammans med mig, vilket 
de fått. Vi har då tittat på inspelningen i den ena av de två kamerorna medan den an-
dra fortsatt spela in för att barnets fortsatta berättande och kommentarer när barnet 
ser på den första delen av vårt samtal, ska komma med. Eftersom kamerorna har fått 
stå på och inte särskilt rörts annat i undantagsfall av forskaren, har dessa efter den 
inledande starten i övrigt inte rönt någon vidare uppmärksamhet i samtal och möten 
med deltagare. 
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Deltagande barn har blivit tillfrågade av sina föräldrar.  Undantaget är en ung man vid 7 
år som själv anmälde sitt intresse efter att ha lyssnat på mig på en anhörigträff. Modern 
stöttade honom i att komma fram till mig och fråga. Deltagande minderårigas barns 
föräldrar har både formellt och praktiskt tagit stort ansvar för barnens deltagande. 
Föräldrar har bjudit hem forskaren och skjutsat barn till forskarens hotell. De har ar-
rangerat intervjustunder med fika och stöttat de barn som inte velat vara ensamma 
med forskaren. Intervjua barn låter sig inte göras med några snabba entréer och träf-
far. Detta kräver antingen att forskaren besökt familjen tidigare och barnen vant sig 
med vad som är i görningen i familjesamtalen eller mycken förberedelse och motive-
ringsarbete från föräldrarnas sida. Barnen har fått förklarat för sig varför de blir inter-
vjuade med att har viktiga erfarenheter som andra barn kan ha nytta av när deras för-
äldrar ger sig iväg på utlandstjänst. Flera av dem har tagit del av de böcker som nu finns 
för barn i ämnet och i och med denna studie ska också sådan komma att finnas med 
forskning om och med barn i Sverige. Forskaren har också informerat dem om att de 
vid publicering av forskningen inte kommer namnges med sina riktiga namn eftersom 
det är hemligt vilka barn och föräldrar som deltagit i forskningen. Videoinspelningar är 
endast för att forskaren ska kunna studera och lyssna på samtalet efteråt. De får aldrig 
visas upp för publikt i något sammanhang.

Med hänsyn till deltagarnas integritet, men också för att ge möjlighet för forskare att 
ingående i analysarbetet, flera gånger ytterligare lyssna till deltagarna, studera sam-
manhanget och interaktionen, har forskaren transkriberat allt. Sammantaget handlar 
det om många timmar inspelade och ännu fler sidor av transkriptioner. Detta har tagit 
tid och kraft samtidigt som det givit forskaren möjlighet att fullständigt koncentrera sig 
på det som sägs och hörs. I detta skede förväntades jag inte respondera i interaktionen 
med deltagarna även om både kropp och mind/själ mindes och responderade i det 
som hördes, se nedan avsnitt om forskarens deltagande och medverkan i forskningen. 

Tillförlitlighet och trovärdighet
Genom en längre tids och nära samspel med deltagare i studien, regelbunden doku-
mentation, analys och presentationer av preliminära resultat blev pågående proces-
ser och arbete i studien mer transparanta/genomskinliga och tillgängliga. Videoinspel-
ningar och dialogiskt samspel runt och i dessa ökar både trovärdigheten och tillförlig-
heten i studien liksom att preliminära resultat spridits och fortsatt dialog uppmuntrats 
och skett. Analysen har stärkts av att forskaren kunnat arbeta i flera steg och olika fa-
ser i studien över tid och vid upprepade tillfällen kunnat delge preliminära forsknings-
resultat för deltagares reflekterande och kompletterande liksom i seminarier och vid 
konferenser involverade i såväl det militära systemet som utanför. Särskilt har barnen 
situation redovisas vid seminarier och konferenser inriktade på barns situation och 
välbefinnande.  
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Studiens omfattning och upplägg har byggt på interaktion mellan deltagare och forska-
re. Aktionsforskning och dialogisk deltagande samskapas och de processerna som ut-
vecklas blir unika i sig. Dessa går inte att upprepa i annan tid och nya sammanhang vare 
sig av samma eller andra deltagare inklusive forskaren. Därför blir säkrad dokumenta-
tion (video-inspelningar, bandinspelningar, transkriptioner, anteckningar, presentatio-
ner och analysmaterial) oundgänglig i studien för att ge densamma tillförlitlighet och 
trovärdighet liksom att berörda involverats i att ge respons på preliminära resultat. 
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KAPITEL 4 BERÄTTELSER UR VARJE FAS AV ATT 
TILLSAMMANS GENOMFÖRA INSATS 
Varje mission blir unik av många skäl. Insatser genomförs under olika årstider; olika 
lokala förhållanden: med olika förutsättningar på hemmaplan; med olika inriktning.  
Det aktuella uppdraget styr arbetet, använda metoder och förhållningssätt. Det på-
verkar hur och om soldaterna skapar relationer till människor i missionsområdet och 
hur samarbetet utformas med insatslandet och andra länder. En truppinsats består av 
ett förband med många olika funktioner, specialiseringar, grupperingar och hierarkier. 
Soldaternas arbetsvillkor och levnadsförhållanden påverkas såväl av de interna förhål-
landena som det externa, yttre, lokala sammanhanget och vad som sker i omvärlden.  
Förbandet har ett uppdrag som i sig också syftar till att skapa förändringar. Respon-
serna från soldaternas sida och deras motivation kan antas påverkas av ovannämnda 
men också av vad som utvecklas därhemma och i relation till anhöriga.  

Före förmissionen
Det hela började med beslutsfattandet och hur soldatens involverar sina anhöriga i 
detta – eller inte. Ytterst är det soldatens beslut, men i studien, se Rapport I, antas att 
ju förr soldaten informerar sina anhöriga och gör dem delaktiga, desto mer underlättas 
fortsatt samarbete i samband med deltagandet i internationell militär insats.  Respon-
serna hos de anhöriga blir olika bl.a. beroende på hur mycket familjerna är insatta i och 
själva inne i det militära systemet, hur och om de blir informerade om vad som är på 
gång och om de bemöts som de viktiga aktörer de är för genomförande av internatio-
nella militära insatser.

När soldaten har minderåriga barn gör det gemensamma ansvaret som föräldrar, att 
det blir nödvändigt att konsultera varande när en av föräldrarna överväger att åka iväg 
på insats. Soldatens barn kan finnas i flera kullar, bo i olika familjer och flera vuxna 
vara inblandade i barnens fostran och vård.  Soldaten blir då särskilt beroende av att 
nätverket kan samarbeta och framför allt att den hemma-blivande vårdnadshavaren 
är redo att ta hela ansvaret för barnet/barnen under missionstiden. Beroende på sy-
nen på föräldraskap och föräldrarnas syn på barns delaktighet, blir de berörda barnen 
mer eller mindre delaktiga. Detta återkommer jag till i Rapport V som särskilt belyser 
barnens perspektiv. 

Därmed inte sagt, att familjemedlemmar vare sig alltid blir överens om att en av föräld-
rarna ger sig iväg eller blir tillfrågade. Det är lätt att förbise att syskon eller unga vuxna, 
som i övrigt inte verkar intressera sig så mycket längre för vad som händer i hemmet, 
ändå vill göra sina röster hörda i avgörande familjefrågor. En mamma berättar inför fa-
miljefaderns avfärd, om barnens delaktighet vid denna respektive föregående insats:
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– Någonstans hade vi nog inte tänkt på att involvera storebror i familjen 
i beslutet. Alltså han lever sitt liv och han är stor. Man tror inte att det 
skulle påverka eller att han skulle ha några funderingar och jag har liksom 
inte tänkt i de banorna utan det var först för en månad sedan som han sa: 
”– Jag var faktiskt den som fick reda på detta sist. Ingen frågade vad jag 
tyckte.” Det hade varit rätt lätt att prata med också den äldste sonen, för 
det är ju bara att säga, att det inte är alls samma tjänst i Afghanistan som 
han hade förut, han kommer vara på campen och inte ute och snurra. Det 
tror jag hade varit viktigt för honom att veta. Det var ju så oroligt förra 
gången. Alltså det kan han ju se, skillnaden på tjänsterna – det tror jag 
nog – vi har inte pratat om det så mycket sen. Förra gången var den lille 
bara 4 år, vet inte hur vi gjorde då.  Vi berättade väl, att han skulle vara 
borta i ett annat land, visade på kartan och vi var ju uppe i Stockholm på 
anhörigdagen. Så han fick se vad det var för något, vad det militära var. 
Det visste han ju inte heller. Han fick prova alla pappas grejer och hela 
hans utrustning fick han ha på sig, sitta i vagnen med hjälm och högt upp, 
ja, hela konkarongen. Sen var vi på SKYPE, så han kunde se på datorn, 
nej, Skype var det inte, det var en form av Messenger som fanns då. Nu 
tänker jag, att det blir lättare denna gången för att det går att använda 
Skype, det fanns inte då, och när han nu är på campen. Han var hemma 
2 gånger på leave. Första gången, han var iväg länge, kom inte hem på 
leave förrän efter 3 månader – det var länge och det vara tungt – hela ju-
len och nyår, det var rätt så besvärligt för sonen då faktiskt. Han grät och 
längtade efter pappa:”– Kommer han aldrig hem” och så. Stödet? Dels 
hade jag ju den äldre sonen, min stora grabb, och så hade jag min morsa, 
pappa och syrran så där kände jag att de stöttade mycket. Sen försökte 
vi leva vårt vardagsliv. Vi hade vår vardag. Vi hittade på saker och så.  Det 
var inte så att vårt liv stod på vänt för att han var iväg utan vi umgicks ju 
med folk och det var kalas och fester ändå. Alltså, jag kan tycka att det 
var ett egoistiskt beslut, det kan jag göra.  Samtidigt så tänker jag, vill man 
något, så måste man få göra det. För annars blir det inte bra ändå. Jag 
känner, att jag inte vill vara i vägen.  Hade jag sagt nej: ”– Jag vill inte.”  Då 
hade han blivit hemma. Men vad hade det gjort med vår relation? Så det 
kan jag inte, det är inte min stil. (Hemmavarande partner, kvinna)

Unga partners i par som nyligen träffats, har ofta redan i inledningen av relationen in-
formerats av soldaten om att soldaten ska delta i internationell insats. Blivande hem-
mavarande partner har inte känt att de haft något annat alternativ än att gilla läget om 
de vill fortsätta relationen till soldaten. De möts av argument som:” – Det här sa jag ju 
till dig från början” eller ”– Detta ingår, får du på köpet om du vill vara ihop med mig”. 
Soldatens bemötande leder inte alltid till, att de förblir ett par. Snarare löper soldaten 
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stor risk att komma hem till en upplöst relation. Här utdrag ur intervju med ung part-
ner, 22 år, inför insatsen:

  – När vi träffades, då var det redan bestämt att han skulle åka. Jag hade 
inget att säga till om. Han var ju väldigt ärlig när vi träffades och sa, han 
ha ju varit iväg en gång innan. och han var väldigt ärlig och sa, att han 
skulle iväg igen. Han ville ha mig såklart men det var upp till mig att be-
stämma om jag … jag skulle fixa det, han sa direkt: – Jag kommer åka och 
jag kommer var iväg si och så länge (gråt i ögonen). Jag uppfattade inte 
som att jag var i andra hand utan att det, jag förstår ju, att det är hans 
jobb och är det något han vill så självklart. Ska han få göra det? – Jag tror 
inte jag tänkte på det så mycket då – jag var ju så kär och sa jag bara: – Ja, 
ja det är då. Det tar vi sen liksom. Det var väl 2 månader sen som allting 
kom ifatt en och det blev jobbigt. När de började pendla till Stockholm. 
Då kom det fram: – Shit han ska verkligen åka. I början höll jag det mesta 
för mig själv. Sen kom att jag var ledsen jag var arg, förbannad. Allt på 
samma gång och han sa: – Ja, men du visste detta. Ja, men bara för att jag 
visse det så gör det ju det inte enklare. 

Å andra sidan kan den nya identiteten som partner och anhörig till soldat stärka sam-
hörigheten. Den anhöriga kan komma att engagera sig och närma sig den militära kon-
texten när insatsen nu blivit ett fullbordat faktum. Men precis som både Logan och 
Pincus et al har med i sina modeller, se ovan, så kan man som anhörig länge intala sig 
att det här med att partners ska iväg på insats, det kommer nog inte hända, han kom-
mer inte att åka. I nedan citat ingår också en viktig berättelse om sista veckan före av-
färd – om att i desperation över att det bara är några dagar kvar, vilja fylla dessa med 
allt som inte kommer kunna göras senare, när de lever åtskilda:

– Jag hade lite hoppats. Jag ville inte. Jag har tänkt att det bir aldrig någon 
Pearl Harbor. Och jag har reflekterat över, innan jag träffade honom, att 
aldrig en soldat. Och när jag träffade honom så tänkte jag, att han kanske 
stannar hemma för min skull, men nej. Det var jättejobbigt i våras. Jag 
var jättejobbig. Varför, vad eller när? Det var min okunskap som gjorde 
mig dålig. Beslutet: Han kom hem och sa: – Vi behöver prata. Så berät-
tade han, att de hade fått information om, att antingen deras eller en an-
nan grupp skulle åka. Då kände jag i magen. Min idé om Afghanistan var 
väldigt ödesmättad. Jag var väldigt orolig för att han skulle komma hem 
utan ben eller att han skulle bli skjuten eller att något skulle hända. Jag 
hade sån panik. Jag tyckte, att vi var tvungna att ha en sån där fantastisk 
sista vecka ifall något skulle hända. Så jag ville, att vi skulle äta god mat, 
jag ville gå på bio – jag ville ha myskvällar – ett livslångt förhållande på 
en vecka i princip [skakar på huvudet] samtidigt som han inte hann med 
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någonting alls mer än få ordning på det praktiska. Det var en ganska slit-
sam vecka. Det var inte alls vår bästa tid utan det var väldigt irriterat och 
spänt emellan oss. Båda var stressade – jag var väldigt orolig. Han var lite 
orolig – spänd över att åka iväg. Extra långa dagar på jobbet för det var 
mycket som skulle i ordning och så där. (Hemmavarande partner, kvinna)

Konflikterna kan fungera som en del av förberedelsen till att inte leva ihop – ett försök 
att skapa ett känslomässigt avstånd emellan sig (Logan, 1987).  

Ovanstående exempel avslutas med erfarenheter från sista veckan inför avresan, 
veckan som avslutar förmissionen, den tid och de övergångsprocesser som nästa av-
snitt handlar om. 

Förmissionen
Förmissionen är den perioden som förlöper sedan beslutet blivit fattat och känt. För-
missionen kan sägas bli en tid för omställning, transition/förflyttning mellan den tid 
och det sätt soldaten och dennes anhöriga levt tillsammans tidigare och vad som ut-
vecklas dem emellan fortsättningsvis. Det är dags att börja förbereda sig inför att kun-
na lämna och kasta loss från det gamla sättet att leva också för de hemmavarande 
anhöriga.

– Under utbildningsskedet under våren var jag hemma då och då eller 
vad man ska säga – på helger och så där. Då var man hemma lite grann 
och när jag kom hem så, ja, då var det en massa grejer jag ville göra. Kan-
ske ville jag också vara med andra kompisar. Ibland vill man inte göra så 
mycket särskilt alls och så där. Men det är den tiden man träffas och då 
blir det lite pressat för att ha tid med allt. Det var den värsta tiden för oss. 
Det var inte någon normal veckopendling, utan man visste att det här var 
under en period och sen så skulle jag iväg ännu längre. Då vill man kanske 
göra mer av den tiden man hade kvar, men här var jag ju iväg på övningar 
och utbildning. (Utlandsveteran, man)

Soldaten långpendlar ofta och kommer hem om helgerna vilket både upplevs som be-
svärligt och kan ses som en förberedelse för det som komma ska. Familjen kan vara på 
väg att lämna den första fasen ”Avsluta, Lämna, Släppa taget” på väg in i den Neutrala 
zonen. Alltfler börjar bli redo för att ta nästa steg, men ännu är det inte dags för den 
stora avfärden:

– Han var ju borta nästan ett halvår på utbildning. Han var bara hemma 
på helgerna. Vi kom in andra rutiner. Så kom han hem och stökade till 
det för mig. Det var jag som lagade mat. Gjorde allt.  Jag hade koll på det 
mesta. När han kom hem så störde han mig faktiskt i detta. Nu hade jag ju 
kommit in i det här inför hans avfärd. Jag sa:  Nu får du inte störa mig för 
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nu är jag inne i det här. Om man är självständig själv och har bra nätverk 
så är själva insatsen egentligen inget speciellt. Det är inget konstigt. Fast 
det enda som var jätteskönt med det hela var egentligen att jag inte be-
hövde jobba så mycket som annars.  Jag hade en period av återhämtning 
på det viset (Hemmavarande partner, kvinna)

De vuxna i familjen har också tagit konsekvenserna av att soldatens frånvaro och be-
slutat möta detta med att den hemmavarande partner skulle kunna vara hemma mer 
genom att gå ner i tjänst. Med detta kan hon också ägna sig åt andra intressen och pro-
jekt bl.a. ett som kan ses som makarnas gemensamma (här: totalrenovering av köket). 

Gemensamma projekt 
Att ha ett gemensamt projekt igång, är en strategi för flera partner; att ha ett gemen-
samt projekt på hemmaplan som i samtal och relationen får ett eget utrymme över-
byggande den fysiska distansen. Det gemensamma projektet uppmuntrar till telefon-
samtal och kommunikation via internet där alla de involverade kan var aktiva. Projek-
tet blir till ett s.k. övergångsobjekt som bildar bro mellan hemmet och insatslandet. 
Om det t.ex. handlar om renovering kan material och annat också beses på distans, 
eventuellt också beställas från missionsområdet. Handlar projektet om gemensamma 
studier (t.ex. i Högskolan Kristianstads kurser på internet om soldater och veteraner 
och deras familjer); träning inför framtida idrottsprestation (lopp eller andra aktivi-
teter): planering av semesterresor efter missionen; bostadsköp och flytt, som flera 
gjorde i samband med insatstiden och därefter, se nedan, finns mycket att kommuni-
cera om. 

Ny bostad och flytt – exempel på gemensamt projekt
Tvärtemot goda råd från erfarna utlandsveteraner, som soldaterna säger sig ha fått, 
har flera familjer inte väntat med att flytta inför missionen, utan satt igång att flytta 
eller att planera byte av bostad inför och under insatser.

– Vi flyttade till hus precis innan jag åkte. Det var ganska mycket nytt. Jag 
har känt mig trygg i detta när jag varit borta för jag vet att hon är trygg i 
sig och hennes sätt och det hon väljer är bra. Jag tycker, att det varit ett 
bra sätt. Hon har konsekvent varit trygg i detta. (Soldat, man)

”Att bygga bo” och gemensamt sådant, kan öka känslan av trygghet i relationen. Det 
kan göras som kompensation och/eller blir till en försäkran till den hemmavarande om 
att ”fastän jag lämnar dig här för att fullgöra insats, så kommer jag tillbaka. Jag satsar 
på en gemensam framtid för oss”. Steget kan innebära att soldaten kommer hem till en 
plats där hen aldrig bott, inte inrett eller bott in sig i. 

Flytten innebär också ett gemensamt projekt som kan underlätta samspelet och kom-
munikation. Samtidigt kan det bli en egendomlig situation när den hemmavarande 
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partner är den som inreder och bor in sig i hemmet medan soldaten inte känner igen 
sig i den nya bostaden, dess inredning och organisation – det blir nästan inte som att 
komma hem. Om flytten sker precis på slutet av insatsen eller strax därefter, kan famil-
jen göra en gemensam inflyttning som ger tillfälle att skapa nya gemensamma rutiner. 
Detta betraktas som en gynnsam situation från såväl hemmavarande som återvän-
dande parter när den hemvändande familjemedlemmen ska tona in i de rutiner och 
den kultur som utvecklats vidare under soldatens frånvaro. Flytten, eller som några 
tipsar om, att omedelbart vid hemkomsten åka på gemensam semester, skapar ett ge-
mensamt hemvändande med utrymme för utveckling av nya gemensamma rutiner och 
vanor. Jag återkommer till detta i fasen om soldatens hemkomst och återvändande. 

Praktiska förberedelser viktiga för hela livssituationen och 
känslomässiga responser

– Det klokaste människan jag har träffat inom Försvarsmakten är faktiskt 
en gammal försvarsläkare, han som gjorde läkarundersökningarna. Han 
frågade: – Hur har du planerat nu inför att du ska åka? Så gav han en del 
handfasta tips. Jag kan inte helt och fullt anamma de här tipsen som så 
speciellt bra men han gav ändå kloka tips som jag har förmedlat vidare till 
många. T.ex. det här: Ha ett konto som du upprättar för om det nu är så 
att bilen går sönder därhemma så ska du kunna säga till din fru: – Ring det 
här numret bara. Då ska du ha pratat med bilmekaniker innan, du ska ha 
deponerat ett par tusenlappar hos honom, så att om bilen går sönder så 
är allt förberett. Du ska ha en lista därhemma där hon bara läser: när bi-
len går sönder: ring till Janne på bla bla så vet Janne precis. Det kommer 
inte kosta henne en krona för du har redan deponerat pengar. Det är bara 
ett exempel. Tyckte jag var jätteklokt. Allt sånt där. Vad kan hända? När 
pannan går sönder ringer du dit, när bilen går sönder då gör du det osv 
så man inte står där: – Jaha, jag brukar inte hålla på med de här sakerna, 
vad ska jag nu göra? Eller när hon sitter själv där på en fredagskväll, och 
så vill hon ta ett glas vin samtidigt som den stora pojken är på bio eller 
något. Och så händer det någonting och han vill komma hem och du kan 
inte köra för att druckit vin: – Vad ska jag nu göra? Då ska du ha ett kuvert, 
då har du ett kuvert med 200 kr = taxipengar. Sådana där grejer som inte 
ska behöva skapa irritation därhemma utan allt är riggat och klart. Är det 
så att du vill ut med dina väninnor och du tycker att det är dyrt med taxi 
så ligger det ett kuvert med 200 kr eller 300 kr. Det ska man räkna med. 
Så att det inte ska begränsas ännu mer på hemmaplan för det skapar bara 
frustration och sen när man kommer hem så är det en massa uppdämt 
som kommer upp. Nu sa jag det ganska onyanserat. Han sa det så – med 
sådan rutin – han var en gammal pensionär som varit med hundra gånger 
förr på en massa missioner över hela världen och har verkligen sett med 
egna ögon. (Soldat/utlandsveteran, man)
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Ovan exempel visar dels hur soldater önskar underlätta och ta ansvar för anhöriga på 
hemmaplan inför avfärden, dels underlätta för varandra i detta. Såväl soldaten som 
familjemedlemmar behöver förbereda och ta ansvar för hemmafronten, säger soldat-
kamraterna. Nedan ett kort utdrag från två makars samtal om hur de förberett sig. 
Både är erfarna inom det militära:

– För drygt ett år sedan satte vi in en värmepump för vi eldade med pel-
lets innan och vad du sa till mig?  – Du åker ingenstans så länge vi eldar 
med pellets – Nej, för den gick alltid sönder  – Varenda gång jag var på 
övning. Och veckan efter du hade sagt det så var jag nere och beställde. 
Ok, då börjar vi med det. Man måste skapa förutsättningarna. Jag tror att 
de som får problem när man ute, det är de som inte tänkt hela vägen – de 
har inte gjort om-utifall-att-tankarna: att om utifall det händer: Har den 
hemmavarande en gammal skruttig bil? – Nej, det ska finnas en bra bil …

Råd från veteraner som tidigare varit på utlandsmission innehåller att i förberedel-
serna inför avresan göra arrangemang som förebygger och underlättar eventuella upp-
kommande krissituationer. Se till att hus och hem fungerar liksom bilar och annat som 
kan behövas. Se till att det finns pengar för reparationer och nyinköp vid behov. Gör 
lista med telefonnummer t.ex. till den bilverkstad som soldaten brukar använda till sin 
bil, veterinären som soldatens hemmavarande hund brukar gå till och till andra kontak-
ter som kan ställa upp och avhjälpa problem som annars soldaten skulle ha avhjälpt. 
Förbereda dessa kontakter och om soldaten har möjlighet kanske han/hon kan bistå 
via internet eller telefon från missionen. Major Robert Trupp, Luftvärnsregementet, 
Halmstad, ger följande tips till soldater inför utlandstjänstgöring, med fokus på barn-
familjerna (Trupp, 2013):

Tips inför tjänstgöring utomlands

• Du gör en mission tillsammans med dina anhöriga

• Utnyttja ROT avdrag samt de 4000 kr (före skatt) som ni får.

• Skriv upp numret till VB ATS hemma

• Använd SKYPE, prov-ring innan du åker!!

• Vad är dom inte ”bra” på hemma? (t.ex. havererade datorer). Lös en kontakt 
innan du åker. Gå igenom kontaktlistan.

• Säkerställ att alla räkningar är autogiro.

• Höj kreditgränsen på kreditkortet, att vara anhörig kostar mer än du tror.

• Var medveten att din familj skapar nya rutiner omedelbart efter du har åkt. 
Acceptera det, försök inte att ändra den nya rutinen. Det är en överlevnads-
instinkt.
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• Boka en semester eller liknande direkt så att Ni kan åka iväg och mötas på 
en neutral plats. Skall vara ett resmål där ingen av er varit förut.

• Skicka hem blommor varje fredag.

• Begär inte att dina anhöriga skall fråga dig vad du gör, koncentrera dig på 
hur deras vardag ser ut – lyssna!!

• Skicka hem bilder regelbundet.

• Tryck ut en bild på dig så att barnen har någon att säga god natt till.

• Använd tiden till självförverkligande. Träna, studera etc.

• Skapa rutiner och håll fast vid dem.

• Glöm inte av dina kompisar hemma, ring och maila!!

• Skriv dagbok/ anteckningar under din tid i missionen.

• Acceptera att din anhörig vill åka iväg på semester ENSAM när du kommer 
hem på leave.

• Det är jobbigast för dina anhöriga de 2-4 första veckorna, säkerställ kom-
pisar som bjuder hem dina anhöriga på fika/middag eller besöker dem, är 
barnvakt för bio etc.

• Skriv vita arket, prata om det hemma.

• Missionen är inte ditt normalliv, ditt liv finns hemma

	 Längtan	är	inte	en	sjukdom,	det	är	ett	tillstånd.

Råd, som ovanstående, kommer såväl från erfarna utlandsveteraner som deras anhö-
riga. I studien delar de generöst med sig för att andra inte ska behöva göra om deras 
misstag och lära av deras erfarenheter.

Flera par väljer att gifta sig inför deltagande i internationella uppdrag. Inom FS 24 valde 
t.o.m. ett par att vigas vid anhörigdagen på Livgardet med förbandets präst som vig-
selförrättare.  Att bekräfta sin kärlek till varandra är förhoppningsvis huvudskälet men 
också att det kan innebär att vissa juridiska frågetecken rätas ut. Ekonomin behöver 
ses över, överenskommelser göras om betalning av räkningar, inköp och vård av ge-
mensam egendom. Allt det som annars skötts av den som ger sig iväg, kan behöva gås 
igenom, råd och anvisningar ges till de hemmavarande. 

 – Vi pratar ganska mycket. Han berättar allt han får berätta. Jag vet om 
hur det ser ut och vilka han ska åka med och hur de har det. Han kan visa 
bilder så jag får veta så mycket som möjligt om den miljön han ska be-
finna sig. Sen är det detta praktiska, som vi tidigare inte riktigt förstod att 
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vi skulle förbereda oss på. Vad händer om gräsklipparen går sönder? Var 
finns den där sladden som jag behöver? Vad gör jag om det blir läckage 
där ute någonstans – vilken knapp ska jag trycka på för att stänga av vatt-
net? Vi har en stor åkergräsklippare, vad gör jag när den inte funkar? Och 
det hör till saken att jag inte är praktiskt lagd. Jag är totalt ointresserad 
av dessa tekniska saker. Så jag överlämnar med varm hand över det till 
honom. Ja, vad händer om…? Sådana saker ska vi gå igenom. Jag måste 
ta fram alla bruksanvisningar till de här apparaterna och ha en lista på 
vem jag kan ringa. Jag fick telefonnummer till hans chef. Och så har till 
en kollega som bor en bit bort här, så honom ringde jag till, när gräsklip-
paren gick sönder. Men där känner jag, att jag måste ta större ansvar, att 
lära mig de här grejerna eller veta vart jag ska vända mig – då svär jag 
många gånger [skrattar]. Jag känner mig så okunnig och hjälplös. – Din 
djävel, tänker jag [skrattar]. Jag blir jättearg så klart; – Du är nere i Afgha-
nistan och solen skiner och du liksom hålla på med dina kompisar och 
pilla på dina maskiner och så sitter jag härhemma och försöker laga den 
här maskinen, som jag inte vet ett dugg om hur den fungerar och jag vet 
inte vem jag ska ringa och gräset växer och så – jag blir jättearg. (Hem-
mavarande partner)

Också i de praktiska förändringarna, att hemmavarande behöver ta ansvar för nya sa-
ker och lära sig hur de fungera, ligger emotionella övergångar och förändring också av 
den egna identiteten. Berättelserna om den hemmavarande som oteknisk, opraktisk, 
inte den som lagar mat eller betalar räkningar eller ordnar barnens gympapåsar, är på 
väg att ändras. De hemmavarande håller på att lära sig att ta över ansvar och fixa så-
dant de aldrig tidigare intresserat sig för. Berättelsen om dem själva och deras identitet 
håller på att förändras. 

 – Å, vad jag gruvade mig. Det värsta jag vet är att betala räkningar och 
hålla koll på allt – det var fasan och handlar om, att jag inte heller tycker 
om detta – det är jättejobbigt. Också handla mat. Laga mat tycker jag 
heller inte om – det brukar min man göra. Det måste jag nu förbereda, 
ha koll på ekonomin och betala räkningar. Han brukar göra det, för han 
tycker att det är roligt. Vi ordnade fullmakt på vissa saker. Det var mest 
det som jag tycket var gruvsamt. Att jag måste göra saker som jag tycker 
är jättetråkiga. (Hemmavarande partner)

Nedan ett annat exempel, en hemmavarande partner som förbereder sig inför en för-
sta insats:

– En av de saker jag oroar mig för, när han ska åka iväg. att det tekniska 
ska fallera. Det är sladdar här och där och flera fjärrkontroller. Så han 
får skriva manualer på allt, för jag tror inte att jag reder ut det annars. 
Kan vara lite lathet också. Han är den som hållit reda på gympapåsar 
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och praktiska saker som har med barnen att göra, inklusive tider hit och 
dit – allt som jag också varit slarvig med. Det är därför jag har släpat fram 
kalendern, som jag ännu inte, som jag nu ser, skrivit in något i. Läge att 
börja nu. Jag har en egen kalender med mitt, men det är han som hål-
ler reda på föräldramöte och sånt – jag gör det inte. (Hemmavarande 
partner)

Förändringar är på gång på flera sätt och sammanhang. Hur känns då detta? Är dessa 
nya identiteter önskade? Är de ömsesidigt önskade? Har soldaten tänkt på att för att 
kunna åka iväg kan det behövas att också hen släpper taget om ansvarsområden som 
hen tidigare tagit för givet som sina egna. Fram till avfärden tar kanske soldaten för 
givet att ansvaret fortfarande är dennes och tar på sig ansvaret för att underlätta för 
de hemmavarande genom förberedelser och planering för åtgärder om något skulle 
inträffa eller behövas, se nedan. Detta görs särskilt inom de ansvarsområden som be-
traktas som de egna, kanske också för att försäkra sig om, medvetet eller omedvetet, 
att de inte helt och fullt tas över av någon hemmavarande utan kan återfås som ”egna” 
ansvarsområden vid återvändandet. Men med tanke på det förändringsarbete och de 
processer som sätts igång, kan inget tas för givet om hur det blir efter hemkomsten. 

Det händer att familjer, som har behövt förbereda sig, ändå inte förstår vikten av för-
beredelser, eller så har de gjort det, men så mycket annat kommit emellan. De flesta 
verkar dock tänkt igenom och planerat. Här finns de som ordnat med städhjälp, mat-
kassar med middagar som levereras hem, extra barntillsyn och/eller avlösning i hem-
met. Det senare antingen genom att köpa tjänster eller genom kontakter i sina nätverk. 
En familj anställde en aupair som bodde och arbetade hos dem under hela missions-
tiden. I andra familjer flyttar en av soldatens anhöriga in i hemmet eller någon i hem-
mavarande partners nätverk. Detta kan också innebära att t.ex. mor- eller farföräldrar, 
under kortare eller längre tid, finns till hands mer än vanligt. Dessa anhöriga, som del-
tar och hjälper till, uttrycker tacksamhet för att de fått chans till en så väsentligt utö-
kad tillgång till barn och barnbarn jämfört med om soldaten inte hade givit sig iväg. De 
känner sig behövda, efterfrågade och efterlängtade. Känslorna är dock blandade när 
det gäller soldaternas närvaro i krig- och terrorområden. Oron finns där, se Rapport I.

Ambitionsnivån när det gäller att behålla vardagsrutiner och livskvalitet för hemmava-
rande familjemedlemmar uppfattar jag som hög bland de deltagande familjerna. Bara 
för att en familjemedlem och dennes bidrag i vardagsarbetet försvinner, uttrycks inga 
som helst tankar om ambitionssänkningar. Den levande idéen är att de hemmavarande 
och särskilt de berörda barnen, inte ska behöva nöja sig med vare sig mindre eller säm-
re levnadsförhållanden än tidigare. Tvärtom ska helst erbjudas både kompenserande 
och kvalitetshöjande inslag i tillvaron. För hemmavarande partner ordnas exempelvis 
egen myshörna därhemma, möjlighet till att några gånger i veckan göra bara vad den-
ne har lust till, s.k. egen tid, och gärna att den nu ofta ensamma fredagsmysen, kröns 
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med en hemlig veckopresent, se ovan. Det senare verkar ha blivit mer och mer vanligt 
i takt med att idéen spridits bland soldaterna. 

Familjer med barn erhåller ett särskilt ekonomiskt stöd, se nedan. Mycket tyder på att 
dessa medel används till avsett ändamål men det kan också finnas ambitioner om att 
spara pengarna till något särskilt. De som varit med om att göra det senare, har klara 
åsikter om att detta ska alla avrådas ifrån och vad de själva ska göra annorlunda fort-
sättningsvis. Ett exempel:

Hemmavarande partner: – Första gången då sparade vi de 4000 kr för att 
renovera huset och allt, nästa gång då sa jag: – I helvete; Matkasse! Städ-
hjälp! Fönsterputs! Avlösning och barnvakt, så jag kunde dansa rumba, 
det var nästan så att jag sa: – Kommer du hem redan?

Ann-Margreth till utlandsveteranen: – Märkte du skillnad?

Utlandsveteranen: –Ja, det gjorde jag. Allt var så glatt när jag kom hem. 
Det var knappt som om de märkt, att jag var borta. Så det var jättebra. 
det bästa vi någonsin gjort. Det är inte värt att spara de pengarna – de 
pengarna är till för att användas på det sättet.

Hemmavarande partner: – Och då hade vi pratat igenom allt: om bilen 
krånglar vem ringer jag? Då ringer jag de och den.

Utlandsveteranen: – En viktig sak var också att vi tokjobbade sista veckan 
utan vi var bara tillsammans och tyckte familjen var toppen. Eftersom vi 
har den erfarenhet vi har. Vi har lärt oss vad som är betydelsefullt och det 
är inte de där 4000 kronorna. 

Numera är ersättningen högre. 

Men också de som inte har barn, kan känna sig strandsatta om de inte själva har an-
höriga eller vänliga grannar som kan bistå dem t.ex. när snön vräker ner. De hemma-
varande partnerna efterfrågar mer praktisk hjälp som till sådant som den anhörige 
på mission annars bistått dem med eller tagit ansvar för, eller som de kunnat utföra 
gemensamt. 

Alternativet till att köpa fler hushållstjänster och annan avlösning för den hemmava-
rande partnern kan vara att den hemmavarande går ner i arbetstid. Flera av familjer-
na använder sig också av möjligheten till föräldraledighet, dels att hemmavarande är 
föräldraledig för att ta hand om mindre barn, dels att återvändande soldat använder 
föräldraledighet för att återanknyta till varandra i familjen och stärka anknytningen 
mellan barn – förälder.
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Det finns mycket som behöver tas hänsyn till i planeringen och förberedelserna under 
förmissionen. Soldaten kan också behöva planera och arrangera något som ger extra 
guldkant för den hemmavarande partnern, se nedan. 

