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– Pappa var nog den som var mest orolig och mamma såg nog att det
skulle ge mer erfarenhet nya perspektiv, att det skulle vara en lärdom
liksom. Men pappa var mest orolig, det var han. Mamma har alltid varit av tanken att: ”Händer det, så händer det. Man lär sig alltid nått på
vägen.”  Möjligen var hon orolig, hon också, och inte visade det, eller så
var hon medveten om att hon inte skulle visa det öppet för mig, för att
det skulle bli jobbigt. Det vet jag inte. Att hon inte ville ge mig den bördan
liksom … hon var mest positiv medan pappa, ja, han förbjöd mig inte,
vilket han inte skulle lyckats med ändå. Han påpekade ofta risker och så,
men jag var ju väl medveten om dessa ändå. Min syster tyckte också det
var jobbigt, vi har bott ihop länge och hon tyckte det var jobbigt att tappa
kontakten, att inte kunna ringa, ganska tajta fortfarande vilket fick litet
uppehåll under dessa månader. Hade hon varit här hade hon sagt, att det
var jobbigt men att hon vant sig vid tanken när tiden gått. Hon visste att
det fanns ett slut på det hela. Sen berättade jag inte om att jag var på väg
igen, det berättade jag aldrig. (Utlandsveteran, man)
– Första två månaderna tyckte jag det var ganska jobbigt. Man hade hört
så mycket om hur det skulle vara. För mig var det inte riktigt bra att höra
så mycket. Jag var inne på Invidzonen. Och jag lyssnade på anhörigträffen och jag fick i mig en förväntan om att det skulle vara besvärligt. Och
så var det jul och mina föräldrar kom så det gick ganska bra. Men sen
blev det jättejobbigt. Som väl var blev jag hembjuden till två kollegor till
min man. De har varit i Afghanistan och fick träffa dem en lördagskväll.
Det var det som gav mig mest för de pratade på ett helt annat sätt. De
kunde prata om livet därnere – vad som vad jobbigt för dom och vad som
var roligt. Och likadant deras fruar. Dom hade viss erfarenhet – de är i
min ålder. […] Sen så tänkte jag på anhörigträffen innan och där var en
tjej som sa: – Ni måste skaffa er ett eget liv. Det tog jag fasta på. (Hemmavarande partner, kvinna)
– Jag har inte känt igen mig i de här broschyrerna. Jag vill inte bli ihopklämd med andra. Ibland framställs anhöriga som offer. ”Vi anhöriga har
det SÅ jobbigt”. Men detta är ju hans jobb. Jag måste tro att hans jobb
är viktigt, annars hade det varit tungt. Och jag tror på det, det gör jag,
att det gör skillnad, annars hade det verkligen varit jobbigt. (Hemmavarande partner och utlandsveteran)
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Rapport IV Det sociala och dialogiska anhörigstödet
vid genomförande av militära insatser i den utvidgade
familjens perspektiv inklusive soldaten som familjemedlem
PhD Ann-Margreth E. Olsson
Abstrakt
Under 2012–2017 har dialogisk deltagande aktionsforskning (DPAR) bedrivits tillsammans med svenska soldater, utlandsveteraner och deras familjer. De har berättat om
hur de lyckats få hemmafronten att fungera och hålla sina relationer levande i dialogiskt samarbete och med hjälp av många samtal också på distans. Soldaten har ansvar att informera och involvera sina anhöriga. Anhörigstödet är ett viktigt led för att
soldaten både ska lyckas med att kombinera att vara omtänksam anhörig och samtidigt fullgöra sin uppgift som soldat fokuserande på insatsuppdraget. Försvarsmakten
organiserar sitt anhörigstöd med lokala anhörigsamordnare som bas, bjuder in till arrangemang som anhörigträffar, publicerar anhöriginformation och erbjuder anhörigstöd genom avtal med idéburna organisationer som har medlemsnytta som främsta
drivkraft och som drivs av och för soldater, veteraner och/eller anhöriga. De par som
deltagit i utbildningen PREP som Svenska Soldathemsförbundet tillhandhåller, rekommenderar deltagande till andra. Anhörignätverket Invidzonen, erbjuder ett flexibelt
stöd till partners, barn och föräldrar till soldater inklusive stöd till soldater i deras roll
som anhörig. Inom Familjezonen utvecklas coachande stöd till föräldrar och barn. Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) och Svenska Militära Kamratföreningars
Riksförbund (SMKR) erbjuder främst stöd till soldaten/veteranen. Försvarsmakten anhörigstöd präglas av erbjudande om stöd med förebyggande och involverande inriktning. Utbudet behöver vara varierat då behov och efterfrågan skiftar över tid inom
insatcyklen och är olika beroende av om du är partner, barn, förälder eller syskon till
soldaten. Under förmissionen rekommenderas införande av tidig anhörigträff för att
mobilisera förberedelser också på hemmafronten. Soldaten rekommenderas bjuda
in till egna personliga nätverksmöten med sina anhöriga för samtal och information
om kommande insats och överenskommelser om strategier för kommunikation och
samarbete. Befäl rekommenderas att regelbundet lyfta anhörigaspekten och under
pre-missionen bjuda in till nätverksmöten med den egna gruppens/enhetens soldater/arbetskamrater tillsammans med sina respektive intresserade anhöriga i syfte att
dessa ska lära känna varandra inför insatsen underlättande vidare kontakt och mobilisering av ömsesidigt stöd vid behov. Försvarsmaktens egna anhörigträffar rekommenderas bli mer dialogiska dvs. att förutom enkelriktad information till de anhöriga
också erbjuda former som underlättar att ställa frågor och samtala om aktuella frågor.
Anhöriga önskar att anhörigträffarna också ska erbjuda möjlighet att lära känna den

egna soldatens arbetskamraters anhöriga, när det inte tidigare ordnats på annat sätt.
Innehållsmässigt är det viktigt att anhörigträffarna både informerar om det militära
OCH om vad anhöriga kan förvänta sig, inklusive egna reaktioner och responser, som
anhörig och vad de kan göra för att hantera och förbättra sin egen situation före, under
och efter insatsen.
För att soldaterna ska kunna vara iväg från hem och familj på militära insatser krävs
att soldatens anhöriga har kapacitet och förmåga att mobilisera och hantera hemmafronten. Familjen rekommenderas att tillsammans med soldaten utveckla strategier för
kommunikation som kan överbrygga det fysiska avståndet skapande närhet på distans
underlättande både att hålla relationer och ömsesidigt stöd levande. Det militära anhörigstödet har kompletterande och mobiliserande orientering. Stödet behöver vara
varierat och i samklang med utvecklingen av soldaternas familjeliv – de moderna familjernas förändringar. Idéburna organisationer, organiserade av och för medlemmar,
kan antas ha bra förutsättningar för följsamhet i utvecklingen av sina medlemmars behov och intressen. Kombinationen att Försvarsmakten erbjuder anhörigstöd i egen regi
med lokala anhörigsamordnare som nyckelpersoner, och i samarbete med idéburna
medlemsorganisationer, som drivs av soldater, veteraner och/eller deras anhöriga, gör
att utbudet kan anpassas till vad som i tiden efterfrågas och behövs. Avgörande är att
se soldaten och utlandsveteranen som familjemedlem i sin utvidgade primära familj.
Det är detta ömsesidigt samarbete med och mellan dessa anhöriga som gör det möjligt
för soldaten att kunna delta i insatser långt hemifrån och ha ett hem att återvända till.

Nyckelord: Utökat anhörigperspektiv, soldatförälder, soldatsyskon, soldatpartner, soldat och anhörig, militärt anhörigstöd, veteranstöd, socialt arbete, anhörigsamordnare,
anhörigträffar, PREP, idéburna organisationer, familjearbete, ledarskapsuppgift, samhällsstöd, hälsa och välfärd

Report IV The social and dialogical family support in
the perspective of extended military families, including the soldier as family member, accomplishing
military deployments
PhD Ann-Margreth E. Olsson
Abstract
During 2012–2017, Dialogue Participating Action Research (DPAR) was conducted together with Swedish soldiers, veterans and their families. They narrated about how
they, also at distance, managed to collaborate and by means of many dialogical conversations, managed the home front and to keep their relationships alive. Swedish
soldiers have responsibility to inform and involve their families. The support of the
soldier’s family is an important part to ensure the soldier to manage to combine to
be a caring family member and a deployed soldier with focus on the commission. The
Armed Forces organise the family support with local family support co-ordinators as
a base; inviting to events such as family meetings; publishing family information and
offering family support through agreements with idea-based organisations.The main
object of idea-based organisations is the benefit of members. Here they are all run
by and for soldiers, veterans and their families. The couples who participated in the
education Preparation and Relationship Education/Enhancement Program (PREP) provided by the Swedish Soldiers' Home Association, recommend participation to others. The Invidzonen affiliate network offers flexible support to partners, children and
parents of soldiers including support for soldiers in their role as relatives. Within the
Family Zone, coaching support is developed for parents and children. The Swedish Veteran Federation (SVF) and the Swedish Military Comrades' Association (SMKR) mainly
offer support to the soldier/veteran. The Swedish Armed Forces family support is characterized by an offer of support with a preventive and involving focus. The offer of
support is recommended to be varied as needs and demands change over time within
the deployment cycle and are different depending on whether you are a partner, child,
parent or siblings of the soldier. Before the deployment, in phase of pre-mission, introduction of early, the introduction of early family meetings is recommended to mobilize
preparations also on the home front. The soldiers are recommended to invite to and
organize personal family network meetings with information about the deployment
and dialogues to reach agreements on communication and collaborative support strategies in context of the deployment. Further contact and mobilization of mutual support when needed. The family meetings arranged by the Swedish Armed Forces are
recommended to be more dialogical. In addition to one-way information to the familymembers, the family members want and require meeting forms making it easier to
ask questions and discuss current issues. They wish that the family meetings also offer

opportunities to get to know the families of their own soldier's workmates, when this
not previously has been arranged otherwise. In terms of content, it is important that
the family meetings of the Swedish Armed Forces both inform about the military context AND about what you as a home-staying family member can expect before, during
and after deployment including responses and reactions of your own, and how to act
preventive, to manage and improve the emerging istuation
The Swedish military family support has a complementary and mobilizing orientation.
The support needs to be varied and in tune with the development of the family life of
the soldiers - the changes of the modern families. The engaged idea-based member
organizations, organized by and for members, can be assumed to have every chance of
succeeding to compliance in the development of their members' needs and interests.
The combination that the Swedish Armed Forces offers family support both under its
own management with local family support coordinators as key persons, and in collaboration with idea-based member organizations, run by soldiers, veterans and / or
their families, means that the supply can be adapted to what is in required and needed
in time. Crucial and a basic view, is to see the soldier and the veteran also as a family
member and in mutual collaboration with family members of the soldier’s extended
primary family. This collaboration is making it possible for the soldier to participate
and carry out military deployments far from home and to have a home to return to.

Keywords: Extendend primary family view, parents of soldier, sibling of soldier, partner
of soldier, soldier as family member, miliary family support, veteran support, social
work, local military family support coordinators, family network meetings, PREP, ideabased organizations, family work, leadership, welfare society, social and health care
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KAPITEL 1 INLEDNING
Utlandsveteranen: – Så åkte jag igen.
Hemmavarande partnern: – Två månader var du då borta.
Utlandsveteranen: – Precis, men hela den första månaden när jag åkt ner,
så när jag pratade med dig, så märkte jag att du återkom till: – Jag orkar
inte mer. Du måste komma hem.
Hemmavarande partnern: – Jag var väldigt hemsk för det var fruktansvärt.
Utlandsveteranen: – Mmm, så jag sa upp mig och var på väg hem, men
när jag berättade det för dig så tyckte du inte att jag skulle göra det.
Hemmavarande partnern: – P.g.a., det måste jag bara berätta, det var
faktiskt halva missionen som hade gått då – tre månader. P.g.a. av att jag
visste, om han skulle säga upp sig och avbryta sin mission, så visste jag
att han skulle komma hem och vara sur, besviken och grinig över att inte
ha fått slutföra sin mission. Det sa du också, att du förmodligen var, skulle
bli, så då kände jag, skulle han komma hem, vara arg och grinig och tycka
att detta hemma, det är väl inget jobbigt det här, varför tycker du liksom
att detta är så … ? Gå omkring och vara grinig och så. Jag ville inte ha det
så. Då sa jag: – Stopp och belägg, kom inte hem. Och då tog jag tag i saker själv, för då fick jag ju hjälp av Soldathemsförbundet. På tolv timmar
fick jag en samtalscoach. Vi hade samtal, vi pratade i telefon, eftersom
det var lättast, eftersom jag var ensam med barnen och sen hjälpte det
ju jättemycket att träffa samtalscoachen och prata med henne eftersom
hon visste precis. Hon var i samma situation som jag. För mig hjälpte det
otroligt mycket – vi SMSade varje morgon till varandra om hur natten
varit och vi träffades varje helg med barnen. Och då liksom, då gick sista
halvan av missionen SÅ mycket bättre.
Ann-Margreth vänder sig till utlandsveteranen: – Vad hörde du att din fru
egentligen sa, vad hörde du i meddelandet?
Utlandsveteranen: – Jag orkar inte mer. Du måste komma hem. Det var
det budskapet som jag fick. Jag ville ju helst inte avbryta, men när jag till
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slut insåg, hon kommer nog inte fixa det här, då bestämde jag mig: – Nej,
nu ger jag upp det här, nu får jag prioritera familjen.
Ann-Margreth: – Nu är jag lite fräck och frågar så här: – Vad är det du hör
att hon inte fixar, tror du?
Utlandsveteranen: – Det är ju allt, hela situationen att ha hand om allt.
Hemmavarande partnern: – Att ha ansvaret för barnen 24 timmar om
dygnet.
Utlandsveteranen: – Ja.
Hemmavarande partnern: – Även när de är sjuka. Att skotta all snö. Har
aldrig varit så arg som när snön vräkte ner. Så glad att det nu inte är snö.
Det sitter i fortfarande, år efteråt. På med overaller, ut och hinna i tid,
städa och laga mat och ett hus som ska städas. Ja, det var liksom allt. Och
att vara ensam. Man är ju otroligt, och det är det som jag upplevt värst
med missioner, MAN ÄR SÅ OTROLIGT BEROENDE AV DOM. Jag kan aldrig
ringa till dom. Jag får alltid vänta på deras samtal.
Ann-Margreth: – Vad blev det för skillnad med denna mission jämfört
med den förra?
Hemmavarande partnern: – Vi hade flera barn och att han var i ett område som var betydligt farligare att vistas i än i tidigare missioner. Jag
hade en period, där jag tyckte att det var jättejobbigt. Just att man vet att
de dör, avlider kanske man säger, jag säger dör, så vet man att de kommer hem och knackar på dörren. Det var skräckscenariet man jämt hade
med sig, att någon skulle komma. Jag vet, jag var med på en anhörigträff
och då var prästen där. Och då frågade vi hur det går till och hon sa: – Jo,
då kommer vi och knackar på. Det var min stora skräck att träffa den här
prästen. Jag kunde ha träffat henne i mataffären, när jag var och handlade, och trott att hon varit där för att tala med mig. De hade ju aldrig
tagit mig från mataffären. Just hon som person förknippade jag med att
nu är min man död så … jag … jag vet inte …
Ann-Margreth: – Det hade alltså en avgörande betydelse att du var i ett
land som var osäkrare?
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Utlandsveteranen: – Det tror jag. Det spelar ganska stor roll.
Hemmavarande partnern: – Sen var det ju så här, nu kommer jag säga
saker som kan låta elakt om dig, men det får du ta [skratt]. Första missionen hade du en tjänst där du satt inne på campen i det mest bombsäkra
rum som finns, för där hålls i allt, centralt, så där sitter man alltså inlåst
bakom lås och bom, stängt och mest skyddat. Och där, tyckte jag, att där
kan han sitta, det är jättebra för mig för då är han alltid på campen och
på det tryggaste stället på hela campen. Så när det hände med [namnen
på svenska soldater skadade och dödade] så ringer du hem, det är ungefär i samma veva som jag hade sagt, att ”jag orkar inte” och du sagt
upp dig och jag sagt nej. Ja, då ringer du hem och säger, att nu har detta
hänt och jag kommer nog bli tillfrågad om den här tjänsten för jag har
den utbildningen. Då frågade jag, om han skulle säga ja och han sa, att
det skulle han nog göra. Sen ringde du och sa, att du skulle ta tjänsten.
Så från att ha suttit i den där bunkern så tar du över tjänsten från dem
som blev ihjälskjutna på nära håll och ger dig ut i Afghanistan och lägger på stressnivån ytterligare. Det var inte snällt. Den samtalscoachen
som jag hade från Soldathemsförbundet, hon såg till att vi hamnade i
familjeterapi när han var hemma på sista perioden av leave. Då kom det
fram att det inte alls varit någon som frågat, utan han hade anmält sig
frivilligt själv. Det var bra att vi då satt med två neutrala samtalscoacher
som hjälpte oss [båda skrattar]. Det kan jag skratta åt nu. Men då… Jag
fixade det, mycket med hjälp av [namn på en annan hemmavarande partner], den andra mamman och [namn på ytterligare en hemmavarande
partner]. Att man träffar andra som är i samma situation som sig själv,
det hjälper hur mycket som helst eller det hjälpte mig, ska jag säga, för
då kunde man prata med dom och de visste. Det är ingen annan av mina
närmaste vänner eller min familj som vet exakt hur det är, att vara ensam
under så lång tid eller att vara, ja, man är ju ensam fastän man ju är gift.
Om man är skild är det väl på ett annat sätt. Då har man ju valt det. Nu är
man ifrån någon som man tycker om. Eller? Tror att det är skillnad, det
vet jag inte, men jag tror.
Utlandsveteranen: – Du blev ofrivillig ensamstående mamma.
Ovanstående är ett utdrag från en av de första intervjuerna i den anhörigstudie om
svenska soldater, veteraner och deras familjer som bedrivs vid Högskolan Kristianstad.
Flera av de teman som senare utvecklats i studien, kan skönjas redan i ovanstående
intervju t.ex. om hur soldatens beslut att delta i internationell militär insats, påverkar
soldatens hemmavarande anhöriga, att beslutet och genomförandet leder till en pe16

riod av ansvar- och arbetsmässig obalans inom familjen och riskerar också känslomässig obalans.
Anhöriga, som blir kvar hemma, noterar både att en kär familjemedlem lämnar dem
för andra viktiga uppdrag och att de förväntas som soldatens närmaste, utan att de
egentligen har blivit tillfrågade därom, ta över ansvar och arbetsuppgifter som hemmavid annars hade varit soldatens. Från att ha varit ett familjesystem i balans så riskerar därmed familjelivet komma i obalans.
Bild 1:1 Risker för obalans i samband med insatsdeltagande

För de hemmavarande anhöriga kan det handla om att ta hand om allt från soldatens
hund, bostad och post till att bli ensamförälder, ta ansvar för hus, hem, trädgård, bil
och ha omsorg om yngre och äldre anhöriga som soldaten i vanliga fall tar sig an och
har omsorg om. Åtminstone de äldre, erfarna soldaterna säger sig vara varse om vilka
konsekvenser det kan medföra. Nedan ett exempel:
Jag har häcken full på insatsen, så det är inte det som är problemet. Det
är att man tappar kontakten med allt där hemma. Det som stökar till det
är t. ex. om hunden blir sjuk eller min mamma, som är 81 år, om hon blir
sjuk. Sånt oroar mig eller om min partner skulle bli sjuk, naturligtvis, hon
som bär allt. Sånt oroar mig eller att det blir en djävulsk vinter eller om
stormen blåser ut halva huset, taket försvinner – såna saker oroar mig.
(Erfaren soldat/utlandsveteran)
Hemmavarande partners kan ha skäl till att oroas både över hur familjen ska lyckas
hantera situationen och om den egna förmågan ska räcka till. För att återfinna balan17

sen kan omorganisering av ansvar och omprioriteringar av arbetsuppgifter behöva
göras liksom stöd mobiliseras såväl inom det egna nätverket som från samhällets sida.
Såväl soldaterna som deras familjer omfattas av det svenska välfärdssystemet och
Försvarsmakten har ett ansvar att se de anställda också i ett anhörigperspektiv. Det
senare har uppmärksammats av ansvariga och sedan 2010 finns i lag fastställt om att
Försvarsmakten ska erbjuda stöd till anhöriga:
16 § Försvarsmakten ska tillhandahålla stöd i form av information till
anhöriga till anställda som tjänstgör i en internationell militär insats.
Försvarsmakten ska vidare ha en sammanhållen planering för sitt arbete
med anhöriga i sin helhet. (Lag om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser, 2010)
Försvarsmaktens anhörigstöd har förebyggande inriktning och syftar till att stärka och
vid behov komplettera familjesystemens egna kapacitet och resurser. Det kan bidra till
att göra skillnad så att familjesystemet återfår balansen igen.
Ett förändrat ledarskap med en mer holistisk syn på soldaterna som medarbetare,
banar vägen för att anhöriga ska känna sig betydelsefulla och att deras medverkan i
insatsers genomförande, såväl inom som utanför Sverige, erkänns. Soldaterna är själva
anhöriga i relation till sina anhöriga och förväntas av sin arbetsgivare att ta ansvar för
att informera och involvera sina anhöriga (se Förordning 2010:651 om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser, Sveriges Riksdag, 2010). I detta kan
behövas att anhörigfrågan tas upp i soldatutbildningar, att anhörigfrågorna uppmärksammas av befäl samt att aktuellt informationsmaterial finns att tillgå adresserat till
soldatens utvidgade familjesystem inklusive såväl män som kvinnor som partners. I
studien har från soldatperspektiv uppmärksammats att anhöriga verkar få information
som domineras av skyttesoldatens tillvaro och perspektiv:
Man utgår så väldigt mycket ifrån skyttesoldatperspektiv när de anordnar
grejer, anhörigdagar och stöd men det finns många andra befattningar
också. Man behöver bli mer nyanserad i informationen man ger, vilket
man är ibland till viss del. För min egen del var mina största stresspåslag,
det var ju i att fatta rätt beslut eller lämna rätt information så man inte
riskerar att någon annan utsätts för fara. Det är en annan typ av stress.
Också för dem som fattar beslut. Den biten och andra perspektiv än borde också Försvarsmakten lyfta fram till anhöriga. (Utlandsveteran, man)
Anhörigstödet behöver utvecklas vidare i samklang med förändringar inom det militära systemet men också aktuella faser av insatscyklerna (se Rapport III). Över tid
förändras också soldatens familjesystem från att som ung soldat handla om föräldrar
och syskon till att senare i livet handla om egen familj med partner eller ensamstående
med eller utan barn.
18

Det som komplicerar hur anhörigstödet och inbjudningar till anhörigträffar ska riktas,
är att soldaterna lever i olika familjekonstellationer inklusive att soldaten kan ha barn
med fler än en person och att respektive barns hemmavarande förälder förväntas ta
större ansvar för gemensamma barn. Alla berörda anhöriga kan behöva Försvarsmaktens information och vilja bli involverade. Nyckelpersonen är soldaten men denne kanske vare sig förmår eller är tillgänglig för, särskilt inte under insatsen, att informera och
ge stöd till sina anhöriga. Således Försvarsmaktens anhörigstöd behövs för att backa
upp soldaterna, för att soldaterna ska kunna delta i insatser och genomföra insatserna
med fullt fokus på uppdraget. Utbudet av anhörigstöd behöver därvid utgå ifrån dels
vad soldaterna behöver för att lyckas med att informera och involvera sina anhöriga,
dels vad som hemmavarande anhöriga säger sig behöva och önska från Försvarsmakten och andra samhälleliga organ.

Olika perspektiv ger olika berättelse

Erfarenheter ter sig olika i olika perspektiv. Samma händelser, samma situation, samma utmaning, problem och problemlösning kan upplevas helt olika beroende på om
du är familjemedlem som deltar i insatsen på hemmaplan eller i insatsområdet som
soldat; om du är partner, förälder, barn eller syskon till soldaten eller har annan relation till soldaten; om du är förberedd eller inte; välbekant med det militära systemet
eller inte. I denna rapport utforskas en del av dessa skillnader. Kanske du delar något
av dessa perspektiv och känner igen dig i vad som här berättas. Så här var det jag hörde
de olika rösterna berätta. Våra samtal har spelats in och har ordagrant transkriberats,
skrivits ner i text och analyserats till sitt innehåll. I denna rapport lyfts olika vuxnas
anhörig-perspektiv det vill säga inte främst barnens som presenteras i egen rapport.
Främst koncentreras i denna rapport på deras erfarenheter, önskningar och behov av
Försvarsmaktens anhörigstöd i samband med familjemedlems deltagande i utlandsmission, som också utlandsinsatser kan kallas.
I rapporten ges också inblick i tidigare forskning, främst inom norden, om militära
familjer, military families som dessa familjer benämns internationellt. Benämningen
härrör sig från länder där familjerna har en närmare koppling till det militära systemet.
Där kan ingå i soldatens anställningsvillkor att den anställdes familj omfattas av sådana
sociala förmåner som annars inte ingår i dessa länders samhälleliga välfärdssystem.
Kan handla om tillgång till hälso- och sjukvård, föräldrastöd och barnomsorg, förskola
och skola dvs. sådant som familjer i norden redan omfattas soldaters anhöriga av genom rådande generella välfärdssystem. I norden har således helt andra förutsättningar
till att kunna förhålla självständig och oberoende det militära systemet.
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KAPITEL 2 BAKGRUND
Det som gör skillnad när det gäller oro och saknad i jämförelse med frånvaro i andra
yrken för tjänstgöring på annan ort än hemorten, är att är att soldater åker till områden med krig och terror. Vid truppinsatser kan uppgiften vara att säkra insatsområdet,
minska risken för öppna väpnade konflikter det vill säga vara fredsbevarande med vapen i hand – bokstavligen (jfr Agrell, 2013). Förbandet är redo för strid och att döda om
så skulle bli nödvändigt för att försvara sig och andra. Alla de militära förberedelserna,
inriktningen och omfattningen av material och materiel, övningar, säkerhetsåtgärder,
Försvarsmaktens anhörigträffar och, om inte förr så, när och om de anhöriga får del i
att soldaten fyller i ”Vita arkivet”, ett dokument med önskemål om den egna begravningen, skickar tydliga budskap om att uppdraget är krävande, riskabelt och farligt.
Således, hemmavarande anhöriga har all anledning till att ängslas och hysa oro (se
Rapport I, Olsson, 2018a).
Om hen skulle skjuta eller döda någon, vem är det det då som kommer tillbaka hem till
oss, undrar anhöriga. Kommer de hamna i fara, skadas eller dödas?
– Jag tycker, att det är skitläskigt. Jag tycker, inte att det går att tänka på
det. Jag kände samma sak själv. Det var en av de grejerna att det var svårt
att åka. Jag ville verkligen inte bli invalidiserad. Det är svårt det här med
döden och hur man förhåller sig till den. Den dagen man sitter där med
ett ben och någon frågar om man ville leva eller dö, så tror jag, att man,
den där instinkten att överleva är ändå så stark, så när man ställs inför
det så kommer man ändå inte tycka att ett ben är den stora grejen för jag
lever – så småningom i alla fall, även om man tycker att det är jobbigt i
början. (Utlandsveteran och hemmavarande partner)
Även om beslutet att delta alltid ytterst är soldatens, så finns mycket att vinna på att
de närmaste redan från början blir involverade i beslut och genomförande av insatser,
se också Rapport I (Olsson, 2018a). Det kan verka onödigt, omständligt och komplicerande att involvera sina anhöriga, eftersom de kanske inte omedelbart accepterar
eller kan tänka sig att den anhörige ger sig iväg som soldat till krig- och terrorområden.
Men, se det som en investering som kan förebygga och/eller lindra motstånd och ifrågasättande från hemmavarande anhörigas sida plus mobilisera deras intresse och engagemang i insatsdeltagandet.
När den hemmavarande anhöriga inte från början blir involverad och sen inte till fullo
stöder soldatens beslut om att delta i insats, riskeras att genomförande av insatsen
försämras både för de anhöriga på hemmaplan och för soldaten. Som framkommer i
intervjun i det inledande intervjuutdraget, kan detta reducera soldatens motivation till
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att fortsätta och dennes fokus på uppgiften i insatsen. Beslut om deltagande och genomförande av insatser påverkar hela soldatens familjesystem. Detta gäller också den
unga ensamstående soldaten i relation till sin ursprungsfamilj. Soldaten är kanske i ett
skede av frigörelse och längtan efter oberoende, som gör att soldaten inte riktigt kan
se värdet av att involvera berörda föräldrar och syskon. Men, också de unga rekommenderas involvera sina närmaste, se Rapport I (Olsson, 2018a). I denna studien har
framkommit hur mycket också syskon till soldater kan känna sig berörda, mer än vad
soldaten kanske förstår, och hur viktiga de blivit inom familjesystemet i att ge stöd när
så behövts. I studien finns exempel på hur syskon hjälpt till med allt från att ha flyttattill soldatens barnfamilj, till funnits för soldatens föräldrar när något oväntat inträffat.
Soldatens syskon blir både första och andra linjen i uppbackning åt soldaten på hemmafronten. Om något oönskat drabbar soldaten, blir det troligen soldatens partner
eller soldaten föräldrar som allra först nås av beskedet. Syskon kan då snabbt behöva
ansluta och hjälpa till (Olsson, 2016).
Svenska soldater ska uppge två anhöriga och deras kontaktuppgifter till Försvarsmakten om något skulle hända soldaten och hemmafronten ska meddelas. Det antas att
dessa känner till att de uppgivits av soldaten som närmaste anhöriga och kontaktpersoner. Men, jag har både mött anhöriga som varit säkra och som varit osäkra på vem
soldaten uppgivit som närmaste anhöriga. Ännu större osäkerhet har rått om vad det
egentligen innebär att vara kontaktperson och vilka skyldigheter, vilket ansvar man
har t.ex. i förhållande till andra i soldatens nätverk. Kan finnas anledning för Försvarsmakten att skapa rutiner så att de utvalda närmaste anhöriga informeras om vad som
gäller och hur det fungerar, vem som kontaktar och hur det går till när de kontaktas
om det skulle behövas (se t.ex. ovan intervjuutdrag om anhörigs rädsla att möta den
lokala prästen).
Således, de som står allra närmast att ansluta och ge stöd till varandra och soldaten
som anhörig, är familjemedlemmar i de egna personliga nätverken, se nedan nätverksbild (2:1). De ställer upp men kan också uppfattas som och vara alltför berörda för
egen del så att de inte förmår eller inte ombeds hjälpa till. När det egna personliga nätverket sviktar och behöver stöttas, kan också andra i omgivningen ansluta med stöd.
Därvid kan en mer neutral assistans behövas eller föredras som t.ex. ifrån Svenska
Veteranförbundet Fredsbaskrarna, Svenska Soldathemsförbundet respektive Invidzonen eller från de organ som finns i lokalsamhället. I nedanstående bild åskådliggörs i
en nätverkskarta soldatens och dennes anhörigas nätverk. Samtliga kontexter/nivåer
är reflexivt samskapande varandra och ömsesidigt influerande varandra (se Cronen,
2004, Pearce, 1994)
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Samhället.inkl. lagar, kultur, religion