Fredagspresent underlättar helgers ankomst
En av de troliga pionjärerna när det gäller att leverans av fredagspresenter till partnern 
därhemma, hade under förmissionen engagerat hela sitt nätverk av släktingar och vän-
ner till att i hemlighet inhandla och leverera blommor och andra överraskningar varje 
fredag till den hemmavarande partnern. Hemmavarande partner berättar skrattande:

 – Ja, vad ska jag säga – där kom fram en helt annan sida hos honom som 
jag inte ens visste existerade. För helt plötsligt så, jag tror att jag hade 
varit och jobbat eller varit på skolan för jag pluggade under den tiden 
han var iväg, för när jag kommer hem en fredag, så ligger det ett paket 
i brevlådan. Jaha, tänkte jag, vad är detta för någonting? Ja, då var det 
en fredagspresent från honom som han hade ombesörjt. Sen dök det 
upp fredagspresenter varenda fredag under hela den tiden. Han hade 
engagerat kompisar och familj och jag vet inte vad. Det var blommor, det 
var choklad, det var roliga tidningar, det var någon bok, alltså det var hela 
tiden, varenda fredag. Hans bror var inblandad för han jobbar i bloms-
teraffär, han kom med blommor vissa fredagar; min syrra hade fått något 
uppdrag – alla hade fått något: den fredagen ska det och det levereras. 
Vänner var inblandade, alla. Så varje fredag under dessa 6 månader kom 
det något. Tänk, hela det jobbet som låg bakom att ordna detta. Alltså 
första gången, då tänkte jag, att det bara var första fredagen, men när 
det sen kom nästa fredag och nästa fredag också, så tänkte jag: – Vad är 
detta? Vilket engagemang och vilken kreativitet från honom. Det var inte 
det, att det var stora grejer utan att det var någonting – han hade tänkt 
på mig – enkom på mig. Tidningar, du vet heminredningstidningar som 
kostar hur mycket som helst, som man aldrig unnar sig. Jo, det hade han 
noterat – det var roligt. (Hemmavarande partner, kvinna)

Ovanstående berättelse är från den tid när fredags-presenterna fortfarande var i sin 
linda. Numera verkar alltfler soldater ordna med presenter före avfärd, eller under 
perioder av leave, och den aktuella dagen berätta var presenten finns gömd och/eller 
skriva anvisningar på förberedda paket om när de ska öppnas. Inte längre lika överras-
kande men mycket uppskattat. Genom den ökade tillgången till internet och senare 
års utveckling av internet-handel, har soldaterna också nya möjligheter att på distans 
beställa hem gåvor liksom ordna med andra inköp och arrangemang. Fortfarande gäl-
ler att ta sig tid, minnas och använda sin inlevelseförmåga i val av presenter och ar-
rangemang. Vad som än dyker upp eller sker, bidrar presenterna till känsla av fredags-
mys för den hemmavarande partnern och underlättar för denne att gå den stundande 
helgen till mötes. 
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Egen anhörigträff förstärkande nätverket – den utvidgade familjen
En annan innovation som verkar sprida sig är att anordna en egen anhörigträff inför 
insatsdeltagandet – ett nätverksmöte med släkt och vänner, dem som soldaten vill in-
formera och som kan behöva finnas för varandra under soldatens frånvaro. 

 – När vi hade anhörigdagen här så höll jag ju ett längre föredrag där 
jag berättade om Afghanistan. En anhörig som också varit på mission, 
fyllde på. Barnen stimmade som bara den ett tag, men sen satt de också 
och lyssnade ganska länge. Min fru och jag, vi hade länge pratat om att 
ha en egen träff. Det är ganska naturligt när man är så många i familjen 
med barn i olika kullar och barnbarn och allt. Anhörigträff, det var mer 
ett arbetsnamn som jag använde, när jag började prata om det. Det är 
många som har haft det nu och vittnar om det idag – som nu i torsdags 
när vi åkte hem från Livgardet. Då var det en som sa: – Nu ska jag ha 
anhörigträffar, först med familjen och sen en för vännerna. (Soldat/ut-
landsveteran, man)

Dessa egna samlingar av familj, släkt och vänner, blir underlättande för de närmaste 
anhöriga på flera sätt. Närstående vittnar om hur de förväntas kunna svara på frågor 
om Sveriges deltagande i internationella militära insatser och såväl förklara, vilket lätt 
blir till att försvara, varför den anhörige soldaten valt att åka iväg.

– Hans och mina släktingar kommer ofta och frågar mig om saker och ting 
och jag kan inte svar på allting.  Så lite så där blir det, att även om de inte 
hackar så ser de så mycket negativt som jag ska försvara och när vi pra-
tade om det så sa vi, att vi måste samla dem här så att du själv får berätta 
för jag kan inte stå och försvara deras handlingar hela tiden – jättejobbigt 
… (Hemmavarande partner, kvinna)

Den egna anhörigdagen med släkt och familj kom att underlätta ovanstående anhö-
riges tillvaro under mannens utlandstjänstgöring., när det gäller denna aspekt. Egna 
anhörigträffar möjliggör för soldaten att själv informera, visa bilder och berätta, ta 
emot frågor och bemöta ifrågasättande. Detta blir synnerligen avlastande för de hem-
mavarande närstående som också själva kan vilja och behöva känna till mer i detalj om 
bakgrunden, Sveriges deltagande och Försvarsmakten i världen, aktuellt land, insats-
området, campen, soldatens uppgifter och tillvaro (arbete, vila, hygien, dusch, mål-
tider, träning, fritidsaktiviteter, sjuk- och tandvård, affärer och annan service m.m.). 
Viktigt också är att informera om kommunikationsmöjligheter (telefon, post, internet, 
Skype mm) och begränsningar kopplat till skydd och säkerhet, se också Rapport I och II.

Under den egna anhörigdagen samlas personer som troligen redan känner varandra. 
Men där kan också ingå vänner eller arbetskamrater som känner soldaten men inte 
alltid alla dennes anhöriga. Här blir tillfälle att knyta nya och återknyta kontakter, för-
stärka nätverket och förbättra nätverkets förutsättningar till samverkan, att finnas och 
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ställa upp för varandra. Inte minst viktigt kan detta vara för soldatens barn och bo-
nusbarn som kan växla och ingå i flera familjesystem. Viktigt att de vuxna samarbetar 
så att samordningen inte överlåts till barnen. Information som ovan, och deltagande 
i anhörigträff, kan föräldrar, styvföräldrar, syskon och halvsyskon i barns alla familjer 
behöva.

Under den egna anhörigdagen och träffen kan överenskommelser göras, kontaktupp-
gifter delas mellan deltagarna och soldaten kan ta ställning till vad han eller hon kan 
bidra med under missionstiden. Soldaten kan ta tillfället i akt (1) att efterfråga och 
lyssna till vad som är viktigt för just hans/hennes anhöriga och viktiga personer i sol-
datens nätverk, att ta hänsyn till och beakta under missionstiden; och vice versa, (2) 
att soldaten berättar för sina anhöriga och sitt nätverk om vad som är viktigt för just 
honom eller henne i relation till sina anhöriga och sitt nätverk. 

Vita arkivet
Inför avfärden kan det vara så att soldaten kommer hem med eller berättar för sin 
närmaste om det s.k. Vita arkivet.  Det är ett dokument där vi alla kan skriva ner hur vi 
vill ha den egna begravningen, var, vad och hur (t.ex. val av kista, musik, dekorationer 
etc.) liksom t.ex. uppgifter om var juridiska handlingar finns förvarade (testamente, 
försäkringar etc.). Soldater tar med sig Vita arkivet hem till utvalda anhöriga för att ge-
mensamt samtala om planeringen och önskemålen. Detta kan utvecklas till dialog som 
verkligen berör. Ömsesidigheten leder till tankar om varandras död och önskningar 
när det gäller begravning och annat i relationerna familjemedlemmar emellan. Nedan 
berättar modern till en ung skyttesoldat och utlandsveteran:

 – Visst är jag orolig för att det ska hända honom något. Jobbigast var 
det när han skulle till Kosovo. Han var också iväg en tidigare runda till 
Afghanistan och nu är han iväg igen. När han kom hem med Vita arkivet. 
Det var jobbigt. Han ville att vi fyllde i tillsammans, om det skulle kunna 
hända honom något, när han var iväg. Nej, då tyckte jag, att jag skulle 
vilja binda fast honom hemma. Men vi hade en jättebra diskussion. Det 
innebar också att vi diskuterade hur jag ville ha det. Om det skulle hända 
mig något. Och över huvud taget, när han kommer hem, så har vi haft 
den diskussionen. Det blev ju också med min man.  Vi tog också upp den 
diskussionen oss emellan. Det kan ju faktiskt hända något. – Hur vill du 
ha det? – Hur vill jag ha det? – Varför vill vi ha det så? Det har faktiskt 
kommit något gott ur den biten också – kändes bra att haft den diskus-
sionen. (Mamma till utlandsveteran)

Vita arkivet kan också var något som soldaten väljer att skydda sina anhöriga ifrån. 
Kanske bedömer soldaten att de anhöriga inte ska påminnas om de risker som den 
militära insatsen kan innebära. Det kan också vara något som är tungt för egen del att 
närma sig. En hemmavarande ung partner berättar:
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– Vi pratade efter ett tag jättemycket. Även om framtiden. Hur vi skulle 
ha det längre fram. Det var viktigt för mig att ha något att se fram emot.  
Vi har talat om att vi ska ut och resa och sådana saker. Och sen är det 
mycket praktiska saker om banken papper hit och dit, försäkringar. Jag 
städade hemma och då hittade jag det här pappret då – min sista vilja 
som han hade fyllt i. Men jag tog aldrig upp med honom, att jag hittat 
det. Men jag hittade det och läste det och det var skitjobbigt – då blev 
det mer verkligt, att det kan hända något. Nej, det vet han inte. Jag tycker 
inte man ska behöva göra det nu, när man är så ung och har hela livet 
framför sig. I fall något händer, jättebra att det finns. Jag visste ju inte alls 
hur han ville ha det. Skulle det hända något här så har jag ett telefonnum-
mer som jag kan ringa – så om det skulle krisa på något vis, kan man ju 
alltid göra det. (Hemmavarande partner, kvinna)

Vita arkivet blev i ovannämnda exempel ingen dörröppnare för existentiellt samtal, i 
alla fall inte i detta skede, tiden före soldatens avfärd. Över huvud taget är samtal inför 
döden och vår egen begravning, inte något vi gärna tar upp om, även när vi är överens 
om meningsfullheten i sådana samtal.

 – Jag hade med mig ett antal Vita arkiv-papper hem. Så frågade jag min 
gamla morsa:  – Har du skrivit sånt här?  – Nähä, sa hon.  – Då är det nog 
dags, sa jag. Så hon fick med sig det också. Jag tror. att börjar man prata 
om det, så inser man ju hur mycket enklare det skulle bli för de anhöriga. 
För det är ett dokument där man uttrycker sin sista vilja. Så här skulle jag 
vilka bli ihågkommen. Så här skulle jag vilja att det görs, att de hör den 
här sången. Det skulle jag vilja att ni gör. Farsan gjorde ju ingenting och 
när farsan dog så det enda vi fick ur honom det var: – Jag ska i alla fall inte 
bli maska-mad, sa han. Så har mina föräldrar varit. De var helt värdelösa 
på sådant här. De har aldrig pratat om något sådant varken till mig eller 
min syster. Så nu är det faktiskt jag som är upplysaren i den här familjen. 
(Utlandsveteran, man)

Introduktionen av Vita arkivet, som finns i Försvarsmaktens rutiner för soldaterna inför 
avfärd, väcker känslor och initierar viktiga samtal. De som inte sett över arvsfrågor, av-
tal, försäkringar och annat i relation till sina närmaste, behöver göra det. Några gifter 
sig för att säkra sina mellanhavanden, andra ingår avtal av annan sort: 

 – Vi gjorde upp ett testamente eftersom vi inte är gifta eller förlovade. 
Jag ville ha det skriftligt även om jag inte tror att vare sig hans eller mina 
föräldrar skulle bli till problem om jag dog. Vi skrev ömsesidigt testamen-
te. Det kan lika väl vara jag som krockar när jag åker till jobbet en dag. Vi 
såg över alla försäkringar. Ställde av den ena bilen. Bor kvar i lägenhet så 
det inte ska vara så mycket att sköta. Ska han åka fler gånger får det bli 
som det är då, men inte hus och annat första gången. (Hemmavarande 
partner, kvinna)
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Kommentar: Nästa gång jag träffar kvinnan, tre år senare, har paret flyttat efter att ha 
köpt hus och barn nummer två är fött. Maken planerar inte att delta i ny mission efter-
som han tycker sig ha missat för mycket av det första barnets utveckling och uppväxt. 
Han är fortfarande anställd vid Försvarsmakten.

Soldaten gör depåstopp hemma
Soldaten har siktet inställt; soldaten har inlett sin resa och är på väg till insatsområdet. 
Under helgerna därhemma gör soldaten vad som skulle kunna betraktas som kortare 
depåstopp. Soldaten kommer hem inställd på återhämtning och att åka vidare eller 
tillbaka igen till Livgardet eller var det nu är som soldaten ska befinna sig veckan därpå. 
Vid dessa stopp för påfyllnad, depåstopp, förväntar sig de anhöriga vanligtvis mer av 
familjemedlemmens besök än att denne ska ägna helgen till egna aktiviteter. 

Partners och barnfamiljer
Partner och barnfamiljer vill göra mesta och bästa möjliga av den tid som är ”kvar”, 
helst fortsätta glömma eller gömma undan, se ovan, vad som är på gång. Lyfts reali-
tet fram i alltför mycket ljus kan det bli slit- och smärtsamt. De anhöriga inser alltmer 
allvaret i och konsekvenserna av att familjemedlemmen är beredd att lämna dem. Jag 
återkommer nedan till hur denna insikt väcker upp misstankar och frågor om: – Vi är 
kanske inte så viktiga för honom/henne? Kanske vi ändå inte har det så bra tillsam-
mans? Det vi har är alltså inte är värt att värna om, eller? Nedan ett exempel utifrån en 
hemmavarande partners perspektiv i denna fas av insatsen. Hon säger:

– Det enda jag vill är, att han ska komma hem och vilja vara med oss. Men 
han är ju så trött när han kommer hem. Men det är ju jag med. Jag kän-
ner mig helt utanför och förstår inte vad som händer. Ja, det finns ju i alla 
de där informationsfoldrarna (visar hög med händerna) som man fick på 
anhörigdagen. De är t.ex. om hur viktigt det är att gå på en sån där PREP-
kurs för att reda ut saker eller lära sig kommunicera för att man ha sett, 
att det blir så många skilsmässor.

Det är inte riktigt den informationen jag behöver just nu. Nu har ju nästan 
tanken tagit över … jaha… men då så, ja, då kanske jag hellre vill avsluta 
det här nu innan han åker. I stället för att gå här hemma och vänta och 
sen se. För då har jag ett halvår när han är borta för att backa kartonger 
och repa mig och fixa någonting och sen kan vi bara splittra oss när han 
kommer tillbaks. Så jag tycker inte alls att det varit så speciellt positivt. 
Dessutom så kommer en inbjudan till en sån här träff, men allt verkar ju 
vara gjort för människor som jobbar 8-5 vardagar; anhörigträffar, kurser 
och allt det här. Jag jobbar oregelbundna tider och helger och allting och 
dessutom kommer han hem och då har vi barnen och våran familj också. 
Så då får man hoppa över dom en helg av de få helger som är kvar. Jag 
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upplever ju att det är långt tid kvar tills dom ska åka. Men när jag räknar 
ner helgerna är det inte speciellt långt tid kvar liksom (Partner, kvinna)

Majoriteten av i studien deltagande soldaters partner är offentliganställda och många 
återfinns inom vården. Anhörigträffar och PREP-kurser (se Rapport II och IV) är van-
ligtvis förlagda, som partnern i ovanstående citat säger, till helger liksom att övrigt 
upplägg under förmissionen utgår från att helger är lika med ledighet för soldaten. 
Helgfokusering gör också det kan bli svårt för soldaten att uträtta vardagsärenden till-
sammans med sin familj som t.ex. besök på bank, BVC och annat som kan behöva ord-
nas inför insatsdeltagandet. Därmed blir de lediga dagarna veckan före avfärd viktiga 
ur flera aspekter (jfr. ovan citat). Här riskeras att vare sig soldat eller dennes anhöriga 
känner att de räcker till eller lever upp till varandras förväntningar. Stora förändring är 
igång och mer ska komma. Det väcker starka emotionella responserna för alla invol-
verade. I berättelser i studien lyfts fram att soldaten kommer hem och känner sig trött 
och sliten efter intensiva veckor och månader av förberedelser, känner sig splittrad och 
inte alls i fas med de hemmavarande. Vid träff med ett par säger den partnern som ska 
förbli hemma till sin avresande partner/soldaten:

– Relationsmässigt mellan dig och mig, så har vi legat i o-fas hela den här 
utbildningstiden. Du har ju inte varit intresserad av att vara med mig eller 
prata med mig utan det har varit så djävla fokuserad på det du ska göra. 
Helgerna har gått åt till att du har varit trött. Jag har velat vara med dig 
och så har det bara blivit bråk hela tiden. Nu kanske det landar. Jag vet 
inte, om du har tänkt över konsekvenserna av att du åker liksom – vi får vi 
ta det som det kommer sen. (Hemmavarande partner, kvinna)

Att ligga i träning och intensivutbildning tar ut sin rätt. När dessutom många hamnar 
i att långpendla räcker vare sig tid eller ork. Plötsligt är det nästan inga vardagar kvar 
hemma och mycket praktiskt och många ärenden måste klaras av inför avfärden. 

Ensamstående soldater
De unga ensamstående soldaterna kan mycket väl låta bli att tänka på några som helst 
förberedelser in i det sista. Första perioden av leave kan då bli deras räddningsplanka 
där de fixar det som de i början av missionsperioden märker/märkt att de hade behövt 
ha gjort. Detta kan i och för sig också gälla andra som är ovana att åka iväg på mission. 

Soldaters föräldrar
Soldaternas föräldrar verkar kunna ha is i magen och tålmodigt vänta på sin tur och fin-
nas till hands när helst och om de skulle behövas. När de tillfrågas kan det t.ex. handla 
om att ta hand om hunden, bilen eller lägenheten, liksom stödja hemmavarande part-
ner till soldaten, barn och barnbarn. Föräldrar uppfattar detta som privilegium. När de 
behövs, känner de sig mer involverade, delaktiga. Det gör också att de kan känna sig 
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försäkrade om regelbunden kontakt under insatsen inklusive under leave-perioder (Se 
också om föräldrars perspektiv i Rapport IV).

Syskon och vänner
Under förmissionstiden har syskon och vänner fortfarande kontakt med soldaten un-
gefär som tidigare via mobil, internet och i helgerna. Märks ännu ingen större skillnad. 
Unga syskon till soldater, uttrycker att in i det sista…

– … kändes insatsen långt bort.

Uppvaknandet kom, om inte förr, vid deltagande på anhörigdagen på Livgardet. Sys-
konrelationen kan delvis liknas vid unga partners (se ovan).

Reflektioner 
Förändringen riskerar väcka till liv känslor av osäkerhet och rädsla för att bli övergiven 
hos de närmaste till soldaten. Känslor som normalt kan uppstå i övergångsprocesser. 
Här behövs att de berörda får prata och bli lyssnade till, att tala om vad som uppstår i 
tankar och känslor inom den egna inre dialogen. Ju förr desto bättre. Handlar om att 
förebygga så att anknytningssystemet inte triggas igång inför hotet om att förlora en 
viktig person i sitt liv (Shaver och Mikulincer, 2005). När soldaten är en viktig anknyt-
ningsperson kan bara tanken på att denne skulle kunna försvinna, skapa ångest, oro 
och ilska hos anhöriga (se Bowlby, 2010). Dessa behöver försäkras om att soldaten 
finns kvar och kommer tillbaka och att det går att det går upprätthålla känsla av ”när-
het tvärs över avstånd” – proximity across distance (Pistole, 2010). För att överbrygga 
det geografiska avståndet rekommenderas att utveckla sina egna strategier för att un-
derlätta och hålla vid liv känslan av känslomässig/psykisk närhet till varandra (Pistole, 
2010). När familjemedlemmar förmår att skapa och hålla vid liv känslan av närhet tvärs 
över avstånd, kan relationerna hållas levande också vid fysisk distans. 

In i det sista – veckorna strax före avfärd
– Det jag har upplevt nu de sista veckorna, det är att dom redan är därne-
re i missionslandet mentalt. Det tror jag många kan bli besvikna på, fram-
för allt yngre som inte förstår hur det blir. Även om man förstår, så känns 
det ju. Vi kan prata om allting och vet ju oftast var det är som är på gång, 
men ändå är det så. Jag tror många tänker att de här sista veckorna finns 
tillgängliga för dom: – O, nu ska vi göra det och det, tusen saker man ska 
hinna med och resa hit och dit. Då kommer det bli jätte-besvikelse. Solda-
terna, dom är redan mentalt därnere. (Hemmavarande partner, kvinna)

Här, strax före avfärden, när avskedet närmar sig, ställs allt på sin spets. Såväl sol-
daterna som deras anhöriga märker att soldaterna är redo och inriktade på vad som 
komma skall. Det känns som de redan är där. Och på sätt och vis är det vad som hänt. 
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De har etablerat sig i sitt nya sammanhang, ingår nu i ett familjesystem också inom 
det militära. Översatt i transitionsteorins termer, se ovan, så är soldaten i övergången 
till att kliva in i den Nya Början, medan familjen på hemmaplan nyligen insett och eller 
är på väg att inse, att de är inne i övergången att avsluta, lämna, släppa taget om det 
gamla, att det inte finns en återvändo utan förändringen är på väg att hända. Partner 
på väg till att bli ”hemmavarande partner” och i övergången uttrycker de starkast av 
de anhöriga, sina inre tankar och känslor i samband med förändringarna. De är de som 
verkar genomföra det hårdaste övergångsarbetet. Här kan motivet till varför soldaten 
väljer att åka iväg dras upp igen och ifrågasättas, motivet som kanske tidigare accep-
terats men som när avskedet närmar sig, väcker reaktioner. Reaktionerna kan ses som 
förberedelse inför att leva åtskilda – att redan nu ta ut avståndet. Logan och Pincus et 
al är inne på denna förklaring, se ovan. De kan också jämföras med de sorgereaktioner 
som Kübler-Ross (Kübler-Ross, 1974) formulerat, där skede av förnekelse övergår till 
reaktionerna av upprördhet och ilska över att ha blivit drabbad. 

 – Vi hade haft diskussioner innan det här. Jag tycker inte man ger upp 
sina prioriteringar. Jag hade helst sett, att han stannat hemma, men jag 
förstår mycket väl att det här är hans äventyr. Det har ingenting med 
pengar att göra, han åker enbart för sin egen skull. Har inte med oss att 
göra över huvud taget.  Så blir jag bara irriterad. Jag tycker, att han kunde 
ha backat undan. Jag har liksom inte utrymme för detta just nu. Har ju 
fullt upp att överleva själv och handskas med alla möjliga mystiska käns-
lor som jag inte alls trodde skulle dyka upp under den här tiden. Jag tän-
ker, att jag det är känslan av att bli lämnad, fastän han inte lämnar mig 
eller barnen, men det känns ju som en separation på riktigt liksom på 
ett konstigt sätt. Vet inte hur jag ska förklara det. Han är jätteupptagen 
av det han gör, var de nu är och utbildar sig och har fullt upp att lära sig 
allting och har ju bara det här i huvudet. Så under en period här, har det 
ju bara dykt upp en väska här – en 45-åring i hallen. Han har tvättat sin 
tvätt. Jag har harvat på hela veckorna. Jag tycker inte, att jag gör något 
annat än lagar mat och tömmer diskmaskinen och skjutsar fram och till-
baka. Så någonstans skulle jag önska, det känns nästan småsint, men jag 
skulle önska någon tacksamhet tillbaka. För att han faktiskt får åka och 
göra något som bara han vill. Man är kluven i jättemånga delar bara. Som 
jag förstår, har inte de så värst mycket information om hur det är för oss 
hemma eller om man ska tänka på något speciellt. Det verkar inte dyka 
upp på schemat.  Han har hela tiden sagt, att när han väl kommer till Liv-
gardet, till Stockholm, då kommer all sådan praktisk information, men jag 
kan inte säga, att det gjort det, utan de har bara övat och övat, haft något 
samtal med någon präst och fyllt i några begravningspapper sånt där, 
Vita arkivet. Jag tycker inte det vart nått som jag tänkt mig. Jag hoppades 
väl på, att man skulle lägga ner lite tid på hur man får saker och ting att 
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fungera här hemma också, och något om vad som är vanligt att känna för 
dem som är kvar hemma. För vad jag förstod så är jag inte den enda som 
känner det så här. Det kan jag läsa mig till på sådana där forum och grejer 
som jag varit inne och tittat på. Det verkar ju som alla dras med det här. 
Man har jättesvårt att vara glad. Det har jag också. Vara positiv till hans 
upplevelser för tillfället – för jag har fullt upp att känna mig fullständigt 
lämnad … (Hemmavarande partner, kvinna)

Inför avfärd, i den förberedande fasen är soldaten på väg att lämna och den anhörige 
på väg att bli lämnad. 

Tabell 4:1 Jämförelse av separationen ur soldatens perspektiv och ur anhörigs perspektiv

Soldaten	lämnar Anhörig	blir	lämnad

•	 På väg in något önskat
•	 Att göra skillnad
•	 Solidarisk handling 
•	 Räknas med  
•	 Efterfrågad - i fokus
•	 Får koncentrera sig på sin 

professionella uppgift
•	 Testa det inlärda, inövade
•	 Missionsgiftet, 

Missionstarmen suger…
•	 Andra relationer blir viktiga 
•	 Självisk? Själviskt?
•	 Bäst att hålla min 

upplevelse för mig själv…

•	 På väg ut till något oönskat
•	 Angelägen insats, men varför 

just du och nu?
•	 Jag/vi då?
•	 Jag tas för given
•	 Blir inte lyssnad till…
•	 Blir utanför
•	 Oinformerad
•	 Skapar osäkerhet
•	 Vad är vi på väg? – rädsla
•	 Hur kan detta vara så viktigt?
•	 Varför informerar och 

involverar han oss inte?

I detta skede visar soldaten tydligt att hen är på väg in i något önskat, något som sol-
daten länge har tränat för och ställt in sig på och vill komma igång med. Organisatio-
nen backar upp och prioriterar de soldater som ska iväg på utlandsuppdrag både i 
stort och smått, vilket soldaten känner. Detta både inger mod, hopp och förväntan 
men ställer samtidigt krav och förväntningar på soldaten, som i detta skede talar om 
detta som pådrivande och underlättande för att komma iväg. Soldaten har en uppgift 
att fylla, känner sig behövd och efterfrågad och ska ”äntligen” få använda det som 
soldaten tränat för ”på riktigt”. De som varit ute tidigare talar om känslan av att vara 
i detta flöde av positiva förstärkningar, i denna uppmärksamhet och gemenskap med 
kollegor, att få ha fokus på uppgiften, det man kan och vill arbeta med utan störande 
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moment som matlagning, tvätt och städning. I stället väntar dukat bord, god mat, rena 
kläder och tid för träningspass. Detta längtar soldaterna efter och pratar om det som 
del av ”missionsgiftet” eller att ”missionstarmen suger”, som dock handlar om mer än 
det praktiks, se Rapport I.

Tiden närmast före avfärd är soldaterna bokstavligen laddade för att komma iväg. 
Både soldaterna själva och anhöriga omtalar att soldaterna är så fokuserade på att 
de ska iväg, ” att de likaväl kunde ge sig iväg så snart som möjligt”. De är ändå i sin 
”bubbla”. 

– De är ändå inte mentalt närvarande härhemma. Bättre att de kommer 
iväg så det blir gjort, blir över…

Samtidigt berättar soldater att deras erfarenheter av den sista tiden är långt ifrån nå-
gon dans på rosor: 

– Jag har sovit väldigt dåligt de sista veckorna och jag har inte varit ensam 
om det för plötsligt, när jag har varit uppe vaken halv fyra på morgonen 
på Livgardet, så är det flera som är uppe och det var inte för att de inte 
gått och lagt sig, utan det var samma sak – svårt att sova. Ju närmare vi 
kommer desto mer tänker man: – Är det något jag glömt, har hon fått 
reda på det och det? Har jag gjort det jag skulle? Alltså det är så himla 
många smådetaljer som man måste ha klart liksom. Så lurar man sig. 
Självsuggestion tror jag faktiskt är ett ord som passar in här. De flesta 
hanterar det på något sätt. – Varför är det då så himla noga? Jag kan 
ju lika gärna ta telefonen eller skicka ett meddelande sen, eller, för det 
är ju teknikens högborg därnere. Men i ryggmärgen sitter det: – Det är 
kanske så att jag INTE kommer hem. Det är då, alltså som det blir värre. 
Man förbereder sig för det värsta, men man gör det på ett sätt så att man 
undviker att gjuta olja på vågorna på något sätt, men det är svårt. Jag 
försöker prata om för alla att: – Förbered er nu om det skiter sig, och gör 
det inte för er själva utan gör det för dom där hemma. (Utlandsveteran)

Hittills har Försvarsmakten främst förlitat sig på att soldaten på egen hand ska kommu-
nicera och kommer överens med sina anhöriga inför missionen – kompletterat med en 
större sammandragning, anhörigdag, strax före avfärd, vanligtvis på Livgardet utanför 
Stockholm. I praktiken (för)blir många av de anhöriga oinformerade. De upplever sig 
utanför och blir mer och mer besvikna på att de inte fått mer information om vad som 
är på gång och vad de kan förvänta sig. Det verkar hänga på dem själva att intressera 
sig. Och visst, de har förmåga att söka information. Det är snarare, att de i dessa tider 
av förändringar och övergångsarbete, behöver känna sig sedda och respekterade av 
den organisation som de lånar ut sina anhöriga till. De inbjuds till anhörigträffar och 
regementets dag, men alla har inte möjlighet att delta, särskilt inte när deltagandet 
innebär längre resor, plus att stora samlingar inte tilltalar alla. Dessutom verkar det 
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vara så att inbjudningarna inte alltid når berörda anhöriga när inbjudan görs via solda-
ten, som inte alltid inser vikten av de anhörigas deltagande. När inbjudan inte når fram 
eller det blir omöjligt att delta, så ligger det nära till hands att tolka bristen på informa-
tion som en signal från Försvarsmakten, att de anhöriga inte är så viktiga, i alla fall inte 
för insatsens genomförande, eller att deras bidrag i insatsens tas för given.

Under förberedelsetiden inför den militära insatsen, utbildas och tränas soldaten 
framgångsrikt till att bli helt fokuserad på det som väntar i insatsområdet. Soldaten 
närmar sig och identifierar sig alltmer med den grupp som han/hon ska resa iväg till-
sammans med. Successivt och parallellt minskar känslan av samhörigheten med dem 
därhemma. Soldaten beskrivs av anhöriga som mer och mer inkapslad i sitt eget, föga 
lyhörd för vad som utvecklas på hemmaplan. Anhöriga känner att de håller på att bli 
utestängda från soldatens värld: 

 – Vi upplever att du inte vill vara med oss, att du lämnar oss och det kvit-
tar vad du säger för jag tror dig inte …

Snart kommer också soldatens värld helt kretsar kring militära uppgifter i täta och nära 
relationer till kollegor i förbandets ”familjesystem”. Just nu har soldaten siktet inställt 
på att komma iväg. Men det kan också vara så, vilket anhöriga kanske inte märker av, 
att soldaten har siktet inställt på att komma iväg för att så snart som möjligt komma 
hem igen hem, att få det överstökat:

– Det har jag upptäckt, det har varit så uppenbart de sista två veckorna, 
alla vill bara komma iväg. Alla vill bara få fart och komma igång för alla 
har liksom flyttat fram sig. Först trodde jag, att det bara var jag, för jag 
har ställt in siktet. Jag tittade på min almanacka i morse. Jag har inte 
skrivit ett ord från januari till maj, men från maj så har jag redan fyllt al-
manackan. Jag är redan i juni nästa år – detta är bara en transportsträcka. 
(Utlandsveteran, man)

Hur som helst, i detta slutskede inför avfärd, blir soldaten inte den bäste på att bedöma 
och tillgodose sina egna anhörigas behov, även om anhöriga förväntar sig detta, liksom 
Försvarsmakten. En ung soldat säger om denna tid och relationen till anhöriga: 

 – De stackarna, de hamnade nog lite på skymundan för vid tiden när vi 
åkte, då var jag väldigt uppe i att jag skulle åka iväg. Och innan dess så 
skulle jag göra det här och det här. Jag tänkte aldrig så mycket på hur 
dom tyckte, att dom hade ett datum framför sig som tickade närmare, 
som dom tyckte var jobbigt och att de inte kunde påverka det på något 
vis. Vet inte om jag över huvud taget förberedde dem på något speciellt 
sätt. (Soldat, kvinna)

Att stanna upp, lyssna på och beakta anhörigas perspektiv, behöver soldaten ha gjort/
göra långt tidigare. När soldaten för egen del redan inne i det Den Nya Början, jfr. 



68

transitionsteori ovan, är det försent. Fortfarande är heller inte soldaten själv, särskilt 
inte de som ska iväg på sin första insats, tillräckligt orienterade om vare sig vad som 
väntar eller vad som kan och bör informeras om. Soldaten kan både vara osäker på vad 
som är tillåtet och vad som är lämpligt att berätta för sina anhöriga. 

När soldaten förblir tyst och allt mindre involverar sina anhöriga i vad som är på gång, 
riskeras att de anhöriga kommer att känna sig mer och mer utanför och med detta 
alltmer osäkra och otrygga i relation till vad som är på gång och i relation till sin soldat. 
Detta påverkar i sin tur samspelet med soldaten. Och med tanke på att denne är inne i 
en annan fas i såväl i insatscykeln som i sitt transitions/övergångsarbete, behöver För-
svarsmakten och andra ta vid på annat sätt, exempelvis med att visa lite extra omsorg 
om soldatens närmaste. 

När FS 24 lämnade Sverige i november/december bjöd P7 som satte upp förbandet, an-
höriga till anhörigträff med julbord i vacker miljö i centrala Lund. Lokalerna, bordduk-
ningen, julbordet och lekmöjligheter för barnen inbjöd till rörelse och samtal mellan 
deltagarna som också välkomnades av representanter från de idéburna organisatio-
nerna och det aktuella förbandet. De sista hade ännu inte åkt iväg. I denna ombonade 
miljö lyssnade de anhöriga på Försvarsmaktens information. Det blev tillfälle till dialog 
med anhörigsamordnare och andra representanter från Försvarsmakten. Verkar som 
att inbjuda till något som kändes särskilt genomtänkt för att skapa känsla av omsorg 
och omtanke om de anhöriga från Försvarsmaktens sida, uppskattades och blev till 
stöd. Timingen för denna form av anhörigträff kunde inte varit bättre, utifrån att de 
anhöriga befann sig i en kritisk övergång. De hade just upplevt att bli lämnade eller höll 
på att ta farväl till sin soldat samtidigt som jul- och nyårshelgerna närmade sig.

Avskedet – att säga farväl
– Han åkte tidigt. Då skulle taxin komma och hämta honom hemma. De 
skulle åka till Stockholm och därifrån till Västerås. Han väckte mig på mor-
gonen. Jag ville vara uppe. Så vi gick upp och åt frukost tillsammans. Det 
var tyst. Sen gjorde han sig i ordning. Så bytte jag till träningskläder för jag 
visste, att jag skulle behöva träna sen. Och sen så gick vi ner. Så var taxin 
där. Och så grät jag. Sen sprang jag som fa-an. Man märkte på honom, att 
han tyckte att det var jättejobbigt även om han försökte hålla masken för 
min skull. Han ville finnas där för mig. Han tyckte det var jättejobbigt att 
åka ifrån, när jag var så ledsen. (Hemmavarande partner, kvinna)

Alternativt:

– Väldigt oromantiskt. Han åkte taxi till flygplatsen så det var hejdå i kor-
ridoren hemma. Jag vill inte gråta inför honom det hjälper inte honom. 
Det är bättre att han ser mig glad – lite mask där. (Hemmavarande part-
ner, kvinna)
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Som intervjuare frågade jag: – Vad gjorde ni vid avskedet? Ovan två av svaren bland 
unga partners; en som lyckas hålla tillbaka tårarna och en inte. Också de erfarna kom-
mer ihåg ögonblicket när avskedet kommer. Det är något speciellt med dessa morgon-
stunder:

– Det var ganska smart för han åkte på morgonkvisten tidigt som attan. 
Så det blev som vilken morgon som helst, när han skulle åka till Stock-
holm för han har åkt halv sex på morgonen och då ligger jag kvar och 
sover. Det blev bara den där kramen på sängkanten. Även när han åkt till 
Stockholm har vi gjort så. Men kvällen innan så var det så, att det ram-
lade ner i huvudet på mig att han skulle åka. Så jag satt och var ganska så 
där jätteglad å ena sidan och satt och grät å andra sidan – mycket upp och 
ner liksom (Hemmavarande partner och utlandsveteran, kvinna)

Ovanstående är alla exempel på par med gemensam bostad. Det är inte ovanligt att 
leva i särboförhållande både som ung och senare i livet av olika skäl. Här ett exempel:

 – Blev väl bra. Eftersom vi är särbo brukar vi säga hejdå varje söndag o 
så träffas vi inte i veckorna. Blev ingen dramatik. Som vanligt. Det var väl 
inte förrän förra helgen som jag upptäckte att hon var borta. Vi brukar 
käka gott och bubbel på fredag som idag – nu har jag inget att ladda upp 
inför. Hon hörde av sig när hon kom ner lite snabbt via hennes son. Hon 
hade hört av sig till honom och han med sms:ade till mig. Vi har bestämt 
att hon inte ska ringa varje dag – det blev inte bra förra gången, men vi 
skickar ganska mycket mail. (Hemmavarande partner)

I mötet med familjer med erfarenhet av flera insatser finns också exempel på mindre 
lyckade avsked och förberedelserna. I det här fallet hade förberedelserna drunknat i 
andra aktiviteter. Paret berättar om dagarna före avfärd. Soldaten/veteranen börjar:

Soldaten/veteranen: – Där slutade vi kommunicera. Jag tänkte på att ta 
mig dit och du tänkte på dina studier och så glömde vi prata med var-
andra. Så egentligen höll vi på att skiljas som ovänner, när jag åkte iväg. 
Sista nätterna så sov vi inte mycket – vi var så osams. Vi skildes nästan 
som ovänner. Men sista natten så pratade vi väldigt mycket, sov väl i tre 
timmar och pratade resten och kom väl en bra bit, tycker jag, ja, det gjor-
de vi. Vi kom inte i mål, men vi blev överens-are [skrattar] men vi skildes 
åt som ovänner. Jag var väldigt illa berörd och väldigt uppbragt.

Hemmavarande partner: – Och allt för att för jag talade om hur djävligt 
jag tyckte, att det här skulle bli …

Soldaten/veteranen: – För att jag inte hade förstått, för att vi inte hade 
kommunicerat så jag förstod. Jag förstod inte förrän det var försent. Jag 
var jätteupprörd över din reaktion – jag tyckte du var hemsk.
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Hemmavarande partner: – Du var fly förbannad på mig, för att jag rea-
gerade.

Soldaten/veteranen: – För att, inte för att du reagerade, men jag tyckte 
att du reagerad väldigt hårt – alldeles för hårt…

Ovanstående par är öppenhjärtiga med sina erfarenheter. De är båda erfarna, har va-
rit med om många insatser och, som de själva säger, gjort många misstag genom åren 
som de tagit lärdom av. Sammanfattningsvis säger de sig numera vara mer öppna i re-
lation till varandra, och involverar också barnen. Det senare gjorde de inte till att börja 
med. De hade då låtsats som om soldaten ”bara” skulle åka på utbildning inrikes. Detta 
för att värna om den militära sekretessen. Soldaten hade en specialfunktion och ingick 
i en enhet vars avfärd var hemlig. De var rädda för att barnen skulle berätta gör andra 
och på förskolan om att pappa åkt iväg på insats. Barnen märkte ändå, att allt inte var 
som vanligt, eller som när pappan var på kurs. Hela tillvaron blev förvirrad för barnen 
med dubbla budskap i olika sammanhang. Detta handlingssätt rekommenderas inte av 
dessa föräldrar. Familjen har stor erfarenhet av att familjemedlemmar deltar i insatser 
och numera är barnen alltid involverade och informerade. Med sin stora erfarenhet 
har de också fler lärande ”misstag” i sitt bagage som de vill berätta om för att varna 
andra om att inte göra detsamma. Ett sådant var att flytta in i en nyinköpt villa direkt 
före avfärd till insats (se också tidigare avsnitt ovan om att flytta i samband med insats. 
Det slutade med att soldaten tvingades avbryta insatsen. De har lärt sig att värna om 
att inte ha så mycket på gång samtidigt, ta en sak i taget och ta sig tid till att ägna sig åt 
varandra. Rådet är att köpa in hushållsnära tjänster och prioritera tid till gemenskap 
och samtal med varandra.

Första tiden efter farväl till återseende på första leave
Efter avsked och farväl, följer en period av omorientering såväl de anhöriga därhemma 
som soldaten i insatsområdet.

I insatsområdet

 – Det är ju vardag där borta också. Det blir ju det rätt fort. Vad man gör 
under dagarna är morgonmöte, man går på ordergivningar, man tränar 
och så äter man. Det är höjdpunkterna på dagen, mattiderna, när man 
är inne. Och när man är ute så är det rätt mycket att bara sitta och vänta. 
Vi åker ut nånstans och så ställer man fordonen och så går soldaterna, 
en fotpatrull, och så sitter vi och väntar och hoppas att det inte händer 
något och så åker vi hem igen. Det är min vagn och förarna och skyttarna 
på alla fordonen och kompanichefen med sin stabsgrupp och sen de som 
har kontakt med helikoptrar och bombflyg. Det kan var 10 - 15 personer 
som sitter och väntar ju och sen är det kanske 20 personer som är fotpa-
trull eller gör något besök. (Soldat, man)
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Soldaterna är på ny plats och nytt sammanhang fångad av att upptäcka och lära sig 
rutiner, hitta och finna sin plats i den nya eller ny-gamla tillvaron. 

 – Det tar ungefär två veckor innan man är back in business igen. Jag ser 
inte det som något konstigt över huvud taget utan det är liksom det är 
fullständigt, liksom när du åker ner, det tar ungefär två veckor innan du 
har kommit in i rutiner. Skitjobbigt de första dagarna när du ska bo i en 
helt ny miljö. Inte helt nya människor för dem har du har du haft utbild-
ning med de senaste två-tre månaderna. Det är varmt, det är dammigt, 
var ligger det? Hur kommer jag dit? Och hur ska jag göra, när jag ska göra 
det? Alltså det tar ungefär två veckor innan det har satt sig och man kän-
ner ett lugn och trygghet i tillvaron, att man kan hantera det. Och samma 
sak när man kommer hem, även om det borde ta kortare tid, eftersom 
det är känd tillvaro, så tar det ändå en tid att acklimatisera sig både till 
klimatet, det fysiska och de man har runt om kring sig och de man inte 
har runt omkring sig. (Soldat, man)

Successivt blir soldaten mer och mer hemmastadd och trygg I det militära familjesyste-
met och vågar sig på att börja berätta lite mer om tillvaron på campus för de anhöriga 
därhemma. Notera att soldaten påpekar att det blir en omställning också när man åker 
hem, vilket utvecklas nedan om hemkomsten vid perioder av leave och vid insatsens 
slut. 

Arbetet och uppdragen har kommit igång och efter en tid, som nedan, när soldaten 
kommit till Afghanistan strax före jul, på nyåret, säger han, har han kommit in i arbets-
rutinerna:

– Min uppgift är att leta letar efter bomber på vägen [visar med han-
den], minsvepare – letare – letar efter bomber – jag bara letar, finner jag 
dom så får någon annan röja dem, spränga dem. Det var nog mycket det 
också att jag var mycket oerfaren i början att, man hade lite press på sig, 
när man gick där och sökte [sveper med handen]. Nej, jag får inte missa 
någonting, missar jag någonting nu så kommer det smälla där bak [visar 
bakåt] och det var ju mycket press där i början så fort det pep i minsö-
karen så ”usch det måste vara någonting” men, tja, man kommer in i de 
rutinerna också. Det var nog där på nyåret någon gång som man kom in 
i rutinerna, jamen det [skakar på huvudet]: – Det var inte så farligt, det 
här [sveper med handen] funkar ju bra. Men i början var det inte roligt. 
Var orolig för att man skulle gå på något själv och att det skulle hända 
någonting. (Soldat/veteran, man)

Ovanstående berättade inte soldaten så att hans partner hörde, förrän efter insatsen 
tagit slut. Han ville skona och skydda henne. Själv tror hon, att hon hade kunnat ta 
bättre hänsyn till honom om hon tidigare förstått vad han faktiskt var med om och 
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kände.  Att skydda varandra från information är vanligt och görs i båda riktningarna av 
olika skäl. Behandlas mer i Rapport II.

På hemmaplan
Anhörigas responser på hemmaplan tar sig olika form, se Rapport III, och blir olika dels 
beroende på vad man får höra och vilken bild man bygger upp om den andres tillvaro, 
dels är det beroende på vilken relation de har till varandra. När den anhörige är en 
viktig anknytningsperson för den hemmavarande anhörige, se Rapport II, hänger det 
på att förändringen sker på ett varsamt sätt så att inte dennes separationsångest trig-
gats igång inom den inre övergångsprocessen. Gäller att varsamt introducera tanken 
om att anknytningspersonen ska delta i mission och trygga den hemmavarande om att 
anknytningspersonen finns kvar för den anhörige, att relationen kan hållas levande på 
distans och kommer hem. Anhöriga har olika egna förutsättningar i att hantera över-
gångar vid förändringar. Även om familjen varit med om tidigare insatser är inte den 
ena den andra lik. Familjemedlemmarna har blivit äldre och förhoppningsvis, klokare, 
och reagerar annorlunda denna gång. Samspel och relationerna förändras. Så vare sig 
soldat eller hemmavarande anhöriga kan förutse hur det kommer att bli denna gång 
eller i framtiden, inte ens under de olika faserna under insatsen. För de familjer där 
förmissionen inneburit hårt övergångsarbete, kan starten av insatsen komma som en 
lättnad: – Äntligen är det i gång. Nu kan vi börja räkna ner, säger de anhöriga. 

Men här rapporteras också om sorg, tårar och saknad. Några stannar upp, ställer sig 
själva som på sparlåga i väntan på att soldaten ska komma hem igen. Andra gör tvärt-
om, sätter igång att arbeta mer än vanligt plus studera och vara i farten, ger sig själv 
ingen tid för att känna efter eller återhämta sig. Nu äntligen ska det genomföras, alla 
föresatser som satts upp om att träna och lära sig nya saker. Projekt ska genomföras, 
tillsammans med soldaten, se ovan, eller för egen del. Känslorna är blandade inför att 
blivit lämnade. Flera uttrycker sin besvikelse och ilska över soldatens val. Andra enga-
gerar sig just i det militära, läser och tar del av så mycket som möjligt om insatslandet 
och/eller det militära sammanhanget; läser militärbloggar, böcker och tidningsartiklar, 
ser filmer och engagerar sig i någon av de idéburna organisationerna kopplade till det 
militära sammanhanget. Blir t.ex. mentor inom Invidzonen. För andra familjer är detta 
med att en familjemedlem ska delta i internationell militär insats inget att göra något 
större väsen om. Som barn i dessa familjer uttrycker det: – Jag är van, pappa är ofta he-
mifrån. Det ingår i hans jobb. Antingen är han iväg någonstans i Sverige eller så är han 
utomlands. Också de vuxna ser insatsdeltagandet som naturlig del i det militära livet. 
Dessa är de familjer som med fog kan kallas ”militära familjer”. Familjemedlemmarna 
känner sig hemmastadda i militära sammanhang och delar intresset för det militära 
livet – fast på olika sätt. De vuxna säger sig känna partnerskap och ömsesidigt vinna på 
situationen. Om den ene känner sig förfördelad på något sätt, löses situationen med 
förhandling och uppgörelse om kompensation eller turordning. Om du får göra detta 
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nu, vill jag göra något annat senare. Eller att arrangemang göras så att den frånvarande 
partens ordinarie arbetsinsatser och tillkommande problem därhemma, löses genom 
inköpta tjänster. De olika responserna kan således ses som, eller konstrueras såsom, 
att de bildar mönster. Förslag på sex olika typer av mönster presenteras i Rapport II.

Barns saknad kan paradoxalt ha lindrats av förmissionens erfarenheter – de är redan 
vana vid frånvaron av föräldern. Först senare under missionen, efter en eller ett par 
avsked till i samband med de båda perioderna av leave, kan också barn börja undra: – 
Ska det aldrig ta slut? Varför gör han/hon det här? Är det något vi barn härhemma har 
gjort? Är vi för besvärliga? (Olsson, 2017)

Flera barn och vuxna verkar vant sig vid att leva med dessa växlingar, att en av föräld-
rarna regelbundet är borta än på övningar, än på olika uppdrag inrikes och utrikes. 
Med vanan sker en slags utplaning av reaktionerna både från vuxnas och barns sida 
(jfr. normalisering i Rapport II om olika responser). För den skull behöver inte oron vara 
borta. Vaksamheten om utvecklingen i insatsområdet finns där. Barnen berättar, både 
yngre och äldre, att känslan finns där liksom hela tiden – något kan hända – en slags 
underliggande spänning. Den gör sig inte alltid hörd eller synlig i medveten handling 
eller känsla men blir till en skillnad, en känsla av markant avslappning och glädje, att 
det blir annorlunda, i ögonblicket de blir varse om att soldaten är hemma igen. Detta 
talar såväl föräldrar till soldater som andra anhöriga också om, oron finns där även 
om den inte aktivt gör sig gällande hos dem – mer än då och då när något hörs på ny-
heterna eller andra orosmoln signalera. Mer om detta i Rapport I och i Rapport IV om 
olika perspektiv.

Leave-n är dubbelbottnade på flera sätt. Soldaten längtar hem men längtar också snart 
tillbaka till insatsen, i alla fall under den första perioden av leave, till den aktiva tjänst-
göringen, till campen och uppdraget. Särskilt sista dagarna är detta kännbart för de 
inblandade även om inte alla soldater kan förmå sig att öppet uttala denna längtan 
tillbaka med hänsyn till hur det skulle kunna höras ur de anhörigas perspektiv. Men de 
anhöriga märker att soldaten gått in i sin ”bubbla”.

LEAVE-perioderna 
– Det är trauma på leave-n. Det vet jag ju också mina kollegor, som har 
varit ute mycket, att man måste tagga ner leave-n – alltså leave-perioden 
måste taggas ner. Alltså folk har en tendens att hitta på så mycket skit 
på sina leave; man ska resa, men ska göra ditten och datten, man ska 
bara fylla den med upplevelser. När det är det enda man inte ska göra 
utan man ska bara, man kan åka iväg någonstans, men man ska bara 
komma hem. Har man familj så ska man bara komma hem – det är det 
viktigaste till barn, fru eller sambo eller vad det är och bara landa och 



74

ladda ner. Jag har inte fullt ut levt som jag lär och som jag hade hoppats 
på men tillräckligt bra. Vi åkte iväg, sista leaven när jag var hemma, på 
skidsemester; frun och jag och barnen. Det valde jag. Det är en tradition 
vi har haft i familjen att på nyår åker vi på skidsemester och den ska vi 
inte bryta bara för att jag är i Afghanistan utan jag planlade min ledighet 
så att vi skulle kunna behålla den traditionen och för mig är det så gott: 
min själ läker när jag åker skidor. Så för mig är det att återhämta. Men 
jag tänker på semester i Paris eller något hysteriskt för man ska uppleva 
en massa saker, där man egentligen inte slappnar av, men skidor det är 
fysiskt jobbigt samtidigt som man rensar kroppen från allt skräp liksom. 
Det är lugnt och harmoniskt på kvällarna, det tycker jag, man ska göra 
på leave. Folk tecknar in sig på leave. Man ska åka runt och träffa hela 
släkten. Men den här leave-n sa jag bara: – Jag skiter i det. Det är barnen 
som ska vara i fokus. (Soldat/utlandsveteran, man)

I svenska sammanhang talas om leave som översatt från engelskan betyder lämna el-
ler låta vara. I internationell forskning används benämningen Rest and Recuperation, 
R&R, sin betyder vila och återhämning. Personal som Storbritannien sänder på insats 
har en R&R under en rotation om 6 månader medan USA medger en R&R efter ett 
halvår i utlandstjänst (Parsloe et al., 2014). Syftet med R&R är att återvända hem för 
fysisk och mental återhämtning och att upprätthålla kontakten med vänner och familj. 
Forskningen om R&R uppges dock internationellt vara ringa (Parsloe et al., 2014). De 
forskningsresultat som finns pekar på att den militära personalen ska uppmuntras att 
engagera sig i sådana aktiviteter som underlätta återhämning inkluderande maximala 
möjligheterna för sömn och fysisk vila. Viktigt att också att också identifiera den delen 
av det sociala nätverket därhemma som ger mest stöd och maximerar möjligheterna 
att återförena med familj och vänner.  Forskningsresultaten pekar alltså i samma rikt-
ning som den erfarna veteranen ovan uttrycker som sina rekommendationer.  

Äldre veteraner berättar om att förr handlade ledigheten ofta om att åka på semester 
direkt till ett annat land vilket numera inte är tillåtet. Rätten gäller hemresa till Sverige, 
ingen annanstans (ref villkoren). Förr var det annorlunda: 

 – Det fungerade så här att det var två stycken leave-perioder oftast och 
då kunde man välja att åka hem båda leave-perioden till Sverige alter-
nativt, som jag gjorde, att den leave-perioden som var längre åkte jag 
till Sverige och den andra, den kortare, den valde jag då att tillbringa i 
närliggande, trygg plats, och så kom min fru dit, så var det. Det fanns 
ett utbud att välja emellan – det fanns olika möjligheter att välja på. Det 
fanns också den möjligheten att inte alls åka till Sverige utan åka till ett 
annat land under semestern – det fanns flera möjligheter. Och när jag 
t.ex. var på enskilda uppdrag i andra länder, då kom hon också på besök 
(Äldre veteran med många utlandsuppdrag bakom sig).
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Då kunde alltså, som några av de äldre veteranerna berättar om, soldaterna också 
bjuda ner partner till semester på nära håll geografiskt i förhållande till insatsområdet. 
Numera är det rätt till två hemresor som gäller om det är möjligt med tanke på den 
aktuella insatssituationen. Några soldater anhåller om att resa hem också en tredje 
gång. Kan handla om att avlasta hemmavid av olika skäl eller som i nedan, där familjen 
upplevt flera insatser och nu ville att pappan kom hem tre gånger för att stå ut med 
att han ger sig iväg igen. Dottern är vid detta tillfälle när vi träffas, 8 år och sonen 10 
år gammal:

Dottern: – Pappa frågade sin chef och så fick han det. Jag och min bror 
och mamma bad om det. Så bad han sin chef om han fick komma hem 
tre gånger i stället. 

Ann-Margreth:  – Vad tror du att han sa till chefen då?

Dottern:  – Tack [skrattar], det kommer resten i familjen att uppskatta

Mamma: – Det var bra annars hade vi nog inte klarat ut det.

Ann-Margreth:  – Vad var på väg att hända?

Sonen:  – Det hade slutat i katastrof.

Ann-Margreth: – Vad är en katastrof här då?

Sonen:  – Att vi hade varit ledsna hela tiden, nu var vi det ibland.

Familjerna och de hemmavarande anhöriga vill träffa sin soldat så mycket som möjligt 
och inför att hen kommer hem, handlar frågorna hos de anhöriga om vad den hem-
kommande vill och förmår – vad förväntar sig soldaten när hen kommer hem? En part-
ner uttryckte det i följande:

– Ska jag ta ledigt från mina studier och mitt jobb när han är hemma eller 
inte? Om jag tar ledigt finns jag för honom till 100 % – vill han det eller 
blir det påfrestande? Han vill kanske vara ensam när han kommer hem 
efter all tid tillsammans med andra? (Partner, kvinna)

Vet soldaterna vad de vill och behöver och vice versa de hemmavarande vad de vill och 
kan och är de ömsesidigt öppna att beakta varandras behov och önskningar? Också 
mellan de hemmavarande anhöriga skiljer sig förväntningarna på leave-tiden. Samti-
digt, det är inte att förglömma, att det också är en vardag därhemma. Som en soldats 
syster uttryckte det, med omsorg om syskonbarns och hemmavarande svägerskas till-
varo:

– Livet stannar inte upp för att han kommer hem. Det är samma torsdag 
som det varit de andra torsdagarna – nästan. Lika viktigt att ta hänsyn till 
barnens vardag, om inte viktigare. Barnen tänker på ett annat sätt, tror 
jag. Blir det krasch och irritation i förhållandet går det ut över barnen.  
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Också partners hävdar att livet ska helst gå vidare, fortsätta som det brukar vara där-
hemma:

– På leave-n tänker jag nog mest att det ska vara som vanligt härhemma. 
Saker som brukar hända. Det ska vara fotbollsträning. Det ska vara fot-
bollsmatcher. Det ska gås på simskola. Vi ska gå och käka middag hos, 
vem det nu är. Vi ska gå på kalas. Alltså vi rullar på som vanligt härhem-
ma. Inget som ska stå på vänt här hemma bara för att han inte är hemma 
eller nu är hemma. Vi har möjlighet att göra saker och ting själva, och det 
är jag inte rädd för att göra heller, alltså hitta på grejer själv när han är 
hemma på leave. (Hemmavarande partner, kvinna)

Men partners kan också ha mer kraftfulla förväntningar om att bli avlöst och få fixat 
inför nästa period ensam med barnen. En av flera röster om detta:

– Visserligen, han är trött, han lägger sig, när barnen lägger sig. Men jag 
har sagt, du kan inte komma hem och säga, att du är trött. Det kan du inte 
göra, det är inte rättvist. Jag är nog ännu tröttare. Där blir jag ego. Men 
Gud, här är ingen som kommer och tar över utan det är jag hela tiden.  
Så han anpassar sig, väldigt bra. Han sa, att han satt på flyget med någon 
soldat som sa:  

– Oh, nu ska vi hem och bara sova! Han hade då svarat: – Jaja, så ser inte 
min verklighet ut. – Vaddå? – Jag åker hem till mina tre barn och fru. Så 
nu är det så, att nu ska min fru vila.

Vi är väldigt tydliga när vi kommunicerar. Vi är väldigt starka personligheter. Men vi når 
fram till varandra. Självklart får han var trött. Då säger jag: 

– Passa på och gå och lägg dig när lillflickan går och lägger sig. 

Här är mycket som ska göras när han kommer hem. Det kan vara eluttag 
som är sönder och allt möjligt annat:

 – Så här är en fixarlista medan du är hemma – detta måste vi fixa. Så att 
det håller tills du kommer hem nästa gång. 

Jag låter som jättebitch men rutinerna måste rulla på. Det låter lite bit-
chigt – här kommer jag och styr och ställer – men han vet om att jag 
måste ha mina rutiner också under leave-n annars så blir det skitjobbigt 
när han åker.

Notera att i ovanstående exempel sägs den hemkommande soldaten ta hänsyn till 
att andra rutiner utvecklats därhemma under frånvaron och att dessa inte ska rubbas 
på under hans besök. Därmed underlättas övergångarna mellan före, under och efter 
leave-besöket för familjen därhemma. 
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Nedan en övertydlig jämförelse om skillnaderna i orientering när det gäller förvänt-
ningar på perioden av leave utifrån perspektiven som soldat och anhörig respektive 
hemmavarande partner och anhörig. Så drastiskt antingen – eller, som nedan åskådlig-
görs i tabellen, gäller oftast inte i praktiken. Se t.ex. ovanstående exempel där trött sol-
dat med tre små barn därhemma är på det klara med, och också verka se fram emot, 
att han behöver avlösa sin fru vid hemkomsten och under leave-ledigheten. 

Tabell 4:2 Förväntningar på hemmaperioden av leave ur soldatens respektive hemmavarande partners 
perspektiv.

Soldaten Hemmavarande partner
Återhämtning, avkoppling Avlösning, återhämtning, avkoppling
Egen tid Gemenskap 

Jobba som vanligt eller ta ledigt?
Leva som tidigare Leva som vanligt under insatstiden
Återförening – familj och vänner Bara vara vi
Fixa egna saker Göra saker tillsammans
Egen semesterresa (ensamstående)
Semesterresa tillsammans?

Egen semesterresa/kurs/konferens? 
Semesterresa tillsammans?

Fixa det nödvändigaste Fixa allt inför nästa period ensam
Reda ut missuppfattningar/problem Reda ut missuppfattningar/problem
Förbereda för fortsättningen Förbereda för fortsättningen

Nedan en partner som både är erfaren utlandsveteran och har erfarenhet som hem-
mavarande anhörig:

– Det är en stor fråga, om man ska ta ledigt som anhörig när soldaten 
kommer hem eller inte. Jag vet inte, det är väl lite olika. För min del så 
är det ganska så, jag tycker det är ganska skönt, att vara ensam också till 
viss del, det tycker jag. Det tycker jag även annars, när man har mycket 
för sig så är det ganska skönt, att vara ensam och koppla bort allting. Det 
blir samma återhämtningsprocess oavsett om jag har mycket i skolan el-
ler har varit på mission, liksom samma reaktion från min sida. Sedan så, 
för min del tror jag, att jag hade tyckt, att det hade varit rätt så jobbigt 
om min partner tagit ledigt eller hoppat över grejer för min skull. Det blir 
också kravfullt, för man ska göra något bra av den tiden, tänker jag. Det 
blir ännu värre. Ja, tar man ledigt från jobbet då vill man göra något bra 
av det. Kanske om man åker iväg tillsammans. Det kan vara skönt, men 
jag tror inte det funkar bra hemma i ett sånt läge, inte för min del i alla 
fall. Jag tyckte, det var rätt skönt att komma hem och bara vara, att inte 
behöva prestera. På ett sätt skönt att komma hem och inte ha några krav, 
liksom inte ha sånt över huvud taget. Det är skönt att det är helt vardags-
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mässigt. Alternativt får man åka iväg någonstans – åka på semester, men 
att bara komma hem och båda vara lediga i oktober är inte någon hit 
direkt. (Partner och utlandsveteran, kvinna)

Anhöriga har också upplevt att när planer gjorts, kan de gå i stöpet eftersom solda-
tens leave-period hastigt förändrats. Det kan leda till bekymmer på hemmaplan och 
ledsamheter. Familjen har varit ifrån varandra så länge och så plötsligt krockar kanske 
leave med andra åtaganden i arbete, i studier, tränings- och tävlingsprogram. Nedan 
erfaren röst som berättar inledningsvis om en annan anhörigs erfarenheter och fort-
sätter med sina egna:

– Nu krockar det med viktiga uppdrag på jobbet och på jobbet fattar de 
ingenting: Vad är grejen? Hennes föräldrar och vänner tycker inte det är 
så stor sak, men jag kan verkligen förstå hur hon känner det. När de väl 
kommer hem vill man utnyttja varje sekund, man vill lite isolera sig med 
den man lever med. Men det funkar inte riktigt så. Jag blir svartsjuk bara 
han ska träffa sina vanliga kompisar för jag vill ha allt: Full tillgång och rätt 
till honom, ta igen all den förlorade tiden. Det låter så jättekonstigt. Sam-
tidigt slits man mellan det här, att självklart ska du få gå iväg och träffa 
dina vänner, men jag vill ha all tid. Man skickar iväg dem med ångest; då 
är det två - tre timmar som man går miste om. Min sambo har upplevt 
det som ganska skönt att bara få koppla bort jobbet ett tag och jag har 
försökt, jag har också varit där, att man vill isolera sig, men jag har verk-
ligen försökt att rannsaka mig själv och ge honom tid de här gångerna 
när han varit hemma. Jag har mött honom, när han kommit hem för det 
känns viktigt, och det är en så speciell känsla, att möta dem när de kom-
mer – det är en sån speciell känsla när man ser att de kommer och man 
får slänga sig i deras famn och ja, det är en sån bombastisk känsla så den 
vill man inte gå miste om. Men sen har vi varit hemma på kvällen och 
sen har jag åkt och jobbat, så han har fått tid för sig själv också. (Partner, 
kvinna)

Första perioden av leave 
Den första perioden av leave blir en viktig tid för kompensation och komplettering av 
det som kan ha missats under förmissionen. De familjer som hade svårigheter i förbe-
redelserna eller missade viktiga aspekter, liksom för de soldater som före missionen 
inte kunde berätta så mycket om campen och uppdraget, de har chansen att ta igen 
detta nu. Tidigare visste kanske inte soldaterna riktigt vad som väntade, var osäkra på 
vad de skulle berätta och om det var tillåtet att förmedla. De kanske också var så upp-
tagna av sitt eget, se ovan, att de inte insåg, att det skulle varit välkommet om de hade 
berättat mer. De förbisåg anhörigas intresse eller så är det först nu som de anhöriga 
fattat och/eller visat intresse. Nu finns chansen att dela med sig. Soldaterna kan ha fo-
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ton med sig hem att visa upp och erfarenheter som gör att familjen bättre kommer in 
i vad soldaten är med om och hur hen har det. Förälder berättar:

– Första gången det var leave, det var det jätteroligt. Vi hämtade henne 
på Sturup. Och hon var så känslosam. Och vi kramade henne. Sen satte 
hon oss framför TV och så slängde hon upp 500 bilder. Det var nästan så 
vi kände att vara jättehungriga och ”Oh, en bild till – öken igen”. Så namn 
på alla. Hon har samlat och satt igång. Vi fick se hur hon bodde, baracken, 
allt. Den vardagliga verkligen. Det smartaste hon gjort. Sen åt vi och sen 
var hon hemma 14 dagar. Min syster och hennes dotter kom besök. Det 
var jättestökigt. Min man och jag och katten, vi har gått där ensamma och 
plötsligt var huset fullt. Hon pratade ingenting mer om Afghanistan. Och 
vi var så mättade. Inga frågor. Vi lät henne vara. Ingen kastade sig över 
henne. […] Då ville hon vara själv – första gången hon var hemma – länge 
i badrummet. Märkte skillnad andra gången. Då ville hon inte vara själv: 
Då ville hon inte vara ensam. (Förälder, kvinna)

Ovanstående inledning av hemkomsten var framgångsrik, i alla fall i denna familj. An-
nars berättas om att de råd som soldater ger varandra snarare går i en helt annan rikt-
ning: 

– Prata inte om dig själv när du kommer hem utan bara låt det vara – bara 
försök komma in i fållan utan att; – Nu ska ni få höra, eller nu ska jag göra 
ditten och datten. Det är likadant på leave-arna. Håll låg profil de första 
dagarna och bara låt det vara i stället för att du ska berätta tusen grejer 
samtidigt som dom bara förhoppningsvis vill ha mig nära och känna. (Ut-
landsveteran, man)

Kanske är det så att det dels kan variera från familj till familj dels bli skillnad om det 
är första perioden av leave och/eller den första insatsen som familjen är med om. 
Behovet av information och att tryggas i och om de förhållanden soldaten lever i, är 
naturligtvis större när familjen är ny i sammanhanget. De erfarna kan dock också be-
höva påfyllnad plus veta mer om just den aktuella insatsen och dess villkor. Oavsett 
erfarenhet är de anhöriga vanligen intresserade av varandras upplevelser sen senast 
och hur det känns här och nu. Första perioden av leave verkar ha kunnat bli ett kärt 
återseende, men också chans till nyorientering inför fortsättningen.

Här finns de som prioriterar egen semester varvid andra anhöriga, inklusive barn, sär-
skilt dem i tidigare barnkullar, kan få stå tillbaka. Här finns dem som åker på gemen-
samma semestrar. Här finns soldater jagar dock runt för att söka träffa alla dem som 
soldaten saknat eller att soldaten försöker göra allt det som hen missat eller saknat i 
insatsområdet.  Men här finns många som ”bara” vill söka sig tillbaka in i det normala 
livet därhemma igen, om de nu förmår. En soldat/utlandsveteran berättar under första 
leave hemma i Sverige om förflyttningarna:
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– Kroppen hinner inte riktigt med och heller inte själen - tankarna hin-
ner inte med. Det känns som om man kom hem i, eller, som man varit 
hemma hela tiden. Det känns faktiskt så. Kroppen har inte hunnit ställa 
om. Men när man kommer till Afghanistan igen så känns det inte som om 
man varit hemma. Många kollegor känner att det är så, att efter att de 
är hemma 2, 3 eller 4 dagar kanske, har de då inte så god kontakt med, 
som man annars har, med familjen och så där, vill de tillbaka. För det kliar 
i fingrarna. De är trötta på att vara hemma, de vill ju bara tillbaka. (Soldat 
och utlandsveteran, man)

Att det för soldaten kan bli svårt att växla mellan insatsen och hemmatillvaron under 
perioden av leave, blev för en ung anhörig till smärtsam erfarenhet och lärdom: 

– Första leaven gjorde vi misstaget att planera saker. Det fungerade inte 
alls. Inte alls som vi förväntat oss. Riktigt dåligt. Vi hade pratat så mycket 
per telefon och vi saknade varandra jättemycket. Och så kommer han 
hem och så är han inte så närvarande som han brukar vara. Han var väl-
digt kort. Han var aldrig riktigt hemma. Kroppen var här men huvudet var 
i Afghanistan. Så han var inte speciellt rolig att umgås med. Inte att han 
var elak, men det var inte mycket kontakt. Man kunde prata med honom 
och han kunde svara, men det var inte som på riktigt. Han var inte riktigt 
här. När har han återvände från förra besöket i Afghanistan så var det 
inte alls så här. Då var han hemma – hemma. Nu visste han, att han skulle 
tillbaks. Vi har pratat om det.  Antingen så skärper du dig, eller … Om det 
är så här, så vet jag inte om jag orkar vänta i 2 mån på ytterligare en sån 
här dos. Det var riktigt illa. Jag slog knut på mig själv för att allt skulle vara 
så bra som möjligt. Jag kunde inte förstå, vad jag gjorde för fel, eftersom 
han inte var intresserad av något, som jag gjorde för honom eller så. Så 
pratade vi om det och då sa han: – Huvudet är kvar i Afghanistan. Man 
vill inte riktigt släppa, när man snart ska åka igen. Han sa: – Så börjar man 
känna, att nu blir det jobbigt igen, när man åker, då blir man ledsen, så 
börjar processen igen. Ja, det är jobbigt, den där första tiden när man är 
ifrån varandra. Sen blir det på rutin att vara ensam. Då får jag göra om 
det egna. Jag hade igen aning om dessa processer. Jag har förstått det 
nu. Jag har en av mina bästa vänner, hennes kille är också iväg. Hon hade 
fullt schema, när han var hemma. Hon sa, att när de hade lite för mycket 
tid tillsammans, då kunde hon se det jag var med om, hos honom också. 
Men eftersom jag inte visste om det. Jag hade tagit flera dagar ledigt från 
jobbet. Det var det ena och det andra. Jag hade planerat en massa saker 
och han ville inte – han vilja mest vara ensam.

Det var en sån lättnad, när han skulle åka igen, för jag var så trött. Jag 
hade försökt så mycket och inte fått någon respons. Jag var helt utmat-
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tad. Vet man inte om detta, blir man väldigt oroad. Det var jobbigt. Jag 
bara gick till jobbet. Och sen sov jag bara. Jag kommer inte ta ledigt från 
jobbet fler gånger, jag kommer jobba fulla dagar. Skulle vi vilja göra något 
så går det att lösa. Vi ses när vi vill – när någon av oss vill, ses så ses vi. 
Men vi styr inte upp, inga planer, inga regler – tar det som det kommer. 
För jag har också märkt att han kunde vara intresserad en dag men pla-
nerade man för tre dagar längre fram, så var det inte så roligt längre. Nu 
är vi både medvetna om hur det är. (Hemmavarande partner, kvinna)

Soldater berättar om hur surrealistiskt det kan kännas att komma tillbaka hem till Sve-
rige, i alla fall de första gångerna. Den första perioden av leave kommer dessutom re-
lativt tidigt under rotationen. Såväl soldaten som dennes anhöriga har precis kommit 
att börja ställa om sig till de nya sammanhangen. Anpassningen är på gång när denna 
dos av provisoriskt återvändande tar vid. Såväl soldat som hemmavarande anhöriga 
kan överraskas av den tillfälliga återföreningens upplevelser. På anhörigträffar talas 
om vad anhöriga kan behöva tänka på i förhållande till soldaterna:

– Man får mycket information om att det är detsamma när de kommer 
på leave som när de kommer hem sen. Att det ska vara lugnt, inte ha en 
massa inplanerade aktiviteter. Så jag hade inte planerat någonting och så 
kommer han hem och då hade han planerat någonting för varje dag. Jag 
förväntar mig mindre så blir det mer. Andra, sägs det, har bjudit till över-
raskningsfest, har bjudit hem släkt och vänner och så blir det kaos för det 
är inte alls vad soldaten vill ha. Vi förväntas ta sån hänsyn till soldaten 
hela tiden och då blir det lilla barnet i mig igen: – Men jag då? (Hemma-
varande partner, kvinna)

Hemmavarande kan behöva höra om de reaktioner och behov som vanligen kan bli 
anhörigas respons på soldatens besök under perioder av leave, om hur soldaterna kan 
upplevas och risken för diskrepanser i förväntningar ur olika anhörigas perspektiv på 
soldatens ”besök” därhemma, jfr. tabell 4:2 ovan. Såväl hemmavarande anhöriga som 
berörda soldater kan behöva bli varse om att det blir annorlunda hemma, att perioder 
av leave blir ett provisoriskt återvändande hem, som väcker andra responser hos så-
väl soldaten som dennes hemmavarande anhöriga, än vad de annars är vana vid hos 
varandra och sig själva.  

– Ja, då har jag gått i tio veckor och längtat och längtat. Så säger de att jag 
låta honom vara ifred den första tiden. Ska jag jobba på som vanligt, ta 
bara någon dag ledigt eller ta ledigt en hel vecka? Veckan när han kom-
mer hem, ska jag stå här [härmar hundens gläfsande]: – Var med mig nu! 

Det har vi inte bestämt, men det är klart att jag ska ledigt, när han kom-
mer hem, men kanske inte någon lång ledighet. Han måste få tumla runt 
själv – men någon form av ledighet ska vi ju ha innan han ger sig iväg igen. 
(Hemmavarande partner, kvinna)
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Flera par har valt att flytta ihop eller byta bostad precis i anslutning till missionen, se 
ovan, eller så ska val av ny bostad göras under leave – perioden hemma. Det kan bli 
mycket att göra och hög aktivitet – eller inte. Berättelserna beskriver både pigga solda-
ter och trötta hemkomna soldater som behöver vila och återhämta sig under dagarna 
därhemma. 

 – Det tänkte jag på anhörigträffen när anhörigsamordnare sa, att vi skul-
le ta hänsyn till att de hade haft så lång flygresa och var så trötta: så är 
det alltid, att de är trötta. Men det är jag som är trött. Han har kunnat 
sova under nätterna i Afghanistan. Det har inte jag kunnat med skrikande 
spädbarn hemma. Han har tagit alla nätterna under leaven för det är jag 
som var den trötta. Eftersom sonen verkar så pigg och glad på dagarna är 
det ingen som tror på – litar på mig om, att han är så jobbig på nätterna. 
(Ung partner).