Lokalsamhället t.ex. grannsamverkan, kyrkan,
förskola, skola, primärvård, socialtjänst

Släkt, kompisar, grannar, arbetkamrater,
frivilliga/idéburna organisationer m fl

Utvidgad familj, vänner, nära kollegor

Familj/familjer hemma

Två närmaste
anhöriga

Soldat och
anhörig

Figur 2:1 Nätverksbild utifrån soldaten som anhörig och soldat. Utifrån systemiskt perspektiv

Ytterst åskådliggörs i ovanstående bild att lagar påverkar och har skapas för att ge stöd
åt den enskilde, i detta fall soldaten. I Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal
vid internationella militära insatser fastställs vad som gäller anställda inom Försvarsmakten vid tjänstgöring i internationell militär insats. Lagen innehåller regler också om
det särskilt uppföljningsansvar som Försvarsmakten har för anställda som deltar i en
internationell militär insats. Uppföljningsansvaret kvarstår under fem år efter det att
tjänstgöringen i insatsområdet avslutats. Ovanstående är ett exempel på hur den samhälleliga nivån i ovanstående nätverksfigur (2:1) kan påverka den enskilde soldaten och
dennes anhöriga. Ett annat exempel är Socialtjänstlagen (2013) som gör att i alla Sveriges kommuner finns en socialtjänst som erbjuder stöd och hjälp såväl förebyggande,
dvs. utan någon som helst registrering, i form av familjerådgivning eller samtalsstöd
(t.ex. tre kostnadsfria samtal med samtalsterapeuter), som avhjälpande dvs. i form av
mer omfattande stöd och behandling när så behövs och den enskilde själv vill.
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Insatscyklerna innehåller flera utmanande faser med förändringar – transitioner både
för soldaterna och deras hemmavarande anhöriga – se Rapport III (Olsson, 2018c).
Över tid förändras responser och reaktioner hos de anhöriga, nya rutiner och lösningar
växer fram därhemma och sakta med säkert normaliseras tillvaron, åtminstone för en
tid. Svenska soldater återvänder vanligtvis två gånger tillfälligt hem på s.k. perioder
av leave under det halvår som svenska truppinsatser utomlands oftast omfattar. Anställda inom marinen och flygvapnet har kortare insats- och rotationstider. Hur det blir
som familj och anhörig när soldaten t.ex. är hemma två veckor och borta två veckor,
som kan förekomma, finns inte svar på i denna studie då jag endast har några enstaka
exempel på detta. Jag kan ana att det kan bli som att vara i insatscykler i spiralform
med ständiga förflyttningar och förändringar – se Rapport III (Olsson, 2018a). Här behövs vidare forskning.

Samtliga rapporter och deras innehåll

Forskningsresultaten redovisas i en rapportserie om fem rapporter. Forskningsrapporterna 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 sammanhang möter soldater och veteraner, deras anhöriga inklusive barn och barnbarn
före, under och efter insatser eller senare i livet.
Rapport I inleds med en orientering inom forskningsområdet, idéer och teoretiska
utgångspunkter som studien baserats på liksom reflektioner och slutsatser som görs
inom studien. Den inledande orienteringen efterföljs av presentation av själva studien och dess genomförande. Därefter följer empiriska avsnitt med soldater respektive anhörigas berättelser om motivet och beslutet om att delta i mission. I soldaters
berättelser ingår vad som motiverar till yrket och att delta i missioner. Motivationen
samskapas i något som kan ses som ett sammanflätat nätverk av önskningar och förhoppningar, förväntningar och krav som kommuniceras i interaktionen mellan personer i soldatens nätverk och flera olika kontexter som omger soldaten. Obalans i
samspelet kan leda till att soldaten upplever längtan tillbaka till missionstillvarons sammanhang med förutsägbarhet i vad som förväntas av deltagarna, med arbetsuppgifter
som känns meningsfulla. Utan denna värker ”missionsgiftet” och ”missionstarmen”
suger hos utlandsveteranen till att delta i fler missioner. Familjemedlemmarna berättar om hur interaktionen inom familjen påverkats på gott och ont. Resultaten tyder
på att ju mer soldaten förmår att involvera och förklara för sina anhöriga om vad som
är på gång samt motivera sig själv och sina anhöriga att lyssna på och beakta varandras perspektiv, desto bättre förutsättningar för lyckad insats för såväl soldaten som
de hemmavarande anhöriga. Här belyses även de känslor av saknad som de anhöriga
berättar om, som kan bli svåra att bära när saknaden kombineras med oro för solda-
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tens säkerhet och hur den egna förmågan hemmavid ska räcka till, särskilt om något
oönskat skulle hända.
Avgörande i alla skeden och faser vid anhörigs deltagande i internationell militär insats, är att de anhöriga har goda förutsättningar och kommunikationsmedel för att
kunna kommunicera som familj i relation till varandra. Tillsammans med familjerna
behöver det militära systemet göra anpassningar och utveckla lösningar som gör att
kombinationen arbete – familj underlättas för de försvarsanställda då de förväntas
kunna utöva föräldraskap och anhörigskap på distans. Par och familjer kan komma att
ha svårt att hålla isär vad som handlar om de yttre förhållandena och vad som handlar
om deras inre processer och relationer. Detta kan förebyggas genom:
1. att det militära systemet underlättar för soldaterna att upprätthålla relationell kontakt med sina anhöriga inklusive att kontakten kan upprätthållas
på ett integritetsäkert sätt under såväl förberedelsetiden som insatstiden.
2. att anhöriga tidigt informeras och erbjuds att bli insatta i vad en militär insats innebär och varför den görs; i vilka insatsförhållandena, inklusive arbets- och levnadsvillkor, som väntar soldaten; vad som kan utvecklas under
insatsen inklusive egna responser och de som kommer från andra i omgivningen. Tips kan ges om hur dessa kan förebyggas och mötas.
3. att soldaten uppmuntras och erbjuds stöd i att förbereda och samtala med
sina anhöriga i god tid före insats samt fortsättningsvis vid behov under och
efter insats. Detta kan ske genom att närmaste befäl håller sig underrättad
om utvecklingen därhemma för varje enskild underställd soldat och ta olika
tillfällen i akt till att fråga och tala om de anhöriga och att vara anhörig. (Olsson, 2018a)
Rapport II fokuserar på den kommunikation som soldaterna och deras anhöriga har
med varandra när soldaten genomför internationell militär insats. I rapporten redovisas olika responser som familjerna kan samskapa i samband med att familjemedlem
ska och deltar i mission. Genom ömsesidig kommunikation kan de upprätthålla känslan av närhet till varandra, trots avstånd. Dels håller de varandra informerade, dels
bekräftar de varandra känslomässigt i samtalen. Olika strategier används om när, var,
hur, vad och vem soldaten kontaktar respektive hur hemmavarande anhöriga håller
kontakt. Hänsyn tas till säkerhet och integritet. Kontakt upprätthålls i telefonsamtal,
främst privata mobiltelefoner när så medges, och sociala medier kompletterat med
paketförsändelser och brev, samt i begränsad omfattning, videokamera indirekt eller
direkt (SKYPE). Alla soldaters möjligheter att på ett integritetsskyddat sätt och regelbundet kunna kommunicera med sina anhöriga i hemlandet, behöver säkras. Fungerande kommunikation handlar om teknologi men också om att kunna hålla ömsesidigt
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levande samtal. Utbildning och träning i dialogiska samtal, kan med fördel ingå i förberedelserna inför deltagande i insats. Slutsatser och förslag i rapport II:
1. Prata om och utforska den egna kommunikation och beslutsfattande i familjen. Kom överens om hur delaktiga ni vill, och kan, bli i varandras tillvaro.
Involvera barnen, också individuellt, i dessa samtal om samtal och kontakter. Upprepa dessa metasamtal om er kommunikation då och då. Det kan
utvecklas och bli helt annorlunda än man tänkt sig.
2. Försvarsmakten som arbetsgivare behöver öppna upp än mer, bli redo för
att lyssna in vad anställda och deras familjer har för förslag för att förbättra
samarbetet och komma överens om vilka ömsesidiga anpassningar som kan
behöva göras för att förstärka varandra och göra varandra bättre för soldaten och berörda anhöriga.
3. Soldaternas tillgång till fungerande kommunikation, både teknologiskt och
mellanmänskligt, har avgörande betydelse för utvecklingen i familjen och
familjemedlemmarnas välmående och kapacitet. Soldatens rätt till integritetsskyddade regelbunden kommunikation behöver därför säkras liksom
att utbildning och träning i dialogiska samtal ingår i förberedelserna inför
deltagande i insats för soldaten och för intresserade familjemedlemmar.
(Olsson, 2018b)
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 leave; (7) Under
första perioden av leave; (8) Efter första och före andra perioden av leave – mellan; (9)
Under andra perioden av leave; (10) Efter andra perioden av leave; (11) Avslutning: (12)
Hemkomst; (13) Återvändande; (14) Efter; (15) Senare. Denna modell av responscykler,
bygger på svenska truppförbands rotationstid om sex månader och svenska Försvarsmaktens program för vad som internationellt kallas Rest and Recuperation (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 deltagande familjerna
ses syftet med leave-perioder inte främst som vila och återhämtning för soldaten utan
för hela familjen, och också avlösande och förstärkande de hemmavarande anhörigas
insatser på hemmafronten.
Rekommendation till Försvarsmakten: De anhöriga berättar att de har förberetts och
informerats av Försvarsmakten om hur deras soldater kan komma reagera när de 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
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hos dem själva som hemmavarande anhöriga och hur de tillsammans med soldaterna
kan förebygga, undvika och hantera oönskade konsekvenser. Denna rapports huvudbudskap om insatscyklernas normala faser och cykler av responser, rekommenderas
spridas och skapa underlag för vidare reflektioner i syfte att göra berörda mer varse
om vad som ”normalt” kan utvecklas och hur detta kan hanteras.
Delstudiens slutsatser är att de återkommande perioderna av leave har avgörande
betydelse för insatsens genomförande och för att upprätthålla levande relationer och
kommunikation på distans såväl ur soldatens som och hemmavarande anhörigas perspektiv. Perioderna av leave går ingalunda obemärkt förbi och behöver särskild uppmärksamhet såväl från Försvarsmaktens sida i relation till soldater och deras anhöriga
som från de berörda anhörigas sida i relation till varandra och andra i omgivningen.
Utvecklingen av insatscyklens responser under svenska truppförbands rotationstid om
sex månader och svenska Försvarsmaktens program för vad som internationellt kal�las Rest and Recuperation (R&R), vila och återhämtning, med erbjudande om tillfälliga
hemresor för 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. (Olsson, 2018c)
Rapport IV är denna rapport.
Rapport V ger en inblick i (1) barnens perspektiv dvs. vad berörda barn som deltagit i
studien berättat och (2) vad de vuxna berättat om barns reaktioner och de konsekvenser som missionerna innebär för berörda barn. Det senare handlar om att vuxna i sina
berättelser använder ett barnperspektiv och söker sätta sig in i hur det blir för barnen.
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.
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KAPITEL 3 FÖRSVARSMAKTENS ANHÖRIGSTÖD
Försvarsmakten organiserar anhörigstöd på flera nivåer. På Försvarsmaktens hemsida
finns information till soldater och hemmavarande anhöriga med råd och tips, länkar
till Försvarsmaktens samarbetspartner i anhörigarbetet som närmare presenteras i
denna rapport, och andra kontaktuppgifter.

Ekonomiskt utlandstillägg – förstärker familjernas
oberoende

Familjernas självständiga förmåga stärks genom det ekonomiska utlandstillägg som utbetalas för att täcka soldatens omkostnader i Sverige på grund av utlandstjänstgöring
som inkluderar särskilt barntillägg när soldaten har hemmavarande barn. Har soldaten
ett eller flera barn utbetalas ytterligare tillägg. Barntillägget är avsett att täcka de kostnadsökningar som uppstår här hemma i och med att en förälder tjänstgör utomlands.
Utlandstillägget utbetalas från och med avresedatum till insats-området och till och
med hemkomstdatum från insatsområdet. Med barn avses hemmavarande barn under 18 år eller hemmavarande barn under 20 år som inte har avslutat gymnasieskola,
som är den anställdes egna barn eller make/maka.
- Man får ju familjebidrag och vi har lagt de pengarna på tjänster härhemma. Det kostar ju lite, men jobbar man och har barn, jag jobbar visserligen inte heltid, det är svårt att hinna med allt. Jag vill inte lägga tiden
på att städa och allt. Tvätta gör man ju dygnet runt, känns det som ändå.
Vi har matkasse med recept och råvaror. När vi inte haft det då har vi
gjort en egen meny som vi verkligen följer för det finns ju inga marginaler
i vardagen eller så veckohandlas på söndagen. De där rutinerna är superviktiga för oss i alla fall. (Hemmavarande partner, kvinna)

Anhörigstöd på lokal respektive riksnivå

Försvarsmakten anhörigstöd samordnas på lokal nivå, inom ansvarigt regemente/förband, av en av särskilt utsedd veteran- och anhörigsamordnare. Inom varje kontingent
utser kontingentschefen en anhörigsamordare och vid enskilda insatser är det ansvarigt förband som ansvarar för anhöriginformation, två gånger per år eller på förekommen anledning genom styrning av taktisk chef. På riksnivå stödjer Försvarsmakten
Veterancentrum som förser förbandschefer och anhörigsamordnare med metod- och
rutinbeskrivningar för veteran- och anhörigverksamheten. Dessa innehåller instruktioner om förväntat upplägg och genomförande av anhörigträffar med tanke på deras
respektive syfte. De är fyra stycken: en före, två under insats och den fjärde i samband
med medaljutdelningen. I samband med FS 24 bjöds dock in till sammanlagt sex anhörigträffar en tidig i samband med Regementets dag (P 7), en på Livgardet, en träff med
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julmiddag inne i Lund strax efter de flesta av soldaterna åkt, två under tiden soldaterna
var iväg på regementet och medaljutdelningen i stadsparken inne i Lund.
I skrivande stund och i dialog med Försvarsmaktens Veterancentrum, konstaterar jag
att ett omfattande utvecklingsarbete är på gång för att förbättra för de anhöriga med
lyhördhet för vad som redan rapporterats som delresultat i denna aktionsforskningsstudie inklusive vad berörda anhöriga förmedlat och önskat. Det talas nu om vikten
av att ha en tidig första anhörigträff för att anhöriga i tid ska bli uppmärksammade på
värdet av förberedelser och att utveckla gemensamma strategier (t.ex. en kommunikationsstrategi för familjen under soldatens insats/missionsdeltagande, se Rapport II
(Olsson, 2018b) under den s.k. förmissionen. Dessa förberedelser kommer underlätta
för alla parter både under och efter insatsen.

Anhörigträffarna

Föreläsningarna på anhörigträffarna syftar till att ge kännedom avseende Försvarsmaktens anhörigarbete, som sträcker sig över samtliga faser i insatscyklen. Försvarsmakten benämner faserna som förberedande, vidmakthållande respektive uppföljande. Målsättningen är att anhörigträffarnas deltagare ska få information om och ifrån
aktuellt insatsområde; tips och idéer om förberedelser för de olika faserna inklusive
praktiska frågor att beakta; inbjudan till PREP (se nedan) och till de idéburna organisationerna (se nedan). Dessutom, vilket särskilt påpekas i denna studiens resultat och
som nu beaktas av Försvarsmakten, att på anhörigträffar ska anhöriga:
1. Ta del av och samtala om vad som insatscyklen innebär för deras egen del
som anhöriga, för deras välmående och sociala situation, samt vad de kan
göra för att lyckas på hemmafronten och i relation till familjemedlemmen
som är soldat;
2. Beredas möjlighet att bilda nätverk, formella och informella, med personer i
liknande situation som de själva och gärna lära känna anhöriga till den egna
soldatens arbetskamrater.
Inför anhörigträffarna ska kontingents anhörigsamordnare samordna information till
anhöriga i samverkan med anhörigsamordnaren vid ansvarigt förband. Sist men inte
minst: Varje anställd har ansvar att delge sina anhöriga relevant information (Sveriges
Riksdag, 2010).
Som upptäcktes i samband med rekryteringen av deltagare till forskningen, var inte
alltid soldaterna de bästa budbärarna av information till och inbjudningar av anhöriga,
särskilt inte när soldaterna höll på att ladda upp inför avresa till insatsområdet. Därför
förordades att information och inbjudningar också skickas direkt till anhöriga och att
dessa börjar informeras tidigt i fasen före avfärd under den s.k. förmissionen. Detta
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har Försvarsmakten känt igen och överväger förbättringar.
Ett exempel följer nedan på hur soldaten ur sitt perspektiv gör helt andra bedömningar
på anhörigas vilja och behov av att inifrån delta i anhörigträffar, än hemmavarande
anhöriga själva kan göra. En hemmavarande anhörig berättar:
- Också det där med stundande anhörigdag var en öm tå förstod jag. Vi
satt och tittade på hösten och jag erbjöd min arbetsgivare helger, för då
kan jag lika gärna jobba när han ändå är borta, och så några dagar senare
så frågade jag:
- Ska ni inte ha någon anhörigdag?
- Jo, men det är ju den helgen, sa han.
- Va??
- Ja, men, vad ska du till Livgardet och göra, du har väl sett gardet så
mycket?
– Ja, men för mig handlar det ju inte om Gardet utan när det är anhörigdag vill jag ju åka upp och träffa dig och vara en av de anhöriga den
dagen.
Det hade han jättesvårt att förstå. Till slut så sa jag:
– Ska jag ringa till din familj och tala om – hur tänkte du göra?
- Jamen, vad då, sa han. Tänkte du att dom också vill komma?
- Ja, jag tror att dom vill välja själva om de vill komma eller inte – så dom
bara var ju där. Alla hade varit där om inte hans bror hade blivit sjuk. De
tog med sig barnen. Det blev jättebra. Hans leende när vi kom: – Ja, det
var rätt att åka upp. Det var rätt in i hjärtat – det hade varit svårt att bli av
med den här söndagen. Det här var han i ett nötskal – otroligt – världens
bästa vän att ha. Han kan hjälpa till med allt möjligt för han är duktig,
men han har väldigt svårt att be om, få eller ta hjälp själv. (Hemmavarande anhörig, utlandsveteran, kvinna)
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Anhörigstöd genom avtal med idéburna organisationer

I det inledande intervjuutdrag i rapporten, se ovan, gavs exempel på det anhörigstöd
som Försvarsmakten tillhandahåller genom att anlita och sluta samarbetsavtal med
ideella organisation som jag här benämner idéburna organisationer. Begreppet idéburna organisationer som jag valt att använda, står för organisationer som är betydelsefulla aktörer samhället och som kännetecknas av att de frivilligt valt att gå samman
kring en idé och värdegrund, att allmännytta eller medlemsnytta är deras främsta drivkraft samt att eventuella överskott går tillbaka till verksamheten (se Regeringskansliet,
2018).
I det inledande intervjuutdraget omnämns också det professionella stöd med jour/
stödtelefon och coaching som Svenska Soldathemsförbundet erbjuder. Också Invidzonen respektive Fredsbaskrarna har jourtelefoner. Organisationerna samarbetar och
kompletterar varandra. De drivs huvudsakligen av ideellt arbetande medlemmar. De
presenteras på Försvarsmaktens hemsida med hänvisning till respektive organisations
hemsida där de presenterar sitt utbud och ger kontaktuppgifter (se Försvarsmakten,
2019b).

Invidzonen

Invidzonen drivs av anhöriga för anhöriga till personal i internationell tjänst. Organisationen erbjuder gemenskap och stöd genom bland annat:
• ett mentorsnätverk där du kan få kontakt med en erfaren anhörig
• träffar för anhöriga
• en chatt som bemannas av mentorer
• tidningen Invidzonen
• familjeaktiveter på olika platser i landet
Föreningens verksamhet har successivt växt ur ett behov hos anhöriga som kände ett
behov av att träffa likasinnade. Cesilia Karlsson (grundare av Invidzonen) ville hitta andra i samma situation att prata med och få goda råd av. Eftersom Cesilia snabbt kände
att det var lösningen på ett känslomässigt problem, påbörjade hon sakta men säkert
sitt arbete med att möjliggöra för fler anhöriga att nätverka. Cesilia satte upp www.
invidzonen.se under hösten 2007 och 2008 registrerade hon föreningen hos skatteverket. Detta har möjliggjort att anhöriga har en gemensam knutpunkt och en plattform
att utgå ifrån och ett eget digitalt rum att vistas i när de vill prata och få stöd och bekräftelse av varandra. (Invidzonen, 2018a)
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Mentorer är erfarna anhöriga med minst en insats på hemmaplan, de ger ett medmänskligt stöd och fungerar som samtalspartner för anhöriga före, under och efter
insats. Före någon blir mentor görs granskning i belastningsregistret (får inte ha begått kränkande brott) och intervju med den blivande mentorn av ansvariga inom Invidzonen. Mentorerna svarar i chatten, bemannar stödtelefonen, har stödsamtal, och
ordnar träffar som är direkt riktade till anhöriga. Mentorerna utbildas för uppdraget
och har handledning plus deltar i mentorskonferenser två gånger per år. Volontärerna
hjälper organisationen med praktiska saker. Alla har tystnadsplikt och skriver på avtal
härom. (Invidzonen, 2018b)
Sedan 2010 har Invidzonen avtal med Försvarsmakten och sedan 2011 med Polisen.
Websidan, e-post och Chatt är säkerhetsklassade på hög nivå. Information sprids i
både en egen app. och i sociala medier. Invidzonen ger också ut en tidning och skickar
ut vykort med personliga hälsningar vid årets större högtidsdagar (Invidzonen, 2018b).
Det senare, en mer gammeldags tradition mitt i det moderna flödet som Invidzonens
Chatt, podcast och egen Facebooksida, sticker ut och vykorten uppskattas när det dyker upp i brevlådan, en påminnelse om att jag som anhörig räknas, ingår i en gemenskap även om jag inte på annat sätt valt att vara aktiv inom Invidzonen.
Invidzonen deltar, liksom de övriga idéburna organisationerna som Försvarsmakten
har avtal med, i Försvarsmaktens anhörigträffar. Invidzonen erbjuder och ordnar också
egna träffar hemmavarande anhöriga som befinner sig i liknande situationer. Barnfamiljer liksom föräldrar till soldater, kan vilja träffas och prata med andra barn och
ensamma hemmavarande föräldrar/partners respektive föräldrar till soldater. Därför
har underzonerna Familjezonen respektive Föräldrazonen och Sportzonen skapats
inom Invidzonen. I underzonerna arrangeras träffar direkt riktade till respektive målgrupp med aktiviteterna anpassade till deltagarnas önskemål. Den tredje underzonen,
Sportzonen, syftar till att uppmuntra anhöriga att öka sitt välbefinnande och sin hälsa
genom att träna och hålla dig fysiskt aktiv, hitta rätt nivå på träningen och eventuellt
träna tillsammans. (Invidzonen, 2018b)

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en organisation för soldater och veteraner (Svenska Veteranförbundet Fredsbaskrarna, 2018b). Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF) tolkar begreppet Veteran på följande sätt: “Svensk Veteran är
den individ som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap
med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten.”
(Svenska Veteranförbundet Fredsbaskrarna, 2018a). Förbundet arbetar för att behålla
och utveckla den kamratskap som skapats under insatserna och erbjuder stöd till utlandsveteraner genom samtalsstöd från kamratstödjare, träffar och andra aktiviteter.
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Anhörigstödet handlar främst om att lotsa till Försvarsmaktens anhörigstöd eller annan samhällelig hjälp (Svenska Veteranförbundet Fredsbaskrarna, 2019). Förbundet
ger också ut tidningen Fredsbaskern som nu verkar var på väg att byta namn till Veteranen (Göransson, 2018).