Anhöriga riskerar känna sig åsidosatt särskilt om de tagit ledigt och haft stora förvänt-
ningar. Det kan gälla både vuxen som barn. Det kan bli svårt för barnen att fortsätta 
med och koncentrera sig på vardagens aktiviteter (skola, fotbollen etc.) och också barn 
kan ha tagit ledigt: 

– Alltså man vet ju att han har leave på 2 veckor och då får man se till 
att inte ha någon fotbollsmatch eller avstå från matcher eller vad det nu 
kan vara. När han är på leave då vill jag vara hemma och träffa honom så 
mycket som möjligt. Det är väl det som inte är normalt, att man inte går 
på alla saker som man skulle gjort annars men annars är det som vanligt. 
(Son, 15 år)

Barnen i de familjer som är vana vid att föräldern kommer och går, räknar med att 
föräldern snart är iväg igen. Nedan en liten berättelse om en efterlängtad pappas an-
komst hem på leave. De tre barnen är från tre år upp till sex år i denna berättelse när 
jag träffar dem:

 – När de är så här små så förstår de inte detta med tid och rum. Så vi 
började räkna ner bara några dagar innan och hade bild på pappa, men 
de fattade inte ändå, att pappa ska komma hem eller precis när. Det var 
vardag och det var simskola och han kom hem precis när simskolan skulle 
börja kvart över sex. Han skulle ha varit hemma innan eller så kommer 
du till badhuset, var det sagt, eller så är du hemma när vi kommer hem. 
Då kom han och knackade på precis när vi stod och klädde på oss och då 
tittade de: – Oh, vem är det? Oj, vad de blev glada. Minsta flickan i sin 
balettklänning, hon började gråta. Hon sprang inte fram till sin pappa 
utan mig och så grät hon. Och så tittade hon igen (visar med händerna 
hur dottern har skiftat mellan att gömma ansiktet i händerna och kika 
upp) och tårarna rann. Så fick han då ta tag i henne. De andra var helt 
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vilda; de båda andra. De hängde bara på honom. Så fick han ta lillflickan. 
Första gången jag sett någon gråta så av lycka. När hon väl förstod så tog 
hon händerna så [visar på kinderna] och så började hon skratta, så grät 
hon och så skrattade hon. Och sen var det ju bara att han tog av sig sina 
militärkläder och sen åkte vi och simmade.

 – Pappa störtade ut och tog på sina vanliga kläder och sen gick vi till 
simskolan, säger storasyster.

– På kvällen kom du ihåg vad vi gjorde vi sen? Frågar mamma.

– Fest, säger lillebror.

– Ja.

– Med glasstrut, säger lillasyster.

– Dagen efter och andra dagen grät de små när jag lämnade dem på 
dagis. Då var de väl rädd att jag också skulle försvinna igen, säger pappa 
soldaten. Annars pratar vi mycket, tittar på bilder och tittade på doku-
mentärer – försöker vara positiva. 

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 ville 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.

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 
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mycket ambivalenta känslor inför detta under insatstiden. Särskilt ville han inte knyta 
sonen för nära sig förrän han var slutgiltigt kom hem igen.

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. 

Soldaten/utlandsveteranen ovan avslöjar en strategi som han ingalunda är ensam om 
att genomföra och/eller reflektera över. Strategin kan kopplas till anknytningsteorin 
och väcker många frågor. Jag återkommer till detta i Rapport V som handlar om bar-
nens perspektiv och röster. Anknytningsteorin pekar på att barn rustas bäst för kom-
mande separationer genom att ha flera anknytningspersoner, dvs. fler alternativ när 
en anknytningsperson försvinner, och av att ha mött förutsägbara responser och kär-
lek av signifikanta personer i barnets närhet – oavsett om någon eller några av dem 
senare försvinner (jfr Bowlby, 2010). Rådet: Knyt an, var tillgängliga för barn så mycket 
ni förmår och se till att överbrygga geografiska avstånd med känslomässig närhet. 

Leave-n hemma ger tillfälle att följa upp hur familjens strategier för kommunikation 
och samarbete fungerar (se Rapport II). Kanske behövs revideringar efter att de lös-
ningar de överenskom om före insatsen nu prövats under en period. Snart närmar sig 
avskedets stund – igen.

– Det var bra att vara hemma men samtidigt, det går så fort, tiden, och 
så ska man tillbaka och så måste man skiljas igen – det är svårt. (Soldat/
utlandsveteran, man)

Sista dagarna går soldaten in som i sin egen ”bubbla”, säger anhöriga. En soldat ingå-
ende i FS 24, se om insatsen i Rapport I, berättar: 

 – Ju mer det närmar sig måndag desto mer sugen blir man att åka ner 
igen för att göra nytta igen, för det har varit lite dåligt med nyttogörandet. 
Man får hoppas, att det blir mer av den varan. Alla säger, att under vårof-
fensiven, då blir det mer att göra, men samtidigt är det afghanerna som 
har lead. Det är dom som bestämmer om det ska hända saker – om dom 
inte vill att det ska hända saker så … Nu när det är kallt gör de inget, för 
de har inte tillräckligt bra grejer, det är min uppfattning. Jag är helt redo 
att åka ner. (Soldat/utlandsveteran, man)

Såväl barn som vuxna märker att det nya avskedet närmar sig. För att barnen ska våga 
gå till skola och sina aktiviteter, kan barnen behöva extra försäkran om att den hem-
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komna föräldern verkligen är hemma också när de kommer tillbaka hem. Viktigt att 
trygga barnet i att föräldern finns kvar, när barnet kommer hem igen, liksom också 
under och efter insatsen. Innebär att också avskeden, att säga farväl till varandra, be-
höver genomlevas, även om de blir känslofyllda, inte minst för de vuxna. Den hemma-
varande vuxne förväntas både kunna hantera sina egna sorgereaktioner och barnens 
reaktioner. Det kan kännas lättast att soldaten bara ”smiter” iväg tidigt på morgonen, 
men riskerar skapa onödig oro och otrygghet för familjens yngsta.

Mellantiden – första och andra perioderna av leave – under 
Tiden mellan de båda perioderna av leave talas om som transportsträcka från anhö-
rigas perspektiv därhemma och ur soldatens perspektiv som den verkliga perioden 
för operationer; nu sätter det verkligen igång. Kommunikationen mellan soldaten och 
dem därhemma är nu avgörande för hur tillvaron upplevs och hur fortsättningen kan 
bli. Även när barn inte vill tala i telefon eller videolänk med den frånvarande föräldern, 
så är här viktigt att barnet får höra att föräldern vill ha kontakt, undrar hur barnet har 
det – bryr sig om sitt barn. Systemen därhemma ned hemmavarande anhöriga och de-
ras nätverk formerar nu om sig, skapar nya rutiner och förhållningssätt anpassade till 
varandra och andra som sluter upp. Visar sig inte alltid vara de som sagt att de skulle 
finnas där utan överraskande blir det ofta helt andra som sluter upp; det nya öppnar 
upp för andra möjligheter. Denna mellanperiod är troligen den längsta frånvaron eller 
lika lång som den sista före hemkomsten (kan vara tvärtom). Även om andra perioden 
av leave också är efterlängtad, blir den till ännu en påminnelse om vad som saknas där-
hemma och förstärkande längtan efter att insatsen snart ska ta slut. Vid andra leave 
omtalas soldaterna inte lika ivriga om att återvända tillbaka till insatsområdet som 
under första perioden av leave. Nu får inget hända, snart är det över. 

Tillvaron på campen och i insatsområdet 
Nedan först om resan till och från campen, därefter ett citat om att vara inne på cam-
pen.

 – I Afghanistan kändes det lite mer pirrigt än det gjorde i Kosovo men 
eftersom jag vet hur den personalen som kommer ner jobbar, så är faran 
minimal faktiskt. Jag tror, att det är lättare att bli påkörd och skada sig 
härhemma. Man kommer till en jättestor tysk bas, där kläs man på med 
kroppsskydd och rubbet, sätts i en i stort sett sluten låda och sen körs du 
till campen. Så gör du avstigning och då befinner du dig inne i campen där 
du gör ditt jobb och nästa gång är det samma sak igen; Armeras. Förflyt-
tats. Kläs av. Förflyttas till flygplatsen. (Utlandsveteran, man).

– En vanlig dag inne på campen var att man steg upp alldeles för tidigt 
på morgonen. Chefen var morgonpigg, tyckte om att äta frukost. Vi job-
bade ganska mycket. Vi hade det inte lugnt så vi hela tiden kunde träna, 
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utan vi jobbade. Det var mycket jobb. Det var alltid något man skulle 
göra. Blev lite stressande på det viset. Man kunde aldrig ta en förmiddag 
ledig riktigt. Dagen före gick vi igenom vad vi skulle göra dagen efter. Då 
bestämdes när vi skulle upp och skulle vi då åka utanför campen, då var 
det ju självklart, då var det inget att snacka om, men det var när vi inne en 
hel dag, då jag tyckte det var lite störande, att man inte kan välja när man 
kan stiga upp då. Jag kan nog räkna på mina 10 fingrar de dagar jag fick 
sovmorgon. Julafton fick jag sova hur länge jag ville på. Vilken julklapp 
[skrattar]. (Soldat/utlandsveteran, kvinna)

När det gällde FS 24 var uppdraget annorlunda än vid tidigare insatser i Afghanistan 
(se Rapport I).

 – Folk var stressade över att de inte fick något att göra. Många åker ju 
ner till Afghanistan med inställningen att de ska rädda världen eller att 
de skulle få sitt livs äventyr eller att de skulle, vissa ville säkert hamna i 
strid också – pröva sina vingar och allt det där. Men det har jag varit i det 
tidigare. Jag har gjort det där. Det är ungdomsfasoner, det där att pröva 
sina vingar om de bär. Det var bara att sitta lugnt i båten. Men framför allt 
de yngre, de kunde tycka, att cheferna var dumma: – Varför får vi inte gå 
in i den byggnaden, vi vet ju att det finns fiender där och där? Vi kan väl 
gå in och gripa dem? Ja, det kan vi göra, men det är inte vårt jobb. Det är 
den afghanska polisen som ska göra det, det är inte vår uppgift längre. 
2010 var det din uppgift men det är inte det längre. (Soldat/utlandsve-
teran, man)

En pappa till ung men mycket erfaren soldat/utlandsveteran berättar: 

 – Det händer inte så mycket. De är tränade på att ingripa och de fick inte 
gör något. FS 24 har en annan inriktning. Tidigare skulle etablera sig i tali-
ban områden och då blev de ju beskjutna. Då blev det kontakt. Nu agera 
vi bara på Afghanstans armés och polisens order. Sonen säger, att gub-
barna blir rastlösa. De väntar på att något som ska hända. Det jobbigaste 
är korruptionen – de vet aldrig vem de kan lita på. Sammantaget säger 
han, att han tycker att de har hjälpt många människor med det som de 
gör därnere. Han åker inte för att kriga, han åker för att göra en insats för 
människorna – inte för att döda någon. Göra skillnad, säger han. Första 
gången när han var nere, så skrev han om deras vinter och hur kallt det 
var, att folk frös ihjäl. Stora djurbesättningar hade inget att skydda sig 
och de hade kört ut filtar, mat och medicin. Det brukar jag framföra, när 
någon hoppar på mig och ifrågasätter de svenska insatserna. Samhället 
där behöver stabiliseras och de kan inte göra det själva. 
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Det fanns flera skäl till varför berättelserna hem om FS 24 insatsen inte blev så varia-
tionsrik (se också Rapport II om kommunikationen):

 – Vi hade otroligt lugnt. Det är som om vi pratar om två olika länder, när 
vi jämför med när vi var där för två år sen. Vi ska nu ha en mer tillbakadra-
gen roll. Det blev lugnare och lägre risk för strid. Vi var ganska rutinerad 
patrull. De som varit iväg förut hade med sig sina tidigare erfarenheter, 
de kunde säga: – Kan vi verkligen vara här? 

Det blev fruktansvärt tråkigt. Jag kom att få sitta i en bil och vänta och 
vänta. Hade alltid med mig en bok om det var tillräckligt ljust för att läsa. 
Vi spelade kort i bilen. Jag är nog annars rätt bra på att ha långtråkigt men 
det kunde bli konstiga diskussioner när man sitter och har tråkigt. Grabb-
mentaliteten växte fram – vi blev som en familj. Hade fasta platser, visste 
hur vi ska agera. Oftast blir man kortsiktigt fokuserad, typ: ”Hoppas att 
det slutar regnar innan vi ska upp grejerna”; ”Fasingen det är lerigt där 
vi ska bo”. Man tänker inte så långt. Man är här och nu. Ibland kände det 
jätteidiotiskt, det man höll på med. Vi satt och väntade – de andra tog sig 
från den punkten till den och frågade två poliser: – Hur har ni det? Vad 
behöver ni? Vi fryser som attan och det regnar in. Då får ni be er chef om 
detta och detta. Jaha, så åkte man hem. Hela det projektet tog två dagar. 
Då undrar man vad tusan. Men sen har jag fått reda på mer, det här och 
det här, och de här och de här punkterna, inklusive hur viktigt det var, att 
poliserna inte hade stuckit iväg utan stannat kvar. Det har gjort att krimi-
nella gäng inte kan utkräva vad de vill i dessa byar och så. Jag förstod ju 
inte heller detta förrän efteråt. Det var på återträffen när CO talade. Då 
förklarade han effekterna av vad vi hade gjort under vårt halvår. Det var 
jätteroligt att träffa alla igen under helt andra former. Roligt att se alla 
som var tillbaka i sina civila jobb (Soldat/utlandsveteran, man)

För anhöriga känns det skönt att höra att det är lugnt och att soldaterna är mycket på 
campen.

– Det är mer safe för mig att veta, att han gör ingenting. Samtidigt vet jag, 
att han kommer hem frustrerad tyckandes att han spenderat ett halvår 
på ingenting. Samtidigt vill jag, att han ska åka ut, även om jag hoppas att 
han inte ska behöva det. Litar på att de klarar sig om något skulle hända. 
Eftersom inget har hänt. Nu blir man liksom: – Ja, ja, det fixar de säkert. 
Samtidigt jag tror, att det skulle vara bra för deras självförtroende, att det 
skulle hända något. Hur sjukt det än låter. Så att de känner att det här 
löste vi själva. Tänk själv om man skulle gå på jobbet och lulla och inte 
göra så mycket Det vore inte kul. (Partner, kvinna)
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Hemmavarande anhöriga känner, att de visst önskar soldaterna, att de ska få vara med 
om det som de drömt om; att också få ”spela matchen” som de så länge och intensivt 
tränats för, se Rapport I. Samtidigt är de hemmavarande anhöriga tacksamma för att 
deras anhöriga i insatsområdet, undkommer de faror som soldaterna kan utsättas för. 
Både barn och vuxna är på det klara med, att det verkar säkrare att ha sin arbetsplats 
inne på campen än att ha arbetsuppgifter som innebär att soldaten arbetar utanför. 

Emellertid, att soldaten genomför sina uppgifter inne på campen behöver inte betyda 
att soldaten inte påverkas av det som sker utanför. De som ger sig iväg ut, kan vara 
direkt beroende av soldatens egen arbetsinsats. Ett sådant exempel är den eller de 
soldater som ansvarar för att skyttesoldater och andra får rätt förberedelser, tillförlit-
liga instruktioner och fungerande planer inför uppdrag, liksom att fordon och övriga 
utrustning fungerar när de ger sig ut. Dessa soldater, placerade i olika funktioner inom 
campen, berättar om stress och press. Inget får gå fel, och om så skulle ske, är och ska 
de vara redo de redo för åtgärd. 

– Jag vill inte ha slarvat med något så att någon annan ska råkar illa ut och 
det tänkte man extremt mycket på där. När de tar ett fordon och något 
händer under vägen. Då står de ju still och då är de ju ännu mer utsatta. 
Så jag tänkte jag måste fixa det här och man gör sitt bästa för att få det 
fixat. Man gör så mycket som möjligt plus lite extra. Man har ett ansvar 
där man aldrig kan se slutet. En skyttesoldat, när de har varit ute så har 
de återhämtning och går på allt vad som finns på campen. Sen står de och 
väntar på nästa grej de ska ut på. Ibland dröjer det en vecka innan de ska 
iväg igen. Tekniker har alltid något att göra. (Soldat, utlandsveteran, man)

Också hos dessa soldater, se ett exempel ovan, uppstår stressreaktioner. Placerade 
inne på campen, eller var de nu befinner sig, kan de känna sig direkt inblandade i sol-
datkamraters aktioner utanför campen. Anhöriga hemma undgår ofta dessa koppling-
ar, inte minst därför att vare sig Försvarsmakten eller soldaten själv, berättar särskilt 
mycket för soldatens anhöriga om hur förbanden organiseras och hur olika funktioner 
är ömsesidigt beroende av varandra. Särskilt om och när soldaterna invaggat sina an-
höriga i trygghet genom att säga att soldaten ”bara” ska befinna sig i trygghet inne på 
campen (Se Rapport I och II). 

Reaktionerna på det som soldater varit med om i insatser, kan komma långt senare. 
Också för dem som utåt sett inte verkar ha varit direkt inblandade i strider och inci-
denter, men som i allra högsta grad varit direkt påverkande utvecklingen. Det kan vara 
befäl som fattat avgörande beslut liksom soldater som samlat in och bearbetat under-
lag för befälens beslut, se nedan:

– Man är ju med i en process där man får lämna underlag som påverkar 
väldigt mycket, kan man säga. Det är lite som att lägga ett pussel, det jag 
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har sysslat med, eller vad man ska säga, att komma fram till bra besluts-
underlag om vad som ska göras. Jag har varit med i stora planeringar som 
berör tusentals människor i princip, jag har varit delaktig. Inte för att jag 
tagit besluten, men jag vet ju, att det jag har sagt har påverkat väldigt 
mycket hur man har gjort saker och ting, alltså de vanliga soldaterna, 
eller ”vanliga” – skyttesoldaterna, hur de har gjort jobbet och vad de 
gjort för något. Det har varit starkt påverkat saker och ting det som jag 
varit med och planerat vilket är roligt. Jag har ju varit väldigt involverad i 
hur man angriper eller hur man söker skapa säkerhet i ett visst område. 
När man åker som skyttesoldat så är det mer att man uträttar det man 
blir tillsagd. Detta är en mer kreativ del – det är roligt, det var ju det. Det 
hände ett antal gånger att det blev strid och vid ett tillfälle var det en kille 
som blev [allvarligt skadad]. Jag satt i, vad ska man säga, ett kontrollrum 
där allt synkroniseras, vilka order som ska ges; helikopterresurser, sjuk-
vård och liknande. Då är man involverad i det på ett sätt, men inte där på 
plats i den situationen. Det är liksom stressigt på ett sätt, men själva den 
situationen är egentligen inte mer stressig än när man övar detta – saker 
och ting händer. Man är i ett rum och det du får in är text i princip och det 
du levererar ut är text. Det är inte som för dom som är ute – det är en helt 
annan grej. Det är relativt likt övning men samtidigt om någon [allvarligt 
skadad] så påverkar det en själv mycket mer än om det hade varit en öv-
ning så att säga. För min del var det inte överdrivet mycket att göra under 
den incidenten. Jag var med och hjälpte till och hanterade UAV-resurs [vi-
sar med handen något som svävar uppe], det som folk kallar drönare. Jag 
såg till, att den fanns på plats och så. Så för min del i detta är det ganska 
så enkelt. Så är de dem på plats som använder den och pratar med dem 
som kör. Jag ser bara till att få dit den på plats. När jag själv har kontakt 
med skyttesoldaterna är när jag håller presentationer inför att de ska åka 
ut. Första missionen jag hade denna uppgift, var jag lite grön på det, även 
om jag hade jobbat med det innan men inte extremt mycket. Det är också 
en utmaning. Man sitter med rätt mycket information och det gäller att 
dela med sig av rätt typ av information till rätt personer. Det är ganska 
lurigt, det kan det vara det, vilka detaljer man ska ta med och så vidare. 
Det är egentligen det, skyttesoldaterna ser av mig och så när de lämnar 
in rapporter om det var något som var konstigt eller liknande, att man 
pratar med dem, om man tycker att det är något eller man vill ge feed-
back på hur de skriver saker och ting. Det är väl det egentligen. Jag tror 
inte heller de har så stor koll på det egentligen vad arbetet innebär – vad 
man gör. […] Mina största stresspåslag det var ju att fatta rättbeslut eller 
lämna rätt information så man inte riskerar att ngn annan utsätts för fara. 
En annan typ av stress. Och också för dem som fattat besluten. Det är en 
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annan typ av stress och miljö och den biten som också Försvarsmakten 
kan behöva lyfta. Jag märkte det inte alls då. Det är väl snarare något man 
reflekterar över när man kommer tillbaks:  – Sa jag rätt till dem? – Hade 
jag kunnat göra något som hade kunnat förändra liksom för någon?  – 
Den killen som blev svårt skadad, när det skedde då i det område de gick 
in i, hade jag kunnat påverka det? Eftersom mitt arbete handlar om att 
ge dem rätt information och göra bedömningar innan de gick in i ett om-
råde. Jag kan aldrig göra något åt vad de gör i stunden, när de är där, men 
före. Jag har förberett dem så gott jag kan – jag kan inte veta allting och 
kan inte säga allting heller. Bara för jag säger en sak och det visar sig vara 
helt annorlunda så betyder det inte, att det jag har sagt har varit fel. Det 
baserades ju på den information jag haft då. Man har med sig det: Jag 
vet inte riktigt exakt vad jag sa när de gick in där, innan de gick in. Det är 
en sån grej man kan reflektera över i efterhand och det ligger liksom hela 
tiden och maler på.  Alltså det jag vill säga är att det finns också denna 
typ av befattningar, inte bara mitt område utan också dom som är med 
och fattar beslut, som säger ni ska göra det här, ger order. Man utsätts för 
en annan typ av stress där. Den typen av stress behöver Försvarsmakten 
också informera anhöriga om, att det finns denna typ av stress också. 
(Utlandsveteran, man)

Ovanstående utlandsveteranen menar att det är viktigt att anhöriga får veta mer om 
hur olika arbetsuppgifterna och arbetsvillkoren är inom ett förband liksom hur de 
hänger ihop – organisationen. Försvarsmaktens anhörigträffar verka innehålla infor-
mation som huvudsakligen utgår från skyttesoldaterna. Deras arbete och arbetsförhål-
landen är mycket viktigt och ska informeras om, men inom ett förband finns så många 
andra funktioner som också kan behöva informeras om, inte minst som dessa blir fler 
och fler. Dessutom, även om insatser talas om som lugna ur svenskt förbands perspek-
tiv, saknas inte händelser i insatsområdet som på grupp och/eller individuell nivå kan 
upplevas allt annat än fridfulla.

– Det var lugnare för vår del senaste gången jag var nere, för vi var inte 
ute i områdena där det var farligt att vara, men det var inte särskilt jät-
temycket lugnare i sig. Alltså de afghanska människor som jag jobbade 
med, deras säkerhetsstyrkor, dom, när de dör och bli skadade, det note-
ras inte i svensk media, det rapporteras inte hem till Sverige. Jag tror inte 
man tänker på det så mycket på det sättet, inte mycket och dom utsattes 
ju för grejer, en hel del faktiskt. när vi var nere och även nu … (Soldat/
utlandsveteran, man)

Det som berättas om behöver också sättas i relation till sina unika sammanhang. De 
flesta soldaterna i FS 24 hade varit ute tidigare. De kan antas vara i riskzonen för att 
den nya insatsens upplevelser triggar igång minnen från tidigare insatser och att detta 
påverkar hur de reagerar i nuet.  
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– Det är nog mest skyttesoldaterna som utsätts för kumulativa stress. De 
är där ute och gör ett jobb där de har djävligt hög anspänning hela tiden. 
De vet, att de kan bli beskjutna. De kan gå på en IED eller var det nu är 
och då kan i vissa fall striden, om de blir påskjutna och de måste skjuta 
tillbaka, i viss mån vara befriande, för då lösgör du dig från de där spän-
ningarna och liksom den där kumulativa stressen som du byggt upp, den 
får ju då kanaliseras i en våldshandling, en handling som du är utbildad 
för att hantera. Det är nog värre för den där soldaten längst där ute, att gå 
med den här stressen och den byggs upp och byggs upp. Det händer ing-
enting för oss som går inne på campen. Vi har inte alls samma stressnivå, 
vi har en normal kontorsstress, och den kan också vara stressande. Det är 
inte normalt att sitta i en 400 meters kvadrat heller och arbeta där. Men 
det är väldig skillnad på vilken uppgift man löser och vad man är med om 
under en insats. (Utlandsveteran, man)

Det är naturligt att förvänta sig stressreaktioner efter en traumatisk upplevelse, men 
det är också naturligt med stressreaktioner efter flera lågintensiva och långvariga på-
frestningar (Weibull, 2012). Detta kan också alla inblandade behöva känna till, såväl 
soldaterna som deras anhöriga och familjernas omgivningar. När det inte skrivs eller 
hörs om några dramatiska händelser i insatsområdet, och det som syns på bloggar och 
besättas från insatsområdet leder till tankar om semesterlikande förhållanden, kan 
hemmafronten börja undra, se nedan, vad som egentligen är på gång och ifrågasät-
tande om meningsfullheten växa fram eller bli förstärkt.  

Under tiden på hemmafronten
Under denna period mellan två leave, vanligen den längsta, börjar nya vanor etablera 
sig hemmavid. Anhöriga prövar och utvecklar nya lösningar och intressen. Partner kan 
ha börjat orientera sig utåt, söka nya kontakter och återknyta kontakt med nygamla 
vänner. De kan också ha funnit att de behöver söka stöd i sitt nätverk eller i kontakt 
med Invidzonen eller Soldathemsförbundet. Några har också sökt och fått stöd genom 
den lokala hälso- och sjukvården. De flesta har stöd i den utvidgade familjen t.ex. av 
far- eller morföräldrar eller syskon. Grannar kommer till hjälp. 

Många av de hemmavarandes dilemma är att de är vana att klara sig själva och mer 
därtill. De är ovana att be om hjälp och gör det ogärna. Andra behöver erbjuda sig 
aktivt, inte bara säga ”du vet var vi finns om du skulle behöva”. Sådana erbjudande 
kommer inte den stolta partnern därhemma anta utan här behövs mer direkta inviter 
och aktioner.  Samtidigt arbetar de hemmavarande partners vanligtvis i kvalificerade 
och krävande yrken, pendlar, lämnar och hämtar barn på förskola och skola, håller 
kontakt med skolor och andra i barnens nätverk, tar hand om hus och hem, trädgår-
dar, fordon, husdjur och träder in som representant för familjen var helst så behövs 
samtidigt som de tränar och söker skapa egen tid som tals om som viktigt för det egna 
välbefinnandet.   
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Samspel soldat – hemmavarande anhöriga
Perioden påverkas i allra högsta grad av vad som växer fram i kommunikationen mel-
lan soldaten och de hemmavarande, se Rapport II. Det finns många sätt att trassla till 
det i samspelet genom att inte lyssna på vad som sägs av den andre, utan tolka in mer 
eller annat än vad som menats av avsändaren och låta sin fantasi fara iväg. Å andra 
sidan finns minst lika stora möjligheter att med användning av olika former av kom-
munikation (bilder, inspelningar, texter, samtal på sociala media, telefonledes och per 
post) hålla vid liv relationer, ömsesidiga projekt och berättelser om vardagen i sort och 
smått, det mesta om hemmafronten och valda delar från krigsfronten. De sociala me-
dierna kan både lugna ner och jaga upp de involverade, liksom kontakter på annat sätt 
med den egna soldaten och andra soldater och anhöriga med anhöriga iväg. Vad som 
sägs och hörs jämförs och de inblandade gör därhemma respektive under insatsen kan 
bli mer genomskinligt genom FaceBook-inlägg och andra sociala medier än vad avsän-
darna kanske tänkt sig. Tränas det bara och ses på film hela tiden på insatsområdet? 
Bloggar och andra sociala medier ger sken av dominerande sociala samvaro eftersom 
det är detta är det som är möjligt att publicera utan att avslöja för mycket eller bryta 
sekretess. Är det detta vi sliter här hemma för, säger de anhöriga hemma, medan vi 
sliter för att de är iväg? 

Samvaro och intimitet – kärleksrelationer
Berättelserna om män och kvinnor som sover i samma rum, delar duschar och hela 
tiden är tillsammans, riskerar fantasier att växa hos ensamma partners därhemma. 

– Jag har frågat honom. Jag kan tänka mig själv att åka som kvinna och 
leva så nära varandra, bo i tält en vecka och så där. Det är väl jobbigt för 
alla. Han har inte sagt så mycket om det. Han nämnde något om att de 
duschade tillsammans, allihop, inte tillsammans så för de har ju skynken 
och så, det var där jag började reagera på det, men, ja, det är väl så i 
krig. Men sen är det ju så att andra pratar och de säger att de kommer 
så nära varandra i det dom gör, de lever nära varandra och de utsätts för 
saker och de kommer att bli vänner för livet. Och det kan jag känna, att 
det kommer jag aldrig att förstå. Jag kommer aldrig ha de här vännerna, 
som han har och det är det som jag är rädd för – att vi aldrig kommer 
förstå varandra där, att vi kommer leva olika liv. (Hemmavarande anhörig, 
kvinna)

I drömmarna tar känslor över samtidigt som det vakna jaget har förnuftiga svar:

– Jag hade mycket mardrömmar om att han dog och blev skjuten. Spräng-
des. Att han lurar mig, att han hittar någon annan. Det räckte med att 
han ibland sa något om hans närmaste som skyddar honom – det är en 
soldattjej, hon är jättegullig. Jag har träffat henne. Det räckte mad att han 
nämnde henne så drömde jag mardrömmar om att de träffades och att 



93

han ringde och sa att han var tillsammans med henne. Det var egentligen 
småsaker som triggade igång detta. Komplicerat, det är ju hon som ska se 
till att han överlever. (Hemmavarande anhörig, kvinna)

Också partners till kvinnorna bland soldaterna, kan undra och oro sig över konkur-
rensen inom truppen. I nedanstående samtal kommer också upp, att vare sig i förbe-
redelser för soldaterna eller i informationsmaterial nämns något om kärleksrelationer 
eller om sexuellt samliv, eller bristen på sådan, i samband med insats. I nedanstående 
deltar jag med frågorna i parets samtal. Det är kvinnan som är soldat och mannen, den 
hemmavarande:

– Här är min kvinna bland över 90 % män i den här situationen – natur-
ligtvis finns det en viss tanke om sånt också. 

– Att du är rädd att hon kan få nya relationer?  

– Ja precis. Man får den tanken att man lever i en bubbla där borta och 
umgås väldigt tätt där och långt ifrån hemma och långt ifrån längre kär-
leksrelationer. vad det nu kan vara – sådana saker finns det inte någon-
stans i något material om.

– Inte i förberedelserna?

– Nej. Nu har jag gjort det här några gånger så jag håller mig nog, vi har 
pratat om det. Jag håller mig ganska mycket för mig själv – för jag är den 
personligheten. Jag kan fixa det här med dusch och det. Jag tar jag min 
egna stund och det är lugnt och skönt, fantastiskt gott. Där tar jag mina 
stunder av ensamhet och lite stillhet. Ska man åka med får man inordna 
sig i det här livet. Det går inte att gå igång känslomässigt där, det tar så 
mycket energi. Jag får göra mitt bästa och vara en god kamrat med den 
jag delar logi med. Där finns en respekt mellan kvinna och man, det är 
det.

– Det tror jag också – vuxna människor beter sig ju inte hur som helst – 
det jag tänker på är ju mycket att det är många stunder runt ikring och 
det finns ju – man är inte alltid i tjänst liksom – så det klart att det finns en 
hel del tankar om det då och det är som du säger: varför partas det inte 
om detta? De är ju vuxna människor med behov av både det ena och det 
är andra som är borta länge och det måste ju naturligtvis – det känns som 
en sådan punkt man bara lämnar vid sidan om man pratar mycket om allt 
annat runt ikring men just de sakerna finns ju inte med någonstans För då 
kan man ju undra om det är något man snackar om, som man kommer 
överens om, det här håller man för sig och inte delar med sig utåt utan 
något man håller inom gruppen. 
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På min fråga om kärlek på mission, får jag svar om att den är ”förbjuden och inte för-
bjuden”, som en utlandsveteran uttryckte det. 

– De flesta har uppfattningen att det inte är lämpligt, att det kan uppstå 
situationer så man gör felbedömningar och det är många som jag job-
bar med, som menar att det inte är okay. De som blev tillsammans, de 
berättade ju inget förrän de kom hem, men det gick ju rykten. [skrattar] 
(Utlandsveteran, man)

I berättelserna om missionserfarenheter ingår dock att soldater blir kära i varandra:

– Det märks direkt – det är så litet, det där kan man inte dölja, det går 
inte. Det är sagt något i vår stående order att något fraterniserade får 
inte förekomma. Och det gjorde det kanske inte. Det dom gjorde som 
blev kära, de gick och anmälde till chefen: – Vi har blivit kära, vi är ett 
par. Då är det chefens beslut vad som händer sen. Ingen som hade några 
problem med det. 

Såväl inom missionsområdet som hemmavid under perioderna av leave hemma, kan 
nyförälskelsen blomma, som för ett ungt par:

– Vi träffades under tiden han var där nere, så det blev lite så, när han var 
hemma på ledighet, så träffades vi och sen så hade vi en relation och så. 
Vi träffades alltså på hans leave, när han var hemma. Jag vet inte om det 
var två eller tre veckor han var hemma, så åkte han iväg några veckor och 
så kom han hem igen, sen åkte han ner en sista gången och så kom han 
hem till sommaren – för alltid. Det var väldigt påfrestande att ha någon 
så långt borta och det tyckte han också. Han ville bara hem. Samtidigt 
hade han ett jobb som han var tvungen att fullfölja därnere. Så han tyckte 
det var väldigt jobbigt. Det var frustrerande. Jag gick ofta hemma och 
väntade på samtal. […] När var det han som ringde, då släppte man alltså 
allt. Det var skönt när han ringde hem och berättade att han mådde bra 
och sånt. 

Hon var ingalunda främmande för den militära kontexten, själv dotter till en militär, 
och också intresserad av det militära för egen del. 

I relationer där soldaterna känner sig osäkra, och hellre kanske inte får partners fulla 
stöd i insatsdeltagandet, kan soldaterna finna anledning till att oroas över vad som ut-
vecklas därhemma. Paradoxalt växer oron än mer om partnern visar allt mer självstän-
dighet och, se nedan, börjar ta kontakt med nya personer. Soldater, långt hemifrån, 
kan bli misstänksamma och visa svartsjuka, om den hemmavarande partner säger sig 
ha umgåtts med en person som soldaten uppfattar som konkurrerande om partners 
uppmärksamhet och kärlek. En partner berättar om att hon samtalat med en manlig 
vän som fungerat coachande för henne:
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– Allt var egentligen till [soldatens namn] fördel för jag blev mindre arg 
på honom och började förstå honom bättre och se det på annat sätt. När 
[soldatens namn] då i stället blev svartsjuk på det. Det gick ju inte att 
prata om det. Jag kunde inte förklara det så att det blev något positivt i 
det – det blev bara svartsjuka. Han var inget hot mot [soldatens namn] 
utan en vän och bollplank. En av de få som inte värderade så mycket utan 
bara gjorde så jag fick tänka efter – vad tycker jag egentligen? Men det 
gjorde också att jag blev mer självständig. Det var kanske det som [solda-
tens namn] märkte och han trodde jag hittat någon annan. Egentligen var 
det bara så att jag kunde hantera det här själv lite mer. Det var inte för att 
jag träffat någon annan eller så.  Det var vad jag trodde skulle underlätta 
för honom. Han ville ju inte att jag skulle ringa och vara ledsen. (Hem-
mavarande partner, kvinna)

Samtidigt uttrycker hemmavarande kvinnliga partners utarmning när det gäller att 
alltid bara umgås med kvinnor och inte ”få” umgås med män.

– Så har det varit ganska jobbigt, att bara ha tjejer och kvinnor runt sig 
hela tiden. Det är sånt tjatter. Och det är så mycket kärleksproblem. Pro-
blem med det ena eller det andra. Jag har verkligen saknat sällskap av 
killar. Inte så att man ska ha sex med dem – inte på det viset. Bara en 
mans sällskap, gå ut och äta med en man, ha en diskussion. Och upp-
märksamhetsbiten saknar man. Bara gå ut och få uppmärksamhet – en 
komplimang. Som många känner men ingen pratar om – man saknar den 
här biten med intimitet. Närhet och sex och allt sån […] Det har jag och 
min väninna förfärats av att upptäcka hos oss själva. Vi är egentligen inte 
intresserade av någon annan än våra egna killar – vi vill inte vara med 
någon annan – men när vi ser någon annan så är vi [visar storögdhet] – 
som djur – ingen av oss har väl aldrig varit utan sällskap så länge – riktigt. 
Ja på ett annat sätt. Det har jag sagt honom. Man är inte blind – du kan 
se en kille – du kan se en snygg tjej också men man är ju intresserad av 
dem som person för man är inte kär i dem men man kan ändå tänka: – Oh 
vilken snygg kille – hångel hade inte varit fel. Men man vill inte ha per-
sonen i sig men man saknar det och man ser en snygg person. Det känns 
lite skamligt att erkänna, det måste jag villigt erkänna, men samtidigt, 
jag är inte den enda, så det verkar ju inte vara så att jag är galen för det. 
Det borde belysas – att det är normalt och inte så allvarligt att reagera 
så. Fast jag – vet inte. När jag pratade med [soldatens namn] om att jag 
är inte blind för att du är i Afghanistan och jag sa: – Du saknar väl kvinnor 
precis som jag saknar män, inte att vara med dem fysiskt, men att ha som 
sällskap. Då sa han bara: – Jag saknar inte kvinnor – jag saknar dig. (Hem-
mavarande partner, kvinna)
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Det som hörs, är att många känner sig ensamma, övergivna och ropar efter uppmärk-
samhet liksom kontakt både fysiskt och psykiskt.