Svenska Soldathemsförbundet

Svenska Soldathemsförbundet (SSHF) är en sammanslutning av lokala soldathemsföreningar och stiftelser som erbjuder och lokal verksamhet för soldater, sjömän, veteraner och deras familjer på soldathem på olika platser i landet med varierat utbud
av aktiviteter, föreläsningar och träffar. SSHF erbjuder rådgivning och professionella
stödsamtal för par, enskilda och familjer via vår dygnet-runt-öppna telefon, samt relationskurser för förbättrad kommunikation och parkänsla s.k. PREP-kurser (Preparation
and Relationship Education Program). (Soldathemsförbundet, 2018)

Svenska Militära Kamratföreningars Riksförbund

Svenska Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) samordnar verksamheten
mellan militära kamratföreningar över hela landet och företräder dem inför Försvarsmakten och resten av samhället. Erbjuder aktiviteter som till exempel föreläsningar,
resor och studiebesök. (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, 2017)
Södra Skåningarnas Kamratförening, P 7, som vi lokalt i Skåne samarbetade med i studien, bildades 1937 med syftet att sammanföra före detta och i tjänstvarande “Södra
skåningar” för att vidmakthålla kamratskapet och samhörigheten med regementet P7
och med intresserade som vill stödja föreningen (Södra Skåningarnas Kamratförening, 2017). Föreningen ger ut 4 nr årligen av tidningen Södra Skåningarna varav i ett
av skrevs om denna studies forskning och gjordes ett upprop till forskningen (Olsson,
2012b, 2012a).
Två gånger per år samlas Södra Skåningarnas Kamratförening till kamratsammankomster. De hålls i filmsalen på Södra Skånska Regementet P7 där t.ex. inbjudna föreläsare
håller föredrag. Mötena avslutas med en ärtmiddag på Revingemässen. (Södra Skåningarnas Kamratförening, 2017)

Idrottsveteranerna

Idrottsveteranerna vänder sig till sårade/skadade veteraner. Föreningen stödjer vid
träning och tävling med bland annat utrustning, resekostnader och tävlingsavgifter.
Internationellt sårade eller skadade stöds av Idrottsveteranerna med medel som kommer från Försvarsmakten medan nationellt skadade stöds med medel från andra sponsorer. (Idrottsveteranen, 2017)
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KAPITEL 4 FORSKNINGSSTUDIE I DIALOGISKT
SAMARBETE
När denna studie påbörjades, fanns inte ännu den sistnämnda organisation som omnämns i ovanstående kapitels slut, se ovan, Idrottsveteranerna. Föreningen tillskapades 2015 vilket delvis förklarar att organisationen inte inbjudits till eller omnämnts
tidigare i studien. De tre förstnämnda samarbetsorganisationerna var med redan vid
studiens tillkomst. De inbjöds till och deltog när Högskolan Kristianstad i november
2011 bjöd in till en initierande dialogkonferens om soldater, veteraner och deras familjer ur svenskt forskningsperspektiv. Då samlades representanter från berörda organisationer (se ovannämnda), Jespers minne, Norges Veteranförbund for Internationale
Operatsjoner (NVIO), olika delar av Försvarsmakten (bl.a. från Veteranavdelningen,
Personalstaben, lokala regementen i Blekinge och Skåne liksom från Skaraborg och
från Livgardet, Riksdagens försvarsutskott, Folke Bernadottes akademi, Uppsala universitet samt enskilda utlandsveteraner, forskare, lärare och studenter. En av våra
norska gäster i första dialogkonferensen, Irene Ulstein Soleim, som skrivit en uppskattad bok om att vara hemmavarande anhörig (Ulstein Soleim, 2009), återkom också
på den uppföljande dialogkonferensen på Södra Skånska Regementet, Revingehed,
liksom representanter från Veteranförbundet Fredsbaskrarna respektive Invidzonen.
Den uppföljande konferensen genomfördes i nära samarbete med Södra Skåningarnas
kamratförening Södra Skåningarnas kamratförening. Nedan en deltagande anhörigs
röst om konferensen:
- Invidzonen var ju där och jag tänkte först: - Det är inget för mig, jag
tänker inte öppna mig för okända personer och det kommer ändå inte
behövas i och skulle det vara något så vänder jag mig till någon av mina
anhöriga. Det är bara det, att när det var jobbigt så har jag ju inte vänt
mig till mina anhöriga för att, även om de vill förstå så förstår de inte.
Och de bryr sig SÅ – svårt att säga – men de förstår inte vad det handlar
om. De kan säga att de bryr sig och det gör dom ju, men det är inte det
jag behöver, jag behöver inte att ni tycker synd om mig eller att ni kramar
mig. Jag behöver någon som vet vad det innebär och som kan finnas där
för mig, så jag har nu en mentor från Invidzonen och det gjorde jag för
två månader sen och hon har hjälpt mig enormt mycket och hjälpt mig
att prata med om saker – så hon har hjälpt mig det. Jag har valt att bara
ha kontakt på mailen än så länge. Jag har valt att bara ha kontakt på mailen – än så länge. När det har varit något så har jag skrivit till henne och
rådfrågat – ibland har jag bara skrivit av mig – det har kanske bara varit
att jag skrivit och skickat till henne: – Nu är jag skitarg – allting är skitjobbigt – nu orkar jag inte mer och så… Och så har jag bara skickat det till
henne. Och då har hon skrivit tillbaka och pusslat och stöttat och så. (Ung
hemmavarande partner)
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Inom Invidzonen ger anhöriga stöd till anhöriga. Dessa anhöriga har egna erfarenheter
av anhörigas deltagande i internationella insatser. Den hemmavarande anhörige ska
kunna ta upp upplevda negativa konsekvenser av insatsen utan att det direkt leder till
att mer läggs emot insatsdeltagandet eller soldaten till last (jfr. ovan citat). Det senare
kan alltså leda till att hemmavarande anhöriga undviker att be om alltför mycket stöd
och hjälp från anhöriga och hellre vänder sig till mer neutrala personer, söker samhällstjänster eller köper hushållsnära tjänster. Familjerna är vana att kunna klara sig själva,
många gånger är de nu hjälpsökande anhöriga, vana vid att ställa upp för andra när det
behövs. De är ovana vid att behöva be om hjälp även när de längtar efter erbjudande
(se nedan citat). Detta verkar också göra de hemmavarande anhöriga dåliga på att tillmötesgå vänner och bekanta som säger: ”– Hör bara av dig så hjälper vi dig!”. De hör
inte av sig. De behöver i stället att vänner och andra ”bara” dyker upp och tar tag i vad
som behöver göras, avlöser för några timmar eller tar med den anhörige ut på vad det
nu kan vara som ger energi oför fortsättningen. Som en ung hemmavarande partner
uttryckte det:
- Där vi bor är det tre hus och i ett är det en familj och vi kan handla åt
varandra ibland om det kör ihop sig och mina föräldrar bor utanför oss,
så de åker alltid förbi, så de kan svänga in om det är något och sen har
jag kompisar som säger: – Vi kan ställa upp om det är något. Och jag vet
att de ställer upp, men jag vill inte utnyttja dom eftersom vi har sagt, att
detta är vårt val, att han åker iväg då känns det som vi, alltså jag, får stå
det här kastet. Vi har ju faktiskt valt det här. Det känns som jag skulle
lägga våra problem på dem, att jag inte har rätt att begära det av dem.
eftersom vi har valt detta och då får vi skylla oss själva. Det verkar ju
jättehemskt [skrattar och himlar med ögonen] men man vill liksom inte
utnyttja folks goda vilja. Då är man ju envist dum, för när folk erbjuder
sig så kanske man inte ska vara så djävla stolt utan säga: – Ja, jag behöver
faktiskt hjälp. Jag behöver kanske en natt för att sova ut eller bara tänka
eller vad som helst. (Hemmavarande partner, kvinna)

Rekrytering av forskningsdeltagare

Södra Skåningarnas kamratförening publicerade i sin tidskrift en artikel om forskningen och ett upprop om att vi eftersökte forskningsdeltagare (Olsson, 2012b, 2012a).
Detsamma gjorde Invidzonen på sin hemsida.
P7 höll på att sätta upp förbandet FS 24 och förbereda inför förbandets truppinsats i
Afghanistan. Soldaterna fick med sig hem till sina familjer inbjudan till anhörigforskningen. Detta visade sig inte vara något framgångsrikt sätt, i alla fall inte i detta skede i
soldaternas tillvaro. Framkom senare i studien att soldater som är mitt i den intensiva
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förberedande fasen, i den s.k. förmissionen – se Rapport III (Olsson, 2018c), har sin
uppmärksamhet allt mer på det som komma skall och är fullt upptagna med sina egna
transitioner. De ”glömmer” att förmedla inbjudningar och information till sina anhöriga eller så tänker de att det inte är värt att ställa till något mer därhemma. Soldaterna
kan tänkas mena att de själva ändå hade mer än nog att reda ut med sina anhöriga och
hantera därhemma, än att introducera forskare som ingen kan veta vad det kan föra
med sig. De kan ha befarat att forskarnas nyfikenhet och frågor inte skulle komma att
underlätta, snarare komplicera deras livssituation än mer, väcka ökad förväntan på
och fler frågor till soldaten. Familjemedlemmar som successivt nappade och deltog i
de intervjuande samtal, verkade dock sprida ett gott rykte om forskningen så deltagarantalet växt. Parallellt sökte jag lära känna den militära kulturen och vad familjerna
mötte så mycket jag kunde och fick tillåtelse till av Försvarsmakten t.ex. anhörigträffar,
anhörigsamordnarträffar och forskningsseminarier. Jag träffade också inledningsvis
några mycket erfarna ulandsveteraner och familjer som erbjöd sig delta och berätta
om sina erfarenheter av insatser förr och nu, familjemissioner, enskilda uppdrag och
anhörigstödets utveckling.
Jag deltog i samtliga anhörigträffar som arrangerades för anhöriga till soldater i FS 24
inkl. dagen uppe på Livgardet inför avfärden och medaljutdelningen efter hemkomsten. På Livgardet deltog också doktorand David Nilsson och kollegan, tillika också min
make, Sven-Erik Olsson. Vi stod alla i HKR:s ”uniform”, ljusgröna tröjor och med bord
med inbjudningar till deltagande i forskningen på ljusgrön duk – egentligen en poncho
som högskolan sålde i sin souvenirbutik.
Det blir en utmaning för berörda familjer att möta insatscyklens alla förändringar och
hantera de olika transitioner – se Rapport III (Olsson, 2018c). Att berätta om och reflektera om utvecklingen inför forskare skulle kunna upplevas som att än mer krav och
fler förväntningar läggs på det som redan riktas på familjerna i samband med insats.
Flera av dem som ställde upp och deltog i studien, uttryckte dock, glädjande nog, att
forskningsdeltagandet i sig kändes som stöd. Frågorna öppnade upp till att berätta om
erfarenheter och reflektioner. I samtalen gavs och fann deltagarna utrymme för att
berätta och reflektera över sina berättelser om erfarenheter och upplevelser.
-Man får höra sig själv säga som man tänkt men inte riktigt uttryckt. Vissa
saker vet man, men det blir en annan sak när det kommer på pränt eller
när man säger det högt – intressant att höra mig själv om vissa saker –
men det känns bra. (Hemmavarande partner och utlandsveteran)
När flera familjemedlemmar medverkade samtidigt i samtalsintervjuerna blev det
också ett tillfälle för att lyssna på varandra och reflektera över varandras utsagor och
responser. Nedan ett kort utdrag ur ett deltagande pars samtal om deltagandet:
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Hemmavarande partner: – Det har betytt jättemycket. Kommer upp sådant som inte kommit upp hemma. Frågorna öppnar upp. Givit oss mycket och det är bra om detta kan underlätta för nästkommande familjer. Vi
kan inte förlita oss bara på andra länders forskning.
Utlandsveteranen: – Vi går härifrån glada för det har kommit upp grejer
som den andre inte visste om. […] Det har varit bra att göra detta tillsammans. Om jag suttit här själv med dig hade jag inte kunnat reflektera över
vad som nu kommit fram i [partners namn]s perspektiv.
Hemmavarande: – Också, om jag hade suttit tillsammans med andra anhöriga så hade vi kanske spätt på varandra. Eftersom du och jag inte är i
samma sits så blir det mer som kommer fram. Vi har olika syn på allt som
kommer upp…

Aktionsforskningsstudie

I denna dialogisk deltagande aktionsforskning (DPAR) (Olsson, 2014a, 2014b) där forskningen planeras, utvecklas och genomförs i dialog med samarbetspartner och andra
deltagare i forskningen, var huvudidéen att lyssna på soldaters, veteraners och deras
anhörigas röster om erfarenheterna under pågående förberedelser, genomförande
och återvändandet vid internationell militär insats. Härvid följdes FS 24, se nedan, och
29 av de involverade familjerna, är representerad i studien. De allra flesta deltagarna i
studien hade också erfarenhet av tidigare insatser. Dessa erfarenheter är inkluderade
i denna studie. I studien har dessutom medverkat representanter från ytterligare 30
familjer berättandes om sina erfarenheter av tidigare eller pågående insatser eller annalkande sådana. Deltagarna har medverkat i dialogiska intervjuer om hur de lyckas
hålla relationer levande, skapa närhet på distans och få vardagslivet att fungera för
hemmavarande anhöriga.
Utförlig redogörelse om studien och studiens upplägg finns att läsa i den första rapporten i denna skriftserie ”Anhörigforskning om svenska soldater, veteraner och deras
familjer i samband med internationell militär insats. Swedish Military Families”. I detta
kapitel ges förutom en sammanfattning av vad som tidigare redovisats, se Rapport I
(Olsson, 2018a), här en komplettering som jag inte formulerat tidigare om studiens
teori och praktik.

Studien

Förberedelserna för studien startade 2011 vid Högskolan Kristianstad, se också ovan i
inledande avsnitt i detta kapitel, med en förberedande, initierande dialogkonferensen.
Andra delen av 2012 startade anhörigforskningen med fokus svenska soldater, vetera36

ner och deras familjer i kontext av internationell militär insats sedan studien godkänts
av den Regionala Etikprövningsnämnden i Lund (Dnr 2012/459). Studien avslutas under 2018 och 2019 med publiceringar av forskningsresultat i fem forskningsrapporter,
kapitel i editerade böcker (Olsson, 2016) och därefter i vetenskapliga artiklar (Kasearu
och Olsson, 2018).
Studien har bedrivits i samarbete med Försvarsmaktens Veterancentrum och Södra
skånska regementet P7. Det senare handlade om att kontingenten FS 24 sattes upp av
P7 och att familjerna med koppling till FS 24 och Omställningsstyrkan (OMS) i Afghanistan 2012 – 2013 särskilt bjöds in till att delta i studien före, under och efter insatsen.
29 av de 59 familjer som är representerade i studien, hade koppling till FS 24. Erfarenheterna omfattar sammanlagt ett 140-tal militära uppdrag dvs. deltagande i trupp/
förbandsinsatser eller enskilda uppdrag.
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 de militära familjerna. Jag representerar Sverige som forskare i NATO forskargruppen “The Impact of Military Life on Children from Military Families, The NATO HFM-RTG 253” tillsammans med Maria Permatz,
Stabsofficer FM Veterancentrum.

Syfte

Studien syftar till att bidra till att göra anhörigas röster hörda, inklusive barnens, i familjer med anställd vid Försvarsmakten som ska delta, deltar eller deltagit i internationell militär insats som Sverige genomför. Detta görs i syfte att förbättra såväl för
tjänstgörande soldater i relation till sina anhöriga som för att underlätta för de hemmavarande anhöriga i samband med insats och därefter. Studien syftar också till utvecklas kunskaper som kan underlätta för samhälleliga aktörer att identifiera behov
av stöd i familjer med familjemedlem som ska, är eller varit iväg på internationella
militära insatser.

Frågeställningar

Frågeställningarna i studien är flera:
1. Vilka responser utvecklas mellan de anhöriga och hur utvecklas dessa över
tid under, före och efter insats?
2. Vilket socialt stöd behövs och efterfrågas, vilka lösningar utvecklas och hur
förändras det över tid?
3. Vad behöver förbättras, hur och av vem?
4. Vilka tips, råd och idéer lyfts fram?
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Frågeställning 1 har särskilt belysts i Rapport III om insatscyklens olika skeden och
anhörigas responser. Frågeställningarna 2–4 beaktas genomgående i studien och rapporterna. Nedanstående frågeställningar (5–6) utforskas särskilt i denna rapport (IV)
om anhörigstödet och stödjande samhälleliga insatser.
5. Vad berätta om och hur används Försvarsmaktens anhörigstöd?
6. Hur samverkar och vilket stöd erbjuder omgivande samhälle de berörda familjerna?
Olikheter i upplevelser och erfarenheter utifrån de olika anhörigas relation till varandra; soldatens, partners, barns, föräldrar respektive syskon till soldaten, belyses inklusive över tid: före, under och efter insats samt senare. De två första av nedanstående
frågeställningar (7–8) belyses i denna rapport (IV). Barnens perspektiv belyses i Rapport V liksom återstående frågeställningarna (9-11):
7. Hur blir 1–6 utifrån olika anhörigperspektiv inkl. barnens perspektiv och ett
barnperspektiv?
8. Hur förändras behov och lösningar över tid – jfr 3 år senare?
9. Vad innebär frånvaro av anknytningsperson för barn respektive vuxna, hur
kan det överbryggas?
10. Hur ser det ut vid förälders frånvaro p.g.a. genomförande av utlandsinsatser
och hur kan det vara förenligt med barns bästa?
11. Vad berättar berörda barn om sina erfarenheter, idéer och råd till andra
barn om att ha förälder eller annan anhörig på mission?

Vem är soldat respektive utlandsveteran i studien?

I studien och rapporten används benämningarna soldat och utlandsveteran för de personer som ingår eller ingått i det militära systemet oavsett grad, rang, funktion eller
uppdrag. Huvuddelen av deltagande soldater och utlandsveteraner i studien är eller
har varit verksamma inom armén men här finns också exempel från flyget och marinen. Olika positioner och funktioner vid truppinsatser respektive enskild insats är
representerade i studien liksom olika anställningsformer. T.ex. har sjukvårdspersonal
deltagit i studien, direktrekryterade som också har annan anställning inom hälso- och
sjukvården i Sverige (jfr. Lundberg et al., 2014).
Försvarsmakten definierar veteran enligt följande:
• Du som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt
eller nationellt, med eller utan vapen är enligt vår definition veteran. Perso38

nal som deltagit i internationella militära insatser kallas utlandsveteraner.
(Försvarsmakten, 2018d)
Soldater som varit iväg på internationell insats blir alltså kallade utlandsveteraner.
Flera soldater är både soldat och utlandsveteran eftersom de efter utlandstjänst fortsätter att arbeta inom det militära systemet. De kommer kanske åka iväg på ytterligare
internationella militära insatser och än en gång bli utlandsveteran.
Med internationell militär insats avses enligt lagstiftarna (ur 1 §, Lag om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser):
verksamhet som Försvarsmakten bedriver i ett insatsområde utomlands i syfte att
1. avvärja risk för en väpnad konflikt
2. hejda en pågående väpnad konflikt
3. övervaka överenskommelser om fred och vapenstillestånd, eller
4. skapa förutsättningar för varaktig fred och säkerhet genom humanitärt arbete i samband med en väpnad konflikt.

Vem är anhörig i studien?

I studien ses soldaten och dennes anhöriga som anhöriga i relation till varandra. Således omfattar studien soldaten som anhörig och hur soldaten utövar sitt ”anhörig-skap”
i relation de hemmavarande anhöriga, och vice versa.
Vem som räknar sig som anhörig i relation till soldaten, är upp till var och en i soldatens
nätverk att identifiera sig som. Denna ansats och definition används av Försvarsmakten:
En anhörig till en anställd i internationell tjänst kan i princip vara vem
som helst. Det är en person som har en relation, genom släkt och/eller
vänskap, med någon som ingår i Försvarsmaktens internationella insatsförband eller gör någon annan form av tjänstgöring utomlands inom Försvarsmakten. (Försvarsmakten, 2018b).
I studien kom föräldrar, syskon, barn, partner (eller f.d. partner) och andra anhöriga
att delta som hemmavarande anhöriga. I studien finns t.ex. också följande perspektiv
representerade: svärförälder, svägerska, svåger, moster/faster, morbror/farbror plus
några med ”släkt i släkt” - relation.
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Vad är familj?

Med familj menas i studie såväl s.k. kärnfamilj som utvidgad familj. Det senare kan
också benämnas som nätverksfamiljen eller primärfamilj. De behöver inte nödvändigtvis bo i samma bostad utan här ingå 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;
barn som flyttar hemifrån. Här finns övergångar från par som lever med egna och/eller gemensamma barn till ensamstående med barn, eller utan barn, och att barn föds.
Här finns gift eller ensamstående förälder till soldat och/eller partner med eller utan
barn dvs. barnbarn till soldatens förälder. Dessutom syskon till soldater och barn i olika
kullar och åldrar.

Studiens design och genomförande

Studien är designad som dialogisk deltagande aktionsforskning (DPAR) (Olsson, 2014a,
2014b) där den kvalitativa forskningen utvecklas och genomförs i dialog med samarbetspartner och deltagare i forskningen. Som systemisk forskare med utgångspunkter
i social konstruktionism (cf. Gergen och Gergen, 2003) har jag i studie en fokus på vad
som växte fram i språket, i berättandet och berättelser dvs. en narrativ orientering (cf.
Kohler Riessman, 2008). Utifrån uppskattande utforskning, Appreciative Inquiry (se
t.ex. Cooperrider och Whitney, 2003, Hung et al., 2018) har jag efterfrågat hur familjerna, de anhöriga, lyckats, om vad som fungerat väl, och när svårigheter uppstått, vilket
stöd som har behövts, hur de funnit lösningar, vad de uppskattat, saknat och önskat,
och vad de önskar ska utvecklas och erbjudas i framtiden. Som aktionsforskare var jag
den nyfikne samtalspartnern redo att utforska vidare och genomföra fler samtal för
att följa utvecklingen, som den gamla socialarbetare jag är, var jag redo att fortsätta
samtala om detta kunde vara deltagarna och deras familjer till hjälp och stöd.

Lära känna och komma in i…

Inledningsvis kombinerade jag att lära känna det militära systemets kontext, kultur och
språk, med att skapa tillfällen för att rekrytera deltagare i forskningen, se ovan. Jag deltog i sammanlagt sex olika anhörigträffar i samband med FS 24, besökte arrangemang
som Invidzonens Familjezon arrangerade, deltog på Försvarsmaktens anhörigsamordnarträffar, forskningsseminarier och konferenser samt lokala historiska militärföreningar arrangemang i Kristianstad.
Jag var också ute på P 7, regementet i min hemstad Lund, träffade anhörigsamordnarna, deltog på Regementets dag och var i tre dagar där i samband med att FS 24:s soldater återvände till Sverige. Min uppgift därvid var att fråga soldaterna om deras barn
då jag ville få en uppfattning om hur många barn som direkt berörts av denna insats.
Dessa uppgifter finns inte registrerade inom eller av Försvarsmakten alltså kan inte
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söka på annat sätt. Det var en egendomlig situation att stå där framför dessa soldater
som jag hört så mycket om i flera månader av deras hemmavarande anhöriga och på
anhörigträffar. Även om jag kände igen några måste jag låtsas att jag inte kände igen
någon med tanke på forskningssekretessen. Hade dagarna före träffat en av dessas
partner och hon sa, att jag visst skulle känna igen hennes man, som jag då ännu inte
träffat:
- Det är den snyggaste, sa hon.
Jag berättade den historien och då skrattade de. Annars så såg de mer ut som om de
ville hem än vara på debriefing och svara på enkäter. Jag bad dem besvara en enkät om
tre frågor: ”– Lämpligt många” sa en soldat och sög på karamellerna som jag mutade
dem med.

Deltagande personer

När det gäller urval och rekrytering av deltagare finns en närmare redogörelse i Rapport 1. 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 veteraner är känt att i 4 fall är de också barn till utlandsveteraner. Unga vuxna
ingår också bland soldater respektive kategorin partner m.fl.
Tabell 4:1 Vuxna deltagare i forskningen

Kategori

Antal

Kvinnor

Män

Soldaten/veteran

42

8

34

Partner/maka/make/smb/särbo/pojkeller 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 hemmavarande partners var FS 24 den första missionen medan nästan alla övriga (undantag 2) hade erfarenheter från också tidigare insatser. Här har berättats om sammanlagt
ett 140-tal genomförande av olika missioner och operationer inklusive s.k. familjemissioner där soldaten vanligtvis fullgör ett enskilt uppdrag i FN-tjänst. De soldater som
varit ute på enskilda uppdrag har också erfarenheter från truppinsatser. Flera soldater
har stått i beredskap i långa perioder och har olika erfarenhet av kortare ”inhopp” vid
t.ex. behov av förstärkning i Afghanistan. Majoriteten av deltagarna har koppling till
armén men här finns också deltagare inom flygvapnet och marinen.
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25 barn mellan 3 år upp till 18 år har deltagit som intervjupersoner i studien. Ytterligare barn har varit med vid familjesamtal utan att räknas som intervjupersoner (n=12).
Eftersom studien pågått i flera år har barn deltagit vid flera tillfällen och blivit äldre.
Nedan redovisas den ålder barnet hade när barnet började delta i studien och uttala
sig själva i intervjusamtal med medgivande från vårdnadshavare.
Tabell 4:2 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 känd i familjerna och barnet uppnått ålder, mognad eller intresse för att delta.

Intervjuerna

Samtliga intervjuer är videoinspelade, utom ett 10-tal inledande samtal som endast är
inspelade med ljud. Med hänsyn till deltagarnas integritet är alla transkriberade av intervjuande forskare. Allt inspelat är verbatimt transkriberat. Därvid påbörjades också
systematiskt analysarbetet. Avslutningsvis har innehållet i de transkriberade intervjuerna analyserats tematiskt (Braun och Clarke, 2006) och berättelser och citat lyfts fram
i materialet (Kohler Riesmann, 1997). 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 anhöriga i aktuell kontingent
• soldaters, veteraners och familjers liksom enskilda familjemedlemmars erfarenheter av olika utlandsmissioner har utforskats i dialogiska intervjuer
varvid också utlandsveteraner och familjer utan koppling till FS 24 blivit representerade i studien (n=30)
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• dialogiska samtal använts i intervjuerna och prövats om dessa kan innebära
stödjande intervention för deltagarna, vilket flera uttryckt dem som.

Intervjuerna har pågått mellan en halvtimme upp till flera timmar. I de senare fallen
kan familjerna ha organiserat intervjutillfällen för var och en av dem respektive gemensamt plus att det hänt att ytterligare deltagit anslutit sig under tiden videoinspelningen pågått. Har nyanländ deltagare inte tidigare varit informerad om studien och/
eller skrivit på om deltagande, har detta gjorts. Sammantaget har inspelade minuter
kunnat noteras men skulle ha medfört omotiverat merarbete att registrera tidpunkt
för när varje intervju påbörjades och avslutades vid respektive inspelning. Jag kan därför inte redovisa exakt antalet intervjuer men uppskattningsvis har sammanlagt 234
intervjuer genomförst i huvudstudien.

Dialogiska möten och intervjusamtal

Bärande i studien har varit de återkommande intervjusamtalen med deltagare. De
innebar många dagar av resor där jag å andra sidan alltid blev varmt välkomnad, med
ett enda undantag (troligen hade den hemmavarande partner glömt bort vår överenskommelse om att träffas). Jag mötte personer som gärna ville dela med sig av sina
erfarenheter och reflektera över desamma. Deltagare besökte också mitt hemmakontor i Lund där jag bjöd på kaffe och vad som fanns i huset eller trädgården. Vid några
tillfällen skedde intervjuerna på mitt kontor på Högskolan Kristianstad.
Jag bjöd in till dialog kring de frågor jag ställde eller snarare de svar och berättelser
som frågorna gav och öppnade upp till. I de reaktioner och responser som utvecklades
mellan deltagare och mig, samskapades nya utforskande frågor och mer berättande.
Det var i detta flöde, denna ömsesidiga responsivitet där det ena ger det andra, som
berättandet fortsatte som av sig självt, i alla fall krävdes det sällan någon större ansträngning från min sida än att jag bad om att få höra mer eller kom med nästa fråga
som jag bedömde passa in naturligt i vad som sagts och jag lyssnat in dessförinnan, s.k.
lyssnande frågor (Olsson, 2010). Inspelningarna av samtalen fylldes med mängder med
berättelser, goda exempel och lärdomar.
Inför dessa möten med deltagare hade jag förberett mig genom att orientera mig om
vad som kan vara intressant att utforska i just denna intervju, vilken orientering intervjun skulle kunna få med tanke på tidigare intervjuer där jag blivit varse om vad som
kunde vara relevanta i sammanhanget och i olika faser av insatscyklerna (se Rapport
III, Olsson 2018). En mycket lös intervjuguide fanns i mitt huvud och i min närhet, oftast i handväskan när jag var på resande fot, om utifall att jag helt skulle tappa tråden.
Det hände enbart i intervjusamtalen med barn där barnen kunde ha så mycket mer
och annat som de ville berätta om eller inte alls var med på noterna just då att berätta
något alls, särskilt inte med koppling till det militära eller förälders frånvaro. Då var
det att vänta till nästa gång. Eftersom deltagarna kom in i studien vid olika tidpunkter
och olika faser av pågående insatser eller planerade insatser och också berättande om
tidigare genomförda insatser, anpassade jag intervjuerna därefter, t.ex. både använde
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frågor om före insatsdeltagande och frågor om samspelet under insatstiden när det
senare var högaktuellt och deltagaren inte tidigare, dvs. före soldatens avfärd, blivit
intervjuad av mig. När det gäller tidigare insatser var det alltid avvägningar att göra,
t.ex. om hur långt bakåt i tiden vi skulle utforska för att också hinna med de mer aktuella och/eller senare insatser. Om/när vi hade begränsad tid kunde jag söka ställa
frågor som gjorde att vi flyttade oss vidare fram till nutid, så vi hann med de mesta
före vi skulle skiljas åt eller så bad jag om att vi skulle träffas igen för fortsättningen.
Min prioritering var att följa med i deltagarnas berättande, svara i respons med vad
och var deltagaren befann sig i sitt berättande. Jag uppskattade detaljrikedom och att
deltagarna kom på mer och mer av vad som hade utvecklats, än den ena än den andra
saken, och delade med sig av egna spontana responser på vad de hörde sig själva berätta och uttrycka, både i eget berättande och hos varandra. I detta kunde jag också
komma med spontana responser, tillägg eller reflekterande frågor. Det är detta samspel som benämns dialogiskt: levande, spontan, ömsesidig responsivitet. Detta kännetecknar dialog som hålls vid liv som av sig själv, utan ansträngning över vad som ska
frågas om härnäst. Samtalet flödar vidare och det känns hela tiden som det finns mer
att berätta om.
Jag inledde alltid med en orienterande fråga om var och i vad deltagarna befanns sig,
dvs. vad de var uppfyllda av och ville berätta om. Kanske de hade ”laddat” för just detta tillfälle, ville få berätta om något speciellt, om hur och vad de upplevde. Vanligtvis
var det så, särskilt i andra och följande intervjuer. De hade mycket på hjärtat att tala
om, att berätta och hade sett fram emot att vi skulle träffas igen. Det var ömsesidigt.
Som dialogisk intervjuare följde jag med i detta flöde, intresserade mig för vad som
togs upp, ville att jag skulle förstå vad som sas inifrån berättarens perspektiv, så jag
lyssnade och lyssnade, ställde frågor för att än mer sätta mig in i den mening som berättaren använde och gav sina berättelser. Jag sökte positionera mig inifrån respektive
deltagares perspektiv inklusive bjuda in deltagare att samtala om och reflektera över
vad som kommit fram i studien, se nedan (jfr. Shotter, 2005).

Språket i användning

I början av studien behövde jag också komma in i det militära språket, som också
många av de anhöriga använder sig av. Fast antal förkortningarna som används tycks
inte ha en ände, och är lätta att missuppfatta eller blanda ihop med civila livets termer som t.ex. ”CEO” och ”CO”; ”campus” respektive ”camp”. Det blev tydligt att det
var viktigt att utforska med vilken mening orden användes i det aktuella sammanhanget. Det är det ju egentligen alltid. Även när orden verkar välbekanta och vi har
använt dem många gånger tidigare, sker meningsskapande i den unika aktuella aktionen och interaktionen (Vygotskij, 1999). Ords betydelse samskapas således när vi
använder dem i det aktuella sammanhanget. Ta t.ex. ordet insats som i det militära
sammanhanget vanligtvis avser den internationella militära insatsen, men som i soci44

altjänstsammanhang och socialt arbete som jag också är verksam i, betyder vad som
före Socialtjänstlagens tillkomst i början på 1980-talet, kallades åtgärd. Kanske är den
gemensamma betydelsen att det handlar om att söka tillföra något som ska kunna
göra att det aktuella landet/insatsområdet respektive den aktuella individen/familjen
ska kunna mobilisera egna resurser och reda sig själv eller bättre fortsättningsvis. Vad
jag vill säga med detta är att ord används och deras mening/betydelse samskapas i
det sammanhang de används i inklusive vilket perspektiv eller position vi utgår ifrån.
Ludvig Wittgenstein (1989-1951), född i Österrike, professor i filosofi vid universitetet
i Cambridge, UK, skrev:
203. Language is a labyrinth of paths. You approach from one side and
know your way about; you approach the same place from another side
and no longer know your way about (Wittgenstein, 2001 s. 97)

Återkoppling med deltagares reflekterande

Vid alla tillfällen där det blev möjligt i samtalen, presenterade jag också delar av preliminära forskningsresultat för deltagarna. De reflekterade då över och diskuterade vad
som kommit fram, hur jag förstått det hela, gav mig alternativa förslag till hur jag kunde förstå och förbättra begripligheten av fenomen som jag identifierat. T.ex. de olika
responser som familjer verkar kunna utveckla i samband med insatser (se Rapport III).
På så sätt samskapades hur jag kom att förstå anhörigskap i militär kontext och hur jag
orienterat mig vidare i studien. Jag har också presenterat resultat för vidare diskussion
och reflekterande på konferenser och seminarier inom HKR, flera internationella konferenser liksom vid Försvarsmakten vetenskapliga seminarier. Reflekterande är här använt i betydelsen att både reflektera på något som redan berättats och på något som
håller på att växa fram och utvecklas här och nu i reflekterandet. Kunde utvecklas till
att deltagarna deltog och samskapade nya berättelser i reflekterande, något som jag
har börjat kalla ”delta-reflekterande” både i betydelsen av att man deltar och skapar
nya grenar/ådror som i flodens delta-land (Olsson, 2014a). Det kunde också bli att vi
verkade vara kvar i den ”gamla” berättelsen, det som redan sagts, men …
An utterance is never just a reflection or an expression of something
already existing and outside it that is given and final. It always creates
something that never existed before, something absolutely new and unrepeatable, and, moreover, it always has some relation to value (the true,
the good, the beautiful, and so forth) (Bakhtin, 1986 s. 129-120)
Således, något nytt skapades också i dessa samtal och med den dialogiska ansatsen i
studien dvs. en relationell responsiv orientering. Denna kombineras med social konstruktionistisk (se nedan) och narrativ orientering, dvs. fokus på vad som sägs och
hörs, berättande och berättelser. Centralt inom socialkonstruktionismen är att …
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… we create our sense of, and meanings about, our social surroundings
and ourselves in our conversations and interactions with those around us
[…] we are social, embodied beings always already embedded in an intricate flow of complexly intertwined relationally responsive and implicitly
knowledgeable activities. (Cunliffe, 2008 s.129)

Inifrån deltagarnas perspektiv i ömsesidig responsivitet mellan
deltagarna inklusive mig som forskare

Således, i intervjusamtalen har jag sökt lyssna in, och ibland frågat om den mening
som deltagarna lagt i ord och språket de använde när de berättade. Jag behövde, som
sagt hjälp med att förstå begrepp och förkortningar i det militära språket, men jag
insåg snabbt att jag också behövde hjälp från barn och ungdomar att hänga med i
deras begreppsvärld. Självklart kan det ha funnits dem som undrat över min brist på
orientering, men för det mesta ledde min iver att förstå språket, att deltagarna ledde
mig än längre in i deras egen sociala värld. Nu vet jag t.ex. hur Karlsborg uttalas med
betoning på Karl, inte borg, som min småländska ledde mig till att uttrycka. Ett exempel
på att när jag blev inbjuden att lyssna inifrån deltagares perspektiv, var/är också mitt
eget perspektiv involverat. Det blir en ömsesidig responsivitet också mellan vad jag
bär med mig in och det jag kommer in i som jag som forskare behöver hålla mig varse
om. Jag ser det som en gemensam samskapelse där det många gånger, om över huvud
taget, inte går att reda ut vad som orsakar vad och vice versa. Det är så sammanflätat.

Ömsesidig levande spontan sammanflätad responsivitet i studien

Jag har levt i studien och med dessa familjemedlemmar i flera år, dels träffat dem i
intervjuer, dels rört mig i militära sammanhang, och inte minst ”umgåtts” med deltagarna när jag sett videoinspelningarna av våra möten och transkriberat våra samtal.
Det senare blev som en fortsatt dialog med familjerna där jag responderade och involverades gång på gång i deras liv och berättelser. Som jag skrev i ett paper presenterat
på en Bakhtin-konferens (Olsson, 2014c s. 2):
Any utterance begins, is preceded, by earlier utterance of others, wrote
Bakhtin, and the speaker ends his utterance in order to relinquish the
floor to the other or to make the room for the other’s active responsive
understanding (Bakhtin, 1986). So, when I write this I am following and
responding to something already heard and at the same time orientating
towards the responses of others, towards their active responsive understanding, I simultaneously imagine. This …
… can assume various forms: educational influence on the readers, persuasion of them, critical responses, influence on followers and successors, and so on. It can determine other’s responsive positions under
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the complex conditions of speech communication in particular cultural
sphere. The work is a link in the chain of speech communication. Like the
rejoinder in a dialogue, it is related to other work-utterances: both those
to which it responds and those that respond it. (Bakhtin, 1986 s. 75–76)

Analysarbete i samforskning

Såsom är vanligt i aktionsforskning, har studien innehållit cykler av upprepade faser av
datainsamling, analys och skrivande (Greenwood och Levin, 1998). Jag har växlat mellan de olika faserna och rört mig däremellan i flera omgångar.
I samband med transkriberingen, har jag successivt sorterat och sökt skapa ordning
dels utifrån studiens frågeställningar, dels ett 80-tal olika kategorier och/eller teman
som identifierades, se nedan. Innehållet sorterades också utifrån de olika faserna i
missionscyklarna respektive i vilken fas den militära insatsen var i vid berättandet som
redovisas i denna rapport (IV). Särskilt fängslande företeelser, moment eller exempel
för forskningsdeltagare och/eller mig som forskare och/eller utifrån tidigare forskning
och resultat, analyserades särskilt.
Vid genomläsning av transkriptionerna har också utifrån vad som där noterats samlats
och konstruerats i subkategorier och kategorier som samlats i tematiska områden.
det vill säga att kondensera och sammanfatta innehållet liknade vad som är brukligt i
innehållsanalys (jfr. Elo och Kyngnäs, 2008). I detta har utdrag och citat ur deltagares
berättelser valts ut utifrån vad som bedömts vara representativt och som väl illustrerar innehållet i aktuellt tema i rapporterna (se Braun och Clarke, 2006). Vid renskrivningen av använda citat har dessa rensats från vissa uttryck (t.ex. ”äh”) och vid behov
justerats språkligt.
I rapportskrivandet lyfts deltagarnas egna berättelser fram, helst med de ord och uttryck som deltagare själva har använt dvs. deras egna röster. Vem är bättre att uttrycka
vad de vill berätta än den person som är involverad? Mellan och sammanflätande deltagarnas berättelser är min röst hörd i redogörelser av mina reflektioner och erfarenheter inifrån studien. Läsaren ska kunna lyssna på våra röster utan att någon för den
skull representerar den rösten som mest ska lyssnas på eller som kommer med den
enda sanningen om vad som här behandlades och berättades om. Hur orden användes
och med vilken betydelse behövde jag ständigt lära känna inom de dialogiska samtalen
och när jag återigen lyssnade på desamma när jag transkriberade.
Ordet uppträder med olika betydelser i olika situationer. […] Om man
betraktar ordet för sig – i ett lexikon – har det endast en betydelse. Men
denna betydelse är ingenting mer än en möjlighet, som realiseras i det
levande språket där denna betydelse endast är en av stenarna i innebördens byggande. (Vygotskij, 1999 s.455)
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Trovärdighet och äkthet i studien

När som i denna studie, forskningen handlar deltagande aktionsforskning baserad på
dialogiska, språksystemiska och socialkonstruktionistisk idéer, är inte utgångspunkten
att verkligheten låter sig fångas i några absoluta sanningar eller en enda giltig berättelse.
Observera att jag skriver socialkonstruktionism, inte socialkonstruktivism som är något
annat. Båda fokuserar på meningsskapande processer. Skillnaden är att social konstruktivism fokuserar på individuella inre, kognitiva processer medan socialkonstruktionism fokuserar på diskursen och de gemensamma sociala aktivisterna som försiggår
mellan människor (McNamee, 2004). Nedan ger Ph.D. Mary M. Gergen, en av grundarna till Taos institutet inriktat på socialkonstruktionism, ett exempel på skillnaden:
From the constructivist standpoint, gender schemas organize one’s sense
of personal identity, interpersonal behaviors, and social perceptions. Being classified as male or female is the critical first step in the categorization of a human after birth, and given the present state of technology,
even months before. This category remains the prime distinguishing
mark of our identity throughout life. (Gergen, 2019 s. 2)
In contrast to this constructivist view, a social constructionist approach
emphasizes the social origins of linguistic patterns related to self, knowledge, and social activity. From this position, all aspects of “reality”, including personal identity - self, gender, sexual orientation, and points of
view are constructed interpersonally, and the emphasis in social constructionist theory is on the relational aspects of construction, not on
the concomitant internal mechanisms that are coordinating the bodily
affairs.
This theoretical position rejects the possibility of absolute truth
and scientific objectivity. Thus, ways of talking about the world, including categories such as male and female, are constructed within social
groups; the origins of categories of words are not natural, necessary or
inevitable, but are created to serve ever shifting social ends. (Gergen,
2019 s.10)
I en studie som denna behövs andra metoder och kriterier än vad som i traditionell
forskning där reliabilitets- och validitetskriterier använts för att säkra kvaliteten. Reliabilitet hänför sig till resultatets konsistens, och validitet till om studien undersöker
vad som avses att undersökas (Kvale, 1997). I kvalitativa studier väljs hellre kriterier
som trovärdighet och äkthet (Guba och Lincoln, 1989, Lincoln och Guba, 1985). Detta
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kan bedömas utifrån tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka
och konfirmera genomförda faser i en studie (Bryman, 2011). Därför har jag redovisat
i dessa rapporter, hur studien genomförts steg för steg från början till slut. Jag valde
också flera sätt att utforska studiens undersökningsområden, dvs. använde triangulering (se Mason, 1996), och involverade flera perspektiv. Jag deltog i olika militära
sammanhang där de hemmavarande anhöriga också rörde sig och samtalade med
andra deltagare; intervjuade individuellt och/eller i grupp i dialogiska samtal som videoinspelades alternativt spelades ljudet in; återkopplade till deltagare som reflekterade över delresultat (videoinspelat) och bjöd in till reflektion och diskussioner över
preliminära resultat som jag redovisade vid seminarier och konferenser (PowerPointpresentationerna återfinns på HKR:s diva-portal). Trovärdigheten och äktheten ökade
också genom att jag har återgivit representativa och varierade citat och berättelser
från deltagarna. Dessutom bidrog deltagare med t.ex. dagboksanteckningar och genom att bjuda in mig i deras hem och tillvaro. Det samspel som växte fram var ömsesidigt vilket kännetecknar dialogiskt samarbete och DPAR. Jag var med om att skapa
studien såväl innehållsmässigt som resultatmässigt tillsammans med övriga deltagare.
Hur utfallet skiljer sig från en liknande studie där någon annan varit den deltagande aktionsforskare, är inte möjligt att uttala annat än spekulationer om. Min hypotes är att
resultaten skulle kunna vara igenkännbar om studien gjorts i Sverige eller något av de
skandinaviska länderna med liknande utgångspunkter och förutsättningar. De sociala
systemen, liksom de militära, är så annorlunda i många andra länder jämfört med dem
i Sverige, Norge och Danmark (Kasearu och Olsson, 2018).

Etiska hänsyn

Såväl genomförandet av studien som rapportskrivandet omfattas av forskningssekretess och säkerhetstänk. Intervjuer och samtal har spelats in; majoriteten med bild (video). Det senare gjorde det möjligt att hålla isär vem som talade, se den som talar och
det som visas i berättelserna, liksom komma ihåg och känna igen deltagarna, vilket är
mycket viktig i deltagande aktionsforskning med upprepade möten. Av hänsyn till deltagarnas integritet, men också för att jag skulle känna igen deltagarna vid nästa tillfälle
jag träffade dem, har jag själv transkriberat samtliga intervjuerna. Därmed har jag vid
upprepade tillfällen sett deltagarna och lyssnat på deras berättande. I varje steg har
jag sökt att hålla mig varse om den reflexiva inblandning som jag själv bidragit med.
Bland annat har det varit nödvändigt för mig att periodvis ”vila” från datamaterialet
för att senare kunna ta mig an uppgiften att systematiskt analysera datamaterialet
och skriva om studien och analysera fram dess resultat. I en så begränsad värld som
Försvarsmakten utgör, räcker det inte med avidentifiering för att inte deltagarnas identitet ska avslöjas. Därför återges ingen av deltagarnas berättelser i sin helhet. I stället
har delar valts ut. I texten används rikligt med citat. Dessa kan ha ändrats något, anpassats så att de inte ska avslöja någons identitet eller speciella sammanhang. Här redovisas inga uppgifter om t.ex. ålder (när det gäller vuxna), yrken, bostadsort, förband,
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rang, placering, funktion etc. Dessa uppgifter, tillsammans med återgivna delar av berättelser och utsagor, skulle kunna förenkla identifiering av deltagare. Av samma skäl
uppges inte heller några pseudonymer, fingerade namn, då dessa tillsammans med
utsagor, kan föras samman och mönster iakttas, som också kan leda i en viss riktning
och identitet. Därför benämns deltagarna endast som soldat eller utlandsveteran och/
eller vad de står i för relation till soldaten/utlandsveteranen: hemmavarande partner,
förälder, syskon, barn eller annan relation.
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KAPITEL 5 TIDIGARE STUDIER
Detta kapitel inleds med en orientering om tidigare forskning i Sverige och begynnande forskning i Norden om familjer med familjemedlem som arbetar som soldat och
deltar i internationell militär insats. Nyligen har två omfattande litteraturstudier genomförts i Norge respektive Danmark för att undersöka vilken forskning som finns när
det gäller familjer i samband med internationella militära insatser. Dessa hänvisar jag
här till. I Norge heter studien ”Familiemessige utfordringer knyttet till deltakelse i internasjonale operasjoner. En systematisk oversijt“ (Kornør et al., 2016) och i Danmark
”Psychosocial Function and Health in Veteran Families” (Jensen Tødsø et al., 2015).
I den danska litterturstudien konstateras att de flesta studier som gjorts, handlar om
partner och om psykosociala funktioner och hälsa. Sällan handlade studierna om den
utvidgade primärfamiljen och sociala relationer. Forskningen domineras av USA med
annorlunda villkor för sina soldater är i Skandinavien. Ett fåtal studier har gjorts i Europa och än färre i Norden. (Jensen Tødsø et al., 2015)
Den norska litteraturstudien, se ovan, kom fram till att deltagande i internationella
militära insatser innebär familjemässiga utmaningar såväl för den militära personalen
som deras barn och partners. Belastningen är närvarande såväl före, under som efter
insatsen. Hur omfattande dessa är, var vanskligt att värdera då de studier som fanns
till hands inte höll tillräcklig kvalitet (medel eller låg):
… vissa åtgärder kan vara effektiva, andra inte. Små amerikanska studier
med metodiska begränsningar gör det emellertid svårt att dra några slutsatser än osäkerhet om det finns effektiva åtgärder. Effekterna av nordiska åtgärder är okända, men det verkar som om familjer behöver stödåtgärder, utbildning och vägledning om barnhantering samt praktisk hjälp.
De nordiska eller skandinaviska länderna bör samarbeta om forskning
inom följande områden: familjevåld, förekomster av utmaningar bland
inriktade familjer i förhållande till befolkningen i allmänhet, familjeutmaningar i familjer med utplacerad personal i utrikesdepartementet och i
polisen samt effekterna av åtgärderna. Forskning på barn bör prioriteras
på alla dessa områden. (Kornør et al., 2016 s. 49-50) Min översättning

Tidigare studier om anhörigstöd i Sverige till soldater och
deras familjer

Det har tidigare inte funnits någon tradition i Sverige att forska om familjer med familjemedlem som arbetar som soldat – s.k. militära familjer, med några få undantag.
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Officersförbundet gjorde 2008 en stor enkätstudie (drygt 900 personer) av de anhörigas upplevelser av utlandstjänst. Många av de anhöriga var positiva till utlandstjänstgöringen före densamma men stödet sjönk och efteråt var fler negativa än tidigare,
särskilt bland familjer med små barn. Barnfamiljerna efterfrågade både psykosociala
stödåtgärder och praktisk handräckning med barnpassning, snöskottning, däckbyte
och skötsel av hus. Familjer efterfrågade kontaktperson inom Försvarsmakten och
att Försvarsmakten skulle administrera kontaktnätverk så de fick prata med andra i
liknande situation. Generellt efterfrågades mer information. Undersökningen visade
också att anhörigas utlandstjänstgöring innebar både fysiska och mentala påfrestningar, besvär som kunde bestå också efteråt. Partner som varit iväg upplevdes ha svårt att
ställa om. Hemresor i samband med leave-perioder upplevdes som positivt av många
(84 %). Stödet därhemma hade givit av den egna familjen och 34 % av hemmavarande
partner hade gått ner i arbetstid. 34 % av barnen under åtta år hade reagerat negativt
på ena förälderns frånvaro. (Synovate och Officersförbundet, 2008)
Därnäst kom en studie av Louise Weibull. I denna studie deltog tre par och en kvinna
i ett samboförhållande (4 kvinnor och 3 män) som intervjuades 2007 resp. 2008 före,
under och efter missions genomförande. Dessutom studerade Louise Weibull det kanadensiska familjestödssystemet. Hon kom fram till att det fanns ett behov av utökat
stöd i Sverige till aktuella familjer. Behov av information, böcker och broschyrer hur
man bäst hanterar besked till barn efterlystes; tätare anhörigträffar; nödnummer av
helpdesk-karaktär för att hantera reparationer och materiella ting men också mindre
kriser i familjen; mentorskap för personer med erfarenhet av utlandstjänstgöring stöttar oerfarna samt för att ge stöd till dem som flyttar till förbandsorter där de saknar
eget nätverk; utveckling och förbättring av tekniska lösningar för att hålla kontakt mellan missionsområde och hemmet; erkännande från Försvarsmakten för den hemmavarande partner. (Weibull, 2009)
2011 gjordes i ett uppsatsarbete en mindre enkätstudie med användning av liknande
enkätformulär som använts i Officersförbundets studie, se ovan, anpassad efter det
aktuella anhörigstödets utformning plus att frågorna kring barnens stöd och kommunikationen utökades. Deltagarna bestod främst av partners eller föräldrar till försvarsanställda i utlandstjänstgöring. De flesta anhöriga som deltog i studien ansåg att anhörigstödet var tillräckligt bra och att deras uppfattning av utlandstjänstgöringen i stort
överensstämde med deras förväntningar. Utlandstjänstens påverkan på barnen kan
kopplas samman med hur föräldrarna klarar av att hantera situationen. Föräldrarna
kan därvid antas ha lyckats bra då barnen vanligtvis uppvisade få reaktioner på föräldrarnas utlandstjänstgöring. Stödet och förståelsen från skolorna uppgavs också vara
bra. Brister i kommunikationen mellan de anhöriga och Försvarsmakten noterades.
Bland annat fanns osäkerhet om var information om och kring utlandstjänstgöringen
fanns att tillgå. Det ska också sägas att bland de anhöriga konstaterades ett stort behov
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av information om den militära insatsen och utvecklingen. Anhörigas oro och ängslan
var som allra störst när det gällde att deras försvarsanställda skulle drabbas av fysiska
eller psykiska skador eller dödas. Trots oron för risker och faror var övervägande delen av de anhöriga positivt inställda till den anhöriges utlandstjänstgöring. (Skiöld Elf,
2012)
Flera studenter har gjort intressanta arbeten när det gäller utvecklingen av behovet
av stöd och anhörigstödet i Sverige. I t.ex. en kvalitativ enkät svarade 53 anhöriga till
soldater och officerare på frågor om hur deras behov av anhörigstöd såg ut under tiden
för en internationell insats (Jerfström, 2012). I uppsatsens jämförs Försvarsmakten
anhörigstöd och vad stödorganisationer erbjuder, om huruvida detta utbud är i linje
med de behov som finns hos de anhöriga. Resultatet i studien visar att i förhållande till
det missnöje som presenterades av Officersförbundet och Synovate år 2008, se ovan,
har en markant förbättring gjorts av anhörigstödet. Utbudet konstateras nu vara i linje
med vad anhöriga generellt sett, verkar vara i behov av. Denna positiva utvecklingen
handlar om en balanserad blandning av psykosociala och praktiska åtgärder konstateras i uppsatsen (Jerfström, 2012).
Som examensuppsats till psykoterapeut har Golli Yarandpour skrivit en uppsats om
unga vuxnas upplevelser av livet med pappa efter militärt utlandsuppdrag (Yarandpour, 2017). De sex respondenterna var i åldern 22-28 år när de intervjuas minst 5 år
efter när fadern åkte på insats. Resultatet talar om en avsaknad av dialog och kommunikation mellan pappa och den hemmavarande föräldern, brist på öppenhet som reglerat och undantrycktrespondenternas/barnens dåvarande känslor, fantasier och åsikt
om det pappan deltog i. Även beslutet att åka påverkade hela familjesystemet. Blev
anknytningsbrott, rollförändringar och friktioner. Återupprättad kommunikation med
pappa möjliggör återanknytning förbättrande relationen. En förutsättning för denna
förändring var en ökad förmåga hos pappan till känslomässig bearbetning. När kommunikationen i vuxen ålder förbättrades fick barnen möjlighet att uttrycka de känslor
som varit förknippande med separationen och livet utan pappa, vilket tycks ha haft en
läkande effekt på relationen och anknytningen till pappa. (Yarandpour, 2017)
Flera uppsatser på olika nivåer har också producerats på Högskolan Kristianstad om
soldater, utlandsveteraner och deras anhöriga. En socionomstudent, själv utlandsveteran, Timmie Mattsson, utforskade i sitt examensarbete den särskilda kompetens
som utlandsveteranen tar med sig hem, och att deltagande i internationell militär insats kan bidra till ett ökat meritvärde i samhället (Mattsson, 2015). Mattson fokuserade särskilt på hur utlandsveteranen utvecklar social kompetens respektive den personliga kompetens och dennes förhållningssätt. Dessa handlar om samarbetsförmåga,
förmåga att lyssna, anpassa sig till skilda samtalspartner och att ”avläsa” kulturen och
förhållningssätt präglat av servicevilja, motivation (Lundmark, 1998). Också Jenny Has53

kel, socionomstudent vid HKR, fann i sitt examensarbete att utlandsveteranerna talar
om ökad förståelse för andra kulturer och att deras värderingar ändrats genom de händelser och situationer de varit med om (Haskel, 2012). Händelser kan få konsekvenser
som känsla av tomhet och dåligt psykiskt mående efter återvändandet. I ett citat påtalar en intervjuperson vikten av att våga söka hjälp och inte vänta som han själv gjorde,
då han var rädd för att Försvarsmakten skulle döma ut honom:
- Det är därför jag aldrig sa ett pip till Försvarsmakten, av den anledningen att då vill de inte ha med mig att göra. Hela tiden fanns det med
i bakhuvudet. Jag ville inte förstöra mina chanser där. Det var hur dumt
som helst om jag ska vara ärlig. Jag ville sköta mig själv, jag är ju faktiskt
man. Jag kan själv, en man gråter ju aldrig. En man bryter aldrig ihop.
(Haskel, 2012 s. 38)
Något annat som veteranerna tar upp är hur viktigt det är med stödet hemifrån. Det
går inte att ha någon som motarbetar en hemifrån, säger de intervjuade. Det är också
viktigt att veta att familjen mår bra hemma och att de blir väl omhändertagna om de
behöver stöd hemmavid. (Haskel, 2012)
Inom de nätbaserade kurser som Högskolan Kristianstad drev under 2012 – 2014 om
vardera 7,5 hp ”Socialt arbete med soldater, veteraner och deras familjer” respektive
”Socialt arbete med soldater, veteraner och deras barn”, skrevs flera intressanta studentarbeten. Svenska Soldathemsförbundet skrev i sin tidning Kornet om kurserna och
gav exempel på medverkan i kursen (Lundgren, 2014). I kurserna deltog erfarna soldater, utlandsveteraner och anhöriga liksom personal och studenter inom skola, vård och
omsorg, socialt arbete och andra yrken, personer med intresse för de människor som
är involverade i och berörda av militära insatser.