Ensamhet kan förbytas till överraskande gemenskap
Hemmavid kan det ha blivit annorlunda än vad man tänkt sig när soldaten givit sig i väg 
på insatsen. Vänner och anhöriga som hade förväntats finnas till hands, kan komma 
bli till besvikelse för hemmavarande anhöriga medan andra överraskar med stöd och 
kontakter. Vän- och släktkrets kan vara vana vid att se den hemmavarande partners 
som starka och att de brukar ordna och fixa för såväl sig själva som andra, så också 
när de blir lämnade under insatsperioden. Detta kan bli taget alldeles för givet. Hur 
partners och andra av de närstående svarar på förändringarna och vad som utvecklas 
i det inre övergång (se om transitionsteorin i särskilt kapitel) går inte att förutsäga. 
Reaktionerna kan överraska, också dem själva. En i militära sammanhang mycket erfa-
ren hemmavarande partner berättar om hur det blev under vintermånaderna medan 
maken var iväg:

– Då tyckte jag det är väldigt mörkt om kvällarna. Jag mår ont av mörker. 
Tyckte att det var jättebesvärligt. Kom hem från jobbet vid 16-17-tiden 
och bara satte mig i soffan. Där blev jag sittandes. Den perioden var be-
svärlig. Jag gick in på Invidzonens sida och blev så deprimerad av allt 
jag läste där. Det är mest om ensamheten, om att ”Jag är orolig för dom 
där nere” eller att ”Jag tycker, att de ska komma hem”. Många drar sig 
tillbaka på vintern – som att gå i ide. Så jag satt där ensam. Han i Thai-
land [utlandsveteran] skrev ofta och frågade om hur det var. Och grannen 
därhemma hon har bjudit in mig många gånger och sett mig, mest av alla 
härhemma. På lördagen hörde hon av sig:” – Kom in och ta ett glas vin, 
ser om det lyser i fönstret och ingen bil på gården”. Så hade jag skrivit på 
FaceBook att jag skulle hugga ved för att jag frös, då sa hon: ”–Häng med 
på Sumba ikväll?” Jag tänkte, jag kan väl inte dansa Sumba, men ja, jag 
följde med. Det var hon som fick mig till det, två gånger i veckan. Kör ett 
annat pass på lördagarna. Hennes förtjänst kan man säga. Det är kon-
stigt, alltså. Dom man trodde skulle ringa och besöka en, de gör det inte.  
Det blir andra som gör det. Jag är inte sur på att de inte har gjort det, de 
kan inte tänka på mig hela tiden, men de som gjort det – jag hade inte 
trott, att det var dom som skulle göra det. (Partner, kvinna)

Dels överraskades denna partner av att den person som bodde närmast, hennes gran-
ne var den som mest kom att bry sig liksom personer långt bort i hennes nätverk, som 
hon annars inte haft uppmärksamhet på, och särskild andra med erfarenhet av insats-
deltagande. Dels överraskades hon av sin egen handfallenhet, hur lätt det var att bli 
sittandes, fattig på initiativ därhemma, och hur det kunde vända när hon blev sedd och 
andra hade omtankar om henne. 
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En annan partner såg till att riskera hamna i dylik situation genom att hyra ut en del av 
bostaden: 

– … min kompis, hon var så trött på sin trånga uthyrningsdel, trångt utan 
dusch, så hon ville ju verkligen flytta och då kom vi på att vi skulle passa 
på under tiden han var borta att hon hyrde in sig, för att det skulle säkert 
också bli mycket roligare för mig medan han var borta. Jag hade ju henne 
där då när han var borta – det underlättade jättemycket – kunde i alla fall 
finnas någon som man kunde umgås med och när man inte var på det 
bästa humöret.(Partner, kvinna)

Liknande blir det för de partners där någon anhörig flyttar hem till familjen under 
insatstiden, egentligen främst med tanke på barnen, eller att familjen anställer en au-
pair, som allt mer kommit att bli vanligt när det också politisk underlättas med skat-
teavdrags för hushållsnära tjänster (se Elden och Anving, 2016). Känslan av ensamhet 
minskar samtidigt som nya möjligheter för att balansera arbete och familj öppnas.

Andra leave
Nu börjar slutet av insatsen att skönjas, även om det fortfarande är mycket kvar. Solda-
terna som tidigare helt varit inriktade på att komma iväg och knyta an till soldatkam-
rater inom det militära systemet, börjar vända sin orientering hemåt. Men nu har de 
varit hemifrån länge och till fullo kommit in i livet på campen. Just nu är deras hemma-
tillvaro i insatssammanhanget. Snart blir det dags att börja släppa taget utan att för 
den skull tappa skärpan och fokus i missionsuppdraget. Närmast väntas en andra pe-
riod av leave, kanske två för dem som av olika skäl valt tre hemresor. Sen nästa gång, 
handlar det om att återvända hem för gott eller till nästa gång…

 – Sista leave-n – det var helt som vanligt. Det kan vara att det byggs upp 
så mycket förväntningarna på leave, att man ska fara iväg och göra så 
mycket. Men, varför ska vi fara iväg när vi inte gör det annars? Det var 
precis som vanligt. När han åkte så var det precis som, ja, det var inget 
svårt. Det har inte känts så. Han trivs med att vara hemma, bara att han 
få gå ut i garaget och ägna sig åt sitt, också. Därnere så behöver de ju inte 
tänka på mer än jobbet. Jag ser ju nu, när han varit hemma hur han, ja, 
lagat mat har han aldrig gjort, men diska och städa, men det tror han att 
jag ska sköta antagligen, för det lägger han inte ned någon energi på. Jag 
märker förändringen att han blir uppassad därnere. Det tror jag blir en 
del i arbetet – servicen. Så tyckte jag, att jag måste hoppa över någon trä-
ning, för jag tyckte inte jag kunde ge mig av fyra kvällar den veckan han 
var hemma, som jag nu brukar göra, när jag är ensam. Det måste man 
kanske också lägga om sen, när de kommer hem. Man har vant sig vid ett 
annat liv – sköta sig själv.  Men det blir inte något problem, jag hoppas att 
det inte blir ett problem, så har det varit förut också när han varit iväg.  
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det har tagit ett halvår innan det återgått till som det var tidigare… (Hem-
mavarande partner, kvinna)

Inför andra perioden av leave kan känslorna vara blandade inför hemkomst och sol-
datens besök, beroende på vad som utvecklats i samspelet i första leave-n, se ovan, 
och framför allt var som utvecklas sen dess i kommunikationen mellan soldaten och 
dennes anhöriga på hemmaplan, se ovan samt i Rapport II. Hemma kan ha tillstött 
komplikationer med sjukdom eller andra bekymmer. Det som har känts som eller be-
dömts bli övergående, kan ha visat sig mer långvarigt, drygt, belastande och frågan 
ställs: – Härdar vi ut med detta? 

– Två veckor innan leave-n så svajade det och det var irriterat mellan oss. 
Han tyckte också det började bli tjatigt Jag hoppas, nu att han kan ta sig 
all den egentid han behöver på leave-n. Vi har pratat om, att det blir som 
att lära känna varandra igen. Gå ut och umgås. Gå ut och äta. Respektera 
varandra. Just nu har han ganska tråkigt. Han tränar två gånger per dag, 
äter och solar – är instängd på campen. De har inte varit ute så mycket 
som han önskat, så han är ganska rastlös och uttråkad. Så han är trött på 
det just nu och vill gärna hem. (Hemmavarande partner, kvinna)

När tillvaron i insatsen inte blivit som soldaten tänkt sig, är det också lätt att frustratio-
nen går ut över de personer som soldaten känner sig tryggast med; familjen och hem-
mavarande partner. De förväntas och vill gärna lyssna på vad soldaten vill berätta men 
vill att soldaten också ska vara beredd att lyssna på dem, sätta sig in i hur de har det 
på hemmafronten och assistera i det han hinner och förmår. Tillvaron kan kompliceras 
av att den hemkommande partner inte är tillräckligt lyhörd för nya vanor hemmavid 
och inte förstår vikten av att respektera dem, särskilt nu när soldaten snart ska lämna 
igen. Händer att familjerna inklusive soldaten föredrar att under perioden av leave 
tillsammans åka bort på semester för att undvika rubbningar av de rutiner och vanor 
som utvecklas därhemma. 

Leave-n bli som en vitamininjektion i relationer och tillvaro, skapa möjligheter till ge-
mensamma aktiviteter och avkoppling för hela familjen. Det är svårt att i förväg veta 
hur familjemedlemmarna ska svara på den nya situationen när de återses. Även om 
soldaten och dennes familj varit med förr, är varje insats och skede unikt. 

 Soldaten: – Vi hade pratat lite om vad vi skulle göra, men sen ändå, att 
inte bestämma något, att inte ha något inplanerat. Sen blev det ändå så 
att vi förra veckan hade mina föräldrar och släktingar på lördagen och 
din syster på fredagen. Skönt att träffa dem, som liksom kommer i andra 
hand efter dig [till partnern], så att också de känner att de får träffa mig

Partner: – Jag ville bara vara. Det var väldig skillnad den här gången mot 
förra gången då du kom hem. Då tog det två-tre dagar innan du ens kom 



99

in i normala rutiner igen. Nu var du inne i det från första sekunden. Du 
var inte alls trött och det var inget av det där: – Nej, jag orkar inte. Inget 
sådant utan du var ju nästan så att du ville mest: – Ska vi göra det, ska vi 
göra det? Du ville göra grejer. Det förväntade jag mig inte.

Soldaten: – Förra gången kände jag lite, man ska nog ta det lugnt nu i 
början och inte stressa och jag visste inte. Man hade hört så mycket, att 
det kunde bli jobbigt, när man kom hem – lite så . Man kände, att det inte 
var värt att stressa så mycket om det fanns risk att balla ur senare – det 
var därför. Nu har jag prövat det. Jag hade inga problem förra gången.

Partner:  – Dagen efter du kom hem då och vi var ute på stan, så var 
du helt tyst. Sen sa du: – Å, folk har så himla bra, att de inte fattar det. 
Jag fick känslan av att det var mer kulturkrock för dig att komma hem 
förra gången än det var den här gången. För nu har du mer erfarenhet. Vi 
snackade om det tidigare. Du vet vad du kan förvänta dig, när du kommer 
hem och sånt. Att vi kanske kommunicerar tydligare den här gången, för 
jag vet också vad som komma skall liksom.

Således, det kan underlätta att veta lite om vad som kan utvecklas och om vilka för-
väntningar och planer som kan vara rimliga. Flera har lärt av egna erfarenheter, andra 
genom att lyssna på erfarna familjer och deras lärdomar eller utlandsveteraners tips. 
Men många, och ofta de unga paren, verkar inte alls vara förberedda på att perioder av 
leave innebär flera förändringar på kort tid och flera faser av transitioner mellan flera 
sammanhang och olika roller. Soldaten blir förälder, partner, son/dotter på nära håll 
igen. Fast hen är bara till låns en kort tid…

– Man får inte ha så höga förväntningar om vad som ska hinnas med 
under de här leave-n. Han var ju mest trött. Han ville ju bara sitta hemma 
och vila. – Kan vi inte åka, gå ut någonstans, göra något tillsammans, 
frågade jag, som redan varit hemma mycket. Han ville ta det lugnt. Jag 
har ju räknat med, att det skulle vara som vanligt, att han ville träffa mig 
och ha kvalitetstid. Men sen, ja, han ville träffa mig, men också pausa lite, 
ville ta det lugnt. Andra leave-n visste jag ju hur det skulle bli, men jag 
hade ändå tagit ledigt. Jag förväntade mig ju ändå att vi skulle göra något. 
Vi hade olika förväntningar på vad som skulle hända (Hemmavarande 
partner, kvinna) 

Också paren som tror sig ha planerat inför den kommande leave-n kan senare inse, att 
de ändå haft olika förväntningar, eller att det som i praktiken växte fram och behövdes 
för var och en av dem, inte blev som de hoppats på: 

 – Visade sig att vi inte hade samma målbild. Vi skulle ha semester ihop 
då. Jag hade gått och väntat och vi skulle åka till Spanien och jag hade 
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tänkt: – O, nu ska vi göra en massa saker, vad roligt att träffas. Vi ska prata 
– sitta uppe hela nätterna. Och så hade han bara tänkt: – O, vad skönt, 
jag ska sitta i en solstol och bara vara ifred liksom. För då hade han job-
bat och jobbat och kanske fått en ny befattning, så han var inte så säker 
som han är nu, utan det tog mycket energi för honom att vara ansvarig. 
Så när vi kom fram så låg han och läste med såna där spegelglasögon på 
sig [skrattar] och somnade på kvällarna – verkligen urkopplad. Och jag 
ville göra saker och satt och var sur för att han [skrattar] bara ville läsa. 
Jag tyckte, jag hade väntat så himla länge och när vi sen kommer dit, så 
vill han ingenting och jag kände mig jättefrustrerad. Jag upplevde inte, att 
det var så bra en tid därefter. Det var det väl inte. Vi var på olika ställe och 
anklagade varandra för olikheter – liksom så där. Men sen leave nummer 
två: Då hade vi pratat igenom om vad var det som hände, vad var det vi 
ville ha, vad var det liksom, vad var vi ute efter. Så hade vi pratat ut, om 
det vi ville med leave nummer två, då blev det mycket bättre givetvis för 
då hade vi mer liknande idéer om vad som skulle hända. Vi var hemma 
och tog det lugnt och åkte till landet och låste in oss två-tre dar – det 
var bara vi två. Det var så, att när han kom hem, så var det så, att det var 
många som pockade på uppmärksamhet. Mig hade han ju haft kontakt 
med hela tiden, men det var kompisar som han kanske inte haft någon 
kontakt med på fyra-fem månader liksom. De ville så gärna. Svårt att säga 
nej. Så var det fyra-fem stycken såna och hans mamma och pappa och 
hans syskon. Det var så många som ville ha av den tiden. Klart att det är 
svårt, att säga nej eller, att jag skulle säga, att du ska bara träffa mig. Klart 
att man kände sig lite åsidosatt – Det är jag som saknat dig mest [skrat-
tar]. Då lyckades vi balansera upp det lite bättre i vad som skulle hända 
– en OK kompromiss (Hemmavarande partner, kvinna).

För dem där kommunikationen under mellantiden börjat trassla till sig, blir andra pe-
rioden av leave en kritisk period för att reda ut den härva som kunde ha uppstått (se 
Rapport II). Det finns starka skäl till att särskilt uppmärksamma responserna i samband 
med perioderna av leave i insats-cykeln och i synnerhet den aspekt som partnern i 
nedanstående exempel tar upp.

Leave-n är för korta för att det ska gå fel

 – Han har själv sagt detta, att när man kommer hem så ska man rätta sig 
i ledet: – Du har dina rutiner och så. – Ja, jag har mina rutiner för att få 
mina dagar att fungerar, men när han kommer hem då ser vardagen ut på 
ett annat sätt. Sist när missionen var slut då åkte vi ju iväg några veckor 
för att komma hem samtidigt och bygga därifrån. Denna leave var det 
körigt. Det blev blablablabla. Tiden mellan hade vi haft så bra samtal per 
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telefon så förväntningarna var för höga. Men det blev svårt att komma 
nära varandra. Jag var på min vakt och han var innesluten. Han sa det 
själv: – Tycker du att det ska bli skönt, att jag åker igen? – Ja, sa jag, för det 
blev inte bra den här gången. Och det sätter sina spår på de efterföljande 
veckorna. Det går inte att reparera det som gått fel per telefon. Leaven 
är för korta för att det ska gå fel. Går det fel så slår det an på hela den 
nästkommande perioden med ledsenhet och frustration. Man klandrar 
sig själv. Två veckor, kunde du inte ha hållit igen?

Under tiden han var hemma, jobbade jag, men jag var hemma till kvälls-
mat. Tre kvällar var jag inte hemma. Jag valde bort en del för jag kände, 
att jag ville vara hemma. Ja, då kunde han säga, att det var skönt när jag 
var hemma och att han ville ha mig hemma. Men sen blev det inte bra i 
alla fall. Jag tror, att det var så bra under den mellanperioden. Han ringde 
mycket, det byggde upp förväntan. Men jag hade känt mig jagad på alla 
håll och kanter. Igår ringde han för att berätta, att han kommit fram och 
det var likadant som när han åkte. Han börjar med att säga: – Jag är trött, 
varit mycket att göra, det var en lång resa. Och jag bara sitter här [himlar 
med ögonen: – Och hur tror du, att jag har det? Börja inte med att gnälla 
om hur lång resan var, om hur mycket det är att lära sig och sätta in sig i.

Det finns inte, inte i de första samtalen hem, samtidigt som jag ska för-
söka få vårt liv att härhemma med barn och allt, att fungera.

– Du får ringa din mamma, sa jag, och så la jag på.

Han kan komma på senare, att det inte var det rätta att säga…

“Leaven är för korta för att det ska gå fel”, säger denne erfarne partner. Ett konstate-
rande som säger mycket om vad som är viktigt att fokusera på såväl för soldaten som 
dennes anhöriga inför och under soldatens korta besök hemma. Exemplet visar också 
hur svårt det kan vara att återförenas, trots goda avsikter och förutsättningar. På dis-
tans blir det komplicerat att reparera de sprickor som uppstått.

Nedan ett exempel på hur ett ungt par lyckas hålla sig ifrån, att aktualisera dramatiska 
konsekvenser av hur de kommunicerade och förstod varandra under pågående in-
satstid. De gav varandra frihet för att sen återförenas. Soldaten återger en hel episod:

 – Vi sa väl mer så, att det kommer bli jobbigt ”men jag ringer” (skrattar) 
liksom. Vi pratade inte om att det inte skulle funka eller något sånt. Sen 
när jag kom hem på leave så var det lite så där. Då knakade det lite och 
då pratade vi om det. Vi pratade inte om att göra slut, men vi pratade 
om vad ville ha i vårt förhållande, vad vi tyckte om varandra och vi kom 
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fram till att: 

– Ja, men, är du särskilt kär i mig? 

– Nää. 

Det var liksom den jargongen som det var då. 

– Jaha, jag är inte kär i dig, är du kär i mig? 

– Nej, jag tror inte det. 

Liksom. 

– Jaha. 

– Nähä. (tittar snett uppåt och skrattar) 

– Men vad betyder det här nu? 

Lite så där; 

– Vad ska vi göra åt det här? 

Och så sa vi, men, vi kan inte ta några omvälvande beslut nu. 

– Vi får väl se vad som händer först. 

– Jag visste ju i princip, att jag skulle börja plugga till hösten och han går 
ju redan på skolan och så där. Så vi sa: 

– Vi får låta det här vara och se när jag kommer hem, då får vi testa och 
se hur det känns då, när vi börjar på samma skola, när vi får mer gemen-
samt liv… 

För vi har ju egentligen haft två helt olika liv ett år – även om det känns 
dåligt nu och 

– ja, jag är ihop med dig, men det fanns ingen spänning kvar

Det var mest bara; 

– Jaha (uppgiven ton). 

[Ler] Nu är det jättebra [skrattar]. Det var tur att vi inte gjorde slut då mitt 
upp i alltihopa. Det hade kanske varit skönt då men jobbigt att komma 
hem sen. Men nu känns det jättebra [skattar]. Låter kanske lite konstigt. 
Det är många som gör slut när de kommer hem men för oss blev det 
tvärtom (Soldat/utlandsveteran, kvinna)
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Ovanstående är inte det enda exemplet på att relationerna under insats utvecklas i 
annorlunda riktning än vad partners förväntat sig. Flera har erfarenheten, att det är 
klokt att avvakta med avgörande beslut. Situationen med den ene på insats i krigfö-
rande land och den andra kvar hemma är annorlunda, för annorlunda för att egent-
ligen kunna bedöma något om hur relationerna fungerar eller inte, eller om hur det 
kommer bli att vara tillsammans igen på hemmaplan fortsättningsvis. Alla de olika 
förändringar och övergångsprocesser som de involverade är med om under denna tid 
och arbetar sig igenom gör skillnad. Resultatet blir mycket svårt att bedöma på distans 
varför det blir vanskligt att ta avgörande beslut inför framtiden under pågående insats. 
Men några av de hemmavarande partnerna meddelar dramatiska beslut för soldater 
under insatstiden, om önskan om skilsmässa/separation. Besluten får smärtsamma 
följder för alla inblandade men kan också få allvarliga följder för soldatens psykiska och 
fysiska hälsa liksom påverka hur soldaten fullgör sitt uppdrag. 

Separation under insats
Borta, långt i fjärran land, bunden vid åtagande och uppdrag, hamnar soldaten i an-
svars- och intressekonflikt med förhöjd stress när hemmalägret är under upplösning 
och utom soldatens kontroll och räckvidd. 

– Jag hade varit arg, men det var jag inte längre. Hade precis varit hemma 
på leave. Kände en rädsla för att min sambo skulle lämna mig. Man kan 
inte göra så mycket därnere ifrån. Det var tre veckor kvar och sen var det 
3 veckor till kvar … (Soldat, man)

Med tanke på de speciella omständigheter som såväl för hemmavarande anhöriga som 
soldaterna befinner sig i, plus andras beroende av deras kapacitet och förmåga under 
insatsen, är det svårt att säga annat än som paret ovan (i avsnittet om att ”Leaven är 
för korta för att något ska gå snett”), att insatstiden inte är den bästa, rent av olämplig, 
för de inblandade att ta avgörande beslut kärleksrelationer. Om ändå sådana behöver 
tas och om det är partner eller annan anhörigs, som ska meddela ett för soldaten dra-
matiskt beslut soldaten medan denne är i insatslandet, bör meddelandet överlämnas 
genom eller i samråd med det militära systemet, så att förbandet kan vidta lämpliga 
åtgärder till stöd för soldaten och för att säkra fullgörandet av insatsen. 

– När han åkte till Afghanistan. Då har jag sagt, att jag inte kan leva utan 
honom. Men mellan första och andra leave-n kändes det: Nej, det känns 
bättre att inte dela livet med någon annan. Och då tänkte jag, det här 
kanske handlar om att han varit och är borta. […] Men, jag kände mig 
betydelselös – inte viktig. Det fanns så mycket hela tiden, att han skulle 
på allt annat, utbildning, etc. Egentligen var jag van att vara ensam och 
trivdes med det. Men när jag inte fick någon respons [så fanns ingen fort-
sättning]. Jag var lika arg på mig, själv att jag inte behövde någon annan. 
(Partner/f.d. partner, kvinna)
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Ovanstående par är ett exempel på de par som flyttade samman under insatstiden. 
De hade tidigare haft varsin lägenhet och nu manifesterade de sin relation genom att 
flytta samman. Flytten motiverades också av flera praktiska skäl. Kanske den mest av-
görande aspekten i valet av ny bostaden, var, att denna skulle bli trivsam för den hem-
mavarande partner under soldatens frånvaro, men det blev den inte. Den hemmava-
rande partner berättar om stor saknad och längtan efter sin pojkvän/sambo. Det låter 
som hon sörjt honom så mycket att hon släppt taget om drömmen om ett gemensamt 
liv med honom. Under insatsen, inför andra leave, berättar hon för soldaten, som då 
är i Afghanistan, att de inte längre skulle vara ett par när de återses. 

Soldaten/utlandsveteranen: – Det är så mycket som jag ångrar, att jag 
har gjort och som jag inte har gjort. Jag gav henne inte den uppmärksam-
het som hon var värd. Jag prioriterade fel – jag prioriterade jobbet före 
henne. Det var nog lite av att jag alltid har velat vara bland de bästa på 
jobbet. Det gjorde, att jag jobbade både dag och natt medan kollegorna 
jobbade som vanligt – de jobbade tills de var klara. Men jag hittade alltid 
på nya grejer […] Det blir en stress. Hemma hade hon sett, att jag mått 
dåligt länge, men det har jag inte lyssnat på. Jag har inte tagit till mig att 
i det förflutna fanns det mycket som jag har varit med om, som gör sig 
påmint. 

Soldaten såväl ångrar sitt beteende som ändrar det i relation till henne. Hon berättar 
i hans närvaro:

  – Nu har du berättat. Du visade en inspelning i strid som du varit i, man 
ser inte mycket, man hör mest. Den här gången berättade du mer om vad 
som hände innan och efter, hur det kändes och så. Innan har jag tjatat 
om, vad har ni varit med om, vad har hänt? Så har det bara varit ”o så 
sköt vi lite” det var väldigt kortfattat, men nu så var det annorlunda. De 
var väldigt känslosamt, för dig också. Gick mycket bättre att förstå vad ni 
är med om. 

Separation efter insats
Också i nästa familj nedan, flyttade paret ihop under första delen av insatsen. Den 
hemmavarande partner flyttade ut både sina egna och soldatens saker ur tidigare lä-
genheter och in i en gemensam bostad. Inte helt sällsynt bland de unga.

– Jag packade iordning och städade ut den gamla lägenheten och fick 
den uthyrd och ja, jag får ju ta hand om det som han skulle gjort. Men 
det var ju inte heller: – Kan du ta hand om det? Gör du det? Det var mer 
en självklarhet att jag skulle göra det och det bidrog ju också till en del 
tjafs. Man blir sur och så säger man: ”– Du tackar ju inte ens för att jag 
tog hand om allt eller är tacksam för det.” Javisst, jag fick ju möjlighet att 
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bestämma. Jag bodde ju där, blev mitt hem. När han kom hem på leave-
n, hade han ju aldrig bott där förr. Så det kändes väl inte lika mycket som 
hans hem, inte lika mycket. Han hade ju inte gjort iordning eller ens bott 
där. […] Nästa gång han kom hem på leave så hittade vi på saker och det 
var inga konstigheter. Det märktes klart att det var svårare för honom 
att ställa om den gången för då hade han varit borta väldig länge. (Ung 
partner, kvinna)

När soldaten återvänder till sommaren är de tillsammans nästan lite väl mycket, allt 
görs av dem båda tillsammans, han följer också med när hon ska träffa sina väninnor. 
Sen åker de på långsemester och allt känns bra, men när de återvänder hem, flyttar 
veteranen helt överraskande ut utan att egentligen ha någon ny bostad att flytta in i. 
Paret fortsätter umgås och hon förstår vare sig vad som hänt eller vad hans budskap 
egentligen är. Han är förändrad. Har slutat träna och släppt mycket annat som tidi-
gare varit viktigt för honom. Deras nuvarande relation är svårbegriplig för henne. Hon 
undrar om något kan ha hänt honom under insatsen, som inte var den lugnaste. Han 
har inte berättat, kanske det kommer. Den unga partnern deltar i forskningen troligen 
också för att söka förklaring till vad som kan utvecklas både för soldaten själv och i rela-
tion till sina anhöriga. De anhöriga märker att något hänt eller håller på att hända, för-
står inte vad som är på gång eller vad att göra för att ge stöd, så det blir till ökad oro… 

– Det som var jobbigast var saknaden av närheten – till killen som var 
hemma på leave hade jag inget band. Det var en jättetrevlig kille som 
svarade på tilltal men var, var min pojkvän? Den som kom hem skrattade 
inte, skojade inte - ville inte så mycket. Kontrasten mot den kille som åkte 
som hade så otroligt med energi, som skulle på promenader, som busa-
des och kittlades och hittade på saker – det var mycket av allt, mycket på 
gymmet och mycket matlagning. Spontangrejer – mycket fart och fläkt. 
Så kom han hem på leave och då var det jag lika intressant som min nalle: 
– Ja, den sitter där borta. Väntade mig inte att den största personligheten 
man varit med om – och så bara ett skal. Jag trodde, att jag skulle kunna 
ändra det, om jag bara försökte tillräckligt – gjorde allt han ville. Jag har 
de varit mindre stimmig om han hade varit inne på campen. Jag har en 
väninna som är anhörig till en officer som är inne på campen. Hon upple-
ver det jobbigt på ett annat sätt än jag gör – det är en annan stress med 
någon som är utanför. (Hemmavarande partner, kvinna) 

Vad har han varit med om, som förändrat honom så fullständigt? Vad händer honom 
och vad kommer härnäst? Det är lätt att förstå denna unga kvinnas våndor och bävan 
inför utvecklingen. 
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Stöd vid relationskris
Dessa unga par ställs inför svåra situationer. Flera av de hemmavarande vänder sig till 
andra anhöriga med insatserfarenheter och till Invidzonen. Där kan de skriva på blog-
gen och få stöd genom att läsa svar från och om andra i liknande situationer. De kan 
också få personligt stöd av en av Invidzonens mentorer (se mer i Rapport IV). 

Här är också att hoppas på att soldaten har och får det stöd hen behöver i det militära 
systemet. Soldaterna säger, att det finns kunnigt sjukvårdsfolk och präst inom förban-
det, som de kan vända sig till och som de har förtroende för, men främst pratar de med 
varandra, sina närmaste arbetskamrater och närmaste chef vid lämpliga tillfällen. En 
hemmavarande partner berättar om sig och sin soldat:

 – Har aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv. Jag grät nästan varje kväll när 
han var hemma. Efter en och en halv vecka så orkade jag inte mer så då 
sa jag: – Antingen så skärper du dig eller så ses vi efteråt sen. Jag såg 
honom nu med en distans. Han blev inte ens upprörd på mig – jag var ing-
enting. Sista dagarna så skärpte han sig och försökte verkligen ta sig sam-
man. Han ansträngde sig för min skull. Och sista kvällen innan han skulle 
iväg då pratade vi. Han förstod ju, att jag var lättad över, att han skulle 
åka iväg igen. Det var första gången han visade känslor för då blev han 
jätteledsen – han var alldeles förkrossad – han sa, att det enda jag önskar 
av dig, är att du inte vill, att jag ska åka. Det var rätt jobbigt för det var det 
enda jag ville – bli lämnad ifred Det blev väldigt känslomässigt Han grät 
faktiskt innan vi skulle lägga oss på kvällen och då kändes det bra igen för 
mig. Jag märkte, att han brydde sig och det hade jag börjat tvivla på. Det 
var en känslostorm av dess like. Sen efter den dusten kände vi oss båda 
starka. Vi hade pratat om det och rett ut det, vi känner oss starkare och 
har mer förståelse för varandra. Visar verkligen på vikten av att prata 
med varandra om vad man känner. Jag kan ju inte läsa tankar. Han måste 
förklara, hur han vill ha det. Han brukar alltid veta vad han vill. Nu var det 
som att när han inte var med mig, ville han träffa mig – när han träffade 
mig, ville han inte. Jag kan vara väldigt velig person – vet ofta inte vad jag 
vill - aldrig varit med om att han inte vet vad han vill. Han är väldigt svart 
eller vitt han mådde väldigt dåligt över detta som nu hände. Märkligt för 
båda – det var det. (Hemmavarande partner, kvinna)

Det är de unga partnerna som framför allt berättar om att hemkommande soldat inte 
berättar så mycket om sina upplevelser och samtidigt visar tecken på förändringar som 
blir oförklarliga. Nedan citat ur en f.d. partners berättelse. När han gav sig ut på den 
första missionen var hon 20 år och han var 22 år gammal.

– När han kom hem var han väldigt rastlöst. Sov dåligt. Vaknade kallsvet-
tig. Det hände något därnere på den senaste missionen. Tror att det var 
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något som han inte fick pratat om men någon gång sa han lite i fyllan, 
antydde han något om vad hade hänt. Det var någon beskjutning. Något 
som han kände mycket skuld för. […] Jag påverkades jättemycket och fick 
många tankar, om att saker och ting så lätt kan spåra ur. De är drillade 
och har sina protokoll men i skarpt läge kan precis vad som helt hända 
– de blir beskjutna. De kan gå på en mina. Allt blev uppskruvat. […] Så 
skulle han sen vara i Afrika, längre bort geografisk, kulturellt sett, där det 
finns barnsoldater, malaria, spindlar, ormar. Det fanns jättemånga olika 
hot. Jag var rädd att de skulle skjuta på honom, att det skulle vara någon 
attack eller att han skulle bli biten av någon orm eller malaria eller allt 
möjligt. Jag var väldigt rädd och orolig då under den perioden. […] Jag kan 
fortfarande känna paniken. Varför har han inte ringt? Och nästan ännu 
värre när han väl är hemma, för han är fortfarande lika långt borta, för 
jag får ingen kontakt med honom. Och jag kan se på honom, att han har 
däckat eller han vaknar kallsvettig på natten, för han har drömt någon-
ting. Så kan man ändå inte gör någonting. Och den här jättefrustrationen, 
att han bara låter det vara som det är, inte tar tag i det.  Man blir helt 
knäpp av det. Tillsammans med att man vant sig att vara orolig och att 
man inte kan göra något, att han inte riktigt kom tillbaka – han försvann 
någonstans – hem kom den här personen… (Fd. partner, kvinna)

Soldater berättar om att de har funderingar om, att de borde berätta mer om sina upp-
levelser så att de hemmavarande bättre ska få förstå soldatens reaktioner och respon-
ser därhemma under leave och senare vid återvändandet (se ovan exempel). Samtidigt 
vill soldaterna skydda sina anhöriga, inte göra dem besvikna eller oroliga i ”onödan”.
 
Perioden hemma är kort, för kort för att något ska gå fel, som anhörig ovan, uttrycket 
det, se ovan. Mycket ska tas igen både relationsmässigt och praktiskt. Samtidigt mär-
ker anhöriga, att soldaten inte riktigt är hemma och vice versa, soldaterna inser att de 
bara hemma en kort tid.  De måste tåla och förstå att de rutiner som vuxit fram där-
hemma, behövs och att det inte är dags, eller på sin plats, att kräva någon återgång till 
det gamla.

 – Det är speciellt när han kommer hem. Jag har ju skaffat mina rutiner 
och så kommer han hem och stör dom på något vis. Även om man vill 
att han ska var hemma, så har man ändå byggt upp något som fungerar 
för mig, som måste gälla för att jag ska fixa det här halvåret. Även om 
man har saknat varandra så blir det ändå att man går varandra lite på 
nerverna, när man ska vara så nära i två veckor.

Och han är ju fortfarande inne i Afghanistan – även om han är hemma 
här, så är han fortfarande i Afghanistan rent psykiskt och så.
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Han kan inte släppa det. Han var inne i sig själv. Vi var överens om han 
skulle försöka ha fokus på mig. Så märkte jag, att det inte var samma 
känsla. Han var lite frånvarande. Man förväntar sig mer. Men han sa: – 
Man är hemma, men man är i en sorts limbo, man är fortfarande där-
nere. Så kommer han hem och det sägs att man ska vara som vanligt, 
men han är ju fortfarande därnere. Han är bara hemma på paus. Det är 
väldigt konstigt allting. Även om man uppskattar att träffas så tyckte både 
han och jag, att det hade varit bättre att han var där ner fem månader 
och sen kom hem och då var allt över. Det är plågsamt att säga hejdå till 
honom varje gång - inte bara en gång utan tre gånger. En hel vecka efter 
att man har sagt hejdå, är den värsta veckan. Det gör lika ont varje gång 
men vi hade lättare att prata denna gång. Hade kommit överens med mig 
själv, att jag kan ställa krav på honom om, att du måste prata med mig, 
när du är hemma.

Det ligger mycket hos mig själv Jag har ju lärt mig mycket om mig själv 
också under den här tiden, upptäcker sidor hos mig själv, som jag inte 
visste att jag hade.

Jag hade förväntningar på första leave, som att allt skulle vara detsamma 
som när han åkte. Men så kunde det ju inte vara. Vi förändras ju. Det 
blev till som en mur mellan oss. Den perioden efter första leave-n var 
jättejobbig. Jag mådde jättedåligt. Jag kunde inte prata med honom. Och 
han hörde inte av sig tillräckligt. Jag tyckte, att jag inte kunde ställa krav 
på honom, att höra av sig mer. Men nu pratade vi. Nu kunde vi prata. Vi 
gör ju det här tillsammans så det blir viktigt att han ringer och skickar 
mail. Det är för oss, att han lägger tid på oss. Annars skulle det inte funka. 
(Hemmavarande partner, kvinna)  

Avslutande tiden
– Det gick en tid, 2-3 veckor och sen så sa han:  – Men det är faktiskt bara 
3,5 vecka kvar nu och då tänkte jag; – Oj, jag har inte ens tänkt på det. 
Det kändes som han och allt plötsligt ändrade fokus liksom. Så plötsligt 
kunde man längta igen. Man kunde se fram emot något. Är det 6 veckor 
så kan du liksom inte planera vad du ska göra – det finns inte. Men nu sa 
han det är 3 veckor och då kan man, då såg man ljuset i tunneln. Då gick 
det bättre. (Hemmavarande partner, kvinna)  

Nu är det snart över. Anhöriga märker att soldatkamraterna börja tröttna på varandra 
och det monotona livet. Det som tidigare var attraktivt: förutsägbarheten, grupp- och 
kollegiekänslan, börjar tona av. Soldaterna är inne i transitionen och övergången att 
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ta avsked, släppa taget och lämna varandra, avsluta insatsen, Afghanistan och kanske 
också det militära livet. Dels finns direktrekryterade och tidvis anställda som ska till-
baka till sina ordinarie arbeten därhemma utanför det militära, dels de som ska tillbaka 
till sitt hemma-regemente någonstans i Sverige och så dem bland de försvarsanställda 
som nu känner, att nu är dags att göra något annat. Det är många sammanhang och 
relationer att lämna och skiljas ifrån. Mycket att arbeta med i denna transition från 
insats, återvändande och etablera sig på hemmaplan igen. I telefonsamtalen hem mär-
ker de anhöriga att soldaten längtar hem:

– … sista månaden innan han kom hem då var det väldigt mycket gnäll på 
allting därnere, att de inte fick komma ut och inte göra så mycket, att de 
inte fick göra så mycket och att de inte fick använda sina resurser, tyckte 
dom, eftersom de nästan inte fick göra någonting vissa dagar. Fyrkantigt 
system och befäl som inte är bra. Det kändes ju inte bra. Det hade man 
ju inte väntat, att han skulle må så. Jag ville ju, att han skulle vara glad. 
Så jag försökte uppmuntra honom och göra det så bra som möjligt som 
det nu går över en telefon och då berättade jag inte så mycket om mitt, 
eftersom han hade det så jobbigt. (Hemmavarande partner, kvinna)

– Men till slut så, ja, de sista månaderna så blev det, att jag stängde av. 
så att jag inte tänkte på att han var där nere. Vet inte hur jag ska förklara 
detta. Jag var ledsen och det var tungt när han var så missnöjd. Det blev: 
– Det här är mitt liv, här är jag. Han fanns inte, typ, man bara släppte det 
i huvudet. Det kom tillbaka, men jag kunde tänka bort det. För att tänka 
på det blev bara jobbigt. Jag ville ju svara, när han ringde, men på ett sätt 
inte, för jag visste ju att det bara skulle bli jobbigt att prata ibland. Det 
var nästan så, att jag ville välja, att inte prata ibland. Men samtidigt det 
lät ju som att han inte hade jättebra därnere och då ville man ju också 
prata, för hans skull, för det blir ju inte bättre av att inte svara. Men det 
var nog några gånger jag lät bli att svara också. (Hemmavarande partner 
och utlandsveteran, kvinna)

Ovanstående är också exempel på hur maktbalansen förändrats över tid. Före insatsen 
och inledningsvis kände de hemmavarande som att ”allt” gjordes på soldatens villkor, 
men nu när tiden för soldatens återvändande närmar sig, har de anhöriga blivit mer 
självständiga. De tar inte längre emot med ”mössan i hand”. 

 – Jag tycker det är kul att vara tillsammans och göra saker ihop men 
är hon inte hemma så kan vi inte göra det. Det är inte roligt att jag blir 
påverkad. Det påverkar min vardag. Särskilt när jag inte tycker att det 
är något är äre-värt eller ädelt så är det ännu värre. Om det hade varit 
något som jag hade tyckt var bra så hade det varit en annan sak kanske. 
Men eftersom det bara verkar vara en lekstuga så är det klart att det 
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påverka det också, naturligtvis. Då ger det inget för mig. Då blir det bara 
en massa negativt Jag var besviken. Hon bestämde det själv. Det kan jag 
fortfarande inte tycka vad bra. Men nu får det räcka. Nu är vi nära grän-
sen. Hon är ganska medveten om det, även om vi inte pratat om det. 
(Hemmavarande partner, man)

Anhöriga börja känna sitt värde, kanske mer än någonsin, efter en lyckad självständig 
period. De anhöriga har inte bara vant sig, de kan tycka att de nya rutinerna därhemma 
är bättre än tidigare. Också berörda barn är varse om att de ändringar som gjorts, 
fungerar bättre. Barn berättar, att fördelen med att ha en förälder på mission är just att 
vanorna därhemma ändras i en riktning som är mer bekväma för dem själva. Det tyder 
på att tidigare var, enligt barnens upplevelser, dessa mer i enlighet med någon annans 
normer. Kommer denne nu vara lyhörd för och anpassa sig till det nya eller kommer 
familjen tvingas återgå till det gamla? 

Samtidigt upptäcker flera av de vuxna på hemmaplan, att plötsligt känns det som om 
tiden gått väldigt fort. Inte mer än en bråkdel av allt det som de hade föresatt sig att 
göra medan soldaten var iväg, har blivit gjort eller förverkligat. Nu blir det bråttom. 
Eller så är det försent. 

– Tiden i början gick ju snabbare för mig och då måste ju tiden för dem 
därhemma gått långsammast, kan jag tänka mig. Dagarna gick så fort och 
vi hade så mycket och då var det svårt att hinna med dem därhemma. 
Man är så uppe i sig själv och då var det för dem tvärtom, kanske, då 
gick dagarna jäkligt långsamt. Och på slutet, då tyckte de, att dagarna 
tickade snabbare och jag tyckte, ah, kommer vi aldrig hem… (Soldat och 
utlandsveteran)

Nedan kan en ung partner sägas sammanfatta insatsen sett ur hennes perspektiv:

– Innan han åkte var den värsta perioden. Jag hade bara panik Det kän-
des som att det var sista gången vi träffas nu och jag grät och grät och 
grät. Sjukskrev mig. Sen lugnade jag mig efter några veckor och det gick 
ganska bra. Alla nedräkningstrick jag lärde mig av mina kompisar. Där var 
Invidzonen viktig. Sen kom han hem på leave och det gick alldeles för 
fort. Det kände jättebra. Det var tungt precis innan han kom hem. Då var 
det nästan så vi gjorde slut. Så vände det. Andra gånger att säga hejdå 
var också tung. Då visste jag ju inte, att ha skulle komma hem en extra 
gång. Det var också tungt just de här hejdå dagarna och dagarna efter. 
Sen gick andra perioden ganska lätt. Jag visste, att det inte var så farligt, 
när han gav sig ut, och att han berättade om det var något. Jag visst vad 
jag gav mig in på. Då hade vi bestämt oss, att nu ska vi klara det här, vårt 
förhållande, och då var det mer fokus på det än på själva missionerna.  
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Det var vi igen. Så kom det här och så kom han hem igen en vända. Nu 
är det plötsligt bara tre veckor kvar.  Jag har jobbat och studerat också 
under hans leave. Det var jag ju tvungen till. Jag har ingen semester som 
andra haft. Solsemester. Vi har varit hemma tillsammans och storhandlat 
tillsammans. Det har betytt mycket. Det hade varit skönt, att vara ledig 
men jag måste ju klara skolan. Det sa han också och att det var skönt, att 
jag var i skolan för då kan han sitta och titta i väggen några dar. Jag hade 
ju en förställning om hur det skulle vara, han också. Romantiskt. Och så 
har jag lärt mig i kontakt med andra anhöriga: – Man får ta det som det 
kommer. (Hemmavarande partner, kvinna)

Inför soldatens hemkomst är de anhöriga igen mitt uppe i en intensiv fas av föränd-
ringar. De laddar för soldatens hemkomst samtidigt som de oroar sig för slutet: – Måtte 
det nu inte hända något, i det sista.

Hemkomsten
Inför hemkomsten har den vana familjen lärt sig att mycket kan hända in i det sista, 
och att det inte med säkerhet går att räkna med att hemkomsten blir när det är sagt 
eller som den planerats. Anhöriga tar gärna emot vid tåg eller flygplats, men många 
kommer hem på egen hand. Det kan bli tillfälle för festligt mottagande och firande att 
äntligen är det över. Det är roligt och skönt att soldaten är hemma välbehållen igen.

Barn och vuxna planerar för hemkomsten och blir allt otåligare. Men när planerna för 
hemkomsten för FS 24 avslöjas, möts dessa med förbryllan från de hemmavarande 
anhörigas sida: 

– Vad är detta, ska de komma hem till P 7 och ägna sig åt varandra i stället 
för oss som väntat och väntat och ställt upp och kämpat? När de äntligen 
är här ska de så samlas för avslutningsfest med varandra? Hur kan detta 
vara viktigare än vi? Kommer det att fortsätta så här? 

Förbandets avslutning på hemmaplan väcker frågor också hos hemmavarande part-
ners: 

– Kommer han/hon hem med helt andra planer än vad som sagts per 
telefon? Finns det någon annan som är viktigare än vi i hans/hennes liv 
som nu är svårt att skilja ifrån? Är det därför som det är viktigare att vara 
tillsammans några dagar till…?

Anhöriga är inte tillräckligt, eller inte alls, informerade om vad skälet är till Försvars-
maktens planering att soldaterna direkt efter ankomsten hem till Sverige och P7, re-
gementet som satte upp FS 24, behåller soldaterna några dagar utan att få komma 
hem, också de soldater som bara har några mil hem. De anhöriga har intrycket av att 
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insatsen varit lugn och inga trauman som behöver bearbetas. En erfaren soldat/ut-
landsveteran förklarar:

– Vi hade inga stridskontakter, vi var aldrig i strid, men många hade varit 
med om det tidigare under de senaste fem åren. Vissa väldigt mycket 
andra mindre. Det funkar inte att bara skicka ut de som varit utsatta och 
också tagit liv. Vi måste se till, att de är i bra skick innan vi släpper ut dem. 
Att känna på dom, också efter den här gången. Något kan ha kommit 
tillbaka. Om det är någon som inte mår bra så kan den tas om hand om 
direkt. Det är enklare att förklara och förstå när man varit i strid under 
insatsen. För vårt förband var det kanske svårare att förstå. Men vi hade 
uniform på och uppbar lön. Vissa har enklare, andra har svårare att följa 
order.

Citatet ovan avslöjar att det också bland soldaterna fanns en viss oförståelse för att be-
höva gå igenom hemkomst-procedurerna. De uttrycker längtan om ”att bara få komma 
hem”. 

– Jag vet ju, att de som inte har något förhållande, någon partner som 
väntar, dem gör det ju inget. Det tycker det är skönt att kollegorna sätter 
sig ner och äter middag tillsammans, sitta och prata, men jag ville ju bara 
hem, framför allt ville jag hem till min anhöriga. (Soldat/utlandsveteran, 
man)

I kommenderingen ingår, som ovan påpekats, att stanna kvar och delta i Försvars-
maktens aktiviteter inklusive hemkomstmiddagen. Under FS 24 insatsen hade totalt 
alkoholförbud varit rådande, men nu serveras alkohol. Inblandade veteraner uppfattar 
detta som att Försvarsmakten vill ha koll på hur soldaterna hanterar hemkomstfiran-
det. 

Läget bland de anhöriga öppnar dock upp för andra tolkningar. Tankar som tidigare 
kunnat skjutas undan, får ny näring:

– De skulle ha en avslutningsmiddag. Min analys är, att de har en extra 
middag för att säga hejdå till varandra. Men, det är också en frivillig på 
torsdag. Annars så slutar de kl. 12 på torsdag. Han ska stanna och vara 
med på torsdagskvällen. Jag hade sett fram emot, att han skulle komma 
hem. Det är 152 flaggor i flaggspelet där ute på uteplatsen – en för varje 
dag som han har varit borta. Jag har gjort iordning dem för att välkomna 
honom hem, men nej. Har de inte sagt hejdå i Afghanistan? Och hejdå på 
Revinge? Jag förstår inte varför det var viktigt att komma hem här några 
timmar, lämna sina väskor och sen dra till stan igen. Säga hejdå en gång 
till. Och sen på fredag är det medalj-cermonin. Från början sa jag, att 
han inte alls skulle komma hem utan vara kvar på Revinge tills han kunde 
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komma hem för gott. Så ses vi på fredag. För ungarnas skull.  Jag tycker, 
att det är oförsvarbart, att hämta barnen på skolan, vara här några tim-
mar och sen sticka igen. Rör upp igen. Och ramla in här på natten. Sova 
spriten av sig här till på fredag. Osnyggt. Osmakligt. Oklokt, med tanke 
på att det är avhängigt för hur han ska få och ha det resten av hans liv. 
Det är inte mitt problem. Jag har ställt upp så här långt. Han skulle ha 
frågat om torsdag eller inte sagt något. Finns ingen anledning att stå där 
på fredag och le och vinka. Uppenbarligen är de här människorna vikti-
gare än jag och barnen. Vi gråter, men ändå skulle han iväg. Han tänker 
inte på hur länge vi väntat. Han har ringt kl. 19-20 på kvällarna, det hade 
passat mig, att han ringt vid kl. 17 eller när jag är ensam. Så att jag kan 
prata själv, utan att barnen hör. Det blir bara mitt i när ungarna ska lägga 
sig och allt. Just nu är jag irriterad. Undrar var jag ska lägga ribban idag? 
Jag har backat upp det här, men nu får det vara nog. Samtidigt finns det 
ingen idé med, att han ska sitta här och sura på torsdag kväll heller. Så jag 
kan dra. Jag exploderar. Precis när han åkt på missionen så var jag ganska 
lugn. Det var efter att han varit hemma som jag började reta mig, sär-
skilt sista gången. Den sista perioden hemma var svår, ja, för han visade 
inget intresse. Han visar ju med sitt beteende, att han inte är intresserad 
längre. Alla samtal som vi har haft där jag sagt vad jag var orolig för, mina 
farhågor om att han ska bli ihop med någon annan. Då har han sagt, att 
inget kommer hända – allt kommer bli som vanligt. Men nu finns det ju 
risk för alla möjliga traumatiseringar om han inte kan gå ut den här tors-
dagen. Då är den det viktigaste. Jag tolkar, att jag är oviktigt och andra är 
viktigare. Och då ska han ha klart för sig att jag har slitit rätt hårt det här 
halvåret. Tycker inte att detta är tecken på uppskattning. I bästa fall hade 
han frågat, inte undanhållit. Värsta tänkbara scenario är att han har träf-
fat någon annan därnere – det gnager i mig – att jag har slösat bort ett 
halvår av mitt liv med att vänta på honom. Då hade jag kunnat gjort andra 
grejer. Där kunde jag ha kommit vidare och gjort andra saker i så fall. För 
jag kan inte hitta någon annan rimlig förklaring till det han gör – att det är 
så viktigt att gå ut en sista gång. (Hemmavarande partner, kvinna).

Oron om att något ska hända under insatstiden handlade i insatscykeln mycket om oro 
över risker för skador och död. Med stark anknytning till varandra kan separation från 
varandra dock också trigga igång ångest över att riskera förlora den andre – anknyt-
ningspersonen – av andra skäl. Finns risken för att vi ska tappa intresse för varandra, 
att vi eller någon av oss inser, att vi inte behöver varandra? Att den ene säger:  – Jag 
behöver inte dig. Eller: – Jag föredrar någon annan. 

Några av soldaterna är också med om att under pågående insats förälska sig i varan-
dra, någon finner ny kärlek under leave hemmavid och några finner vid hemkomsten 
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att partnern tappat intresset. Ännu fler är dock med om att känna att kärleken tagit ny 
fart igen, i alla fall efter en tid tillsammans efter avslutad insats. 

– Vi var beredda att arbeta för att det ska fungera för oss tillsammans. 

Fast under själva insatstiden kan det ha känts annorlunda, uppstått osäkerhet och 
missförstånd. Här ett exempel som förstärker tidigare råd, se ovan, att undvika att 
fatta avgörande beslut om relationens fortsättning under insatstiden:

 – Jag hoppas, att han har haft tid för eftertanke. Jag har haft tid för efter-
tanke. Vi kommunicerar bättre. Det har alltid varit svårt.  Men det känner 
jag nu sen han kom hem, det är att han vill få det att fungera. Jag har haft 
en ganska stor osäkerhet. Vill han det här? Bottnar nog inte så mycket 
i hur han är mot mig, utan att jag är osäker i grunden. Så applicerar jag 
det på honom. Det har jag varit tydligare nu, att det är jag. Det känns 
tydligare; han vill ju det här. Inför att han skulle komma hem var jag ju jät-
teosäker, om vi över huvud taget skulle fortsätta. Det visade sig vara ett 
missförstånd alltihop. Jag trodde liksom, nej nu är det slut – vi hade varit 
oense hemma några dagar under leave-n. Och jag uppfattade som an-
norlunda än tidigare. Är de slut nu? Jag trodde i tre veckor att det är nog 
var slut. Så jag gick och väntade, att han skulle bestämma sig, När han väl 
förstod hur jag tänkte. Då blev han förtvivlad: ”–  VaAA??!!” Det tog lång 
tid innan jag kunde släppa detta. Jag kände mig rätt så sårad eller härjad. 
Det hade tagit så mycket energi när jag trodde, att jag skulle få börja om.

 Ann-Margreth: – Hur kom ni på?

– Det var någon kväll när vi pratade. Jag sa något om;” – Men vet du vad 
du vill göra?” Och han undrade vad jag menade. Och jag började grina 
och så. Och från det så sa jag: – Jag trodde att det var slut. Det var ett 
telefonsamtal hem bort – det tog skit lång tid innan. Jag hade trott, att vi 
behövde prata, grotta ner oss i det som hade varit, men han hade inte alls 
varit där. Han sa: – ”Vad är problemet? Men jag har ju ringt varje dag – 
vad är det du inte förstår?” Jag upplevde, att vi upprätthöll en fasad – nu 
i efterhand kan jag tänka, att det var konstigt att jag tänkte så, men då… 
Han har pratat väldigt lite om hur det var därnere både när han var där 
och efteråt. Det har jag sagt till honom att om det var väldigt lugnt, så säg 
det. Jag hade ingen aning om vad som hände – kände väldigt ovetande. 
Visste bara att han jobbade så otroligt mycket… (erfaren partner)

Ur soldatens perspektiv kan hemkomstsamtal och avskedsmiddag vara viktig del i 
övergångsarbetet mellan mission och hemmatillvaro – att ta avsked och släppa loss 
sig ur förbandsfamiljen och återvända in i den egna familjen och hemmalivet. Soldaten 
ska under ett par dagar, ha samtal med psykolog, enskilt och i gruppsamtal, ta avsked 
från dina kamrater. Att Försvarsmakten lägger dessa dagar på svensk mark kan för-



115

stärka den hemmavarande familjens förbryllan över varför de inte först får träffa sin 
soldat, särskilt när det kanske bara handlar om några mil hem. Också soldater känner 
ambivalens, se ovan, och det verkar som befäl och andra haft förståelse för att mycket 
skulle kunna ske i det ”fördolda”:

– Vi var jättebusiga. Han kom till Revinge och där skulle han vara i två 
dygn innan han kom hem. Så jag åkte ut och kidnappade honom första 
kvällen. Han sov hemma. Och så körde jag tillbaka honom jättetidigt på 
morgonen. Det var häftigt. Det blev krok i hjärnan för man var så inställd 
på att han skulle komma hem. Ja, ok han kommer på onsdag. Och det här 
var på måndag. Häftigt att se honom. Jag har svårt att ställa om. Det var 
jag som sa: 

– Ska du inte sova hemma? 

– Jo.

Vet inte om han berättat till någon. Det verkar ju otroligt om det inte var 
fler som drog…

Andra anhöriga berättar hur de tog sig ut till P7 till parkeringsplatsen, satt med kaffe-
korg och tillsammans; mamma, pappa, barn – äntligen! 

– Jag körde dit med picknickkorg så när de hade måltid så kom han och 
åt med oss under ett träd. Det var viktigt att vi skulle träffas. De hade 
varit borta länge. De får bli fulla och dricka men inte träffa sina barn – 
hur smart är det? Jag var väldigt kritisk. De får jättegärna prata, om de 
behöver dessa samtal göra det. Jag fattar också att de behöver vara på ett 
neutral plan tillsammans så de inte kommer direkt i hemmiljön eftersom 
det är inte är hemma ännu. En neutralplats är bra – kan vara regementet, 
men avsätt tid för familjerna – också!

Det var nog fler där. Han ringde och uppdaterade oss, när han kunde 
komma ifrån. Det var väl en halvtimme. Det regnade.

Barnen satt på hans knä och vi tog en bild på oss tillsammans och la på 
Facebook. Det var underbart. Samlade igen – vår familj.

Andra väntade lojalt därhemma förstående för att soldaten kunde behöva dessa sam-
tal och avsked med dem de länge levt nära och varit beroende av under insatsen. 
Varje insats har sina upplevelser och soldaten sina egna unika. Ingen erfar egentligen 
samma insats. Soldater som gör sina första insatser erfar något annat än den som va-
rit ute förr och/eller varit med om såväl komplicerade incidenter som svåra förluster. 
Ibland de röster som hördes i detta skede bland de anhöriga fanns också de som var 
upprörda över att inte förbandet i lugn och ro fick på hemmaplan avsluta sin insats och 
ta avsked ifrån varandra. Här ett exempel: 
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– Det är en het debatt just nu på Invidzonens hemsida. Jag har läst om 
att de som är iväg, nu när de kommer hem har de två dagar där de träf-
far psykolog och man gör hälsoundersökning och sen får man komma 
hem. Det är jättemånga om är upprörda över det. Jag känner att jag blir 
lite upprörd över det; har man ett datum så spelar det ingen roll om de 
är lite Sverige före de kommer hem. Det viktiga är att de mår bra. Det är 
kanske inte bra att komma hem direkt. De behöver landa lite, prata med 
sina kollegor – få prata och kolla att allt är okay. Har man varit med om 
otäcka saker är det kanske bra att får prata. Jag tycker att det är egoistiskt 
att missunna dem det – det är vad jag tycker. (Hemmavarande partner)

När soldaten landat i Sverige hör hen av sig hem. En lättnadskänsla infinner sig hos 
de anhöriga. Anhöriga berättar om hur de märker skillnaden. Då om inte förr, märker 
de vilken anspänning de trots allt har levt inunder, utan att alltid varit varse om det 
– förrän nu.  De har varit oroliga för vad som skulle kunna hända sin anhörige under 
utlandstjänstgöringen. Nu är det över och det gick bra. Nu kommer han snart hem. 

– Den sista tiden var svår. De sista tre dagarna var som maraton. Fokus 
på målet. 

Euforia. 

Alla endorfiner rusade – det var toppen. 

Nu är det vi och vi för alltid. 

Det var som vi var nykära igen. 

Vi är ju gifta men det var som nystart igen – i vårt liv tillsammans.

Kunde inte gått bättre.

Han kom hem och var väldigt ödmjuk.

Jag får och gav plats

Ibland får jag bita mig i tungan så jag inte säger: – När du var iväg så… 
(Hemmavarande partner, kvinna)

Återvändandet och därefter
För att klara och underlätta övergången vid återvändandet. bokar flera in en semester-
resa direkt efter soldatens hemkomst (finns också bland major Trupps tips, se ovan): 

Det är nästan den svåraste biten – det är väldigt svårt när han kommer 
hem igen. Det är jättesvårt för helt plötsligt så är man chef hemma och 
det ska vara på ett visst sätt för annars flyter det inte; du, du, du. Och så 
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kommer han hem och stör. Det räcker med att han är i Sverige någon-
stans två Hylteveckor – det spelar egentligen ingen roll var han är men 
hemkomsten är jättesvår 

De senaste två gångerna har vi löst det så att vi har åkt iväg direkt så att 
det inte blir hemmaplan för det är ju min härad utan då har vi åkt på se-
mester direkt och så har vi landat och prata igenom och så har vi kunnat 
åka hem tillsammans. Det har funkat för oss.  När vi kommer hem så är 
det att komma hem från vilken semester som helst. Om vi inte kommer 
iväg meddetsamma, kan gå tre fyra dagar, då vet vi, att vi kommer bråka 
här hemma [skrattar]. Då tar vi bara ett djupt andetag. Man vågar inte 
boka dagarna direkt inpå eftersom det kan bli förseningar. (Hemmava-
rande partner, kvinna)

Som sagt, erfarna anhöriga har med åren lärt sig att inte ta något för givet när det gäl-
ler hemkomsten. 

– Det blev strul när de skulle hem. Planet blev försenat när de skulle hem. 
Det blev påfrestande för oss hemma, för vi var så inställda på att han 
skulle komma hem en viss dag. Sen blev det försenat så han skulle inte 
komma hem, som det var sagt och då vet jag, att jag ringde till den här 
anhörigtelefonen på Försvarsmakten och var arg och frågade om hur de 
skulle lösa detta. För de skulle upp till Stockholm och på debriefing och 
nu skulle han inte först komma hem som de sagt. Det var helg och vår 
son fyllde år och det skulle vara kalas och allting. Jag var rätt så förban-
nad. Jag säger ingenting om debriefingen, för det tycker jag att man ska 
ha, men när man ha varit iväg så länge, så kanske det inte är nummer 1 
på listan. Då kanske familjen är nr 1 på listan, så får det andra vänta till 
måndagen. Det sa jag också, när jag ringde: – Ni skickar hem min man till 
oss! Han kommer tillbaka till er på måndag, men han ska komma hem 
nu! För det var så det var sagt. Det var rätt så besvärligt faktiskt. När min 
man då ringer och säger att han kommer hem på lördagen, då kunde jag 
inte tro det. Då kunde jag inte säga det till barnen. Kommer han då inte 
hem så blir det en katastrof, som jag inte kan… [gråter]. Jag blir tårögd. 
Man han kom ju hem-ramlades mitt i barnkalaset. Och då, det kan jag ju 
säga, att det blev ju [skrattar] helt hysteriskt. Men där satts jag också i en 
situation. Jag kunde ju inte förbereda barnen. För jag hade ju sagt, att 
han skulle komma hem på fredagen och sen får jag tala om för mina barn, 
att han inte kommer hem p.g.a. något vuxendravel – hur ska man förklara 
det liksom? Och sen vågade jag inte säga, nu kommer han imorgon, utan 
jag sa: – Det vet jag inte, han kommer när han är färdig. Och när han då 
kom, så hade inte äldste sonen förberett sig, så han tappade sig totalt. 
Då bodde vi på en annan adress [än den nuvarande där vi sitter] och då 
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sitter han i köket och vi skulle ha, han stod för fiskedammen, och så tit-
tar han ut genom fönstret och så ser han att taxin stannar utanför, och 
så hör jag honom bara säga:  ”– Men va fa-an”. Han far upp och springer 
rätt igenom hela fiskdamsanordningen som han hade gjort och rätt ut 
på gatan när han får syn på pappa. Han tappade ju hela sin, ja du vet, 
15-års approach när man ska vara tuff, så tappar han alltihop därför att, 
där kommer ju den efterlängtade hem och barnen hade inte en aning 
om det. Där var jag väldigt frustrerad, usch ja, jag är inte stolt över mitt 
språkbruk, när jag ringde till Försvarsmakten, för jag hänvisade till högre 
instanser. (Hemmavarande partner, kvinna)

Barnen har stora förväntningar på att få återvändande förälders totala uppmärksam-
het. En del föräldrar väljer då att först träffas på egen hand några timmar eller mer, 
före soldaten åker hem till bostaden och barnen. Eller så väljer den hemmavarande 
föräldern att hålla sig hemifrån under de första timmarna efter soldatens hemkomst, 
för att hemkommen förälder och barn först ska kunna få tid att umgås. De vuxna bidar 
sin tid och den kommer senare.

De vuxna ska räcka till för varandra och andra, men det kan också vara så att soldaten 
kommer hem med behov som också behöver tas om hand, för att inte på längre sikt 
leda till reaktioner med såväl fysiska som psykiska symptom. En förälder, som samti-
digt är erfaren partner eftersom hennes man, sonens far, också var militär och deltog i 
flera utlandsmissioner, ger följande råd till hemmavarande partner och anhöriga inför 
soldatens återvändande: 

– Var vaken och lyssna – inte för överväldigad. Låt dem prata och lyssna. 
Visa att du är glad för att de är hemma. Det sätter sina spår. De får prata 
med psykolog. Det sätter spår. Man får ha tålamod. Ta det lilla lugna. De 
är lite blasé på något sätt. De faller ner i sina egna tankar. Har svårt att 
uttrycka det som de varit med om. Svårt att känna den där uppriktiga 
glädjen meddetsamma som då alla förväntar sig: – O, nu är du hemma! 
Nu är det frid och fröjd. 

– Men det är inte riktigt så. Det tar ett tag att acklimatisera sig till det van-
liga livet. Man måste vara försiktig, ge det tid och lyssna. De får prata… 
(Förälder, partner, kvinna)

Erfarna veteraner och erfarna anhöriga, med erfarenheter från tidigare insatser, talar 
om att soldaten efter hemkomsten kan behöva isolera sig någon vecka eller två, för att 
sen komma ut och mer vara sig själv igen. En ensamstående soldat och utlandsveteran 
berättar nedan om behovet av att få vara ifred en tid. Ingalunda något som soldater 
med väntande barn och partner kan kosta på sig. Också kring den ensamstående ut-
landsveteranen kan finnas besvikna närstående, syskon och nära vänner (se Rapport 
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IV), som har svårt att ge sig till tåls och förstå veteranens behov och varför dessa ska 
få företräde.

– Jag valde att i stort sett isolera mig helt. Efter att ha bort på 10 kvm i 
6 månader och man har haft folk omkring sig hela tiden då är det rätt 
så skönt att kunna stänga dörren och kunna njuta av ensamheten. Na-
turligtvis hälsade jag på mamma och pappa, mina närmaste, men jag 
behövde lugn och stillhet, bara njuta av videofilm och käka lite godis 
som man inte heller kan göra så särskilt mycket därnere och sen ladda 
för nästa period. Sen när jag var tillbaka i den militära kontexten hemma 
så blev det en naturlig rehabilitering eller normalisering av den militära 
tillvaron. Det är värre för alla direktrekryterade, nu har vi inte så många 
sådan, som inte är anställda i Försvarsmakten redan när de åker iväg, de 
har nog ett större problem att hantera det civila livet när missionen är 
slut – de går rakt av in i något helt annat… (Utlandsveteran, kvinna)

De tidvis anställd och direktrekryterade soldaterna går tillbaka till sin ordinarie arbets-
plats och yrke utanför det militära. Frågan blir hur deras ordinarie arbetsgivare kan 
följa och notera om soldaten senare skulle drabbas av efterverkningar av insatsen. 
Utlandsveteranerna talar om, att de ogärna vill låta Försvarsmakten märka om de 
mår dåligt eller skulle behöva stöd. De är måna om att inte få in i något i ”sina papper” 
som kan göra att de skulle hindras att åka ut igen, om de så önskar (jfr i Rapport I om 
motivation och missionsgift). Då är det bättre att bita ihop eller söka hjälp på annat 
håll som inom den offentliga sjukvården.

Föräldrar till soldater, verkar vara de som har lättast att förstå och acceptera, vad 
det nu än är som denne vill göra och behöver för egen del direkt efter hemkomsten; 
semesterresa bort eller som erfarna föräldrar till soldater berättar om, att soldaten 
kommer hem till dem och sitter tyst i fåtöljen i flera dagar och sover i dygn – visar att 
de inte mår bra. Föräldrarna uppfattar det som utmattning och viktig återhämning 
för soldaterna. Kan de som föräldrar bistå med detta känner föräldrarna sig till freds. 

Så kan soldaten med väntande barnfamilj, svårligen bli sittande eller isolera sig efter 
hemkomsten. Soldaters föräldrar talar också om flera brustna relationer för solda-
terna, att det militära livet har sitt pris i soldaternas privatliv.

Längtan efter den egna familjen tar oftast över även om behovet av egen reträtt ändå 
kan finnas vilket ovan behandlats kopplat till leave-perioderna. Strategierna är olika. 
Som nämnts ovan, här finns de vuxna som först träffas någonstans några timmar, nå-
gon eller några dagar för att soldaten ska återhämta sig och paret komma i takt med 
varandra igen. Som en farförälder sa:
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Barnen är helt beroende av att föräldrarnas relation fungerar. Vettigt att de får priori-
terar varandra. Vi har gärna barnen en dag till.

Gemensamt är att själva ankomsten till Sverige särskilt markeras. Den talas om som 
något som ger särskild känsla av lättnad, glädje och stolthet.

Dekompressionstid 
Soldaten kommer också från ett helt annat sammanhang på flera sätt. Omställningen 
i övergångsfasen är stor. Flera soldater och veteraner kallar det ”dekompressionstid”. 
Dekompression är när man övergår från ett högre yttre tryck till ett lägre som vid upp-
stigning vid dykning. Genom en långsam uppstigning med etappstopp där kroppen får 
möjlighet att vädra ut den gas som lagrats i kroppens vävnader under tryck undviks 
tryckfallssjuka (Dykarna punkt nu AB, 2018). En illustrativ metafor för fasen soldaters 
transition från fält till hem som också pekar på vikten av att ta hänsyn till att återvän-
dandet är en process för soldaterna. 

Också soldaten kan längta tillbaka till den struktur, ordning och organisation som råder 
inom det militära systemet. Där känner soldaten trygghet i den militära kontexten, 
förutsägbarhet och meningsfullhet i sin funktion i tjänst (jfr. om soldatens motivation 
och missionsgiftet i Rapport I). Detta kan bli svårt i det som väntar vid hemkomsten; 
i återvändandet till det gamla regementet, eller annan arbetsplats; bli studerande el-
ler arbetssökande. I hemmet är inte heller tillvaron sig lik. Barnen är mer än ett halvår 
äldre, mer självständiga och kanske avvaktande i relation till soldaten. Relationen till 
partner är annorlunda. Utlandsveteranerna talar om att det kan kännas som att de 
skulle vilja var hemma här och nu. men både kropp och själ rusar iväg tillbaka eller in 
i något nytt, någon annanstans. Inför att partnern ska iväg på ännu en insats, berättar 
partnern, erfaren utlandsveteran, som denna gång stannar hemma med barnen, om 
hemkomsten efter den första missionen:

– Jag minns, att jag åkte in till Åhléns i Stockholm och mådde sjukt dåligt. 
Folk överallt och de stod och rotade – REA. Och jag tänkte: – Vad gör jag 
här? Vad håller de på med? Det är det jag kommer ihåg. Att man höll på. 
Vet inte hur jag kom på idén att gå in där. Jag kom hem till midsommar. 
Övriga kompisar som skulle fira midsommar, de var militära officerare. 
Det skulle handlas inför midsommar. Jag stod där med kundvagnen och 
tyckte de var idioter allihopa. Men det löste sig sen när man blev full. 
Det är faktiskt en tid som inte var så bra. Men den enda gången som det 
verkligen var konstigt att komma hem. Det var den första gången.  Sen 
bryr man sig inte. Ingen är intresserad av vad som hänt. Alltså jag kom-
mer inte heller vara så intresserad av vad min fru har gjort i Mali. För jag 
kommer lyssna på två meningar – för jag var ju inte där – jag är inte en del 
av det. Det får hon dela med dem som var med. Jag kan inte dela det med 
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henne. När hon kommer hem så kommer det vara en viss dekompres-
sionstid – sen kommer det få löpa på som vanligt igen. Första gången, 
förväntade sig när man när man kom hem något slag mottagande: – Oh, 
här kommer krigshjälten hem! Men så är det inte. Folk bryr sig inte. (Ut-
landsveteran, man)

En annan erfaren utlandsveteran som också vid intervjutillfället är hemmavarande 
partner till soldat iväg på insats, berättar:

– Det var det konstiga. Att från att man har gått på en gata i Afghanistan 
med två vapen och samtliga i byn stirrande på sig eftersom jag är kvinna 
– man blir extremt uttittad – sen stå där i Stockholm. I Afghanistan fanns 
män som ställde sig bara en meter ifrån en och tittade och så backade 
de utan att släppa en med blicken – de fortsatte backa. Jag blev särskilt 
uttittad. Jag fick uppmärksamhet hela tiden. Sen stå där i Stockholm. Där 
var det ingen som brydde sig. Sådana fullständiga kontraster. Men inför 
de andra på regementet var det inget konstigt att komma hem. Det var 
som vanligt. (Utlandsveteran, kvinna)

En tredje utlandsveterans version av hur det är att komma hem direkt efter insatsdel-
tagande:

– Jag kan gå på en gata med många människor och jag känner inte längre 
att jag hör dit, att jag är en del av sammanhanget. Det är som att gå i en 
film. Så tyckte jag att det var när jag kom hem. Jag gick in på mataffären. 
Jaha, nu är jag inne i en affär; jag kan gå in i den och jag kan komma över, 
att jag inte längre skulle ha vapnet på mig. – Fan, jag är naken, jag har inte 
grejerna med mig. Så kändes det. Och då jag har bara varit inne på cam-
pen, men vapnen skulle med ändå. Bara det, när jag hoppar ur taxin, när 
jag kommer hem och går förbi häcken till huset där vi bor; Den här plat-
sen finns på riktigt, jag har inte bara drömt om den – där är den dörren. 
Det är surrealistiskt. Skitkonstigt. En verklighet som man är del av men 
den finns inte, när man är där nere; samtidigt som jag var jätteberoende 
av att känna att den fanns. Jag kände när jag hade perioden därnere – när 
jag var så likgiltig: – O, skicka ett brev! Igen, en extra gång. – Jag behöver 
känna att hemma finns och att det är någon där. (Utlandsveteran och 
hemmavarande partner, kvinna)

I ovanstående är det omställningen att inte bära vapen som särskilt tas upp. Nedan 
handlar det om omställningen i tempo. Från inga sovmornar och alltid fullt upp att 
göra, till …

– Vad ska jag göra nu? Då möblerad jag om första kvällen, kl. 21 på kväl-
len, så jag fick något att göra. Jag hade varit hemma tre timmar – vad ska 
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jag göra nu? [visar stress med händerna upp och ner i snabb rörelse]. Jag 
måste göra något vettigt. Så då möblerade jag om mitt rum till kl. 1 på 
natten [skrattar] det var väl nyttigt för något. Mamma och pappa hjälpte 
mig, så de var väl med på det, de förstod: – Mamma, pappa, förlåt mig 
men … De var så glada att jag var hemma så de struntade i om de fick 
bära bokhyllor och sånt mitt i natten. Inte så konstigt egentligen att jag 
reagerade: – Första dagen på fortsättningen på mitt liv …

Jag ville göra något nyttigt och att bara göra saker för att göra något, det var otänkbart 
utan det skulle vara något nyttigt. Sen så var det två dagar, sen vande jag mig att vara 
hemma och tyckte att det var jätteskönt och då var det ganska jobbigt att gå tillbaka till 
medaljceremonin och träffa alla igen. Då hade man redan sagt hejdå en gång på något 
vis och sen skulle man tillbaka en vecka senare, när man precis hade vant sig vid, att 
nu är det slut. Då ska man tillbaks. Då blev det likadant igen; två, tre dar till som man 
kände samma sak igen: Vart ska jag ta vägen? (Ung utlandsveteran och kvinna)

Kärleksrelationens dekompressionstid
Också kärleksrelation mellan soldat och hemmavarande har varit under hårt tryck och 
kan behöva sin dekompressionstid. Från att ha levt ensam, men ändå inte, varit ifrån 
varandra under en längre tid, kan övergångsarbete behövas i att flytta sig och varandra 
nära igen – bli tillsammans igen fullt ut. I nästa exempel är det en av de unga skytte-
soldaterna som berättar: 

– Det var skönt tyckte jag, att få vara där [på debriefing m.m.] ett tag 
tillsammans med de andra, innan vi åkte hem. Det var roligt, vi hade kul 
och det var skönt, när jag kom hem sen. Man fann sig rätt fort. Det var 
de första två dagarna liksom som var konstiga, då man lite tänkte så: – 
Vad ska jag göra? Det första jag gjorde, när jag kom hem, jag åkte till min 
lägenhet och så mötte min bästa kompis mig där då. För jag hade sagt 
till mina föräldrar och min särbo, att jag ville komma till dem själv. Men 
så insåg jag, när jag tog bussen hem, att ska jag nu gå hem och nu vara 
helt själv - ensam. Så då skickade jag ett panik-SMS till min kompis:  – Kan 
du inte möta mig hemma? Det är klart jag kan, blev svaret. Så vi käkade 
varma mackor och åt rostat med sylt på på balkongen. Först så var tanken 
att vara ensam, oj, så härlig, men sen ville jag inte vara själv. Jag ville inte 
vara själv – det var jätteobehagligt. Sen hängde jag lite med min kompis 
och sen kom min särbo efter ett tag. Då var det mest lite konstigt ett tag, 
för jag var inte – det var inte så där; – O, hej! Utan det var så där lite – 
lite – nej, kom inte nära riktigt än, jag vill inte kramas nej, nej. (Soldat/
utlandsveteran, kvinna)

Liknande, att inte direkt känner det himlastormande, beskriver också hemmavarande 
partners, som nedan:
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– När han kom hem, jag vet inte, men jag läste, jag trodde: Oj, det här är 
något jag upplever själv och ingen annan har upplevt, men så läste jag i 
Invidzonens tidning. Och så tänkte jag, åh, vad skönt alltså, att det inte är 
bara jag, det var just det, att när han kom hem, att det kändes konstigt att 
pussas och det var ju så främmande. Det var ju så. Jag borde tycka om, 
att pussa den här människan, men det kändes inte bra liksom. Att hålla 
handen, men det kändes lite fejk det här liksom. Men sen efter några tim-
mar var det lugnt igen. Men så snabbt människan anpassar sig och det är 
det som gör en rädd egentligen. Då var vi tio veckor från varandra och nu 
nio veckor sedan senaste leave. Det är ganska lång tid och man hinner ju 
komma ifrån varandra lite grann, men det är bra också, men man får ta 
till klyssjan, att vi tror, att vi blir starkare tillsammans, men man har gjort 
mycket på var sitt håll, speciellt han då och han får göra precis det han vill 
göra. (Hemmavarande partner, kvinna)

Den där allra första tvekan i mötet med sin partner kan således uppstå såväl hos den 
hemkommande som den hemmavarande partnern. 