Norge

Regioncenter för barn och ungas hälsa, Helseregion Øst og Sør (RBUO) fick uppdraget
från Barn-, ungdoms och familjedirektoratet att summera tillgänglig forskning om familjemässiga utmaningar knutna till deltagande i internationella militära operationer,
åtgärder till och effekterna därav för barn och familjer. (Kornør et al., 2016 ), se resultat
i kapitlets inledning.
Hilde Lindoe, som är försvarsanställd i Norge, gjorde sin Masteruppsats om barn i
militära familjer. Hon intervjuade elva barn i åldrarna 6–17 år med föräldrar som varit
engagerade i ISAF i Afghanistan. Studien visar att barnen upplever att förälder gör insats som en stor känslomässig belastning som de hanterar tillsammans med sin familj.
Det är främst trygga familjerelationer som är avgörande men också kontextuella som
relationer till vänner. Skolan är viktig för barnen liksom fritidsaktiviteter. Kommunikation och tillgång till information hjälper barnen. Som anhöriga är de påverkade men
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inte så att de utsätts för risker för sitt välbefinnande men på gott och ont. Det är viktigt
att erkänna barns deltagande och roll som anhörig, ta barnens motivation att hantera
situationen på allvar och erkänna deras bidrag och följa upp den belastning de kan
känna av. Konsekvenserna för barn kan bli saknad, sorg, oro, rädsla och stress. Barnen
bemästrar situationen med stöd av föräldrar och sammanhållningen i familjen. Barnen
är upptagna av hur de själva kan hjälpa till. Relationen till Försvarsmakten är betydelsefull och att barnens insats erkänns och uppskattas av Forsvaret. Intervjupersonerna
uttrycker stolthet över sina föräldrars roll och verkar identifiera sig med militära normer och värderingar. Avslutningsvis direkt citerat från uppsatsen på norska:
Studie peker på tre viktige forhold vi må være oppmerksomme på i forståelsen barnas situasjon og med tanke på forebyggende og støttende
innsatser. Vi skal være oppmerksomme på risiko og sårbarhet. Det er
en stor følelsesmessig belastning å oppleve at foreldre drar ut i krig. På
tross av det er det viktig å også fokusere på muligheter for mestring og
støtte opp om barnas ønsker og behov relatert til forhold som hjelper
dem å håndtere situasjonen. Her er det nødvendig med et tett og godt
tverrfaglig fokus hvor både foreldre, Forsvaret, samt helse- og skolefaglig
kompetanse jobber sammen for å sørge for at barna får den støtte de har
behov for. Sist, men ikke minst, er det viktig å anerkjenne barnas bidrag
og skape rom for følelser av stolthet over egen innsats. (ur slutsatser)
(Lindboe, 2015)

Danmark

Danmark har satsat på forskning om militära familjer liksom de berörda barnen (Hommelgaard et al., 2010). Inom Danska Veterancentret i Ringsted och Köpenhamns Universitet sker mycken veteranforskning och anhörigforskning. bl.a. med antropologisk
ansats. Doktorand Maj Hedegaard Heiselberg har följt vardagen för danska soldaters
familjer som ger ny insyn i de sociala konsekvenserna av missioner och vad Maj kallar
militarisering av hemmet. Familjerna anstränger sig för att leva upp till sina ideal när
det gäller föräldraskap och familjeliv bl.a. genom att skapa vad Maj kallar ” relational
space” …
… that allow them to preserve intimate relationships despite geographical distances. Besides dealing with the practical responsibilities of everyday life, soldiers’ partners also right to maintain the sense of closeness
associated with normative ideals about family relations and a ‘good’ family life. The emergence of relational spaces enables soldiers and their
families to take part in each other’s everyday lives. However, when the
lives of soldiers abroad and family members at home become entangled,
these relational spaces also result in the normalization and legitimization
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of the military as a present and interfering figure in the lives of soldiers’
families. (Hedegaard Heiselberg, 2017 s.69)
SFI – Det nationella forskningscentret för välfärd i Danmark har gjort en systematisk
forskningsgenomgång om det finns välbeprövade, programbaserade samlivorienterade interventioner med dokumenterad effekt att förebygga och förhindra samlevnadsuppbrott. De fann att Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP) var
den mest väldokumenterade interventionen (Loft, 2014). Veterancentret i Ringsted har
senare gjort en processutvärdering av PREP som bekräftar att PREP-kursen fungerar
väl för soldater, veteran och deras partner (Pollman et al., 2016b). Veterancentret har
också bl.a. gjort en processutvärdering av samtalsgrupper med barn till soldater och
utlandsveteraner. Barn i åldrarna 7-13 år har inbjudits till gruppsamtal som fungerat
”rigtig godt” (Pollman et al., 2016a s. 5).
Tidigt gjordes i Danmark en stor enkätstudie bland anhöriga (Hommelgaard et al.,
2010). Aktuella soldater hade varit utsända till Kosovo och Afghanistan. Resultaten
visade att medan soldaternas föräldrar generellt var positiva och tillfreds med den
information och orientering de fått, var inte hemmavarande partners lika nöjda. I studien avslöjades att påfrestningarna började tidigt för de anhöriga, tidigare än förväntat, redan långt före den kommande missioner. Anhöriga med soldat i Afghanistan
önskade att missionerna avkortas. Att ha varit med om tidigare insatser underlättade
inte. Leave-perioderna värderas positivt men upplevdes ändå hektiska och stressande.
Bland partner med barn angav nästen hälften att de på det hela taget hellre hade undvarit leave-perioderna då de var belastande. Hellre kortare insatstid. Andra var nöjda
och glada med att soldaten kom hem på leave. (Hommelgaard et al., 2010).
Sammantaget rekommenderades Forsvaret att uppmärksamma att längre insatsperioder ökar påfrestningen på familjerna, att förstärka och utsträcka kommunikationen
med anhöriga till tiden före missionen. För anhöriga sträcker sig missionsperioden från
beslutet till långt efter missionens slut. Dessutom rekommenderas att formellt erkänna familjernas bidrag till genomförande av missionerna och erbjuda stöd till familjerna
samt nedan på danska… (Andreasen, 2012)
… at Forsvaret iværksætter tiltag på flere niveauer i organisationen, der
sikrer systematisk kommunikation, information og undervisning om,
hvordan familiedynamikker påvirkes af hvervet som soldat før under og
efter en udsendelse, startende allerede under soldaternes respektive
uddannelser. Denne information og undervisning bør lægge op til på et
kvalificeret grundlag at give den enkelte soldat de nødvendige forudsætninger for at ruste sig selv og sin familie til fremtidige udsendelser. (Andreasen, 2012 s. 24-25)
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Soldater och veteraner

Den samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga forskningen om själva soldatyrket är mer omfattande i Sverige än om soldaternas familjer. Här finns t.ex. forskning
om förändringen av yrkesrollen från traditionell soldat till ”fredsbevarare” (Olsson,
2008, Johansson och Simson, 2001, Hedlund, 2011a, Hedlund och Soeters, 2010), om
vad som motiverar soldater till yrket (Hedlund, 2011b), forskning om ledarskap (Victor
Tillberg och Tillberg, 2011), om deltagande i internationella militära uppdrag (Tillberg
et al., 2007, Tillberg et al., 2016) och om soldaters psykiska hälsa efter deltagande i
fredsbevarande insatser (Michel, 2005). I den sist omnämnda studien redovisas att
bland svenska soldater är förekomsten av psykisk ohälsa och post-traumatiska reaktioner låg. Här uppmärksammas att personliga problem och familjeproblem som att nära
anhörig dött, svårigheter i relationer och ekonomiska bekymmer kan få avgörande
betydelse för den psykiska hälsan (Ibid).
I en serie av registerbaserade studier undersöker forskare i företaget Aux Analysis
bl.a. den psykiska hälsan hos svenska militära utlandsveteraner (Aux Analysis, 2017).
Analyser genomförs på anonymiserade data. Forskarna använder sig av register över
utlandsveteraner som länkas till hälsoregister vid Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån för att undersöka olika utfall. Exempel på utfall som analyserats är självmord,
självmordsförsök, sjukvårdsbesök med psykiatrisk diagnos och uthämtning av psykofarmaka. De har bl.a., funnit att utlandsveteraner har ungefär samma risk för att begå
självmord och risk för dödsfall som de som jämförbara personer som inte varit ute på
insats (Pethrus et al., 2017).
Ovanstående forskargrupp har också analyserat utlandsveteranernas giftermål och
skilsmässor. Studien visar att skilsmässa efter hemkomst från mission var vanligare än
bland jämförbara individer i allmänbefolkningen. Militära utlandsveteraner som var
gifta vid utfärd hade en nästan dubbelt så hög sannolikhet för skilsmässa under upp till
24 års uppföljning efter hemkomst jämfört med matchade icke-veteraner, en skillnad
som var statistiskt säkerställd. Utlandsveteranera verkade också gifta sig i något mindre utsträckning. Resultaten är viktiga att ha i åtanke med tanke på att skilsmässa i sig
kan ha negativa effekter på den psykiska hälsan. (Neovius et al., 2016):
Dessa effekter kan förstärka eventuella psykiska problem som uppstått
under mission. Blivande och befintliga veteraner samt deras anhöriga bör
därför informeras om fynden, även om vi inte kan uttala oss om huruvida
militär utlandstjänst orsakar skilsmässor, bara att ett samband ses. (Neovius et al., 2016 s.3)
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Lågintensiva operationer

De låg-intensiva konfliktområdena och insatserna som svenska soldater i de senare
insatserna i Afghanistan var med, skapar andra erfarenheter och påfrestningar än att
vara i direkt strid som kulturell stress och etiska utmaningar, flernationellt samarbete
och att konstant manövrera i det okända (Weibull, 2012). Soldaterna utsätts för påfrestningar på flera sätt, inte minst känslomässiga. Kraven på soldaten om kognitiv
förmåga, teknisk och professionell skicklighet går hand i hand med krav om emotionell
styrning (Weibull, 2012). Det handlar om…
… förmågan att uppvisa ’rätt’ känslouttryck och därmed förändra både
egna och andras känslor i mötet med exempelvis riskfyllda situationer,
fattigdom och en lidande lokalbefolkning… (Weibull, 2012 s. 64)
Louise Weibull lyfter fram att även under relativt lugna och väl inarbetade missioner
kan soldater uppleva ansenlig känslomässig påfrestning som också påverkar känslolägen och förhållningssätt under hemkomsten. Kravet på snabba växlingar mellan olika
känslouttryck upplevs svårt och sägs vara något som vissa aldrig lär sig. Andra oroas
över att för evigt förlora kontakten med sina genuina känslor. Louise Weibull sammanfattar detta i begreppet Post-Deployment Disorientation, på svenska missionsrelaterad
disorientering (Weibull, 2012).
Soldaterna verkar i främmande kulturer med andra normer än de själva är vana vid.
De förväntas hantera moraliska dilemman i kritiska situationer där olika argument och
värderingar ska vägas emot varandra. Med moraliska dilemman menas att soldater
måste välja mellan konkurrande moraliska skyldigheter eller principer där uppfyllande
av en princip samtidigt innebär åsidosättande av en annan (Weibull, 2013). Ur det militära perspektivet kan det handla om att välja att visa respekt för rådande kultur, värna
om den egna truppens säkerhet, upprätthålla goda relationer med samarbetspartners,
att leva upp till insatsen övergripande mål (Schut, 2015). Egna värderingar och egen
hållning när det gäller moral och etik kan få törnar och brytas på flera sätt. Kan handla
om att inte tillåtas eller kunna ingripa i våldssituationer, avbryta brutalitet, oetiskt
handlande mot lokalbefolkningen och vad som annars skulle uppfattas som allvarliga
brott, eller att själv ha varit med om fatta felaktiga beslut, gjort missbedömningar eller oroas för detta. De moraliska dilemman soldaterna ställs inför, riskerar att soldater
utveckla moraliska skador (Schut, 2015). Detta kan förebyggas genom att utbildning
och träning att hantera moraliska dilemman ingår i förberedelserna inför uppdrag plus
att soldaterna under insatsen får möjlighet att reflektera över händelser och upplevelser när det blir möjligt, utan be- eller fördömande (Ibid). Ökad uppmärksamheten
på risken för moraliska skador kan bidra till att förebygga och motverka att soldaten
utvecklar psykisk ohälsa och PTSD (Nazarov et al., 2015).
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There is strong evidence linking exposure to and the perceived perpetration of moral transgressions with experiences of guilt and shame. Critically, symptoms of guilt and shame were related to adverse mental
health outcomes, particularly the onset of post-traumatic stress disorder
(PTSD) […] Early intervention programmes aimed at ameliorating guilt
and shame are required to prevent the longterm development of deployment-related psychological distress. (Nazarov et al., 2015 s.4).
Att få reflektera och samtala sinsemellan om sina upplevelser eller med förbandets
präst eller andra professionella i psykologiskt stöd, kan ge stöd i den omorientering
som soldaten kan behöva göra efter omvälvande händelser. Med ökad fokus på soldatens förmåga att återhämta sig och omorientera sig kan kritiska händelser och traumatiska upplevelser komma innebära det som kommit att kallas posttraumatiskt växande – Posttraumatic Growth (PTG) (Tedeschi och Calhoun, 2004, Tedeschi och Moore,
2016).
Posttraumatic growth is experience of positive change that occurs are as
a result of the struggle with highly challenging life crises. It is manifested
in a variety of ways, including an increased appreciation for life in general, more meaningful interpersonal relationships, an increased sense of
personal strength, changed priorities, and a richer existential and spiritual life (Tedeschi och Calhoun, 2004 s.1)
Att delta i strid i krig eller bli utsatt för andra olika påfrestningar, se nedan, går inte
obemärkt förbi. Det kan leda till PTG men också utvecklas till symptomer som diagnostiseras som PTSD som kan blomma upp långt senare efter att veteranen exponerats.
Numera är PTSD allmänt känt i vård-Sverige och olika behandlingar erbjuds enligt vad
som står att läsa i t.ex. Region Skånes 1177vårdguiden (Skåne, 2018) och landsomfattande socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2017). Mindre känt är att närstående,
inklusive barn, kan utveckla PTSD-likande symptomer, s.k. sekundär traumatisk stress
(STS) genom nära delaktigheten i PTSD sjuk persons liv och inlevelse i dennes detaljrika
berättelser om traumatiska händelser (Renshaw et al., 2011, Herzog et al., 2011, Cook
et al., 2012, King och Smith, 2016). Också professionella kan befinna sig i riskzonen för
att utveckla STS, t.ex. som socialarbetare (Bride och Figley, 2009).

Andra länders forskning om soldater, veteraner och deras
familjer

Den militära forskningen har skäl till att av berättelser om förluster, skador och död, då
ungefär 18 % av soldaterna rapporteras återvända hem från Irak och Afghanistan med
PTSD-skador (Sammons och Batten, 2008); nära 3500 amerikanske soldater blivit dödade i Irak och dessutom 32 000 skadade i strid mer än 1800 dödade; i Afghanistan och
över 20 000 skadade i strid i samma land (Goldberg, 2018). De som återvänder med
59

traumatiska upplevelser har synnerliga skäl till att bli väl omhändertagna men också
de som inte känner av diagnostiserbara konsekvenser, men behöver stöd i återvändandet (Demers, 2011). Många är soldaternas anhöriga och familjer som också påverkats
av insatserna och deras konsekvenser och olika stödformer till de militära familjerna
har med åren utvecklats, och med detta också forskning om military families, särskilt i
USA (t.ex. Paley et al., 2013) och Canada (t.ex. Skomorovsky och Bullock, 2016) liksom
i Tyskland (t.ex. Tomforde, 2006), UK (t.ex. De Burgh et al., 2011) och Nederländerna
(t.ex. Moelker et al., 2006). I de nordiska länderna är det Danmark som kommit längst
både i utvecklingen av stöd och forskningsmässigt, se ovan, men är också det nordiska
land som de senaste åren drabbats hårdast med flera skadade och omkomna soldater
(Hjortendal-Hellman, 2011).
I tidigare forskning har frågor ställts om vilka stödprogram som sammantaget framstår
som mest effektiva. Detta är svårt att finna annat svar på än att det som passar en individ passar inte en annan, och på motsvarande sätt måsta varje land finna sin lösning
(Moelker et al., 2006, Weibull, 2011). De nordiska länderna skiljer ut sig som varande
länder med väl utbyggda generella välfärdsystem omfattande alla individer och familjer inklusive de militära familjerna. I länder utan sådana välfärdssystem, som USA,
Canada och UK, är de militära familjerna och utlandsveteranerna mer beroende av att
det militära systemet erbjuder service, stöd och vård, såväl i samband med insatsdeltagande som senare (Kasearu och Olsson, 2017). Dilemmat i de nordiska länderna och
svenska sammanhang, är att kunskapen om militär utlandstjänst och hur insatsdeltagande kan påverka soldaten, veteranen och dennes anhöriga, är begränsad och inte
är spridd till vare sig professionella inom välfärdsystemen eller till allmänheten. Detta
märker också militära familjer i de länder där familjerna alltmer bor utanför militära
campus och behöver vända sig till lokalsamhället för skola och vård, dvs. gå utanför
det militära systemet. Där kan också familjerna behöva stöd i att mobilisera sina nätverk liksom i att orientera sig inom de samhälleliga systemen (MacDermid Wadsworth,
2013)
Mer kunskap och forskning efterlyses så att professionella som möter dessa familjer
kan lära mer om den militära kulturen (Chapin, 2011, Wolf et al., 2017). Socialarbetare
behöver orientera sig och kunna lyssna in vad detta handlar om vid möten med utlandsveteraner, deras familjer inklusive deras barn (Beder, 2011, Wolf et al., 2018). Familjerna kan bygga upp stora portioner av resiliens genom att hantera flera missioner
samtidigt som påfrestningarna kan bli stora särskilt om soldaten återvänder med skador, psykiska och kroppsliga, eller inte alls (Chapin, 2011). Med erfarenhet av flera missioner blir insatstiden lång och svårare att hantera för såväl barn som vuxna därhemma
(Lowe et al., 2012). I amerikanska forskning hävdas att risken för våld i nära relationer
ökar i de militära familjerna (Aronson et al., 2018, Rentz et al., 2007) samtidigt som det
visat sig svårt att vetenskapligt jämföra omfattningen mellan militära och civila familjer
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(Rentz et al., 2006). Emellertid, riskerna för att för att barn ska fara illa är generellt sett
mindre i de militära familjerna än i civila i USA, eftersom såväl soldater som familjer
har tillgång till stöd och vård än andra många andra i samhället (Rentz et al., 2007).
Mycken internationell forskning finns som belyser de deltagande soldaters och anhörigas förmåga till resiliens, återhämning och anpassning (Huebner och Mancini, 2010,
Riggs och Riggs, 2011, Saltzman et al., 2013). Här talas om självaktning och självkänsla,
optimistisk syn och förmåga att känslomässigt själv kunna kontrollera och bearbeta
upplevelser (Shok et al., 2010). Det finns förstärkande modeller (Chapin, 2011, Larsson et al., 2008) och behandlingar för att förbättra förmågan till rehabilitering och
stärka relationer inom såväl familj som nätverk (Briggs och Atkinson, 2006). Vård och
behandling av hemkomna utlandsveteraner med psykiska och/eller fysiska skador behöver inkludera anhöriga (Cozza et al., 2013). Flera forskningskällor talar om att det sociala nätverket behöver mobiliseras för att hjälpa soldatfamiljen (se Rentz et al., 2007,
Riggs och Riggs, 2011). Det sociala nätverket kan göra skillnad i samband med att en
anhörig ger sig ut i krig, när han/hon kommer tillbaka och hur hans/hennes återintegrering kommer att lyckas (Riggs och Riggs, 2011). Också efteråt, när soldaten återvänder till sitt vardags- och familjeliv i hemlandet, är nätverket viktigt inklusive de militära
vänner som soldaten under tjänstgöringen kommit nära (Hinojosa och Hinojosa, 2011).
Den faktor som sticker ut som avgörande för att familjerna ska klara insatstiden, är
insatstidens längd dvs. längden på soldatens frånvaro från hemmet. Den som främst
påverkas och kan uttröttas när insatstiden förlängs, är den hemmavarande partner i
familjer med barn där den hemmavarande föräldern är ensam hemmavarande anknytningsperson i relation till familjens barn (Lowe et al., 2012).
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KAPITEL 6 ANHÖRIGSTÖD I DELTAGARNAS
PERSPEKTIV
När fortsättningsförbandet FS 24, som närmare följdes i denna studie, skulle iväg till
Afghanistan, introducerade sig tidigt anhörigsamordnarna för soldaternas anhöriga.
Förbandets sattes upp vid Södra skånska regementet P7 och i samband med Regementets dag inbjöds till förbandets första anhörigträff på P7 några månader före avfärd. På mötet presenterade sig de två anhörigsamordnare, båda beteendevetare och
med funktionen HR-Specialist rehabilitering. De berättade om hur de fortsättningsvis
skulle finnas till hands för de hemmavarande anhöriga som kontaktpersoner. Det lokala regementets anhörigsamordnare kan ha stor betydelse för de anhöriga, men samordnarnas kan ingalunda koncentrera sig på anhörigfrågorna. Samordnaruppgiften är
en s.k. tillika-uppgift dvs. något som ska göras förutom någon annan huvuduppgift.
Anhörigsamordnarna uttrycker att uppgiften inte är högprioriterad inom det militära
systemet:
– Om vi ska göra något måste vi ha bra på fötterna för att få acceptans.
Att lägga på en uppgift som kostar pengar det kommer inte ta väl emot.
Vi måste tänka igenom och motivera. Vi skulle ta ansvar för en stor del
av hemkomstverksamheten och rehabiliteringen av de som kom hem.
Pratades inte om anhöriga över huvud taget.
Förutom de lokala regementens anhörigsamordnare sker mycket av Försvarsmaktens
anhörigstöd i samarbete med idéburna organisationer, frivilliga veteran- och anhörigorganisationer. De har finansiellt stöd av Försvarsmakten. De samarbetsorganisationer
som omnämns av deltagare i studien är Invidzonen, Svenska Soldathemsförbundet,
Södra Skåningarnas Kamratförening och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

Försvarsmaktens anhörigstöd

Ansvarig för stödet till anhöriga ses inom Försvarsmakten i Sverige som ett gemensamt/delat ansvar. Den försvarsanställde förväntas informera och förmedla information från Försvarsmakten till sina anhöriga. På Försvarsmaktens förband, skolor och
centrum finns de lokala anhörigsamordnare som omnämnts ovan. De lokala anhörigsamordnarna står till förfogande för anhöriga (Försvarsmakten, 2017b). De kan lotsa
de anhöriga rätt inom det militära systemet och ge stöd i att orientera sig till stöd inom
det samhälleliga systemet. På riksnivå finns Försvarsmaktens Veterancentrum som är
ett kompetenscentrum för veteran- och anhörigverksamhet. Veterancentrum säkerställer information, vägleder och ger kompletterande stöd till Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga före, under och efter insats. Försvarsmakten har ett arbetsgivaransvar för soldaterna och uppföljningsansvar efter anställningens slut. Förutom de
särskilda anhörig- och veteransamordnarna finns därvid till förfogande Försvarshälsan
och Försvarsmaktens HR-centrum med rehabiliteringsspecialister. När utökat stöd och
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utökad behandling krävs ska de samhälleliga institutionerna finnas såväl för soldaterna
som för deras anhöriga. (Försvarsmakten, 2018a)
Sverige är också känt för sitt välutvecklade välfärdssystem och för sina höga ambitioner när det gäller jämställdhet. Det inkluderar skattefinansierad hälso- och sjukvård
och generös föräldraförsäkring jämfört med många andra länder (se Kasearu och Olsson, 2018), Det senare har stor betydelse för soldater som deltar i insatser och därhemma har småbarn som väntar. Föräldraförsäkringen ger möjlighet att ta ledigt och
få utrymme till att återknyta kontakt med barnen och rehabilitera anknytningsrelationen mellan barn – förälder, viktigt i synnerhet för barnens bästa.
Landets landsting och regioner erbjuder stöd och vård. Numera finns också en veteranmottagning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, en särskild öppenvårdsmottagning för personer i hela landet med egen erfarenhet av krigshandlingar. För att där
betraktas som veteran ska man ha varit i utlandstjänst och varit utsänd av svensk myndighet. (Berglund, 2018)
Bild 6:1 Välfärdssystemet för soldater, veteraner och deras familjer

Det finns en lång tradition av att stat och kommun uppmuntrar och stöder framväxten
av föreningar, kooperativ och folkrörelser. Försvarsmakten har stor vana att samarbeta med frivilligorganisationer. I Sverige finns flera frivilliga försvarsorganisationer
som bidrar till landets civila och militära försvar (Försvarsmakten, 2017a). De frivilliga
försvarsorganisationerna är självständiga förbund och föreningar som har skapats på
medlemmarnas initiativ men deras uppgifter bestäms av FM och Myndighetens för
samhällsskydd och beredskap enär de är en del av Sveriges totalförsvar (Försvarsmakten, 2017a).
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Man kan tala om två typer av frivilligorganisationer: å ena sidan sådana som organiserar människor på grundval av en gemensam identitet och å andra sidan sådana
som organiserar personer som vill hjälpa andra. Gränsen är inte glasklar. Frivilligorganisationer utmärks av att de upprätthåller någon form av självstyre, de är skilda från
staten, att de primärt inte drivs av vinstsyfte, att de bildas utifrån gemensamma idéer
eller intressen och att de vänder sig utåt till allmänheten (Lundström, 1995). Organisationernas roll kan också vara att väcka debatt, göra gruppers röster hörda, liksom
att producera de välfärdstjänster som det kan handla om. Inom t.ex. barns skydd och
välbefinnande finns organisationer som Rädda Barnen och BRIS (Lundström, 2001).
Det nya är frivilligsektorns roll som producent av tjänster som internationellt har varit
vanligt sen tidigare. Myndigheter, som Försvarsmakten åtar sig att finansiera verksamhet som är särskilt angelägen för såväl organisationen som för finansiären, men det
kan ha sitt pris.
Därmed kan organisationernas rörelsefrihet kanske komma att inskränkas i viss mån, eftersom myndigheter (och politiker) förväntar sig att de
skall vara lojala med ett gemensamt beslut åtminstone i viss tid efter
beslutet. Samtidigt skaffar sig organisationerna på detta sätt ett slags
skydd och hägn, eftersom de blir officiella samarbetspartners med stat
och kommun. (Meeuwisse och Sunesson, 1998 s. 189)
När det gäller frivillig veteransoldats- och anhörigorganisationer finns det dock regeringsbeslut om Förordning (2013:880) om statsbidrag till organisationer som stöder
veteransoldater och deras anhöriga (Sveriges Riksdag, 2013). I förordningen (§ 2) ges
Försvarsmakten rätt att ge stadsbidrag till frivillig veteransoldats- och anhörigorganisation avses som bedriver verksamhet som främjar totalförsvaret genom stöd till
enskilda som omfattas av lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser (se Sveriges Riksdag, 2010).

De idéburna organisationerna

De aktuella organisationerna som Försvarsmakten har avtal med och som deltagare
i studien omnämnt, presenterades inledningsvis i rapporten. De är: Svenska Soldathemsförbundet (SSHF), anhörignätverket Invidzonen, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) och Svenska Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). De finns
runt om i landet, eller som Invidzonen digitalt och att representanter reser dit de blir
inbjudna, ordnar aktiviteter i egen regi eller tillsammans och i samverkan med förband.
SMKR är en riksförening som samordnar verksamheten mellan militära kamratföreningar över hela landet och företräder dem inför Försvarsmakten och resten av samhället. Riksförbundet ansluter kamratföreningar från alla försvarsgrenar, vapen- och
truppslag och andra organisationsenheter med försvarsanknytning. Här ingår kamratföreningar från Skåne inklusive kamratförening Norra Skåningarna, Norringarna, kopp64

lat till de regementen I 24/6 som 1963 omvandlades till pansarregemente P 6, inrymt
i det kasernområde som numera är Högskolan Kristianstad (Norringarna och Kamratföreningen Norra Skåningar, 2017). Södra Skåningarnas Kamratförening med koppling
till P7, Södra Skånska Regementet (Södra Skåningarnas Kamratförening, 2017), stödde
denna studie initialt bl.a. genom att ta in artikel om den begynnande forskningen med
upprop om deltagande (Olsson, 2012b, 2012a).
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, inklusive Fredsbaskrarna Skåne, gav också initialt liksom senare ett stort stöd till studien. Båda dessa organisationer värnar
om de anhöriga till soldaterna och stöder soldaterna som anhöriga till sina anhöriga.
Barn och föräldraskap röner särskild uppmärksamhet i Sveriges Veteranförbund samarbete med Invidzonen om de s.k. ”dockorna”. Det hela började med en gåva från
Anders Stach, tidigare chef för Försvarsmaktens Veteranenhet. Han hade varit i USA
och sett att dockan var riktigt populär i veteranfamiljer. Det är dockor för barn med
pappa eller mamma långt borta. Idén är att dockan ska påminna barnet om pappa
eller mamma. På dockan sitter en bild som då är på pappa eller mamma. När barnet trycker på en knapp som sitter på dockan, då kommer en inspelad röst, som förstås är pappas eller mammas. (Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), 2019a)
De samarbetar också om boken ”När jag lånar ut min pappa till landet osams” är skriven av Torbjörn Engelkes (Engelkes, 2010). Senare kom den också i en mamma-version.
Engelkes är själv utlandsveteran och förälder, och när han kom hem från Kosovo ville
han använda sina erfarenheter till att hjälpa andra föräldrar
– Boken bygger på samtal som jag då hade med min femåriga son. Det
finns många böcker som handlar om poliser och brandmän, men i princip
inga som handlar om militärer. Jag ansåg att det behövdes, säger Torbjörn Engelkes. Jag ville dela med mig av mina erfarenheter. Det känns
bra att kunna hjälpa andra (Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
(SVF), 2019b)
Boken har uppmärksammats av flera barn och föräldrar som deltagit i studien. Barnen
kallar landet som föräldern flugit iväg till för ”landet osams”. Den uppskattas liksom
den bok ”Insatsen går till… (Høgsted, 2010) som Försvarsmakten delar ut till barn och
som finns på Försvarsmaktens hemsida att ladda ner:
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/5-information-och-fakta/anhorigstod/
barnboken2.pdf
I studien visade det sig att de allra yngsta snappat upp begreppet ”landet osams” och
att det var barnen i skolåldern som hade stort utbytte av den senare som är en s.k.
scrapbok för barn att arbeta med tillsammans med förälder.
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De två dominerande idéburna organisationerna i de hemmavarande anhörigas perspektiv är dock Svenska Soldathemsförbundet och Invidzonen, som jag nedan närmare
presenteras ur studiens deltagarperspektiv. Därefter återkommer jag till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna som främst deltagande soldater och utlandsveteraner
berättat om.