– Han har varit väldigt foglig. Jag har bestämt än mer, omedvetet. T.ex. 
när jag var avståndstagande. Han klagade aldrig: – Jamen, kan du inte 
komma hit och kramas lite. Nej, det var aldrig något sånt utan: – Det är 
OK. Han fattade. Han kanske var jätteledsen, men han visade det aldrig 
så. Det kändes bra. Inget speciellt som hände. Vi fick prata och umgås. 
Det var så himla härligt att vara med honom igen. Sen kunde vi inte vara 
så mycket med varandra för först var jag iväg och sen jobbade han hela 
juli och sen skulle jag iväg och han har varit mycket engagerad i det han 
håller på med, så vi har knappt hunnit träffas egentligen. Men nu känns 
det jättebra – skönt. Rådet blir, berätta vad du känner och det blir mycket 
lättare än när man inte säger något. Annars blir alla bara frustrerade och 
undrar. (Utlandsveteran, kvinna) 

Kompressionstiden kan bli tålamodsprövande och det kan vara lätt att hamna i otakt 
och missförstå varandra responser. De partners som varit med om flera insatser, an-
tingen som soldat eller hemmavarande anhörig eller både-och, märker att tidigare 
erfarenheter påverkar på gott och ont. Det är mycket som med erfarenhet kan kännas 
igen och lärdomar som kan dras från tidigare lösningar, men det kan också vara så att 
de gamla berättelserna, minnena, är svåra upplevelser som ger andra tolkningar och 
upplevelser av nuet än vad andra i omgivningen kan förstå och göra. Omställningen 
kan göra att soldaten inte blir sig själv den första tiden; erfaren anhörig berättar:

– Den här gången var det lugnare. Förra gången var det som första. Han 
blev mer bitsk och högg på saker som han aldrig gjort förut. Det var lika-
dant första gången. Jag tog upp det redan första gången, och då sa han, 
att han kände det själv, att han blev bitsk. Han försökte ändra på sig. 
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Hade säkert att göra med alla upplevelser – allt han upplevt. Det var förra 
gången han var i Afghanistan. Kan tänka mig att upplevelserna då var 
mer kopplade till tidigare insatser, då det fortfarande var väldigt oroligt 
i Bosnien. Det fanns inget fredsavtal då.  Det var inte alls på samma sätt 
denna gången. Lugnare denna gången. (Hemmavarande partner, kvinna)

Medaljutdelningen
Personal som fullgjort internationell insats under en kontinuerlig eller ackumulerad 
tidsperiod om minst 30 dagar under en tolv månaders period. Försvarsmaktens med-
alj för internationella insatser. Medaljutdelningen sker vid en särskild ceremoni dit 
anhöriga inbjuds. Såväl hos soldater, se ovan, som de anhöriga väcker denna händelse 
blandade känslor. Soldater påminns om insatsen och tänker på all den säkerhet som 
de hela tiden varit omgärdade av. Nu står både de själva och deras anhöriga i en utsatt 
position t.ex. som i gröngräset i Stadsparken i Lund. Det kan handla om placering och 
plats för ceremonin, att den över huvud taget hålls, hur ceremonin är organiserad och 
vilken beredskap som erbjudits till skydd och service för anhöriga och soldater.

När FS 24 kom hem och förbandet satts upp på Revinge, P7, blev det naturligt, och 
mycket glädjande för många, att ha medaljutdelningen i regementets hemkommun. 
Soldaterna stod uppställda på gräsmatta i närheten av idrottsarenan, där de klädde 
om, stort P-hus och i närheten fanns lekplatser för barn, djur och gott om utrymme. 
Men när en soldat därhemma börjar klä om sig till uniform igen, blir den lille sonen 
ledsen:

– Först var det såsom om han var hemma för leave. Vi skulle iväg på bröl-
lop i samband med att han hade medaljceremonin i Lund. Pappa klädde 
på sig sin militäruniform och vår son bara (visar hur han) stelnade; han 
visade jag orkar inte mer: – Det får inte vara så igen, jag vill inte. Han 
visade det mest märkliga beteende, han blandade att slå på pappa och 
klänga på honom jätte, jättemycket.

När vi sen åkte vidare från medaljcermonin, då var det: 

– Men pappa, ska du inte åka iväg? 

– Nej, jag är hemma – alltid hemma.

Det tog lång tid innan sonen andades ut. Han frågade sista gånge en må-
nad senare igen: 

– Du ska verkligen inte iväg igen? 

Det var första gången jag verkligen såg och förstod vad han upplevde när 
leave-n är på väg att ta sluta. Även om man inte vill det, så är det något 
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som ändras. Hans pappa ställde om sig [visar hur det snurrar runt i hu-
vudet], tänkte på hur det skulle bli att komma tillbaks. Då visade sonen, 
hans beteende ändrades, han vill inte ha med pappa att göra. Han så 
totalt dissade honom, ignorerade honom och det var bara mamma som 
gällde. För det är bara hon som kommer vara här. Sonen stänger av käns-
lorna till pappa. Det började han igen den dagen och sen kom han på, 
jaha, han kanske ska vara kvar… Den uniformen har vi gömt. Inga militära 
prylar syns längre alls hemma. (Hemmavarande partner, kvinna)

Många anhöriga kom och publikhavet bildade en stor ring runt sina soldater. Stads-
parken bjöd på ståplats och i solgasset var det inte alla som orkade njuta av den långa 
ceremonin. Barn tappade tålamodet och de som stod långt bak och inte såg så mycket, 
likaså. Det var jobbigt att stå upp och allt som skulle bjudas på, vattenflaskor och fika, 
stod långt bort i andra änden bredvid scenen. I leden ville alla se just sin soldat och 
när han eller hon fick sin medalj. Många anhöriga kom långväga ifrån, men det fanns 
naturligtvis en gräns för hur långt de anhöriga kunde tänka sig och klara av att åka.  
Soldater från de mellersta och norra delarna av Sverige kunde knappast räkna med 
att deras anhöriga kom ner till Skåne. Ceremonin var dessutom en vardag när inte alla 
hade möjlighet att göra sig lediga. 

Där fanns också soldater som bedömt att säkerheten som varit så hög medan de var 
i Afghanistan, var var den nu? Försvarsministern hade säkerhetsvakter runt ikring sig 
men så mycket mer var inte synligt – inte heller för mig som åskådare. Soldater som va-
rit med tidigare, saknade ljudet från gatsten från marscherande soldater. Gräsmattan 
gav ingen sådan genklang. Musikkåren spelade desto mer och dessutom en nyskriven 
marsch till CO:s ära. Solen gassade och Lund visade sig i sin bästa skepnad. Invidzonen 
delade ut medaljer till hemma-hjältarna, som i första hand vad tänkte för soldaternas 
barns insatser, men också gav glädje för vuxna på hemmafronten. Medaljerna tog slut. 
När ceremonin var över strömmade publiken ner mot och till sina soldater. De förena-
des i ett stort hav av glada människor. Familjer, släktingar och vänner fortsatte sen hem 
var och en till sitt eller till egna gemensamma festligheter, middagar och kaffekalas.

Återvändande – att återinträda i familjesystemet 
– Man tror att det då är guld och gröna skogar att komma hem, men det 
är då det riktiga jobbet börjar, för det är ju där man ska försöka återan-
passa sig till varandra och hitta tillbaka där man var tidigare, fast ingen är 
ju kvar där längre. (Utlandsveteran, man)

Det handlar både om hur soldaten återinträder därhemma och familjemedlemmars 
respons därpå och vice versa. Här följer ett exempel som av de berörda familjemed-
lemmarna uppfattas som framgångsrikt.
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Soldat/veteran: – Jag har en idé. Det är också p. g. a. att jag varit borta 
mycket. Jag tar ett steg tillbaka när jag kommer hem och ser vad som har 
hänt. Så försöker jag kugga in där det passar in i stället för att dundra in 
och hitta på en massa. Jag studerar vad som hänt. 

Hemmavarande partner: – Plus att innan han kommer så träffas han och 
jag. Vi har barnvakt här som tar hand om barnen. Jag åker iväg och träf-
far honom först, så att vi får hälsa och prata och kramas och bara vara 
vi. Jag tror det gör skillnad. Då kan han koncentrera sig på mig och sen 
kan han koncentrera sig på barnen och jag kan gå där och vara glad att 
han är hemma. När ungarna gått och lagt sig, då kan vi prata. Det gör 
jätteskillnad.

Vi pratar mycket. Han går inte in och tar över utan han ser efter först. Det 
är han fantastiskt duktig på. Han visar inte ointresse utan han kan t.ex. 
fråga: – Du, var har vi kopparna nu? Typ – den stilen: – Var finns det här 
nu? Hur gör vi nu? Kuggar in så det blir rätt från början.

Soldat/veteran: – Jag gör likadant när jag åker ut också, när jag byter av 
någon. Då kan man inte bara gå in och domdera utan att först lyssna på 
vad han eller de har att säga först. Jag berättade det för dig; vid min första 
runda BAO1, det var direkt efter lumpen och sen gjorde jag BA 03 direkt 
efter, var bara några månader emellan, 4 månader. Kommer ihåg första 
veckan där på BA 03 så fort någon sa något: – Nej, så gjorde vi inte på 
BA01, sa jag. Så var det någon som gjorde så här till svar varje gång jag 
gjorde så: – Blabblabbla. Allting handlade om BA01 tills jag kom på att 
det ingen lyssnade på mig längre, och jag förstod varför också. Man ska 
inte ältra sånt där gammalt. Så då tog jag ett steg tillbaka och sa: – Om ni 
undrar över någonting, om det är något ni tror, att jag kan hjälpa er med, 
då ska jag svara på det. I stället för att hålla på och hävda sig om att ”så 
här gjorde vi, BA01”. Det har nog blivit att jag levt efter den devisen tror 
jag. Det funkar.

Det handlar om att “kugga in” eller “tona in” som det också kan uttryckas. En familj 
som för första gången varit med om hemkomst och återvändande berättar nedan, 
men först en kommentar till det som familjen i ovan exempel talar om, när det gäller 
att ”kugga in”. I detta ingår att soldaten frågar sig fram men att observera, han ut-
forskar, stannar upp, iakttager, och frågar sig fram för att lära känna hur det fungerar 
därhemma numera. Det här är en konst; att utforska med hjälp av vad jag liknar vid 
”Stop Look Listen” som det skulle kunna sammanfattas i (se (Dewey, 2007). Läs ned-
anstående och fundera på skillnaderna i förhållande till ovanstående. Nedanstående 
är ett utdrag från en dialogisk intervju i forskningen, där jag deltar och responderar:
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Hemmavarande partner: – När han kommer hem, det är en startsträcka 
som domineras av att han håller på och frågar: – Ska jag köra en maskin-
tvätt? Jag tänker, och ibland säger jag det också: – Inte vet jag? Är tvätt-
korgen full? Vad vet jag? Måste han fråga om det? Jag säger: – Det vet du 
väl själv? Har du tid och den är full. Jag är ingen överordnad. Smågrejer 
som blir till irriterande moment. Själv tror jag inte att han reflekterar över 
vad han skapar.

AMO: – Så han frågar?

Hemmavarande partner: – Ja, frågor är det väl egentligen inte, för jag 
tror, att han tänker att han ska köra en maskintvätt, men jag tror, att han 
måste få det bekräftat att det är rätt tänkt. Jag vet inte.

AMO: – Jag har hört om råd…

Hemmavarande partner avbryter: – Ja, att när du kommer hem så ska 
du rätta dig i ledet och fråga dig fram. Varifrån kommer detta? Är det 
någon överste som har hittat på det eller är det forskning som har funnit 
detta som har intervjuat ett antal soldatfruar? För när jag pratar med 
en annan fru, så blir det detsamma därhemma. Hon blir också tokig på 
detta: – Varför frågar han? När han kommer hem, så tänker jag: – Gud 
vad skönt, nu behöver jag inte tänka på vad jag ska ha till middag på 14 
dagar och så frågar han: – Vad vill du ha till middag? Då skriker jag: – Jag 
vet inte. Måste jag tänka åt honom hela tiden. Men vi är olika, det finns 
inte ett sätt …

Ovanstående kan höras som om, att det gäller som återvändande att inte oreflekterat 
ställa frågor om de vardagsnära rutinerna. Det handlar mer om att ”tona in” i samman-
hanget. Där kan det vara till hjälp att först se efter, känna in, lyssna, reflektera och lära, 
som utlandsveteranen ovan talar om. Frågande kan komma väl till pass i detta, men 
det gäller att fråga varsamt och i samklang med omgivningen. 

Nedan ett annat exempel. Nu en familj där båda är unga, första barnet litet och famil-
jen nyinflyttad i huset när soldaten ger sig iväg på mission. Nu är han tillbaka, Närva-
rande i samtalet är soldaten/veteranen, hemmavarande partner, deras dotter och jag 
som intervjuare. I samtalet kommer vi in när ämnet om det kommer bli fler insatser 
kommit på tal.

Hemmavarande partner: – Inte fler insatser, inte med små barn som jag 
resonerar. Det hade i så fall varit lättare om du hade åkt direkt när jag var 
van vid att du var borta, att du inte var hemma. Skulle du åka nu skulle jag 
vilja ha städhjälp. Det är skillnad när man var hemma och var föräldrale-
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dig och när jag ska jobba, till dagis och man ska handla, tvätta. På ett sätt 
var det mycket skönt att var föräldraledig och vara hemma, ledig. Men 
jag var irriterad på dig. 

Soldat/veteran: – När jag kom hem, jag hade inte koll på några rutiner 
eller så där.

Hemmavarande partner: – Bara det att, här har man lärt sig levt själv, du 
kan ju inte bara komma och ta badrummet själv. Nu ska jag och dottern 
in där också. Så vad jag inte van att prata eller berätta om vad jag skulle 
göra eller hur. Dottern och jag hade våra inarbetade rutiner. Det löste sig 
ju med att du var föräldraledig och jag jobbade. Då fick ju du styra själv.

Soldat/veteran: – Vi körde väl bara på men gav varandra utrymme, det 
gjorde vi. Vi gav varandra utrymme så att vi kunde hitta på saker själva. Vi 
var ju inte stressade. Vi kunde ge varandra tid – komma ifatt och så. Men 
jag hängde inte med i alla rutiner. Det var bara att försöka hänga med – 
hon fick styra och ställa. Det var inget problem. Hon har ju haft det på sitt 
sätt och för mig var det att rätta in mig.

Ann-Margreth: – Hur visste du, vad skulle rätta dig in i? 

Soldat/veteran: – Jag bara märkte det.

Hemmavarande partner: – Så berättade jag.

Soldat/veteran: – Ja, vi pratade. Fast vi har nog mest kört på.

Hemmavarande partner: – Det är väl det mest att om man frågar tre 
gånger och inte lyssnar på svaret. 

Soldat/veteran: – Det kan vem som helst göra

Hemmavarande partner: – Lite irriterad kan man bli.

Soldat/veteran: – Jag också på dig.

Hemmavarande partner: – Man är van att köra sitt eget race.

Ann-Margreth [till soldat/veteran]: Det var också en omställning för dig 
från det du kom ifrån.

Soldat/veteran: – O, ja, vi kommunicerade mycket med varandra om 
detta.

Hemmavarande partner: – Det värsta var väl det här med maten: – Jaha, 
nu är maten klar. Jaha, då kom du och bara tog mat, satte dig och åt. Det 
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viktigaste är ju, att barnet ska få mat först. Men där var inte du.

Soldat/veteran: – Ja, jag var ju van att bli serverad och äta. 

Hemmavarande partner: – Ja, det var en sån sak – Jamen, hallå!!??  Man 
kan ju gör det varsin gång, så man i alla fall får äta varm mat en gång per 
dag. Du tänkte inte på det, för du var van att få allt serverat.

Soldat/veteran: – Nej, jag tänkte ju inte på det.

Hemmavarande partner: – Men så är det ju inte nu…

Inte sällan har soldaterna små barn hemmavid. Diskussioner om när det är lämpligt att 
skaffa barn, eller inte skaffa barn över huvud taget, är vanliga i familjerna. Flera har 
resonerat som så, att det bästa är att göra insatsen medan barnen är spädbarn, att det 
lilla barnet inte märker så mycket av att en av föräldrarna, då pappan, är borta och att 
barnet kommer glömma att han varit iväg. Den hemmavarande föräldern, tar hand om 
spädbarnet och är föräldraledig under tiden. Detta underlättar tillvaron rent praktiskt 
t.ex. ingen förskola, inget arbete utanför hemmet, få tider att passa och få transporter 
att klara av med på- och avklädning, för den hemmavarande. Samtidigt riskerar denne 
att bli isolerad och känna sig utanför med ett litet barn hemma på heltid som kan kräva 
uppmärksamhet såväl dag- som nattetid. En sårbar situation där BVC har viktig funk-
tion att uppmärksamma utvecklingen för såväl barn som moder och vara redo att sätta 
in stöd. Detta har också ordnats när föräldern berättat om sin situation. Men många 
vill inte göra någon ”stor affär” av att deras män är iväg och fullgör internationell mili-
tär insats för Sverige. De berättar inget. Av olika skäl. Mest troligen att dessa familjer 
och familjemedlemmar är mer vana vid at hjälpa andra än att själva be om hjälp. Där-
för, när personal noterar att en förälder eller båda är anställda inom Försvarsmakten, 
då finns det skäl att fråga mer. Därför, när du är anhörig eller vän till familj med anhörig 
iväg, erbjud dig inte ”bara”, kom till hjälp med vad än det vara månde (middagsmat, 
promenad, gå till lekplatsen, skjuts, nattvak och sömn). 

Vid återvändandet hem blir det en stor fördel för relationen hemkommande förälder – 
barn, för att skapa anknytning dem emellan, att föräldern kan vara ledig länge, såväl ta 
ut semester som föräldraledighet, och vara hemma kontinuerligt. Flera familjer berät-
tar om att anknytningen mellan barn – förälder underlättats av att den hemkommande 
föräldern får chansen att själv ta ansvar för barn och hem, utan den hemmavarandes 
översyn och ledning.  

Soldat/veteran: – För mig innebar det att jag sa hejdå till en halvårsgam-
mal baby och kom hem till ett 1-årigt barn. Jag hade varit hemma på 
leave två gånger och vi hade regelbunden kontakt och jag kunde använda 
SKYPE ibland. Jag hade skaffat afghanskt abonnemang. Ändå hon kände 
inte igen mig när jag kom hem. De första dagarna var jag som en främling 
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i huset liksom. Men det gick väldigt bra att komma tillbaks. Men det jag 
kände var, att de här två, de hade skapat en egen värld hemma med ru-
tiner och vad de brukar göra nattningsrutiner och sånt. Så kom jag hem 
och skulle försöka ”jacka” in i detta på något sätt. Det var ju den tydli-
gaste grejen. Vi hade inte tillsammans byggt de här rutinerna utan att det 
hade barnets mor gjort.

Hemmavarande partner: – Det har varit en del konflikter. Du har gjort ditt 
bästa för att smälta in och jag har varit arg för du stör eller inte gör som 
jag bestämt – det är inte lätt.

Soldat/veteran: – Det jag försökte var ju att känna in vilka rutiner du har, 
hur nattar du, hur funkar det med mat; vad gör du? Och sen så såg vi, att 
jag ”jackade” in som förälder för dottern, inte bara var gubben som bor 
hemma. Nu, mer än ett halvår senare, märker jag ingen skillnad på dot-
tern för att jag varit borta ett halvår. Hon tyr sig mer till mamma men det 
hade hon kanske gjort ändå. Men det var mer att lära för mig när jag kom 
hem – hur hela systemet – allt funkar.

Hemmavarande partner: – Ja allt från diskning städning och allt. Ja, hela 
vardagslivet. När jag levde själv med henne så måndag städade jag och 
tvättade. Jag lagade inte mat om jag inte hann att diska. Men nu vi lagar 
mat, ja visst jag ska diska, men först ska vi iväg på det där. Rutinerna ha-
vererar när man är två.

Soldat/veteran: – Ja, i vår familj är det hon som är rutiniserad.

Hemmavarande partner: – Ja, det är jag så de är, du har det inte i dig. Inte 
på det sättet.

Det sista som kommer upp här, är heller inte ovanlig skillnad mellan partners i delta-
gande familjer; att den ene är mycket för ordning och reda, allt på sin plats och enligt 
fastställda rutiner. Eftersom detta ligger nära de eller är enligt vad som berättas om 
det militära systemet, där det berättas om som viktigt att kunna förutse var utrustning 
finns och snabbt få tag i det som behövs utan att ägna tid till letande, låg det nära till 
hands att tänka, att det naturligtvis är soldaten i familjen som vill ha det likadant där-
hemma. Ingalunda alltid så, har jag lärt mig i denna studie. Soldaten kan vilja slappna 
av och släppa allt det där med rutiner och ordning hemmavid. Å andra sidan kan en 
partner som tycker ordning och reda är viktigt, göra att soldaten just kan slappna av 
men ändå uppnå det hen är van vid på jobbet. Vad som kommer först; ”hönan eller 
ägget”, vad som skapar vad och varför, kan också kopplas till soldaters längtan att ge 
sig iväg igen på nya missioner därför att de bl.a. längtar efter struktur och förutsägbar-
het; detta ingår i det s.k. missionsgiftet och missionstarmen som behandlas Rapport 
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I. För familjen och för par blir det ett stort problem om partners inte kan jämka och 
balansera varandras behov av struktur – ordning och reda. Såväl för återvändande 
hem som för hemmavarande anhörig kan kravet om ”en viss ordning” bli till press och 
bekymmer liksom oro inför framtiden, men också skapa trygghet och ro:

– Jag har ju också struktur, vet var allting är, t.ex. varje hög. När han ring-
er och jag säger att jag städar, så säger han: Sorterar du några högar? 
[skratt] Skit, han känner mig verkligen, visste inte att det var så uppen-
bart. Jag har ingenting emot att ha saker framme: foto – prydnadssak 
– tröja. Det har kanske varit någon här nyligen. Det sista han gjorde var 
att skura hela lägenheten och sen sopa – det finns inte ett dammkorn 
någonstans. Det är väldigt annorlunda mot vad jag är van vid. Men det är 
också skönt. Jag blir lugn när allting är i ordning – jag kan bli stressas av 
oordning. När han är hemma är allting i ordning. Jag vet vad jag ska laga 
till middag och när. Veckohandlingen är gjord. Jag vet när vi tvättar och 
att vi städar varje lördagsförmiddag. Då ska det dammtorkas och fukt-
torkas och sen ska det dammsugas, alla kläder tvättas och sist ska golven 
svabbas. Samma rutiner varje gång. Likadant vid middagar och så lagar vi 
ockå för matlådan – lägger upp för dagen efter. Allting är så strukturerat. 
Jag mår bra av att ha det så organiserat men har inte disciplin nog att 
lösa det själv. Jag längtar efter att någon kommer hem och säger vad jag 
ska göra eller säger att jag ska göra någonting – det blir lite kladdhögar 
varje dag – jag låter det ligga – klart att jag tar bort dem sen – det tar 
max 2 minuter. Jag är stökig och odisciplinerad. Så kommer han hem och 
jag söker mysa till det. Men då är allt strukturerat och ordnat. Matlådan 
finns i kylen och allt du behöver för matlagningen finns i kylen in i minsta 
detalj. Så nära perfekt. Det saknar jag jättemycket. Saknar en som pekar 
med hela handen och säger: – Nu går vi ut! Tar initiativet. 

Första tiden efter
– Vi har var först tillsammans så mycket som möjligt som en familj. Den 
första tiden tog jag ett steg tillbaka i föräldrarollen. Jag hade läst att det 
kan var klokt att låta barnen den första tiden gå i första hand och parre-
lationen i andra hand. Det får komma sen. Vi hade inga problem. Jag var 
inte bitter. Vi tog igen den fysiska kontakten och kommunicerade mycket. 
Äntligen kunde vi börja leva igen. 

Han märkte, att när vi kom tillbaka och vi träffade kompisgänget – vi träf-
fas en gång en månad och äter tillsammans – han hade varit med om så 
mycket och det blev konstigt att prata med de gamla vännerna. De blir 
så nära därnere. Han kände som att de i kompisgänget var så långt från 
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honom. Det var som han inte hade vänner längre… Exempelvis kunde de 
prata om; har du inte hört låten? Hört låten? Han hade inte haft tid, han 
hade ingen koll … (Hemmavarande partner, kvinna)

Ovanstående är en hemmavarande partners perspektiv i familj med två små barn. 
Dessa kommer i fokus vid hemkomsten och sen har paret givit varandra tid och upp-
märksamhet. Blivit som en nystart i äktenskapet. Berättelsen visar också på att för 
hemvändande soldat/veteran handlar det om att komma ifatt vad som hänt under 
frånvaron och återknyta kontakter såväl med den närmaste familjen som resten av 
sitt nätverk. Kräver arbete och tålamod. Det finns risk för att utanförkänslan leder till 
isolering och/eller fokus på kontakt med andra veteraner i stället för att arbeta med 
sitt återinträde i sitt närmaste sociala nätverk. Det kan också göra att veteraner läng-
tar tillbaka till mission-kontextens gemenskap och söker sig i väg på fler missioner. Jfr. 
missionstarmen i Rapport I.

Nedan en ung hemmavarande partners berättande med mina frågor då och då i inter-
vjuande samtal om sambons återvändande:

Hemmavarande partner: – Vi håller ju på att komma tillbaka efter mis-
sionen – det är också ett jobb bara det – bara att de kommer hem så är 
det något helt annat. 

Ann-Margreth: – Vad behövs då och vad gör du då inför detta?

Hemmavarande partner: – Det är också att få prata av sig. Nu är det 
stadiet. Nu är de hemma och nu ska man tillbaks till varandra efter ett 
halvår. Jag har skaffat mig ett eget, mitt liv härhemma. Jag har fokuserat 
på jobbet, träffat kompisar. Nu ska man få in honom i vardagen igen. 
Man har liksom stängt ute honom och då kan man behöva bolla det med 
någon. – Alltså nu är det, det här – nu står disken här igen eller sådant 
man saknat tidigare under missionen och man behöver hitta tillbaka till 
sina vanor: Nu står de där djäkla kängorna innanför dörren, nu trillar jag 
på väskan som står där igen – och det är ju det så man saknat, men gan-
ska snart är man tillbaka till vardagen och man ska försöka hittad det där 
samarbetet igen. Det kan vara svårt och kan behöva pratas om: ”– Hur 
ska jag få ihop det här?” Nu har jag lyckats att skapa ett annat sätta att 
leva – lite – för man gör det och det, det gör man ju för att överleva. Så 
får man gå in i en bubbla och bara köra på och då behöver man hjälp och 
stöd i att bolla det där.

Ann-Margreth: – Hur gör ni?

Hemmavarande partner: – Vi låter det ta lite tid. Man märker det att man 
gnabbas ju om småsaker men det måste man få göra – det gör väl alla – vi 



133

pratar mycket om saker , om vad som hänt därnere och härhemma – ge 
det tid – nu jobbar jag  på dagarna och är hemma om kvällarna så vi 
nöter inte på varandra ändå utan vi får känna att vi får egen stund båda 
två för att hitta – landa igen – jag känner att jag är jättetrött efter det här 
halvåret – efter jobbet vill jag bara gå och lägga mig och sova och sam-
tidigt när man kommer hem så är han jättetrött och man undrar varför 
står disken fortfarande kvar? Men det är så att man inte kan förvänta sig, 
att han skulle gjort det för han kan fortfarande sitta med morgonrocken 
därhemma för han är mentalt trött han också över anpassningen och att 
hela tiden gå på högvarv. Han har varit hemma två veckor.

Ann-Margreth: – Vad hände när han kom hem?

Hemmavarande partner: – Först ha de ju hemkomstsamtalet. Sen kom 
han hem och har nu åttaveckors semester och han kommer vara mentalt 
trött i två-treveckor till. Sen kommer han bli rastlös i stället, men just nu 
orkar han inte ta tag i någonting. Det gör ingen av oss. Båda är trötta på 
varsitt sätt, att försöka förstå varandras trötthet och försöka förstå vad 
den andra har varit med om – jag kan aldrig förstå vad det är som han har 
sett o mött därnere, och han kan aldrig förstå, vad jag försökt hålla uppe 
härhemma, lägenheten kontakten med vänner, på jobbet – göra allting 
som är vardagen här hemma så normalt som möjligt samtidigt, som den 
inte är det. Samtidigt ska jag förstå allt hemskt han sett och varit med om 
därnere. Det är ju saker som han varit med om, som han aldrig kommer 
kunna eller får berätta och lite saker som han har sett med egna ögon, 
som han inte kan beskriva

Ann-Margreth: – Hur gör han då i förhållande till dig?

Hemmavarande anhörig: – Jag tror, han berättar så mycket han kan och 
vi pratar mycket under perioder. Det kommer lite då och då, när det lik-
som väller ut och då måste det få komma. Jag tänker inte tvinga dig, att 
prata, men du ska prata för det är viktigt, att det kommer ut, annars kan 
han få problem senare och det är likadant med mig, att jag måste få spy 
ut saker, som jag är trött på. Det händer ju saker på den här andra sidan. 
Finns anhöriga som betett sig helt galet, det måste man också få ur sig, 
eller vissa saker har man inte kunnat prata över telefon om, för man vill 
inte och om det skulle varit avlyssnat eller så …

Ann-Margreth: – Är det inte lätt att tänka, Herre Gud, hon har varit hem-
ma o…]
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Hemmavarande partner avbryter: – Jo så är det. Vi pratade om det igår, 
att man fått perspektiv på saker. Här går vi och gnäller om det ena och 
det andra, verkliga I-landsproblem och han har sagt något helt annat. 
Det var så tydligt för det var en olycka därnere. En kille som fick sina ben 
bortsprängda, nu, som han var med om. Och jag var på kurs i Stockholm 
och jag hade inte räknat med att höra något från honom förrän senare i 
veckan och när jag skulle åka hem, så var tåget försenat som vanligt, och 
jag stod där o förbannade mig över SJ och timmarna gick. Det kom inget 
tåg, vi fick inte information och när jag stod där frustrerad och trött så 
ringer han, och det var jätteskönt att höra att han mådde bra och allting, 
men efteråt så kände jag, att det är bagatell med förseningen. Jag kom-
mer hem, strunt samma om när, men jag kommer hem alltså. Det han 
har att bekymra sig om därnere, om det ligger något på vägen eller om 
det ligger någon och skjuter på honom där borta i busken – då blir mina 
problem ganska små. Det gäller att stoppa den där frustrationen och vara 
så förbannad. Mitt problem var egentlige ganska litet – det är det man 
måste ha förståelse för. […] Det är speciellt med det här jobbet inom det 
militära. De är bort så mycket. Det är en sak, att de åker, men de är borta 
så mycket mer – tre månader innan i Stockholm. En mission är mer än ett 
år. De åker ner egentligen tre mån innan missionen de fysiskt åker och de 
kommer hem tre månader efter de fysiskt har kommit hem. För tankarna 
är fortfarande där nere. Vad händer med det vi lämnade över? Hur blev 
det med det och det? – De har inte släppt därnere. Hur kan det bli att de 
engagerar sig så enormt? De lever så intensivt därnere. Du måste vara 
där och då. Du måste förlita dig på, att de som du har runt omkring dig, 
att dom är lika fokuserad som du själv. Du kan inte ha ett stört fokus där. 
Är det något som stör ditt fokus så kan det innebära att du riskerar både 
dig själv och andras liv. Och det är det som blir… Och det gör, att det blir 
så svårt för oss hemma, också när vi vill diskutera en banal sak som t.ex.: 
– När kommer du hem på leave? Kan vi inte göra det här och de här? Då 
kan de bli jätteirriterade. Dom är inte där – de är så fokuserade på att 
vara där nere. Det är många som inte har förståelse för det och det är det 
som kan göra, att det börjar gnisslar när man inte har den gemensamma 
förståelsen.

Ann-Margreth: – Låter som en komplicerad situation när de kommer 
hem och ändå inte är hemma

Hemmavarande partner: – Man tror att det då är guld och gröna skogar, 
men det är egentligen då det riktiga jobbet börjar, för det är ju där man 
ska försöka återanpassa sig till varandra och hitta tillbaka där man var 
tidigare, fast ingen är ju där som det var eller man var tidigare … 
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Familjemedlemmarna noterar förändringarna. Nedan ett exempel på när familjens 
nyligen utflugna dotter påpekar för föräldrarna vad hon lagt märke till och vilka re-
aktioner som väcks ett halvår efter soldatens hemkomst. Erfarenheterna visar på att 
övergångsprocesserna behöver sin tid, kanske mer än vad familjen och soldaten var 
varse om. 

Dottern: – Ja, pappa var lite blockerad, inte mycket, men lite grann. Märk-
te inte så mycket på mamma, men du tyckte nog också, att det var job-
bigt. Det var för att du varit ensam så himla länge. Det fanns ingen mat 
längre hemma, för mamma åt alltid på jobbet och så plötsligt var det en 
som ville ha mat på bordet, när hon kom hem från jobbet. Så det blev 
körigt liksom. 

Soldat/utlandsveteran: – Det upptäckte jag aldrig. Det var nog för att jag 
hade en lång resa hem – mental resa hem. 

Hemmavarande hustrun: – Det hänger ju i fortfarande. Det tror jag inte, 
att du ser eller märker själv 

Soldat/utlandsveteran: – Nej.

Hemmavarande hustru: – Att han tror, att här är som där. Det tar sin tid 
innan det har satt sig, det här med att igen hjälpa till. Det är inte det, att 
han inte vill hjälpa till. De är så uppassade därnere, förutom sitt yrke, 
med mat och tvätt och all – alltså de lever, vad ska jag säga]

Soldat/utlandsveteran:  – [ett tillrättalagt liv.