Soldathemsförbundets anhörigstöd

Soldathemsförbundet erbjuder vuxna som lever i parförhållanden och som valt att
delta i PREP-kurs. Förbundet erbjuder också professionell par- och familjerådgivning.
Det går också att ringa direkt till förbundets stödtelefon eller skriva, se Soldathemsförbundets hemsida. De som gjort detta och berättat om det i studien, är mycket nöjda
med det bemötande de fått och att den professionella kontakten varit till hjälp.
Nedan ett exempel på hemmavarande partner som fått framgångsrika råd för att kunna hantera hemsituationen och framför allt reaktioner och responser hos barn:
- För mig var det tufft och för sonen (7 år), han blev så ledsen och sorgsen. Men med facit i hand så gick det fort och det gick bra, och vi hade
liksom roligt ändå, men den biten med sonen var tuff och då fick vi ta
hjälp av Soldathemmet. Jag fick första hjälpen hur jag skulle bemöta honom och besvara hans frågor. Han sörjde skulle jag säga. Han grät ofta
precis när pappa hade åkt, drog sig undan, ville inte följa med när bästa
kompisen ringde och frågade om de skulle åka och bada på äventyrsbad
som han älskar så: – Nej, jag vill inte, känns inte bra när pappa är borta.
Han ville vara hos mig och vara hemma och sörja. Då ringde jag Soldathemsförbundet via dem fick jag kontakt med en barnpsykolog och fick
rådet bl.a. att vi skulle rita tillsammans. Nu hade det gått några månader
av insatsen, när vi gjorde det, men han hade inte pratat om Afghanistan,
att han var rädd att det skulle hända någonting. Men bilden vi hade när
vi skulle berätta för barnen, att han skulle åka var: – Gud, han skulle ju åka
till ett krig mer eller mindre. Fruktansvärt att behöva berätta för barnen.
Men de sa aldrig något om det.
Jag tyckte, att det var konstigt med sonen som var så ledsen för att pappa
var borta så länge. Men han sa aldrig, att han var rädd över att han ska dö
eller att de ska hända något även om han kan läsa och ser löpsedlar. Då sa
psykologen, att man ska sitta och rita tillsammans. Man kunde rita campen. Och då gjorde vi det. Då ritade han staket och han ritade pistoler och
ett berg där de onda kunde anfalla. Jag hade ritat hans pappa och då tog
han min teckning och ritade dit pistoler så att han skulle kunna försvara
sig, sa han. Han hade tankar. Det sa barnpsykologen, att nästan alltid så
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ligger det en rädsla bakom även om han inte utvecklat det eller vet om
det själv eller kan säga att han är rädd att något ska hända. Jag försökte
få honom att berätta mer: – Vilka tror du är här och så? Då fick vi rådet,
att vi skulle prata mycket mer om att han sitter inne skyddad på campen,
att han aldrig är ute i bergen, ja, visa på att han är ganska säker ändå. Det
var många råd jag fick från henne: – Var det kanske så att han inte ville
vara uppe på sitt rum längre utan han ville vara hos mig? Att han ville
röra sig i samma rum som jag, få vara lilla pojken. Men så blev det mycket
konflikter när också lillebror behövde mig, och syskontjafs. Rådet var att
låta honom vara, inte pusha honom att åka iväg med kompisar utan att
han skulle få vara nära mig och ta det lugnt och prata när han vill prata
och göra någon form av tidsnedräkning till pappa kom hem och prata mer
med pappa per telefon. Det hjälpte också – han ringde oftare kanske två
gånger per dag– sen kändes det bättre. Han kunde ringa ofta. Så det var
många grejer som jag försökte få med honom på. Det var sommarlov och
vi försökte göra roliga saker tillsammans. Storasyster, hon var mån om
lillebror och hon förstod – inget hon uttryckte. Hon hade kompisar som
skjutsade henne. Hon kunde prata med mormor och mig – hon förstod.
Det finns fler berättelser i studien om att det professionella stödet fungerat väl, men
det som de vuxna i familjerna främst talat om när det gäller Soldatshemförbundet är
deltagande i helgkursen PREP.

PREP

De som ursprungligen började utveckla PREP var Howard J. Markman som sedan tillsammans med kollegor som Frank Floyd, Scott Stanley och andra utvecklade PREP
vidare vid University of Denver’s Center for Marital and Family Studies. Markman blev
intresserad av att förebygga att relationsproblem uppstår i parrelationer riskerande
separation och skilsmässor. Forskarna upptäckte tydliga skillnader i kvaliteten i aktuella pars kommunikation. Par med problem visade sig ha en benägenhet att trappa upp
den negativa kommunikationen i en konflikt, medan par utan problem var i stånd att
i ett tidigt skede bryta onda cirklar med negativt samspel. Från början stod PREP för
The Premarital and Relationship and Enhancement Program då det vände sig till par
som stod inför att gifta sig. Namnet ändrades av upphovsmännen till The Prevention
Relationship and Education Program för att inkludera par i andra faser än den föräktenskapliga och för att benämningen ska reflektera på fokuset på relationell utbildning
och förebyggande interventioner. (Markman och Ritchie, 2015)
I USA började PREP att användas på 90-talet för militära par (Allen et al., 2015, Anderson et al., 2013). Över tid har en speciell version ”PREP for Strong Bonds” utvecklats,
anpassad till användning för militära par:
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In PREP, the inclusion of skills coaches in addition to program leaders is
optional. In this trial, there were not individuals specifically designated
as skills coaches; how-ever, chaplains were trained to coach and were
encouraged to circulate during exercises to support couples’ practice
and there was often more than one chaplain leader per group. The intervention consisted of 16 lessons or modules: (1) background on the
program, (2) how to express partner appreciation, (3) recognizing communication danger signs, (4) the need for and how to take a time out, (5)
speaker listener communication skills, (6) relaxation and affect regulation
skills, (7) the need for fun and friendship, (8) recognizing underlying issues/events and problem solving communication skills, (9) personality
differences and implications for the relationship (10) providing partner
support, (11) identifying negative interpretations, (12) relationship maintenance during deployment, (13) under- standing and sharing love and
support, (14) reviewing core beliefs, expectations, and future decisions
in the relation- ship, (15) forgiveness, and (16) commitment. Most lessons included a presentation portion from the leader, illustrative audio
or video clips, and a couple exercise to consolidate the lesson. (Allen et
al., 2015 s. 233-234)
Coacherna som leder helgens övningar är viktiga aktörer för kvaliteten och utfallet
av helgens övningar. Det har fokus på kommunikation och att hantera konflikter, problemlösning, vikten av att ha roligt tillsammans och vårda vänskapen, relationella förväntningar, åtaganden och överenskommelser. Det handlar om utbildning inte terapi.
Forskning om ”PREP for strong bonds” påvisar att också efter ett år kan deltagande par
uppfatta sig ha förbättrat både sin äktenskapliga tillfredsställelse och sina färdigheter
i att kommunicera. De investerar mer tid på sina relationer med ökad tillit till sin förmåga att kommunicera och att arbeta i team.(Allen et al., 2017)
Från USA har programmet tagits till Sverige via Modum Bads Samlivssenter i Norge
1999, som anpassat den till skandinaviska förhållanden (Carlsson och Carlsson, 2001).
I den norska versionen innehåller programmet följande (på norska):
PREP-programmet består av 14 økter:
• Oppdag negative konfliktmønstre: De fire «faresignalene»
• Stopp! Ta en tenkepause
• Snakke sammen på en trygg måte: Kommunikasjon og tale-lytteteknikken
• Hva er problemet, da? Utløsende hendelser og underliggende tema
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• Jakten på de gode løsningene: Problemhåndtering
• Hvordan vil vi ha det sammen? Grunnregler for hjemmebanen
• Da vi ble et par: Forelskelse og kjærlighet
• Sex og sånn: Sensualitet og seksualitet
• Vennskap og glede: Skape en positiv grunntone
• Støtte hverandre: Takle vanskeligheter i fellesskap
• Finne balansen: Om stress og avspenning
• Du og jeg og vi: Leve med forskjeller
• Tilgivelsens kunst: Forsoning og håp for veien videre
• Skal vi bli gamle sammen? Engasjement og forpliktelse (Kildehuset kurs og
kompetansesenter Modul Bad Gordon Johnsens Stiftelse, 2017)
I Sverige har Svenska Kyrkans Centrum för familjerelationsfrågor vid Ersta Diakonisällskap drivit PREP-arbete under åren 1999-2005. Sedan 2005 är Sensus studieförbund
ny huvudman för PREP i Sverige. (Sensus, 2017)
Det innebär att Sensus producerar det svenska PREP-materialet, att kurserna sker i
samarbete med Sensus och att ledare utbildas och får stöd av Sensus. PREP är förkortning på The Prevention and Relationship Enhancement Program som föreslås översättas till ”Ett förebyggande program som stärker förhållandet ” (arbetsboken) (Sensus
Studieförbund (utgivare), 2007) se också ovan om namngivningen.
På uppdrag av Försvarsmakten började 2010 Svenska Soldathemsförbundet (SSHF)
erbjuda PREP-kurser till par inför att en i paret ska åka iväg på internationell militär
insats. Kurserna arrangeras som helgkurser (fredag kväll-söndag) med helpension och
förläggs på olika kursgårdar i Sverige. (Engsheden et al., 2013)
Programmet finns beskrivet dels i boken ” Friskvård för parrelationer – PREP Verktyg
för varaktig kärlek (Sensus Studieförbund (utgivare), 2007) som deltagarna arbetar
utifrån under kursen och dels i boken ”Verktyg för varaktig kärlek” som är en översättning av originalboken om PREP (Markman et al., 2001).
I programmet kan paret lära känna sin relation än mer och kunskap om hur de kan förbättra sin kommunikation. Ett par skapas av dynamiken i samspelt där både behöver
medverka och bidra. De teman som valts i svenska PREP är utifrån principen att par
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behöver göra mindre av det som är dåligt för dem och mer av det som fungerar väl för
dem. En av nycklar är kommunikationen. Programmet utgår ifrån att det går att lära sig
att kommunicera bättre genom att undvika det som kan bli destruktivt i kommunikationsmönster och träna in metoder och tekniker som underlättar att utveckla och vidmakthålla goda kommunikationsmönster. Det är viktigt att värna om och ge näring till
kärlek och vänskap. PREP lägger stor vikt vid betydelsen av att vara goda vänner, dela
glädje, behålla lekfullheten i relationer så de teman som svenska PREP består av är:
• Förälskelse, kärlek och vänskap – Varför blev vi ett par?
• Förväntningar på varandra och förhållandet.
• Konfliktmönster som kan ödelägga (upptrappning nedvärdering, negativa
tolkningar, tillbakadragande)
• Kommunikationsfärdigheter för trygga och tydliga samtal
• En modell för problemhantering
• Förlåtelse och försoning
• Sensualitet, intimitet och sexualitet
• Grundvärderingar, prioriteringar och livsåskådning
• Lek, humor och glädje
• Hängivelse och förpliktelse
Arbetsboken inleds med en problemhanteringsmodell som bygger på att samtala med
varandra genom att växla mellan att verkligen lyssna på vad den andre har att säga
och få utrymme för att tala om vad man vill ha sagt. Problemlösningen innebär att bestämma sig för att fokusera på ett problem och ta andra senare, kreativ brainstorming
av lösningar utan kritik eller kommentera och skriva ner dem alla. Därefter följer att
sortera förslagen, utforska dem genom att ta fram argument för och emot och slutligen välja något som båda kan enas om. Slutligen kommer paret överens om vilket eller
vilka lösningar som de ska pröva den här gången, sammanfatta vad de kommit fram till
och göra en överenskommelse om tidsram och hur försöket ska utvärderas och om det
inte fungerar återgå till första fasen. Nedan ett utdrag från när ett par i denna studie
berättade om denna del i PREP.
Hemmavarande partner: – Vi valde ett problem som vi haft i två månader och efter 15 minuter var det löst. Sättet vi pratade om det blev
annorlunda. Han ville åka på semester när han kommer hem från Afghanistan, men jag tyckte, att jag inte riktigt hade pengar till det. Så tyckte
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han att man kan prioritera. Till slut blev det en principsak för oss båda,
från båda håll och det blev så inget … Så till slut så fort det togs upp så
var det infekterat.
Soldaten: – På det här sättet kan man aldrig komma till den nivån att man
blir irriterad eller upprörd för det hålls hela tiden så långsamt och man är
så rationell över stegen – man kan inte bli upprörd i det tempot.
Tala och lyssna-metoden, som omnämns ovan, uppmärksammar studiens deltagare.
Nedan ett exempel på uttalande:
- Vissa saker fastnade. Som att låtsas att man har en mikrofon och när jag
pratar så lyssnar du och gärna upprepar det jag har sagt. Sen lämnar man
över micken och då är man färdigpratad och ska lyssna. Jag har varit dålig
på att lyssna. Det brukar vi skoja om: – Hallå, nu har jag micken!
Tala och lyssna-metoden för samtalen har följande regler:
För båda
• Den som talar har mikrofonen
• Den som har ordet behåller mikrofonen medan den som lyssnar åter ger
det sagda. Först ordagrant och när ni övat ett tag, återger det sagda med
egna ord.
• Turas om att ha mikrofonen.
Regler för den som talar
• Tala för dig själv. Försök inte läsa den andres tankar!
• Hål dig till korta utsagor
• Stanna upp med jämna mellanrum så den andre kan återge det du sagt
• Undvik så mycket som möjligt att ställa frågor
Regler för den som lyssnar
• Återge bara det du hör
• Fokusera på budskapet hos den som talar
• Kom inte med motargument
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När inget annat hjälper så kan överenskommelse om ”time out”, att bestämma att vi
tar paus från den här diskussionen. Man bryter utvecklingen av en konflikt innan den
ens börjat. Detta tyder på en ökad medvetenhet kring kommunikationen och förståelse för de egna kommunikationsmönstren. En sådan självreflektion ligger till grund
för beteendeförändring särskild när alternativa beteenden finns att tillgå. (Engsheden
och Sarkadi, 2013)

Forskning om PREP

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i Danmark har gjort en systematisk forskningsöversikt när det gäller par-interventioner vari ingår PREP ett program som bygger
på principer och tekniker i kognitiv beteendeorienterad parterapi och kommunikationsorienterat arbete för par (Loft, 2014). Lisbeth Trille G. Loft sammanfattar när det
gäller PREP (Loft, 2014 s. 8) min översättning.
• Prevention Relationship Enhancement Program (PREP) är den mest väldokumenterade intervention. Det är här, det är flest och mest väl genomförda
studierna – också studier, som är gjorda oberoende av dem som ”uppfann”
PREP-programmet.
• I den amerikanska kontexten har man funnit generella effekter av PREP, dvs.
att man fann positiva resultat for par med olika bakgrund och kontexter. Utanför USA har endast blivit funnet en positiv effekt bland par med hög risk
för samlevnadsbrott.
• Vid försök att använda PREP i den skandinaviska kontexten bland par, som
väntar barn, fann man inte någon effekt.
Det senare handlar om tre skandinaviska studier. I en svensk-baserad studie av effekten av PREP hos gravida par i Mora, finns två publikationer dels en D-uppsats (Engsheden, 2009) och dels en forskningsrapport (Lübeck och Sarkadi, 2009). Utvärderingen
visade att PREP-kursen inte kunde hindra den förväntade sänkningen av relationskvalitet som tidigare forskning visat är ett generellt mönster i samband med att par blir föräldrar. Vid sex månaders uppföljning ligger männens och kvinnornas skattade depressioner på samma nivåer. Enligt denna korttidsuppföljning har PREP-kursen inte visat de
förväntade effekterna på parens tillfredställelse med sin relation. (Engsheden, 2009)
Resultaten överensstämmer med resultaten från en dansk studie:
Findings revealed that communication skills training was not effective
during pregnancy, and no intervention was successful at preventing the
decline in satisfaction during the transition to parenthood. This study
suggests that pregnancy may not be an optimal time for relational interventions like PREP .(Trillingsgaard et al., 2012 s. 770)
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Graviditetsperioden verkar således inte vara den optimala tidpunkten for interventioner. Det kan också handla om att de deltagande gravida paren visade flera riskfaktorer
för relationsproblem och att de valt PREP i stället för att gå till familjerådgivningen
(Engsheden och Sarkadi, 2013). När forskarna utforskade PREP:s effekter för par i samband med att den ena partnern var iväg på utlandsmission, var förutsättningarna annorlunda för de deltagande paren och så blev också resultaten. Deltagarna (53 män
och 67 kvinnor) som svarade på den enkät som sändes ut minst tre månader efter
avslutad kurs ingick i parrelationer som i genomsnitt vart i 8 år och flera hade barn. De
rapporterade hög tillfredsställelse med relationen vilket inte förändrades efter PREP.
Resultaten studien visade på en positiv förändring i kommunikationen för båda könen.
Främst kom de ihåg kommunikationsövningarna och hade fortsatt att använda dem.
De lämnade endast positiva svar i kommentarer om kursen och rekommenderar andra
par att gå densamma. (Engsheden och Sarkadi, 2013)

PREP ur deltagares perspektiv i denna studie

Av deltagarna i den DPAR-studie som redovisas i denna rapport, avslöjade sammanlagt sjutton par att de deltagit i PREP. Jag har reflekterat över, om det är personer
som var särskilt intresserade av relationsfrågor som särskilt sökte sig både till PREP
och anhörigforskningen. PREP-kurser har i några fall också blivit rekryteringskälla till
forskningen då par som redan deltagit i studien rekommenderat till deltagande också
i forskningen. Jag kan också som forskare kommit att inspirera andra par till PREP-deltagande genom den typ av samtalssituation som skapades i de dialogiska intervjuerna
och genom frågor om och hur deltagarna använt sig av utbudet av anhörigstöd som
erbjuds genom Försvarsmakten.
Tabell 6:1 Åldersspann för par i PREP deltagande i denna studie

Ålder

Antal par

Antal barn i familjen

20 – 29 år

5

1

30 – 39 år

7

5

40 – mer

5

4

Då jag inte efterfrågat särskilt hur länge deltagarna i studien levt i parrelation, kan jag
här endast utifrån deras berättelser i intervjuerna uppskatta hur länge de levt som
par. Fem (5) hade under kortare tid varit ett par (mindre är 5 år), sex par (6) hade varat
längre, uppskattningsvis mellan 5 - 10 år och sex par (6) berättade om lång relation
med varandra (upp till 20 år). Tio av paren hade barn (minderåriga och/eller vuxna,
gemensamma eller egna) och sju (7) hade inte barn. Spridningen i denna delstudie kan
anses väl tillgodosedd. Det kan anses vara en styrka i en kvalitativ studie att deltagarna
har olika bakgrund och förutsättningar.
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Även om deltagarna verkar nöjda med att de deltagit i PREP är inte alla lika entusiastiska som nedanstående deltagare som sammanfattar PREP-deltagande med följande:
- Det är en amerikansk metod på två dagar och Försvarsmakten betalar
och man lär sig olika tekniker att prata och hålla samman. Den får ju alla
gå som gör utlandstjänst Den var jättebra. Jag har försökt tvinga på alla
– jag är frälst.
PREP erbjuds av Försvarsmakten till berörda par under förmissionen dvs. under den
period som soldaterna förbereder sig inför avfärd till insatsområden. De erbjuds deltagande i en helgkurs av Försvarsmakten men det som verkar bli avgörande för många
att de nappar på erbjudandet är att erfarna utlandsveteraner rekommenderar PREP
efter att de själva deltagit. Nedan ett exempel av flera:
- Det var en fredagskväll. Vi hade ätit lite gott och satt och pratade. Då
hade jag en kollega som jag träffade ner i Kosovo, han var instruktör när
vi var i X-stad, då hade han och hans fru gått PREP och han hade ju varit
iväg så många gånger, han är ju en sån där ”gammel-yxa”, så det var väl
femte eller sjätte gången, och han sa att det var jättebra – åtminstone
var det en helg med helpension och boende och mat som han sa då. Så
då kollade jag på det, vad finns det i närheten, skulle detta vara något
för oss?
Helgerna kan tyckas många under förmissionen men särskilt om hemmavarande partner har förvärvsarbete som innebär helgtjänstgöring, blir det kanske ändå inte många
tillfällen att välja på för att också unna sig att delta i PREP-kurs. Under denna tid befinner sig soldaterna under långa perioder på annan ort, borta från hemmet på insatsutbildning, övningar och veckopendlar. Förmissionen innebär således att mycket av
hemma-förberedelser behöver ske på helgerna. Barnfamiljerna kan vilja vara samlade
så mycket som möjligt den tid som är kvar till den stora avresan plus att det kan vara
svårare att ordna barntillsyn för helgtid än vardag. Å andra sidan är det just par med
par som särskilt uttrycker sin förtjusning över att få en helg tillsammans, utan barn:
- Det var jättebra. Det var ett spa fast för själen. Vi fick frågor. Man fick
vara utan barn. Fick äta tillsammans och prata. Vissa frågor var inte konstiga, andra fick man jobba mer med. Hur man lyssna på varandra. Hur
man pratar…
För andra gick det inte riktigt lika bra:
- Vi har gått Soldathemsförbundets parkurs PREP-kurs men vi gjorde det
fel vecka för han hade haft en mycket jobbig vecka så han ville ju bara
sova. Vi fick inte ut så mycket. Vi skulle behöva göra det igen
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Några valde i stället att gå PREP-kursen efter insatsens genomförande. Flera av dem
som gått före insats har tagit upp om att de gärna också haft en uppföljning efter insatsen. Båda, och paret har många nya erfarenheter och kommunikationen kan ha
trasslat till sig under insatstiden (se Rapport II och III (Olsson, 2018b, 2018c). De vill
påminnas och träna än mer på sina kommunikationsfärdigheter. Även om de hade arbetsboken som påminnelse, faller mycket i glömska eller så kom de inte riktigt igång
på egen hand. Chans att gå efter insats finns också, än så länge är erbjudandet genom
Soldathemsförbundet bara för dem som inte tidigare gått kursen.
- Vi gjorde det efter. Och det var ju bra. Att lära sig att prata med varandra. Naturligtvis inte bara prata. Vi behövde rensa ut om det fanns
missförstånd. Den var bra.
PREP används också av flera kommuner respektive svenska kyrkans familjerådgivningar (googla: relation PREP) för de par som inte vill använda eller redan använt Försvarsmaktens erbjudande. De i studien deltagande paren verkar föredra Soldathemsförbundets PREP som innebär att delta tillsammans med andra i liknande situation dvs. i
samband med internationell militär insats genomförande. Soldathemsförbundet har
också anpassat PREP utifrån att deltagarna är i denna situation enligt uppgift genom
ett tillägg av frågor. Det fanns dock deltagare i denna studie som var skeptiska inför
deltagande i det ”militära” PREP just därför att det kunde förväntas bli alltför mycket
militärt. Ett exempel på utsaga:
- Är det något där Försvarsmakten ska hjärntvätta mig så att jag ska tycka
det är okay med det militära och missioner?
Hemmavarande partner, syskon och andra anhöriga delar inte alltid soldatens syn på
vare sig Försvarsmakten eller insatsdeltagande. Det kan finnas ett kraftfullt motstånd
som gör situationen än mer komplicerad för de anhöriga, inklusive soldaten, att hantera. Nedan berättar om sin partners motstånd inför PREP-kursen, men också att kursledarna verkade tillräckligt lyhörda för var de som par var i processen.
- Där sitter en massa militärer som ska med min partner till Afghanistan.
Jag ska inte prata med någon, sa du. Men sen efter en stund så upptäcker
du: – Jaha, är du också civil? Okay, du är lite normal ändå.
- Då växte du in i det och släppte lite av motståndet och då kändes det
mycket bättre och så fick vi ju avsätta stunder tillsammans för att prata.
Men när våra kursledare kom in för att återkoppla, då kände jag: – De
känner inte in var vi är för någonstans. Det kom lite goda råd, ” så här
har jag hört” och så drog de egna exempel och för mig blev det bara
motstånd. Så ville jag inte ha det. De var inte så duktiga att känna in var
vi var i samtalet och i stämningsläget – men de hade ett gott hjärta – de
vill väl förstås.
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Ovanstående par är inte ensamma om att berätta om att kursledarna haft svårigheter
att lyssna in och tona in i den unika process som paret befunnit sig i. Denna kritik har
dock inte hindrat dem från att lovorda PREP-kursen som helhet och rekommendera
andra till deltagande. De berättar om hur härligt det varit att komma ifrån, vara tillsammans en helg på en trevlig konferensanläggning eller liknande, få ägna sig åt varandra
och utforska sådant som de i vardagslag inte pratade med varandra om.
- Den var väldigt bra med tanke på relationen. Det var två dagar med
andra som vi kände till, på en fin kursgård och fick mat serverad och
gemensamma övningar och mycket tid. Man fick en frågeställning som
vi själva skulle gå till vårt rum och diskutera. Inga barn som störde, inga
måsten med städning eller huset eller göra mat, utan det var bara vi och
båda var inställda på att prata – det var jättebra –verkligen. Då hade ni
känt varandra i 20 år. Vi fick nya frågeställningar som man inte hade eller
kanske inte direkt diskuterat varje dag.
Ett annat par tillägger:
- På lördagen var det romantisk middag där man satt två och två. Tända
ljus. De bjöd på tre rätters och det var bara vi två. Mysigt och bra. Men
helgen som helhet var inte en mys-helg, det var en jobbhelg. Den handlade om oss. Den rekommenderar vi för alla. Den är för livet. För att få en
varaktig relation att förbli varaktig.
Mysigt men krävande, så när den ena partnern behöver återhämning, se ovan, är detta
inte rätt tillfälle.