Hemmavarande hustrun: – De behöver inte tänka på annat än jobbet 
över huvud taget, allting serverat. Och sen kom dottern hem för att det 
tog slut med hennes kille, så efter att jag har varit ensam i ett år så blev 
det fruktansvärt mycket]

Soldat/utlandsveteran: – Två inneboende. Och en hund. 

Hemmavarande hustrun: – Jag tycker inte, att jag är tillfreds.

Dottern: – Nu flyttar jag på fredag.

Soldat/utlandsveteran: – Det har varit det svåraste. Jag visste ju det, för 
jag har ju varit med om det innan, att det är en omställning. Det tar ett 
par månader men denna gången har det tagit längre tid.

Hemmavarande hustrun: – Ja, han bara sätter sig här och sen kan han 
sitta och vänta på att maten ska vara färdig. Sen bara går du ut eller sät-
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ter dig för att titta på en film. Disken tar någon annan hand om – tvätten 
tar jag hand om…

Soldat/utlandsveteran: – Är det någon större skillnad från tidigare, det 
där? Det kanske det är – jag vet inte. Det här halvåret kan väl inte ha satt 
sån prägel?

Dottern: – Pappa, du hjälpte alltid till att duka och sånt. Jag tror, att du 
inte lägger märkte till det själva]

Hemmavarande hustrun: – Du satte dig inte bara på stolen liksom]

[Soldat/utlandsveteranen: – Det är möjligt.

Hemmavarande hustrun: – Först var det svårt och ensamt, men sen… Jag 
hade ju skaffat mig ett helt annat liv alltså. Jag tränade tre gånger i veckan 
och jag sjöng en gång i veckan. Jag var nästan aldrig hemma i veckan på 
kvällarna. Och sen samtidigt, när de kommer hem, så tycker man inte, att 
man ska vara borta fyra kvällar i veckan och det orkar man kanske inte 
heller. Det blir mer att göra på något vis. Man får lägga tillbaka något. Jag 
tränar mindre nu. 

Det är ömsesidiga anpassningar och hänsynstagande som behövs. Både soldaten och 
hemmavarande är inne i övergångsprocesser, från respektive livsstil under insatsti-
den till vad som nu är på gång att utvecklas. Dottern tog chansen att ge föräldrarna 
stöd i att prata om förändringarna när jag var närvarande och ämnet kom på tal, dvs. 
utvecklingen därhemma efter soldatens återvändande. Förhoppningsvis gjorde sam-
talet skillnad för det fortsatta samarbetet och att hustruns nya intressen fick chans att 
ta plats i deras fortsatta tillvaro. Att de hemmavarande också hamnar i förändring i 
samband med soldatens hemkomst tas också upp i nedanstående intervjusamtal. Del-
tagare är ett par där båda varit med om insats tidigare. De berättar om hur de gjorde 
när soldaten senast var iväg och kom hem. Det här paret har som många andra, också 
erfarenhet av att ha flyttat inför och under insatstiden.

Hemmavarande partner: – Några veckor innan när han skulle komma 
hem, bestämde jag mig för att jag skulle vara liksom lite smart och be-
stämde mig för att jag vill, att du sätter dig och skriver ner; vad vill du när 
du kommer hem – hur vill du ha det när du kommer hem? Antingen per 
brev eller telefon. Jag tänkte, att vi måste göra det här smidigt, så det 
inte blir bråk eller så där. Så gick det några dar och så ringde du: – Nja, jag 
kan träffa mamma, vi kan åka till mamma och hälsa på, men boka inte in 
grillfest eller så eller att vi ska hälsa på folk – det tar vi, när jag vill. Så det 
var det med det.
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Utlandsveteranen: – Det tar ungefär två veckor innan man är back in bu-
siness igen. Jag ser inte det som något konstigt över huvud taget utan 
det är liksom så fullständigt annorlunda. Liksom när du åker ner. Det tar 
ungefär två veckor innan du har kommit in i rutiner och du liksom vant 
dig. Skitjobbigt de första dagarna när du ska bo i en helt ny miljö, inte helt 
nya människor för dem har du har du haft utbildning tillsammans med de 
senaste två-tre månaderna. Det är värmen, det är dammigt; – Var ligger 
det? – Hur kommer jag dit? Och hur ska jag göra när jag ska göra det? 
Alltså det tar ungefär två veckor innan det har satt sig och man känner ett 
lugn och trygghet i tillvaron, så man kan hantera det. Och det är samma 
sak när man kommer hem, även om det borde ta kortare tid eftersom 
det är känd tillvaro, så tar det ändå en tid att acklimatisera sig både till 
klimatet och omgivning, den fysiska och det man har runt om. Krig ena 
dagen och de man INTE har runt omkring en sen…

Ann-Margreth: – Hur tänker du, att det blir för anhöriga då?

Utlandsveteranen: – Dels tror jag, att det kan bli frustrerande. Nu var vi ju 
överens på förhand, men det finns säkert de som har planerat hur mycket 
som helst för när soldaten kommer hem, och sen blir det fullständig in-
tressekonflikt. Den som har varit hemma tycker, att nu har du varit borta 
i sex månader och nu får du fan mig ta igen alltihop på kortast möjliga tid. 
Men sen tror jag, att egentligen behövs det en acklimatiseringsprocess 
också för den som varit hemma, när de får tillbaka sin anhörige som varit 
borta i sex månader – jamen under sex månader har man hunnit utveckla 
ganska många egna rutiner så att säga och det tar ju ett tag innan man 
kan synka ihop alla rutiner igen]

Hemmavarande partner: – Där du dundrar du in med väskor och varit 
borta i sex månader: – Är det någon mat? Vad då mat? Det känns lite så 
– en främling som helt plötsligt flyttar in.

Utlandsveteranen: … och nu hade vi ju ännu sämre förspänt den här 
gången för att en månad in, var det väl på utbildningen, då flyttade vi till 
ny lägenhet så när jag kom hem från Afghanistan då hade ju ju bara bott 
i lägenheten…

Hemmavarande partner: … två veckor?

Utlandsveteranen: – Åtta helger plus leav-arna i den här lägenheten. Så 
när jag kom hem var jag tvungen att lära mig torktumlare, tvättmaskin 
och diskmaskin och kyl och frys.

Hemmavarande partner: – Du gick runt i köket och öppnade skåpen. Jaså, 
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där är tallrikarna! Och jag hade ju fixat med dina kläder i garderoben: – 
Var är de byxorna? Jamen, de kan inte hänga där? Nähä!? Du får hänga 
om det, sa jag, jag var liksom tvungen att göra iordning…

Utlandsveteranen: – Det blir friktion – det är fruktansvärd 
friktion(skrattar) Vi hade lite att göra de två veckorna – acklimatiserings 
processen där – jag skulle orientera mig rent fysiskt i mitt eget hem.

Hemmavarande partner: – Ingen kände igen dig på området. Grannarna 
hade du knappt träffat.

Utlandsveteranen: – Nej, du, du (viftar hälsning) sa: – Hallå! Tjenare!

Hemmavarande partner: – Grannarna trodde – jag hade en granne som 
på skämt skojade om att: – Du är kanske mytoman, det kanske inte finns 
någon man över huvud taget för det är ingen som sett honom? Men sen 
lärde du känna grannarna…

Utlandsveteranen: – Vi hade en dag när vi skulle rensa ogräs och fixa till 
på innegården i bostadsrättföreningen och det var ju i juni. Det var första 
gången jag fick träffa grannarna. Och jag som kom från 35 graders värme, 
tyckte ju att 20 var ganska svalt så jag tog på mig varm jacka och de andra 
(skakar på huvudet och skrattar) tittade konstigt på mig – då visste alla 
vem jag var i alla fall.

Det är med att flytta mitt under förberedelser till insats har sina sidor, vilket finns flera 
exempel på. I ovanstående fall verkar hela återvändandet normaliseras, bli till ”vi har 
nytt hem tillsammans” som en av oss är obekant med. Här finns ingen upptagenhet av; 
vad har du gjort med mitt hem medan jag varit borta? Eller, kom inte hem och ändra 
på det som jag valt åt oss? Paret verkar ömsesidigt roade av att lära känna varandra 
på nytt. 

Återträffen 
Efter några månader börjar tillvaron därhemma stabilisera sig men för soldaterna kom-
mer en påminnelse, kallelse till återsamling – till återträff:

– Det var nästan så att jag tyckte återträffen var för tidig. Väldigt mycket 
för tidigt. Den var innan jag tyckte det var kul att komma tillbaks. Det 
mesta var fortfarande jobbigt. Så skulle jag behöva ta mig tillbaks igen 
just nu när man är inne i att börja uppskatta sitt vanliga liv igen. Hade 
varit roligare om det varit senare i höst. Eller till våren igen. För att man 
ska tycka att det är roligt att träffa alla igen för att det hade gått så pass 
lång tid att man tycker att det är roligt att återse folk på något vis. När 
man väl kom dit hade vi jätteroligt och det var ganska skönt när man åkte 
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därifrån. Då fick man det definitiva avslutet på något vis. Alltså det hade 
varit kul att veta att man ska träffa sina arbetskollegor någon gång längre 
fram också. (Ung soldat/utlandsveteran, man)

Ur soldaternas perspektiv blir återträffen återseende och fest. Uppskattat att träffas 
igen när alla återvänt till sitt ”normala” liv. Alla arbetar inte inom Försvarsmakten, an-
dra är tillbaka till sitt gamla regemente eller börjat någon annanstans inom det militära 
systemet eller så är de fortsatt lediga, kanske genom att ha kombinerat semester med 
föräldraledighet för att återknyta relationerna till sina barn. 

Från Försvarsmakten sida talas återträffen om som ett tillfälle att säkra soldaternas 
välbefinnande, följa upp, reflektera över och avsluta insatsen. Som en soldat uttryckte 
det: – Det var först då jag förstod vad vi egentligen hade åstadkommit i Afghanistan. 
För soldatens välmående är återträffen viktig. Men kanske är det inte de som allra 
mest behöver stöd och uppföljning som ansluter. En anhörigs röst:

– Sen hade de ju återträff i höstas – han var inte på den heller. De be-
hövde ju inte och han hade något seminarium. Det hade varit bra om han 
hade varit tvungen att delta. Känns som om han blivit förändrad – behö-
ver ju inte vara att han varit iväg, men mycket talar för det. Förut gillade 
han att hitta på saker, ge sig ut i naturen och vi åkte till hans och mina 
föräldrar, vi var mycket med hans syster och hennes kille och så, men nu 
har han inte ens velat umgås med dem. Han har lagt ner träningen helt 
fastän han tränade jättemycket förut. Han är inte riktigt som han var förr. 
Han har en kompis som var med där nere – de är tajta och de pratar ofta. 
Till mig har han inte berättat om vad som hänt. Jag är orolig för vad hänt 
och vad som sker med honom. Vad kan jag göra? 

Soldater/veteraner berättar att de inte gärna vill visa om de mår dåligt för sin arbets-
givare Försvarsmakten. Kan inte vara bra att ha sådant i pappren om utifall att solda-
ten vill ut igen. Händer att soldaten i stället söker hjälp inom hälso- och sjukvården på 
hemorten eller i vad det civila samhället i övrigt har att erbjuda. Återkommer till detta 
i Rapport IV.

Vad hände sen? Efter, efter – senare
När jag långt senare, tre år efter det så senaste tillfället för att vi träffats för forsknings-
intervju, har mycket hunnit hända i de tolv familjer som följs upp. Gemensamt för dem 
alla är att den senast genomförda insatsen blivit till ett avstamp för deras fortsatta liv.  
Den gemensamma erfarenheten har satt sin prägel på familjen och även de familjer 
som inte längre arbets- eller organisationsmässigt har koppling till Försvarsmakten, 
talar om sig som om de fortfarande hade militär anknytning. Tidigare soldater har för-
vandlats till hemmavarande partners med partners iväg, och här finns ”förstås” också 
soldater som lyckats att än en gång komma iväg på internationell militär insats.
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Samtliga talar om insatserfarenheterna som något som för dem som familj bringat 
med sig viktiga erfarenheter. De har givit dem nya insikter om dem själva och varan-
dra, och andra, och om vilka värden och relationer som är de viktiga. Deltagarna ver-
kar alltmer vana vid, och öppna inför, att reflektera och samtala om viktiga aspekter 
i livet både inom den privata sfären och det militära. Det skulle kunna benämnas och 
antas som om att jag möter alltmer mogna, kloka deltagare, reflekterande och varse 
om livets komplexitet och värde. Eller så är det respons på att vi nu, när vi återses efter 
flera år, känner oss än mer trygga och öppna i relation till varandra. Vi har lärt känna 
varandra och i flera fall har vi kommit varandra nära, i alla fall känns de så för mig, 

Delresultat
Med så litet underlag som uppföljning av tolv familjer, samtliga barnfamiljer, är det 
svårt att tala om mönster, men ändå, två olika sätt till vidare orientering går att iden-
tifiera. 

Det ena är att familjerna blivit än mer etablerade både till det yttre och i vad de berät-
tar om sina inre dialoger och känslor till varandra – de visar mer tillhörighet och till-
lit till varandra, starkare band. Här möter jag nytillkomna barn, familjer som nu bor i 
större bostäder, på nya bostadsorter som de själva valt och andra satsningar på det 
gemensamma.

Det andra är att de vuxna familjemedlemmarna valt att omorientera sig när det gäller 
val av arbetsplatser och yrkeskarriärer – vad de professionellt vill med sina liv tillsam-
mans. 

• Soldater har valt att bli tidvis anställda inom Försvarsmakten dvs. med andra yrken 
och anställningar som huvudinriktning. Andra satsar helhjärtat på fortsatt karriär 
inom Försvarsmakten medan andra lika helhjärtat bytt till ny yrkesinriktning eller 
återgått till tidigare yrken. 

• Tidigare hemmavarande partners kan ha valt att under en period arbeta utomlands 
eller rent av valt att delta i internationell militär insats för egen del. Andra har valt 
bort tidigare yrke, kanske för något annat som passar bättre att kombinera med sol-
datens, eller nu helhjärtat, fortsatt tidigare yrkeskarriär. 

Barn i familjer med förälder iväg på insats, är beroende av att föräldrarna kan kom-
municera med varandra och att de involverar barnen i vad som är på gång och händer. 
Samtal underlättar för barnen att hantera vad som utvecklas. Också när föräldrarna 
väljer att skiljas, att inte längre vara tillsammans. För barnen underlättar det att de får 
samtala om vad det innebär att föräldrarna flyttar isär och om hur det fortsättningsvis 
blir, när och om soldaten åker iväg igen på insats utomlands. Särskilda samtal mellan 
barn och föräldrar, dvs. familjesamtal, kan bli till stöd för alla inblandade. 
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I fyra av de tolv barnfamiljer som jag följt upp, har föräldrarna valt att separera.  En 
av de hemmavarande partnerna sammanfattade motivet till skilsmässan med orden:

–Vi vill olika saker. Han vill åka iväg och vill ha det livet. Jag vill inte ha det 
här. Jag vill ha en stabil familj. (Hemmavarande partner, kvinna)

Numera erbjuds också PREP-kurs efter genomförd insats vilket kan vara till stor hjälp 
för att utveckla samtalen därhemma och förebygga att missuppfattningar och kon-
flikter uppstår (se Rapport IV).  Kanske skilsmässan ändå står för dörren. Då kan PREP, 
liksom samtal i den kommunala familjerådgivningen, medverka till de vuxna kan un-
derlätta för berörda barn att också gå igenom dessa förändringar och inre övergångs-
processer (jfr. ovan transitioner i samband med insatsers genomförande). Också för de 
vuxna gör skilsmässa skillnad som gör skillnad:

– Jag tänkte innan, att det inte skulle bli så stor skillnad. Det är redan jag 
som tar huvudansvaret hemma – han är hemma så lite. Går något sönder 
så är det jag som fixar och går det sönder och jag inte kan fixa det, så fixar 
jag det ändå. Så för min del och barnens del, är jag ju alltid hemma. Huset 
”råddar” jag med ändå, och det har barnen själva sagt: – Jamen mamma, 
du ”råddar” ju med allt. Så det, det är ingenting som är något nytt. Och 
då tänkte jag: – Det kommer inte bli så stor skillnad. Och det är det egent-
ligen inte heller. Det som är skillnad, det är egentligen en psykologisk 
skillnad, att den där procenten som han innebär, när han är hemma eller 
där, gör att jag känner, att jag har en annan vuxen, som jag skulle kunna 
lägga ansvar på eller i alla fall gråta ut hos, dela med eller vad som. Den 
finns inte kvar. Och den procenten är mycket större än man först tror. Den 
upplever man först, när man har separerat. (Hemmavarande partner, ut-
landsveteran, kvinna)
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KAP 5 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL MER 
INGÅENDE MODELL FÖR INSATSCYKLER
I detta avslutande kapitel sammanfattas rapporten förslag om en mer detaljerad mo-
dell som visar de olika faser av responser som insatscykler innehåll i kontext av att 
svenska soldat deltar i internationell militär insats. 

I rapporten presenteras många exempel och berättelser om de olika faser och proces-
ser soldater och deras anhöriga går igenom. I analysarbetet i denna adelstudie har 
använts idéer inom transitionsteori och praktik, the Transitions Framework (Nicholson, 
1984). Jämförelser har gjorts med de modeller som dominerar inom internationell mi-
litär familjeforskning, beskrivande den känslomässiga cykel som utvecklas i samband 
med att anhörig deltar i militära insats, the Emotional Cycle of Deployment (Logan, 
1987, Pincus et al., 2001). Dessa utforskande jämförelser har lett till att en mer detal-
jerad modell för anhörigas responser föreslås inkluderande de återkommande perio-
der av leave med hemfärd och kortare återförening följt av nya avsked och responser 
(se Rapport II). Faserna går in i varandra och upprepas såväl inom aktuell insats som i 
relation till tidigare och kommande såväl för soldaterna som deras anhöriga. Minnen 
spelar in liksom vad deltagarna hoppas på för framtiden. Här presenteras en cirkulär 
modell som snarare kanske skulle illustrerar med spiraler inflätade i varandra. 

Att samtala med växelvis lyssnande och berättande i kommunikationen är grundläg-
gande och samskapar ömsesidigt stöd i samtliga skeden. Inte minst under förmissio-
nen när förändringarna snurrar från vecka till vecka i ett tempo som inte gör det möj-
ligt att fullfölja någon av övergångsprocesserna. Förmissionstiden uppfattas därför 
många gånger som mer slitande än själva insatstiden.

– Då det egentligen var det jobbigaste. Det tror jag att vi båda upplevde 
att den var. Det blev som en träningsperiod inför det som komma skulle 
också hemma. Helgerna var jobbigast generellt sett också under missio-
nen.  Om hon inte hade något speciellt att göra blev det värre. Oftast så 
hade hon mycket i skolan. Men om du har en helg och du är ledig hela 
dagen och något på kvällen, då får du ganska mycket ledig tid om du inte 
fyller den med något specifikt. (Utlandsveteran, man)

Kommunikation och dialogiskt samspel blir A och O i varje fas. Detta har utvecklats 
närmare i Rapport II. Där berörs vikten av att komma överens om en gemensam kom-
munikationsstrategi. De berörda kan behöva uttrycka vad var och en vill och behöver; 
vad som är möjligt; vad de tro sig förmå och trivas med. Detta kan vara olika utifrån 
sammanhang och relation till soldaten liksom se olika ut över tid. Går heller inte att 
förutse allt vad som kan utvecklas i framtida kommunikation, vart den bär hän och hur. 
Därför behöver soldaten, eller någon närstående, då och då initiera återkopplingar, 
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utvärdera hur kommunikationen fungera dvs. samtala om de egna samtalen på meta-
nivå – samtala om samtalen 

Det finns också andra aspekter som exempelvis vem/vilka vill soldaten att hemmava-
rande partner ska hålla kontakt med? Särskilt kan detta bli betydelsefullt när barn finns 
i flera kullar dvs. tillsammans med olika partners. Är det halvsyskonen som förväntas 
informera och ge stöd till varandra, eller är det de vuxnas ansvar? Hur är det med den 
äldre generationen, syskon och andra som vill hålla kontakt? Håller soldaten kontakt 
eller ligger förväntningar på någon därhemma? Hur ska kontakterna/kommunikatio-
nen gå till, när, hur, med vem? Särskilda önskemål, behov, krav? Och vad förväntar sig 
och ber soldaten om när det gäller de två personer som är anmälda som hans eller 
hennes närmaste anhöriga – de som blir kontakta i första hand av Försvarsmakten vid 
behov? 

För par erbjuder Försvarsmakten och Soldathemsförbundet PREP-kurser (Prevention 
and Relationship Enhancement Program), som av forskningsdeltagare rekommende-
rar, se Rapport II respektive Rapport IV. Dessa kurser handlar om att utveckla sin kom-
munikation och dialog, känna igen när en eller båda fastnar i onda cirklar i kommu-
nikationsmönstret och hitta utvägar plus träna på att kommunicera så man undviker 
att missförstå varandra och i stället finner sätt att uppmuntra varandras kommunika-
tion. De står inför flera olika faser av insatserna och olika skeden har sina villkor och 
responser bland de deltagande. Att föräldrar utvecklar och blir mer varse om sitt sätt 
att kommunicera, påverkar familjens kommunikationsmönster och förbättrar för hela 
familjen.  

Beslutsfattandet sker vanligtvis under tiden före vad som kommit att kallas förmissio-
nen (före före). Förmissionen är den period när soldaten förbereder sitt deltagande, 
ofta på annan plats i hemlandet än bostadsorten och därmed troligen veckopendlar. 
Därefter kommer fasen när avfärden närmar sig, stunden för avskedet och tiden direkt 
därefter.  Äntligen har insatsen börjat. Under insatsen kommer avfärd och farväl tas 
åtminstone vid två ytterligare tillfällen och därmed tillfällig återkomst ske. Två (eller 
tre) gånger under en halvårsrotation har soldaten rätt till hemresa och en period av 
leave dvs. ledighet om knappt två veckor. Den ”slutliga” hemkomsten och återvändan-
det efter avslutad missionen föregås av en avvecklande fas och hemkomsten av om-
orienterande fas. Sammantaget utökas tidigare etablerade modeller, till att omfatta 
femton övergångsfaser för att motsvara de förändringar och övergångsprocesser som 
insatscykler som innehåller upprepade perioder av leave kan innebära emotionellt och 
relationellt för de berörda familjerna. 
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Tabell 5:1 Dominerande inriktning ur anhörigperspektiv i respektive fas i cyklerna av responser i samband 
med internationell militär insats inkluderande perioder av leave. När inget annat sägs gäller responsen 
både soldaten och de hemmavarande.

Faser i insatscykler Responser ur anhörigperspektiv 
1. Före förmission – före före Förväntan

Blandade känslor
2. Förmissionen Soldaten: fokus på utbildning, övning, träning, 

pendling, inriktad på den militära insatsen
Hemmavarande: Oro och osäkerhet inför vad 
som komma skall och dess betydelse; frusta-
tion över bristande introduktion och förbere-
delser för de hemmavarande 

3. Strax före avfärd  Soldaten i sin bubbla – som om, redan iväg. 
Hemmavarande: Lika bra att det börjar så det 
blir gjort. Vilja att göra ”allt” som inte går sen, 
men det går inte eller hinns inte med.

4. Avfärd Ledsamt men skönt att det kommer igång
5. Direkt efter avfärd Hemmavarande: Ambivalens. Sorg och saknad

Båda: Nu ska allt göras som jag/vi planerat!
6. Före första period av leave Omorientering påbörjats.

Längtan efter varandra
Förhoppningar om vila, avslappning, avlösning

7. Under första period av 
leave

Förbättrad information och förståelse
Komplettering av förberedelser inför insats
Olika förväntningar på leave-tiden kan leda till 
konflikter och besvikelse
Soldaten snart i sin bubbla igen – ivrig att 
komma iväg igen

8. Efter första och före andra 
perioden av leave – mellan

Hemmavid: Saknad. Först förvirring sen: 
Omorientering och början till anpassning
Soldaten: Igång i det nya

9. Under andra perioden av 
leave 

Längtan och förväntan 
Olika förväntningar på leave-tiden 
Hemmavid:  Ska jag ta ledigt från skola/jobb?
”Leave-n är för korta för att det ska gå fel” 
men ändå kan det göra det…
Soldaten inte lika angelägen att återvända 
men går på slutet ”in i sin bubbla” 

10. Efter andra perioden av 
leave

Hemmavid: Upp och ner. Förvirrande. Nyori-
entering med stabilisering - nu börjar det 
nya.
Soldaten: Det ”nya” börjar bli gammalt och 
invant. 
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11. Avslutning Hemma: Oj, är det redan slut, jag som inte 
hunnit… 
Måtte nu inget hända dem.
Soldaten: Tar det aldrig slut…

12. Hemkomst Höga förväntningar, starka känslor
Att släppa taget och ta avsked av det som varit 
Övergångsritualer

13. Återvändande Nyorientering för alla parter!
14. Efter Stabilisering genomförd

Öppenhet för nya förändringar
15. Efter efter – senare Utveckling utifrån lärdomar och insikter i kon-

text av insatsens genomförande

Bild 5:2 Modell av insatscyklens utveckling och responser, inkluderande perioder av leave med början 
”Före för mission” och slut alternativt ny början ”Efter efter – senare”

2. Förmission -
förberedelser

3. Strax före
avfärd –

uppsamling

4. Avfärd – sorg
och lättnad

5. Direkt efter
avfärd -

ambivalens

6. Före 1:a 
perioden av 

leave - längtan

7. 1:a perioden 
av Leave –

återhämtning; 
diskrepans i 

förväntningar 

8. Efter 1:a leve 
och före 2:a –

under –
nyorientering

anpassning
9. 2:a perioden 

av leave –
upprätthållande;

avlösning eller 
vila?

10. Efter 2:a 
perioden av 

leave  –
omorientering, 

stablisering

11. Avslutning –
stress och 

längtan

12. Hemkomst–
glädje och 
besvikelser

13. 
återvändande -

gemensam 
omorientering

14, Efter –
stabilisering; 
redo för nytt

15. Efter efter -
senare; På väg in 
nytt  – ny militär 

insats?  Nytt 
jobb? Ny familj?

1. Före 
förmission -

förutsägelser
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Fasen ”Efter” liksom ”Efter efter – senare” kan mycket väl innebära att familjen är inne 
i förmission igen eller redan har passerat avfärden och mer i nästa insats. Cyklerna är 
flera, spinner vidare och flätas in i varandra som i spiraler. Observera, att det inte nöd-
vändigtvis är samma familjemedlem som nästa gång ger sig iväg. Det kan t.ex. vara den 
tidigare protesterande hemmavarande anhörige som i sin tur genomför insats – militär 
eller med annan uppdragsgivare.  

Så fort en familjemedlem aktualiserar eller introducerar att insatsdeltagande är eller 
kan vara på gång, påverkas familjesystemet (se Rapport I). När väl beslutet är taget kan 
det dröja ytterligare en tid innan själva förberedelserna inför insatsdeltagande startar. 
Det är den period som i rapporten kallas ”före förmissionen”. När förberedelserna sät-
ter igång är soldat och familj inne i den period som kallas ”förmission”. Soldaten deltar 
i utbildningar och övningar, ofta på annan ort, och långpendlar. Anhöriga till soldaten 
börjar bli varse om att soldaten verkligen kommer att åka iväg till områden ute i värl-
den kopplade till krig och terror. I bästa fall börjar familjen, inklusive och med stöd av 
familjemedlemmen anställd inom Försvarsmakten, att förbereda hur det ska kunna 
fungera rent praktiskt därhemma i soldatens fysiska frånvaro plus hur de tillsammans 
ska lyckas med att skapa och hålla levande psykisk och känslomässig närhet mellan sig, 
överbryggande geografiska avstånd (se Rapport II).  

När nästa skede närmar sig, den ”Strax för soldatens avresa”, då känns både stress och 
press. Soldaten är inriktad på att komma iväg.  Anhöriga, som ska bli hemma, känner 
ambivalens; de vill inte bli lämnade samtidigt som det till slut kan kännas som att det 
är ”bäst att få det här överstökat”. 

Barn och partners till soldater kan inledningsvis, direkt efter avfärden, känna stor sak-
nad. Ännu har de inte helt tagit farväl från och lämnat hur de levde tidigare. Omori-
enteringen och anpassningen till den nya situationen börjar komma igång men de är 
fortfarande i förvirringen i vad som i transitionsteorin kallas ”Den neutrala Zonen”. 
Detsamma gäller för soldaterna som är nyanlända i insatslandet och fullt upptagna 
med sin omställning och anpassning till det nya.  

Under de sex månader som soldaterna befinner sig i insatslandet, reser svenska solda-
ter hem vid vanligtvis två tillfällen för knappt två veckors ledighet på s.k. leave. Frågan 
är vad svenska soldater förväntar sig under ledigheten respektive vad deras anhöriga 
hoppas på.

Soldaternas familjer välkomnar hem en partner, en förälder, ett syskon, en son, en 
dotter eller vem nu soldaten är i relation till de hemmavarande. Soldaten kan vara ef-
terlängtad för avlösning och avlastning. Soldaten kan vara redo att kompensera sina 
anhöriga för sin frånvaro därhemma, med aktiviteter och arbetsinsatser, men hen kan 
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också behöva den vila och återhämtning som den engelska benämningen av perioder 
av leave utrycker. 

Samtidigt innebär återkomsten ett avbrott i den anpassning som de hemmavarande 
kommit igång med. Därhemma har skapats nya lösningar och rutiner. För soldatens till-
fälliga besök, kan allt svårligen återgå till som det brukat vara tidigare, före missionen. 
Dessutom, soldaten har fysiskt lämnat insatsområden men mentalt kan inte soldaten 
släppa taget – soldaten ska strax tillbaka igen. 

De anhöriga möts i ett helt nytt sammanhang, i en övergång mellan något som fort-
farande pågår (insatsen) och det liv därhemma som soldaten lämnat och återkommit 
till, ett vardagsliv som också pågår och utvecklas under insatstiden. Andra perioden 
av leave blir annorlunda än den första. Då finns erfarenheten av den första perioden 
av leave och mycket har hunnit hända och utvecklas, också i kommunikationen mellan 
de anhöriga inklusive soldaten. Återseendet, den fysiska närheten och samvaron kan 
ge förnyad kraft och energi, stärka banden och anknytningen genom ökade känslor av 
trygghet i relation till varandra. Tiden tillsammans ger tillfälle till att reda ut eventuella 
missförstånd och komplettera sådant som tidigare inte blivit sagt eller gjort i förbe-
redelser inför missionen eller som tillkommit under insatstiden. Familjers och familje-
medlemmars egna handlingsstrategier, inklusive för kommunikationen mellan insats-
området och hemmet, kan behöva utvärderas och revideras för fortsättningen – för att 
hålla känslan av närhet levande också över distans (se Rapport II). När insatsen är på 
väg att avslutas, är förväntningarna stora på soldatens hemkomst och återvändande. 

Både den ”slutliga” hemkomsten efter fullgjord insats och soldatens återkomster för 
”besök” under perioderna av leave, röner särskilt intresse i denna studie liksom alla 
de förändringar som familjerna förväntas hantera och lyckas att hantera före, under 
och efter insats. Här uppmärksammas och utforskas vad förändringarna innebär för 
såväl det sociala livet som känslomässigt för de berörda. Sådant utforskande, dvs. att 
utforska vad förändringarna innebär för var och en i familjen och för familjen som hel-
het, minskar risken för att dessa ska väcka upp ångest och stress för de inblandade (se 
Meleis, 2010). 

Övergångar kan också behövas markeras för att bli uppmärksammade och beaktade, 
också av omgivningen, t.ex. med hjälp av särskilda rutiner eller ritualer. Soldaten möter 
sådana t.ex. inom det militära systemet vid hemkomsten till Sverige genom avslutande 
gemensam måltid, klädombyten och om inte förr, vid medaljutdelningen. I den privata 
sfären kan ha arrangerats andra markeringar av att ”nu är det över” som t.ex. vimpel-
spel med en vimpel för varje dag som soldaten varit iväg, överraskande presenter eller 
att soldatens närmaste vill fira soldatens hemkomst med tårta eller gemensam middag 
tillsammans med soldaten. Återkomsten till det egna hemmet kan i sig bli tillräcklig 
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markering. Men den unga, ensamstående soldaten riskerar återvända hem till en tom 
lägenhet. Efter att länge, länge ha levat nära och tätt inpå andra, kan ensamheten bli 
överväldigande – efterlängtad men alltför annorlunda och ovan för att kännas bekväm
. 
Insatslivet är över, i alla fall för den här gången, men ännu är inte helt avslutad och 
lämnad. Övergången från det gamla till det nya livet kan öppna upp till kreativitet och 
förnyelse men också kännas förvirrande, kaotisk och skrämmande – inte minst för att 
soldaten/utlandsveteranen under lång tid levt i ett sammanhang med stark struktur 
och förutsägbar ordning. Utlandsveteranen kan komma att längta tillbaka. – Missions-
tarmen suger, säger utlandsveteranerna (se Rapport I). Andra tar tillfället i akt och gör 
slag i saken när det gäller att satsa på annan karriär än den militära; börjar att studera; 
byter arbetsplats eller yrke; köper hus eller gård; satsar på familjen – relationerna till 
nära och kära. Det senare kan innebära såväl att par- och familjerelationer stärks som 
att ta steget till skilsmässa och nyorientering. 

I uppföljningen i studien, tre år efter att jag senast hade mött de deltagande familjerna, 
fanns dels de som förstärkt sitt familjesystem med flera barn och ny bostad inkl. för 
några, ny hemort; dels de som separerat och/eller bildat ny familj; dels familjer där 
soldaten var, varit eller skulle iväg igen på mission eller att den tidigare hemmavarande 
partner var, varit eller skulle iväg på internationell militär insats eller annat enskilt upp-
drag utomlands. 

Rekommendation till Försvarsmakten: De anhöriga berättar att de har förberetts 
och informerats av Försvarsmakten om hur deras soldater kan komma reagera när de 
kommer hem. Detta för att de anhöriga bättre ska förstå ”sin” soldats reaktioner. De 
efterlyser 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. 

Studiens slutsats är att de återkommande perioderna av leave har avgörande betydel-
se för insatsens genomförande och för att upprätthålla levande relationer och kommu-
nikation på distans såväl ur soldatens som och hemmavarande anhörigas perspektiv. 
Perioderna av leave går ingalunda  obemärkt förbi och behöver särskild uppmärksam-
het 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. Utveckling-
en av insatscyklens responser under svenska truppförbands rotationstid om sex måna-
der och svenska Försvarsmaktens program för vad som internationellt kallas Rest and 
Recuperation (R&R), vila och återhämtning, med erbjudande om tillfälliga hemresor för 



149

soldaten under pågående insats. Studien visar att ur familjerna perspektiv, ses syftet 
med leave-perioder inte främst som vila och återhämtning för soldaten utan för hela 
familjen, innebärande avlösning av och förstärkande av de hemmavarande anhörigas 
insats på hemmafronten.
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ORDLISTA/FÖRKORTNINGAR

BVC Barnavårdscentral
CO Commanding Officer
ECOD Emotional Cycle of Deployment
FN Förenta Nationerna
FS Fortsättningsförband
IED Improvised Explosive Device
NVIO Norges veteranforbund for internationale Operajoner
OMS Omställningsstyrkan
PREP Prevention and Relationship Enhancement Program
SMKR Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund
SVF Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
SSF Svenska Soldathemsförbundet
UAV Unmanned Aerial Vehicle
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Forskningspla�ormen för Hälsa i Samverkan (�digare Forskningspla�ormen för Utveckling av 
Närsjukvård) har funnits sedan 2003 och är e� samarbete mellan Region Skåne, Högskolan Kris�an-
stad samt de sju kommunerna i Nordöstra Skåne (Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kris�anstad, Osby, 
Perstorp och Östra Göinge) som �llsammans finansierar verksamheten. Den ursprungliga inrikt- 
ningen för Pla�ormens verksamhet var a� den forskning som bedrevs skulle ha en deltagar- 
baserad forskningsdesign. Representanter för de olika finansiärerna återfinns i den samordnings-
grupp som beslutar om, och följer upp Pla�ormens inriktning och verksamhet. 

Verksamhetsperioden 2011-2015 hade delvis en ny inriktning med e� ökat fokus på flerveten-
skaplig forskning inom tre prioriterade områden: Hälsofrämjande vård och omsorg, Person-  
centrerad vård och omsorg samt Organisa�on och Ledarskap inom vård och omsorg. Den forskning 
som genomfördes bedrevs i nära samarbete med parterna.

Under den nya verksamhetsperioden 2016-2020 ska forskningen som bedrivs präglas av en stark 
forsknings- och forskare�sk medvetenhet och en värdegrund där mångfald, jämlikhet, jämställdhet 
och öppenhet är centrala. Visionen a� i samverkan bedriva verksamhetsnära forskning som kan 
möta fram�dens utmaningar och ge möjlighet �ll ökad hälsa och livskvalitet för medborgarna med 
speciellt fokus på:

• Insatser för a� stärka hälsa och förebygga ohälsa
• En personcentrerad vård med specifikt fokus på utsa�a och sårbara grupper i vårt
   samhälle
• En pa�entsäker och resurseffek�v vård över organisa�onsgränserna
• Utveckling av nya och innova�va lösningar, inklusive E-hälsa