Kommunikationsteknikerna

Det som paren i denna studie verkar mest komma ihåg av de tekniker de lärt sig är den
modellen för tala-lyssna som presenterats tidigare, se ovan. Par berättar om hur de
påmint varandra om modellen och också använt den, men att det inte alltid är så lätt
att göra det på egen hand.
Hemmavarande partnern: – När man läser och gör det där så är det en
sak. En annan när man sitter hemma. Då blir det lite löjligt – känns konstlat.
Soldaten: – Jo det är kanske funkar när man kör det när man är per telefon – tala - lyssna metoden. Den bygger på att då så berättar du 2–3
meningar och så ska jag återberätta det exakt och vad hon känner. Om
det inte stämmer så ska hon säga nej, det var inte så jag menade och då
ska du berätta mer med andra ord och då kanske jag förstår det då.
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Hemmavarande partnern: – Det är så bra – det märkte vi någon gång. Jag
säger en sak och tror att den andra har förstått: bra då har han förstått,
men du hörde något hel annat eller tolkade det på något helt annat sätt.
Så det är jättebra metod. Och det är viss färdriktning också. Jag berättar
och då säger du: – Var det det här du menade? Och när jag berättat lite
grejer så tar du över – då byter vi. För så länge jag pratar får du aldrig ge
svar eller motargument.
Soldaten: – Om man sitter vid matbordet t.ex. om hon har skeden, så är
det hon som ska prata och jag ska vara tyst, inte lägga mig i vad hon säger,
inte någonting utan hon ska få tala tills hon är klar.
Hemmavarande partner: – Och då ska du berätta vad jag har sagt – så är
de bara vad jag har sagt, du får inte lägga till.
Soldaten: – Sen är det min tur.
Hemmavarande partner: – Då kan jag säga: – Nej så var det inte alls. De
visade filmsnuttar där på PREP-kursen hur det kan vara. Det såg jättelöjligt ut. Det blir löjligt – det var väl det de var inne på, att få det att bli
naturlig.
Soldaten: – Med tiden funkar det ju att lyssna och så det där extra steget
att säga vad man hör, det är det som gör att man lyssnar, och får bekräftelse: Du hörde vad jag sa eller reda ut missförstånd…
Nedan ett annat exempel. Här hörs en av de hemmavarande partnernas röster:
- Denna gången har insatsen varit jättebra. Vi var på en PREP-kurs som
Försvarsmakten har och där fick vi väldigt bra verktyg att jobba med som
vi använt sedan dess. Vi har försökt använda det så mycket vi kunnat. Hur
man talar till varandra. Vi fick lära oss hur när jag säger en sak till honom
så kan det uppfattas väldigt annorlunda från hans perspektiv. Vi hade
några sådana ögon-öppnare som verkligen tog: – Så du menar det här
och det här? – Nej, gud det var verkligen inte vad jag sa. Det var många
enkla saker som vi lärde oss. Man måste vara ganska så noga när man
pratar med varandra. Lätt att missförstå varandra. Så är man trött och
lite så och så är tonfallet eller man uttrycker sig väldigt klumpigt, så kan
det bli väldigt fel. Vi använder allt vi kan komma ihåg. Vi är noga med att
den andre inte är tankeläsare. Vi förväntar oss aldrig någonting som vi
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inte har bett om. Vill man ha någonting eller tycker någonting då får man
ta ansvar för sina 50 % av förhållandet och förklara det. Så vi diskuterar
allting. För innan kunde man förvänta sig vissa saker: – Varför har du
inte tänkt på …? Och så där. Som jag hade velat ha det, det kan inte den
andre veta om jag inte säger det. Och vi försöker vara väldigt öppna och
säger, att nu tar vi det för vad det är och omsätter det vi fick med oss från
Prep-an. Vi fick en verktygslåda att använda vid ett gräl. Den var väldigt
effektiv. Den är i fyra steg – nu kan jag inte allt utantill men först skulle
man tala och lyssna på varandra, sen skulle man komma med förslag –
alla förslag var välkomna – fanns inga dåliga förslag. Sen skulle man sålla
i dessa och sen bestämma sig för ett alternativ.
Par berättade om att PREP-deltagandet gjort skillnad för deras relation och samspel.
Här ett annat exempel. Det är soldaten som börjar och säger till den hemmavarande
partnern:
- Vi var inne i en återvändsgränd hela tiden. Man attackerar på samma
sätt hela tiden och kommer inte ur det. Men sen, vi hade ett sätt att prata
före kursen och ett annat efter. Jag hade undvikit att berätta om vad jag
var med om på utbildningen för att det kunde vändas emot mig och du
hade burit på sådan frustration som du inte kunde ge uttryck för. All den
där ilskan som du hade inombords, vad den står för, kunde vi inte tidigare prata om, men nu kan vi. Vi fick pratat och vi kunde komma fram
till: – Vad vill vi göra? – Vad göra för att det ska kännas bättre? Vi pratade
mycket om våra telefonsamtal som vi upplevde frustrerande och tog bort
all god stämning som fanns. Hur ska vi göra dem bra? Prata istället om
hur det är. Att våga tala om, att jag kan tycka att det är jobbigt nu här i
insatsen och du kan säga, att jag kan förstå att du säger att det är jobbigt.
I stället för att jag ska får det emot mig. Jag vill dela med mig och våga tala
om det. Förut var det bara avrapportering så att säga och det blev inte
gott för någon av oss – det blev bara tråkigare och tråkigare.
Den hemmavarande partnern svarade:
- Det var ju så att vi sa på utbildningen, vi har egentligen pratat varje
dag i telefonen och bara skitdåliga samtal och mådde sämre efteråt. Då
bestämde vi att vi skiter i att ringa då inget säger att vi måste. Kanske en
gång i veckan. Då blev det bättre. Det andra blev tvingande och vad skulle
vi säga? Det gäller att börja träna på det innan du åker – det är inte läge
att börja träna när du är där borta.
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Reflektioner och slutsatser

De åkte till PREP fredagskväll, hälsade på de andra paren och åt tillsammans den första
kvällen. Nästa dag fick de uppgifter att lösa parvis och åt parvis under lördagskvällen.
Av de som kunnat göra sig fri en helg, är alla nöjda med att få komma iväg till trevlig
miljö, få chans att umgås och vila i varandra. Exemplet med soldaten som var övertrött
och behövde sova ut, liksom de par där den hemmavarande går på schema som innebär helgarbete och där paren kan ha svårt att komma loss till en viss helg, visar på att
paren behöver ha flera helg-tillfällen att välja emellan när de förväntas genomgå PREP
under förmissionen dvs. inför insats. Med tanke på hur viktigt det är att samspelet och
kommunikationen mellan de anhöriga, inklusive soldaten, fungerar vid deltagande i
insatser, det må vara i hemlandet eller utomlands, så är PREP en mycket viktig investering såväl på det personliga planet som på samhällelig nivå. Finns all anledning för
Försvarsmakten att vara frikostiga med att inbjuda berörda par till PREP. Såväl resultat
i tidigare forskning (Owen et al., 2013) och i denna studie pekar i riktningen att PREP
gör skillnad som gör skillnad för parens kommunikation och förståelse för varandras
perspektiv. I denna studie visar parens berättelsers om PREP och vad de säger och visar
att de lärt sig, främst skulle jag säga, en förmåga att hålla sig varse om och utforska sin
egen kommunikation, identifiera riskbeteenden i den egna kommunikationen och då
ha förmåga att kunna handla för att förebygga eller avvärja växande problem genom
att ta fram ”verktygslådan” från PREP. De kan diskutera och bestämma sig för andra
alternativ att kommunicera med varandra. I stället för att kasta sig in debatter där
den ene vill vinna över den andre och få över denne på sin sida, eller att gräva ner sig
i ”skyttegravar” stridande mot varandra, påminner de sig om PREP, vad de då lärde
och kom överens om. PREP-lärdomarna fungerar förebyggande problem i samspel och
kommunikation och som tidig korrigering av eventuella problemskapande beteenden i
pars interaktion och kommunikation. Den förbättrade kommunikationsförmågan kan
både avvärja och lindra eventuella svårigheter i interaktionen som riskerar uppstå inför, under och efter genomförande av internationell militär insats. Detta talar för att
det både mänskligt sett och relationellt lönar sig för berörda familjer att investera i
PREP. Det talar också för att det i allra högsta grad är lönsamt att investera i PREP för
sina anställda inför utlandsmissioner också för Försvarsmakten, som arbetsgivare och
den organisation som behöver uppgiftsfokuserade soldater i insatsen utan bekymmer
om dem därhemma som kan distrahera.
Flera par i studien har uttryckt att de gärna sett att det fanns en uppföljning efter fullgjord insats. Dels kan det finnas en del att reda ut med varandra efter insatstiden, dels
önskar de repetition av och påfyllnad med fler kommunikationstips samt mer övningar
som kan fördjupa deras relationer. De berättar om övningar i PREP som de uppskattat.
Några har de glömt eller delar av, några har de använt andra inte. Särskilt pratas om
turtagning, att lyssna på den andra och låta den tala färdigt, att inte tolka in från sitt
eget perspektiv utan verkligen söka reda ut vad den andre menar dvs. det som kallas
Lyssna – tala-modellen.
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Anhörigsamordnarna vid P7 rekommenderade starkt de anhöriga att anmäla sig till
PREP. Försvarsmakten underlättade med finansiellt stöd för soldater och deras partner
i FS 24. Att satsa på aktuella parrelationen gick hand i hand med det ökande fokus på
anhöriga inte minst genom förbandschefen engagemang i anhörigfrågor, se avsnittet
om ledarskap. Detta uppmuntrade till att investera i sin partnerrelation när tillfälle
bjöds. Ryktet om PREP spred sig om att också äldre erfarna officerare uppskattat deltagande i PREP, att egentligen alla som deltagit, rekommenderade det vidare till kollegor
och deras partners. Om inte annat så innebar PREP en helgvistelse i trevlig miljö med
goda måltider tillsammans med sin käraste och andra par i liknande situation. Flertalet av de hemmavarande partners som deltagit i studien, arbetade inom offentliga
sektorn. De som var schemalagde också över helger (sjukvård, vård och omsorg, polis
m.fl.) önskar att det kunde finnas vardagsalternativ eftersom helgerna tillsammans är
få under tiden för förmissionen och lättare att ordna barntillsynen under veckan.
Möjligen kunde PREP te sig tveksamt roligt för partners som inte alls identifierade sig
med det militära, att det just var PREP för soldater med partners och tillrättalagt för att
förbereda relationen och kommunikationsmönster inför insatstidens stundande förutsättningar. Samtidigt visade det sig, även för den mest motsträvige, att det dels fanns
flera civilister närvarande, dels skapades förbättringar i den egna kommunikationen
med ökade förståelse för varandras perspektiv och dels blev en härlig helgsamvaro.
Samtliga deltagare i studien som uttalade sig om PREP var positiva till kursinnehållet
och kursmiljön. Kursledarnas roll och prestation omnämns sällan men när det görs är
det för att kursledarna inte fullt ut lyckats vara lyhörda för det unika parets process och
behov av integritet. Av kursinnehållet omnämns allra mest själva lyssna/tala-modellen
som också redovisas som något deltagarna sökt att träna, dock inte tillräckligt enligt
dem själva, och använt i svåra samtal. Samtalen kan ha lett till att de bestämt sig för
s.k. ”time-out” (se exempel i Rapport II). Sammantaget kan konstateras att samtliga
par uppskattat att delta i PREP, att flera av dem konstaterat omedelbara förbättringar,
att de påmint varandra under insatstiden om knep och tekniker de lärt sig på PREP när
de känt att det behövts, att de rekommenderar andra till PREP och att PREP ökat deltagarnas vaksamhet på den inbördes kommunikationen och dess betydelse.
Några har varit på PREP efter insatsen, inte före. Det är samma kursupplägg men blir
annorlunda fokus på vardagen hemmavid när insatsen utomlands är slut, för denna
gången i alla fall. Är soldaten fortsatt anställd inom det militära kommer snart perioder
av frånvaro från hemmet igen p. g. a. inrikes insatser, övningar och utbildningsperioder, eller att soldaten får annan placering i landet. Kan innebära långpendling med allt
vad det innebär. I dagsläget erbjuds par endast ett tillfälle med PREP inom Försvarsmaktens anhörigstöd. Mycket talar för att uppföljning och påfyllnad efter internationell militär insats liksom inför och efter längre period med mycken frånvaro från hemmet p g a tjänstgöring på annan ort, borde kvalificerar för ytterligare PREP-deltagande
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och att PREP-programmet utvecklas till att också omfatta fördjupningskurser i att förebygga och förhindra kommunikation-sammanbrott i par-relationer.
Utifrån ovanstående föreslås att Försvarsmakten ytterligare underlättar för berörda
par att kunna delta i PREP under förmissionen inför insats. Kan handla om fler alternativ och för soldater, att deltagandet ingår i deras arbetstid, samt att utveckla uppföljande PREP som erbjuds efter avslutad insats.
Familjesystem innehåller också andra allianser och relationer än parets såsom föräldrar – barn, mor-farföräldrar – föräldrar – barn, mellan syskon och andra närstående.
Frågan är hur dessas relationer och kommunikationsmönster kan stärkas när som kan
behövas i och med militärt insatsdeltagande som de alla blir del av, se ovan. I USA förstärks PREP-programmet med familjeinterventioner för att stärka barns och föräldrars
relationer genom att stödja deras utveckling av nya kommunikationsmönster i samband med förälders insatsdeltagande, se t.ex. artiklar om en förebyggande intervention (åtta träffar) som kallas Families OverComing Under Stress (FOCUS) (Beardslee et
al., 2011). Detta kan också utvecklas till att omfatta föräldrar till soldaten liksom syskon
till soldaten, som uttrycker att de kommer i andra hand eller i skymundan i sammanhanget, se kommande kapitel om soldatens syskon.
I anhörigstödet blir mycket fokus på partners och parrelationerna kanske inte minst
för att dessa kan tyckas vara de mest sårbara och den relation som soldaten riskerar
förlora om inte den inte ges tillräcklig uppmärksamhet. Inom denna studie talas om
höga skilsmässotal och många förlorade pojk- och flickvänner dvs separationer kopplat
till insatsdeltagande. Föräldrar till soldaterna oroar sig i det tysta, men finns alltid kvar,
stolta och redo att hjälpa till. Syskonen likaså, även om de inte alltid är lika accepterande soldatens insatsdeltagande som föräldrarna. Vänner, berättar soldaterna, kan
behöva kontaktas och träffas då och då, exempelvis genom mail-kontakt, Facebook
och någon kväll under hemmaperioden av leave. Några, som tidigare kändes som vänner, faller bort därför att de och soldaten inte längre tycks ha så mycket gemensamt,
andra finns där oavsett hur och vad som utvecklats.
Som för den nyss hemkomna soldaten som trott sig kunna återvända ensam till den
egna lägenheten, skulle bli så skönt att äntligen vara helt solo, men som i panik ringer
till kompisen, ”Du måste komma!”, som genast kommer bort, fixar varma smörgåsar
och underlättar omställningen i återvändandet. Den blev chockartad. De lokala soldathemmen, som Soldathemsförbundet organiserar, är redo att vara till stöd för soldaten/
utlandsveteranen liksom utlandsveteraners egna lokalorganisationer inom Fredsbaskrarna (se nedan).
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Men det är heller inget som hindrar att soldaten, då som anhörig till sina hemmavarande anhöriga, kontaktar den organisation som erbjuder just stöd till anhöriga i olika
relationer till soldater och utlandsveteraner, nämligen Invidzonen.

Invidzonen
–Viktigt att de tar tillvara det arbete som finns på Invidzonen och det arbete som finns av anhöriga och frivilliga och ett jättebra jobb som förbanden inte klarar av, den här uppsökande verksamheten, eller vad man ska
kalla det. De skulle lära av, eller sponsra mer, lägga över mer ansvar på
Soldathemmen och Invidzonen för de når ju folk. Jag tänker, förbanden
hur ska de kunna nå den nya flickvännen, som bara varit med två veckor
eller mamman? Eller ja, man kan inte nå alla, alla har så olika behov men
ett sådant ställe som Invidzonen kan ju alla söka sig till bara man får informationen om att det finns och det är något man ska informera om.
Det har man ju inte alltid gjort. De har träffar, blogg, Chatt, mentorer.
Man ringer inte till Förbandet – det gör man inte för att prata av sig – det
är omöjligt, så gör man inte. De har Förbandpräster som säger: – Ni kan
alltid ringa oss, men det är enklare att ringa tjejer i samma situation…
(Hemmavarande partner, kvinna)
Invidzonen har som målgrupp alla närstående till soldater och poliser i utlandstjänst,
det vill säga de som står ”invid”. Försvarsmakten har avtal med Invidzonen liksom
Rikskriminalpolisen. Organisationen är partipolitisk och religiöst obunden och drivs av
frivilliga mentorer och volontärer som är beredda att ställa upp dygnet runt, året om.
Målsättning är att förenkla för hemmavarande anhöriga, informera, lindra känslan av
ensamhet samt att förebygga psykisk ohälsa. (Invidzonen, 2018a)
Cesilia Karlsson Kabaca, grundare av Invidzonen, ville hitta andra i samma situation när
hennes sambo 2007 åkte på FN-tjänstgöring till Nepal. Hon kände sig särskilt ensam
när den då tioåriga sonen blev svårt sjuk. Hon ville prata och få goda råd av personer
i liknande situationer. Då började hon söka efter andra i liknande situation. Cesilia annonserade efter andra anhöriga på Officersförbundets webbplats utlandsportalen.se
och fick stor respons. Det visade sig att det fanns ett stort behov av stöd och erkänsla
hos anhöriga och ur behovet växte organisationen Invidzonen fram. Cesilia byggde upp
ett nätverk av anhöriga, som kunde stötta varandra genom att prata om sina olika erfarenheter och tiden före, under och efter en insats. Hösten 2007 satte Cesilia upp hemsidan www.invidzonen.se under och 2008 registrerade hon föreningen hos SKV. Detta
har möjliggjort att alla anhöriga har en gemensam knutpunkt och en plattform att utgå
ifrån när det gäller anhörigstöd med omvärlden, framförallt för att ha ett eget forum
att vistas i när de vill prata och få stöd och bekräftelse av varandra. (Invidzonen, 2018a)
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En soldat/utlandsveteran berättar i en intervju i denna studie om tillkomsten av Invidzonen:
- Cesilia heter hon som startade det när hennes man, min kollega, var
i Nepal, tror jag det var. Sen drev hon det helt ideellt med websida och
tidning, nej den hade hon inte då, och chat, nej det var inte då, OK, hon
startade upp och drev det flera år. Till slut sa hon: – Nä, nu orkar jag
inte längre och lägger ner det. Då fick Försvarsmakten kalla fötter och
sa: – NEJ, nej, stopp, stopp, du får pengar av oss. Så nu har hon tre, nej
två, heltidstjänster än så länge. Nu sponsrar Försvarsmakten Invidzonen.
Försvarsmakten har på senare år blivit mer medvetna om vi måste nog
ta tag i anhörig frågan på ett helt annat sätt än vi gjort… (Utlandsveteran)
Och nedan ett exempel på hemmavarande partner som berättar om tillblivelsen av
Invidzonen:
- När han åkte första gången fanns absolut inget anhörigstöd när han
åkte – Invidzonen fanns ju men var ett litet nätverk och var ännu inte ”accepterade” av Försvarsmakten så i det läget sköttes ideellt av Cesilia som
är grundare. Hon plockade in egna pengar i det här. De är helt fantastiskt
det hon gjort – men efter det så kom det ju – började det hända något
i slutet av 2010, 2009-2010, för då började talas om en lag som skulle
tvinga Försvarsmakten att engagera sig i anhörigfrågor och då började
det hända saker. Då såg man Invidzonens kompetens. Det drivs ju av anhöriga för anhöriga. Vi själva vet ju vad vi vill ha och kan. Det gjorde att
Invidzonen fick pengar av Försvarsmakten för att driva uppdraget att ge
det stödet. (Hemmavarande partner, kvinna)

Dialogiskt coachande samtal och dialogiskt samarbete

Genom att kombinera lärdomar av egna erfarenheter och förmågan att lyssna, ställer
anhöriga upp för andra anhöriga med samtal med coachande orientering. Invidzonen
skriver på sin hemsida (Invidzonen, 2018a):
• Vi tar inte ställning i frågan för eller emot utlandstjänstgöringar och verksamheten är öppen för alla anhöriga – oavsett kultur, etnicitet, sexualitet,
kön eller religion.
• Vi stöttar även de tjänstgörande med frågor som rör deras anhöriga på
hemmaplan.
• Verksamheten inom föreningen bygger på tron att det medmänskliga mötet
och samtalet i sig är förändrande, bärande och en stärkande kraft.
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• Verksamheten bygger på öppenhet och reflektion kring anhörigas idéer
och behov samt samverkan och kommunikation med andra organisationer,
myndigheter och experter.
Inom Invidzonen tas till vara särskild kompetens och specialintressen. Här uppmuntras
till att göra mer av det som fungerar och notera framgångarna även när det i övrigt kan
kännas svårt och bekymmersamt. Inriktningen är att förebygga och ge stöd till att ta
tillvara egna resurser i så tidigt skede som möjligt innan svårigheter växt till problem.
- Lyssnade. Det som vi från Invidzonen är och kan är att vara medmänniskor – jag kan förstå henne sorg.vi kan inte erbjuda professionellt stöd
– det finns andra som gör det – men vi kan sätta oss in i situationen för
man kan prata med sina föräldrar, syskon eller vänner men ingen kan förstå hur det egentligen är utan det är så speciellt det går inte att beskriva
fullt ut – den känslan som det är när man står på tågstationen och vinkar
av den som man lever med och vet att. ja, vi kanske syns om tio veckor,
när han åkte iväg nu så var det tolv veckor som vi skulle vara isär, och veta
den oron, att inte veta vad som kommer hända eller veta vad han gör om
dagarna utan att man hela tiden får små, små glimtar och det handlar
hela tiden om vad som hänt de får aldrig berätta vad som händer eller
vad de ska göra det blir som att leva i ett dubbelförhållande där man bara
får vissa små utvalda bitar. (Hemmavarande partner, ung kvinna)
Lyhördheten för vad som den hjälpsökande anhöriga kan behöva är viktig ingrediens
i samtal och samarbete. De olika varianter av stöd som utvecklas och som har utvecklats, verkar ha skett i samklang med vad som visar sig behövas, efterfrågas och passa
in i Invidzonens grundidéer. Anhöriga samskapar stöd för varandra, sig själva och andra
såväl i deras närmaste omgivning som på distans.
- Läste på Invidzonens hemsida, var under missionen inne varje dag, läste
och bidrog. Om jag vill att det ska bli bättre så behöver jag delta. Började
förra missionen. Man har mycket tid och barnen somnar man känner
sig ensam och försöker finna andra i samma situation. (Hemmavarande
partner, kvinna)

Digitala verktyg

Genom att följa med i den digitala utvecklingen och använda olika digitala verktyg som
hemsida och egen app, inbjudningar till forum, blogg, Chatt, Spotify, Twitter, Facebook,
You Tube, Instagram, Podcast och vad mer som kan komma, sprids information men
framför allt bjuds in till delaktighet och deltagande. Digitala verktyg gör det möjligt
att ta del och delta var du än befinner dig geografiskt. Verksamheten är också fylld av
tillfällen med dialogiska samtal när anhörig/medmänniska samtalar med anhörig/med84

människa antingen i personliga möten eller per telefon, SKYPE eller vad som väljs som
kommunikationsform. Om en enskild anhörig vill och behöver erbjuds personliga mentorer som samtalsstödjare. Mentorerna har alla egen erfarenhet av att vara anhöriga
till soldat eller polis i utlandstjänst, har särskild utbildning i konsten att föra dialogiska
samtal och verkar mer tystnadsplikt.

Personliga mentorer – anhöriga som samtalsstödjare

Invidzonens mentornätverk har visat sig vara ett lyckat koncept där hemmavarande
anhöriga, och för den delen också soldater, kan få möjlighet att prata om relationer
och hemsituationen med någon som har varit med om liknande utveckling och/eller
händelser. Mentorer och anhöriga kan chatta, maila, telefoner eller ses personligen för
stödjande samtalat. Invidzonens mentorer arbetar ideellt. De kan göra detta för att ge
sina egna erfarenheter en ytterligare mening, lära känna sig själva och egna responser
genom andra och bli bekräftad men också för att få en samhörighet och tillhörighet,
samskapa en egen identitet i den militära kontexten – jfr. familjers olika responser i
Rapport III (Olsson, 2018c) och inte minst solidariskt bidra till att underlätta för andra
– Det var i samband med att min man åkte på ännu en insats, då skickade
jag ett mail till Cesilia som är grundaren och så började vi maila till varandra och så skrev jag att jag är [yrkesutbildningen] och så där. Då skrev
hon: – Ska du inte vara med? Vi ska ha mentorerna ska ha konferens i
Stockholm. Jag bokar en biljett så får du komma upp!
- Och sen så bara blev det så. Det är ju suveränt. Jag trodde att det var
en förening för sura gamla kärringar som satt och jämförde lidande. Det
hade jag bestämt mig för, att det, det skulle jag då inte vara med i. Jag
vill inte sätta på mig någon offerkostym. Jag är inget offer för att jag är
anhörig, det finns andra offer i det här. Men så var det ju inte alls, så jag
blev mentor. (Hemmavarande partner, kvinna)

Arrangemang och familje-, föräldra- respektive sportzonen

På Försvarsmaktens anhörigträffar på olika platser i landet, deltar Invidzonen och arrangerar också egna träffar. När jag gjorde intervjuer i studien var också Invidzonens
kör mycket aktiv. Gav tillfälle att träffas och som anhörig göra sin röst hörd på ett lite
annorlunda sätt och sprida glädje också till andra. Inom Invidzonen finns tre specialinriktade zoner som arrangerar aktiviteter och lokala träffar:
• Familjezonen är för anhöriga som är hemma med små barn och som vill
dela dina tankar och erfarenheter med andra i likande situation. På träffar,
familjehelger och familjeläger bollas idéer och tips, träffar barnen andra
barn med förälder inom det militära. En mamma som brukar delta berättar:
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- Mest för sonen för han har ju ingen häromkring som har en pappa iväg –
ingen i skolan ingen i klassen. Vi går på Familjezonens träff så att han kan
känna att det finns andra barn som också är i den här situationen. Han har
en kompis vars pappa flyger men det är inte på samma sätt som det blir när
det är borta i flera månader. Det är mest för att han ska få träffa andra barn
i liknande situation, men barnen verkar inte prata om det. Nej det gör de
inte. Det är mest vi som innan säger, att de här barnen har också föräldrar
som är borta, så han kan se att det finns andra barn. Det kan vara ganska
roligt, att göra något positivt av det och roligt för mig att träffa andra. Man
känner sig ensam så det kan bli att knyta någon ny kontakt (Hemmavarande
partner, kvinna)
• Föräldrazonen är för förälder till någon som arbetar på en insats och som
vill ha kontakt med andra föräldrar i samma situation att utbyta tankar och
erfarenheter med.
• Sportzonen är en mötesplats på webben och i sportsliga sammanhang för
hemmavarande anhöriga som vill öka sitt välbefinnande och förbättra sin
hälsa genom träning och motion. Här ges uppmuntran och förslag om hur
komma igång och hålla igång med träning och motionerande.
Den levande idéen är att anhöriga i dialog med andra anhöriga samskapar känsla av
gemenskap och trygghet som i sig samskapar stöd men också bättre förutsättningar
för och motivation till att mobilisera egen kraft och förmåga. Det blir mer stimulerande
och roligare, kanske t.o.m. lustfyllt, att ge sig iväg på utflykt med barnen, få ihop brev
och skicka paket till soldaten långt borta, och kanske mer tillåtet att prioritera sig själv
t.ex. med en egen löprunda, simtur eller egen stund på gymmet.

Hemmahjältemedaljer

Invidzonen har gått i bräschen för införandet av att också dela ut medaljer till hemmahjältar. Berättelserna om denna medalj handlar i studien om hur barn bekräftas som
de hemma-hjältar de är. Kan också ske vid en hedrande ceremoni:
- Invidzonen har ju varit väldigt viktig för att ta tillvara idéer. Kommer
många idéer från hemmavarande, inte ifrån förbanden. Sist nu var det
någon som kom på den briljanta idéen om medalj till alla hemma-hjältar
så jag beställde en. Skulle kosta 20 SEK men visade sig att det kunde förbanden sponsra med så den är gratis. Så när min man kom hem så blev
vår son inkallad till min mans chef, på kontoret, och där var det en ceremoni: ”– Du har gjort ett sånt bra jobb.” Tårarna strömmade på sonens
kind. Han var så stolt liksom, han hade fixat det. Ska liksom till någon annan som tänker ut de här smarta sakerna Det hängde ju på mammorna
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att beställa de här medaljerna och tänka ut ett sätt att överlämna dem.
Det var ju väldigt betydelsefullt men så enkelt, små enkla saker men avgörande. Ibland känner jag att förbanden är så fyrkantiga och manliga;
man ska lösa uppgiften. Så det här det lite mjuka – det är inget man tänker på men det behövs. (Hemmavarande partner, kvinna)
De må ha varit så att tanken varit att det skulle vara barnens medalj, men vid FS 24:s
medaljutdelning där Invidzonen tillhandahöll medaljer för hemmahjältarna, blev också
flera av de vuxna medaljerade av sina anhöriga som hemmahjältar. Och det är också så
att Invidzonen erbjuder medaljerna både för barn och andra anhöriga på hemsidan där
medaljerna kan beställas (liksom andra gåvor till nära och kära).

Vid behov förmedlas professionellt stöd

Men ibland går detta inte att lyckas med att förebygga och att förhindra att svårigheter växer till problem. Då kan Invidzonen lotsa vidare så att anhöriga får den hjälp de
behöver hos samarbetspartnern Soldathemsförbundet. Detta är en viktig tillgång med
tanke på att, även om socialtjänst, barnpsykiatrin och andra organ inom kommun och
landsting skulle kunna erbjuda samtalsstöd och annat stöd, så verkar det som att anhöriga föredrar att vända sig till de idéburna organisationer där det finns personer som
redan är införstådda med det militära sammanhanget:
– Det började med Invidzonen anhörigchat torsdagar. Det var en torsdag
då jag kände, det här går inte längre. Jag får ringa till en jourtelefon och
få hem honom. Då kontaktade jag Invidzonen och då sa hon: – Det låter
som du behöver hjälp nu. Vill du att jag kontaktar soldathemsförbundet?
– Javisst, gör det. Så var det en dam som ringde mig som sa det finns en
familjerådgivare: – Vill du prata med honom? Då sa jag: – Javisst, det vill
jag. Så frågade jag (soldatens namn) och han var med på det också. Så
den vägen var det. Så anhörigstödet utanför Försvarsmakten har varit jättebra. Nu är ju Soldathemsförbundet, det hör ju dit också, men just Invidzonen har varit helt fantastiska. Så var det väl det, att Försvarsmakten har
slarvat med så mycket. Vi fick inga datum och de har ändrat leave-datum
och anhörigträffar fick jag ingen inbjudan till. Det fick (soldatens namn)
ringa om. Det hade blivit någon miss och jättemånga som inte fått. Det
värsta med det var att tilliten försvann för hans arbetsgivare helt enkelt.
Då kände jag: – Om de missar sånt, vad missar de då i säkerhet och såna
saker? Det började jag att fundera på. (Ung hemmavarande partner)
Ovanstående röst kommer från en av de unga vuxna som är med om sin första mission.
Unga soldater har hemmavid ofta båda unga partners (och syskon) som riskerar vara
dåligt förberedda på vad det kan innebära att vara kvar på hemmaplan. I familjerna
kan också finnas spädbarn eller små barn, som när allt fungerar bra, kan kännas under87

lättande för den hemmavarande föräldern, men vid bekymmer ökar påfrestningarna
för de hemmavarande. Vid behov av stöd i den ensamma föräldrarollen kan både Soldathemsförbundets och Invidzonen träda in:
– Förra missionen. Sonen var sju år då. Då fick jag hjälp av en barnpsykolog. Jag stod där hemma på påsklovet och kände: – Nej, hjälp vad gör jag
nu? Men då ringde jag. Jag pratade först med min man därnere – då var
han i Afghanistan och då fick jag numret till deras psykolog som är knutet
till förbandet, och ringde henne på långfredagen. Hon var jättesur och sa
att jag störde henne. Hon sa: – Jag vet inte hur jag ska hjälpa dig, du får
be honom komma hem. Det kände jag inte som vara någon lösning och
då gick jag in på Invidzonens hemsida och inom en timme hade jag fått
kontakt med någon på Soldathemmet via mobiltelefon: – Det är ingen
fara du stör inte. Så tog det ett dygn, så ringde det upp en barnpsykolog.
Som vi pratade i telefon och mailade fram och tillbaka. Så bra och det gick
dö-snabbt och det var rätt hjälp.

I en mentors perspektiv

Invidzonens mentorer är ideellt arbetande anhöriga som stöttar andra anhöriga. I studien har jag mött flera av dem då de har varit måna om att berätta om sina erfarenhetwe både som hemmavarande anhörig och som aktiv inom Invidzonen. Nedan en
av dessa röster:
- Jag har stöttat en tjej. Hon hade inte accepterat att han åkte och det
komplicerade ju situationen mycket sen var det ju det lilla barnet som
nog kände av att hon va orolig för han sov inte och hon kände att lägenheten var upp och ner och han hade kolik och allt byggdes på och ovan
på allt var han iväg och hon bar sin oro över var han var. Det blir ju så
klart jättejobbigt. Jag är lyssnande. Det som vi från Invidzonen är att vi
kan vara medmänniskor. Jag kan förstå hennes oro. Vi hade mest mailkontakt. Vi kan inte erbjuda professionellt stöd – det finns andra som gör
det – men vi kan sätta oss in i situationen för man kan prata med sina
föräldrar, syskon eller vänner men ingen kna förstår hur det egentligen
är. Det är så speciellt det går inte att beskriva fullt ut – den känslan som
det är när man står på tågstationen och vinkar av den som man lever med
och vet att ja, vi kanske syns om 10 veckor, när han åkte iväg nu så var
det 12 veckor som vi skulle vara isär, och veta den oron, att inte veta vad
som kommer hända eller veta vad han gör om dagarna utan att man hela
tiden får små, små glimtar och det handlar hela tiden om vad som hänt
de får aldrig berätta vad som händer eller vad de ska göra det blir som
att leva i ett dubbelförhållande där man bara får vissa små utvalda bitar.
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Jag tror att jag är en väldigt god lyssnare. Jag tycker om att lyssna. Jag
har den empatiska förmågan att sätta mig in i situationen för att jag har
varit i samma situation, jag vill förstå, jag vill vända och vrida på saker
och ofta de som kontaktar oss väldigt dåligt men jag har väl aldrig mått så
där superdåligt när han varit i väg därför kan jag ge en annan aspekt på
situationen och inte se Försvarsmakten som så dåliga onda personer i det
hela. […]. Jag bekräftar och säger: – Jag förstår hur du känner. Ja, det kan
väl vem som helst säga men det blir inte lika ärligt som när det sitter en
annan anhörig på andra sidan som säger jag förstår vad du menar. För jag
har varit där. Vad som är speciellt med våra anhöriga är att vi har mycket
likartade tankar. Det är mycket samma känslor som snurrar. Jag svarade
på ett mail före jag åkte hit idag som hade frustationen att hennes kille
hade åkt ner nu och nu hade hon ett jobb som hon skulle göra medan
han var iväg och hon trodde, att hon hade planerat det så bra i tid och så
fick hon nu reda på att precis när hon ska åka iväg, så kommer han hem
på ledighet och det är en sån jättefrustration. Man kan verkligen känna
det. Man har varit ifrån varandra så länge. Så krockar det med de där
två viktiga veckorna. Hon skriver att dem på jobbet, de fattar ingenting:
– Vad är grejen? Och hennes föräldrar och vänner tycker inte att det är
så stor sak. Men jag, jag kan verkligen förstå hur hon känner det. När de
väl kommer hem vill man ju utnyttja varje sekund, man vill lite isolera sig
med den man lever med. Det funkar inte riktigt så, men man blir svartsjuk om bara han ska träffa sina vanliga kompisar, för man vill ha allt: full
tillgång och rätt till honom. Ta igen all den förlorade tiden. Det låter så
jättekonstigt. Samtidigt 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… (Ung
hemmavarande partner)

Invidzonens forum

Förutom att ställa upp som mentor, se ovan, finns det flera andra sätt att solidariskt
delta som kan leda till stöd för såväl andra som en själv inom Invidzonen. Ett sätt är
att skriva inlägg i Invidzonens forum på organisationens hemsida. Deltagandet är anonymt. Där kan anhöriga delta utan att bli igenkända, få krav på sig som t.ex. ses som
företrädande någon annan än sig själva i stunden. Här kan de som annars känner ansvar och solidaritet i relation till sin militära partner, känna sig fri att helt dela med sig
och ta för sig för egen del. Är dessutom soldaten i befälsposition kan hemmavarande
anhöriga vilja undvika att riskera att hamna i intressekonflikter, att förväntas uppträda
eller bemötas som representerande partnern, eller med sin blotta närvaro hämma
andra från att tala fritt och öppet om vad de har på hjärtat, och därför inte deltar på
anhörigträffar:
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– Internetforum började jag att skriva och delta i, när jag var föräldraledig
och gick hemma och min man var mycket borta. Där hittar jag dem som
förstår mig, för det gör ju inte mina vänner, de förstår ju inte mig, eftersom jag inte umgås med andra som åker. De frågar: – Varför ska han åka
dit, varför? Så jag diskuterar inte med mina kompisar. Det är vårat val, så
är det bara, och de flesta av mina vänner har accepterat det nu, men jag
pratar väldigt sällan om något som är jobbigt med dom. Den kontaktytan
finner jag på Invidzonen. Där pratar jag om det. Jag har ingen personlig
anknytning till de här människorna, de blir inte ledsna om jag säger en
personlig sak, liksom, utan jag kan ventilera där. Där kan jag vara anonym,
jag kan säga vad jag vill. Jag kan säga: – Fa-an jag blir tokig! Jag kan spy
ur mig när jag känner att Jag behöver det – ibland behöver jag det – bara
vara förbannad och sur och då få jag väl vara det då. För mig är det stor
skillnad. Om jag var på anhörigträff vore jag inte anonym – där är jag
chefens fru. Man är mer än en person kan man säga – ibland känner jag
mig verkligen stark och jag kan hjälpa till och stötta andra och jag mår bra
och jag har koll och det flyter på härhemma. Ibland gör det inte det – jag
får panik – var ska jag börja? Det här skiter sig, det här skiter sig – vad
ska jag göra? Fa-an, att han är borta – klart att man känner det – då finns
det någonstans, man kan gå och bara säga BLÄÄH … För gör jag det med
mina kompisar här hemma, då vill ju de hitta lösningar liksom. Plus att
det kommer tillbaka i någon annan skepnad: – Men sist så sa du…? – Jojo,
men det var ju i stundens hetta. De andra typ 360 dagarna, som jag inte
sagt något om, dem tänker du inte på nu. Då behöver man försvarar det
där som man bara har kräkts ur sig. Och det tycker jag är så skönt för det
kan jag göra på internet numera genom Invidzonen. Och svara. Hur fa-an
tänker du nu? Eller så har jag också känt. Och så en klapp på axeln eller
kom igen! Så får jag tänka igenom det. – Jaha, tänkte jag fel nu, var jag
bara förbannad eller vad var det som hände när jag kände det här? Ja,
hur var det? Då får jag stryka ett streck över det. (Hemmavarande partner, kvinna, erfaren, barn)
I ovanstående citat är den hemmavarande partner inne på hur svårt det är att tala
med de vänner som är inte är vana vid den militära kontexten och hur uppfordrande
deras reaktioner kan kännas, särskilt när de tar den anhöriga på orden och hänvisar
till dessa tidigare spontana responser. Då kan den hemmavarande ha beklagat sig i
stundens hetta. När den anhöriga sen gått vidare, kommit över vad det nu var som
tidigare var skäl till reaktioner, blir det bara mer påfrestande att påminnas om tidigare
tillkortakommande. I det egna nätverket försöker troligen medlemmarna förstå såväl
den hemmavarande partnern som soldatens och kanske flera perspektiv t.ex. berörda
barns. Diplomatiska svar eller neutral hållning håller kanske i längden bäst, men i stunden kan också dessa bli provocerade och inte alls vara det som den hemmavarande
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anhöriga vill höra, eller känner stöd av. Svaren och dialogen kanske inte blir så annorlunda i Invidzonen forum eller med den egna mentorn från Invidzonen, men kommer
från någon som själv varit med, som kan antas förstå vad det vill säga och innebära att
ha viktig person i sitt liv iväg på internationell militär insats.
Hemmavarande anhörig: – De räcker för mig att läsa på hemsidan och
känna igen sig – jobbigt att dra hela historien. Jag behöver inte 120 vänner – det räcker med två.
Soldaten: – Det låter skönt. Hemsidan som Invidzonen har, om jag går in
och läser, vi är precis likadana, då är det skönt att det är inte bara är vi.
Alla har samma upplevelser. De flesta trådarna är där, ungefär samma
sak. Det är lika skönt för mig och det kan vara för alla, att se att det är
normalt.
Hemmavarande anhörig: – Jag drömmer konstigt vissa perioder och så
var det någon som skrev det. Jag vet inte vad det är jag drömmer så konstigt om eller varför – och sen var det jättemånga som började skriva: –
Men det gör jag också. Himla bra, detta med forumet. Ibland är det svårt
att förstå att reaktioner kan hänga ihop med det här. Även om man inte
känner sig stressad så är man i praktiken i samband med insats utsatt för
en långvarig stress.
Med många som ”skriver av sig” blir det viktigt att Invidzonen och att de som är inne
i forumet, som läser och skriver, att det också finns röster som kan, vill och orkar ge
skribenter kloka, insiktsfulla och stödjande responser. Det kan kännas tillräckligt för
den som har behovet ”att skriva av sig” att ”bara” skriva av sig, men inläggen samskapar reaktioner och responser också hos läsarna. I vilken situation befinner läsaren sig
i? Vad förstärks eller slocknar känslomässigt? Å ena sidan är det viktigt att fritt kunna
skriva av sig när detta kan få en läkande och lugnande effekt. Å andra sidan kan det bli
för mycket av känslostormar, om inte samtidigt andra kommenterar, gör inlägg som
väger upp vad som skrivits och framför allt ger ledtrådar till nyorientering.
– Första två månaderna tyckte jag det var ganska jobbiga. Man hade hört
så mycket och hur det skulle vara. För mig var det inte riktigt bra att höra
så mycket. Jag var inne på Invidzonen. Och lyssnade på anhörigträffen.
Jag fick i mig en förväntan om att det skulle vara besvärligt. Och så var
det jul och mina föräldrar kom ner så det gick ganska bra. Men SEN blev
det jättejobbigt. Sen blev jag hembjuden till två kollegor till min man som
var på FS 20 och fick träffa dem en lördagskväll. Det var det som gav mig
mest för de pratade på ett helt annat sätt. De kunde pratat om livet därnere, vad som vad jobbigt för dom och vad som var roligt. Och likadant
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deras fruar. Dom hade viss erfarenhet – de är i min ålder alltså lite äldre.
De som skriver på Invidzonens forum, de är i 20-25 års åldern, en ålder
där man kanske inte har så mycket erfarenheten av att vara ensamma så
mycket. Jag minns, jag var likadan när jag var i den åldern. När han var
iväg de första gångerna – då var jag jättesur. Så det har med erfarenhet
och ålder att göra. För gick jag in på Invidzonens sida, så blev jag än mer
deprimerad för där var ju folk som behövde skriva av sig. Det var bra för
dom, men för mig blev det för jobbigt.
Invidzonen handlar om anhöriga som ger stöd och skapar stöd för och åt anhöriga och
forumet är ett centralt verktyg där alla som vill kan delta.
- Jag tittar i forumet, svarar och skriver också före han åkte när de gick
utbildning. Varit med några perioder. Jobbigt precis när de åker och sen
är det ensamt och sen ordnar det till sig. Sen är det tyst en period sen är
det aktivt igen precis innan de kommer hem och sen kommer de hem.
Man känner igen de olika stadierna. (Hemmavarande anhörig)
Periodvis har forumet färre inlägg och bli viktigt vid de övergångar som insatscyklerna
innebär – se Rapport III (Olsson, 2018c) och särskilt inför och vid avfärd som upprepas
i samband med perioderna av leave:
- Den perioden efter första leaven var jättejobbig. Jag mådde jättedåligt.
Jag kunde inte prata med honom. Och han hörde inte av sig tillräckligt.
Jag tyckte inte jag kunde ställa krav på honom att höra av sig mer. Kan
man verkligen ställa det kravet, undrade jag. – Det är klart du kan, sa min
mentor. Då i början, innan han åkte och sen efter, kände jag att jag dagligen behövde prata mycket. Jag pratar fortfarande med henne då och då.
Och jag pratar mer och mer med min mamma. Vi står varandra nära. Det
var väldigt naturligt. Så har jag kontakt med andra soldatfruar. Men nu
när insatsen snart är slut, nu pratar vi. Nu kan vi prata. Vi gör ju det här
tillsammans. Nu lägger han tid på oss. Att han ringer och skickar mail är
för oss. Annars skulle det inte funka. Vi pratade och det har blivit mycket
bättre. Annars skulle det inte hålla. (Hemmavarande partner, ung kvinna)
Att kommunikationen fungerar gör att känslomässig närhet kan hållas levande också
på distans – se Rapport II (Olsson, 2018b).
– Under insatsen blev det ju jobbigare längre fram när det var så tjafsigt
och när han gnällde så mycket per telefon. Så det var jobbigt. Han hade
velat komma ut mer. Vad skulle jag göra? Jag läste på Invidzonen och
läste om det var någon annan som var i en liknade situation men det var
ingen som jag kände igen mig i. (Hemmavarande anhörig, ung kvinna)
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Även om ovanstående hemmavarande anhörig inte lyckades finna på forumet någon
som just då kände igen sig i att soldaten från insatsområdet vänder sig till nära och kära
därhemma för att prata om besvikelser och beklaga sig eftersom det känts tryggt att
prata av sig hos partnern, så är denna erfarenhet ingalunda sällsynt – se fler exempel
i Rapport II (Olsson, 2018b). Erfarna utlandsveteraner berättar om den press och förväntan som soldater bär på att komma ut i insatsområdet och få erfarenhet av stridssituationer och att frustrationen kan växa sig stor när ”inget händer” eller, som i slutet
av svenska förbands aktioner i Afghanistan, uppgiften var att överlämna till afghanska
styrkor att ta vid, inte främst agera själv. Hemmavarande anhöriga hamnar i en paradoxal situation; att lyssna på och söka förstå den egna soldatens frustation samtidigt
som de hemmavarande är evigt tacksamma för att inte soldaterna hamnat i strid eller
i andra faror.

Reflektioner och slutsatser

Efter att jag under åren 2011 – 2018 kontinuerligt har följt Invidzonens olika aktiviteter på organisationens hemsida, studerat vad som delgivit på hemsidans forum och
vid flera tillfällen deltagit i arrangemang eller träffat representanter från Invidzonen,
inklusive organisationens mentorer och organisationens grundare Cesilia Karlsson Kabaca (se ovan). Dessutom har jag tagit del av och analyserat denna studies deltagares
berättelser om Invidzonen, varefter jag sammanfattar och drar slutsatsen att
1. Invidzonen bygger på idéer om dialog och utgör dialogiskt samarbete.
2. Samtal, samarbete och utvecklingsarbetet sker med varsamhet och lyhördhet för varandras reaktioner och responser när det gäller behov, kapacitet,
intressen och förmåga.
3. Invidzonen erbjuder flera sätt att samskapa anhörigstöd och få stöd i olika
former. Erbjudandet om att bli en del i och bidra till det militära sammanhanget är mycket viktigt för de familjer som i sina responser på insatsdeltagande väljer att engagera sig, lära känna det militära systemet och bidra på
olika sätt (se om familjers olika responser i Rapport III).
Den del av Invidzonen som i denna studies deltagare berättat om och jag själv rört mig
i, har handlat om de anhöriga som har koppling till Försvarsmakten. Liten insyn i hur
det kan vara att ha anhörig som är polis som är iväg i Afghanistan, har jag fått genom
att vara med på ett hörn när Ulrika skrev sin bok ”360 dagar med Afghanistan – före,
under och efter insats” om när hennes man var ute på enskilt uppdrag som polis i nästan ett år, därav namnet, och samtidigt som Ulrika skrev dagbok gjorde också hennes
man det, de dagar när det blev möjligt (Jonasson-Borggren, 2016). Paret förde dialog
med varandra både under pågående insats, när dagböckerna skrevs, och när manuset
växte fram. Jag skrev förord till boken och lyfte fram makarnas dialogiska samarbete.
93

I dialogiskt samspel och samarbete svarar vi spontant och levande på varandras responser. Samtalet flyter på som av sig självt, som i en elegant pardans där nästa steg
sitter rätt utan att vi behöver tänka på hur och vad som ska göras i nästa stund eller
takt. Det blir som mitt i cykelklungan/peloton där cyklisterna slappnar av och följer
med i den gemensamma förenande rörelsen – då går det fort utan att den enskilda cyklisten, utom de längst fram som drar och tar vind, behöver anstränga sig särskilt mycket, i alla fall inte i förhållande till om hen kört ensam samma väg (se Olsson,
2014b).
Det dialogiska samspelet ökar såväl upplevd kvalitet som gör att deltagarna känner
och är sedda, hörda och medskapande. Men inget av detta sker utan förberedelser och
träning och åter träning i lyhördhet, lyssnande och ömsesidig anpassning till varandras
responser och inte nog med det, till andra och annat i omgivningen (t.ex. musiken, andra danspar, golvytan – väderleken, trafiken, väglaget).
4. Invidzonen verkar ha tränat och ha en ledning lyhörd och öppen för att lyssna på responser, att utvecklas och utvecklas i lagom takt upprepande ”vi är
inte till för vår egen skull utan…” och ledorden ”för anhöriga av anhöriga”
5. Invidzonen har en verksamhet som bekräftas motsvara skilda behov hos
hemmavarande partners särskilt flickvänners, sambos och fruars, men
hemmavarande män känner inte igen sig i sammanhanget, möjligen som
förälder.
6. Barns och föräldrars behov, önskningar och kapacitet uppmärksammas och tas alltmer tillvara vid och i arrangemang.
Barnen kan göra att såväl mammor som pappor, liksom far- och morföräldrar (se nedan), tar del av Invidzonens utbud, men mer skulle behöva göras:
- Pappor är också viktiga. De är väldigt engagerade och kommer ju alltid på
anhörigträffar, men jag tror att männen glöms bort. Den biten är definitivt
eftersatt – inte bortglömd men eftersatt. Normen är att det är mannen som
far iväg och kvinnan som stannar hemma så tror jag att det handlar om detta
med manligt och kvinnligt. Män ska inte sakna, längta, gnälla …
Vi är alltför vana att tänka mamma, pappa och barn. Det kan finnas barn med två mammor respektive pappor och samkönade äktenskap/parrelationer. Det finns en intresseförening och stödorganisation för HBT-personer inom Försvarsmakten (HBT i Försvaret
- HoF, 2019). Av vad jag kan läsa ut av stadgar och övrig presentation av HBT-förening
så omfattar denna inte anhörigfrågorna, varför jag här föreslår Invidzonen att undersöka intresse och behov av att också närma sig dessa familjer, lära mer om HBTQ och
eventuellt samarbete med HBT. Jag är samtidigt införstådd med Invidzonens dialogiska
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utvecklingsanda, se ovan, så ovanstående behöver växa fram i liknande samspel, inte
bara för att en extern forskare gör påpekanden.
Familjezonens aktiviteter är mycket uppskattade – bland dem som deltagit. För att
delta krävs att familjerna bor i närheten av de orter eller kan resa till de orter, där arrangemangen hålls. Familjeläger erbjuder helgaktiviteter förlagda till kursgårdar på
vackra platser som verkar väl värda att åka också långt till, för familjer som har råd.
Kan kanske vara möjligt att få ekonomiskt stöd av Veteranförbundets Kamrathjälp till
familjehelg? (se nästa avsnitt om Veteranförbundet Fredsbaskrarna)
Genom internet och genom att mentorer och volontärer finns spridda geografiskt över
landet, plus att Invidzonens representanter är rörliga, deltar i anhörigträffar och andra
träffar över hela landet, är Invidzonen en riksomfattande organisation som också når
ut i världen till de olika insatsområdenas anhöriga. T.ex. chattade soldater i Afghanistan med anhöriga i Sverige på Invidzonens hemsida under FS 24.
Som enda av Försvarsmaktens samarbetspartners uppmärksammar Invidzonen också
soldaterna som anhöriga till sina anhöriga dvs. är redo att ge stöd också till soldaterna
i insatsområdena i relation till sina hemmavarande anhöriga.
7. Invidzonen ger stöd till soldater som anhöriga i relation till sina hemmavarande anhöriga.
Invidzonen välkomnar alla som identifierar sig som anhöriga och har särskilt också vänt
sig till föräldrar till soldater. I särskilt kapitel nedan redovisas vad som i studien kommit fram inom perspektivet förälder till soldat och soldater. De som deltagit i studien
är mycket engagerade och deltagande i sin sons eller dotters internationella militära
insats. Ingen av dem har berättat om att de varit i kontakt med Föräldrazonen (var då
under uppbyggnad) men de var alla välbekanta med Invidzonen som de hört om och
träffat vid bl.a. Försvarsmaktens anhörigträffar. De som bott i närheten av aktiviteter
som Familjezonen arrangerat, kan ha följt med barnbarn dit. En pappa till soldat och
farfar till soldatens barn berättar:
- Vi har haft ett kort uppe med Anna och alla barnen. Deras mamma har
varit mycket med Invidzonen. De har varit fantastiska i Invidzonen och hon
har stort stöd av dem. Nu kunde hon inte, så då följde vi med. Det var första
gången för oss.
Anna, som nämns ovan, är Anna Nybling är Invidzonens projektledare för Familjezonen.
8. Zonerna skulle kunna behöva kompletteras med en grupp, nämligen soldaters syskon, se nedan avsnitt om syskonens perspektiv.
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Syskonen riskerar såväl bli förbisedda av soldaten som av och i Försvarsmaktens anhörigstöd trots att de i allra högsta grad verkar känna sig berörda, ställer upp och behövs
på hemmafronten (se nedan avsnitt om syskonperspektivet).
Alla ovannämnda perspektiv syns och hörs på Invidzonens forum. Jag har följt forumet
länge och sparat flera representativa och målande inlägg genom åren. I skrivande
stund väljer jag här att citera ett alldeles färskt inlägg (2019-03-25) på forumet just
från en lillebror:
- Jag har länge varit inställd på att min bror ska på utlandstjänst. De har gått
relativt bra, och efter info-dagen kändes de ändå bättre. Men... Just nu pågår en stor övning. En övning. Där de idag framkom att en avlidit. Och då
släppte den där spärren jag psykiskt satt på mig själv. Hela vägen på väg till
jobbet (7 mil) har jag bara stor grinat varje gång jag sett ett militärfordon.
Är de bara jag som är så blödig? Hur gör man ens för att inte ta åt sig av
såna här händelser? Hur ska jag kunna fortsätta tänka positivt om den
här utlandstjänsten?
En mentor svarade föredömligt samma dag:
– Du är långt ifrån ensam att känna sorgsenhet över nattens olycka. Jag
har varit i din situation. Några år sedan, en stor övning där en soldat
förolyckades i en övning min man deltog i, ett tag senare var det dags
för min man att åka utomlands. Kanske först då som jag förstod att vissa
yrken innebär mer risker än andra. Att min mans yrkesval är mer riskfyllt
än mitt.
Många och långa samtal följde och jag fann tryggheten i att de är ett
sammansvetsat gäng kollegor som åker iväg. De och jag vet att de är vältränade och fokuserade på sin uppgift. Att de oftast ser fram emot sin
insats. Det gjorde mig tryggare.
Men oron finns där, alltid, både vad gäller övning och skarp insats.
Hoppas du kan prata med din bror om din oro, och att ni tillsammans kan
hitta sätt att stötta varandra
Forumet har särskilt lyfts av deltagarna i studien som en tillgång, vilket ovanstående
exempel också visar. Brodern formulerar och uttrycker sin oro och får ett innerligt och
deltagande svar av en mentor som avslutas med ett hoppfullt råd.
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Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna är en organisation för och av soldater och veteraner (Svenska Veteranförbundet Fredsbaskrarna, 2018b). Förbundet arbetar för att
behålla och utveckla den kamratskap som skapats under insatserna. Fredsbaskrarna
erbjuder samtalsstöd från kamratstödjare till anhöriga och veteraner, träffar och ger
ut tidningen Fredsbaskern som nu verkar var på väg att byta namn till Veteranen (Göransson, 2018).
– Jag visste inte om Fredsbaskrana när jag var på praktik på sjukhuset. I
och med att jag är gruppsjukvårdare så ingår det en sådan praktik om tre
veckor och då fick jag praktikplats på akuten och där jobbar veteraner
som berättade att de har träffplats. De träffas och äter en bit mat och
pratar och det var väl då jag tänkte att sådan träffar vill jag också delta i.
[…] Vi 15-30 stycken som träffas varje gång och vi är väl 50-60 namn som
har kommit dit men som inte kommer varje gång. Kommer nya ansikten
varje gång. Det är veteraner som varit på utlandstjänst. Även brandmän
och poliser är ju välkomna. Den yngste är 20 år, den äldste är 84. (Utlandsveteran, man)
Liksom Soldathemsförbundets lokala soldathem och föreningar är lokalföreningarna
inom Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna inriktat på att ge stöd till soldater och
veteraner men är också berett att ställa upp för anhöriga till soldaterna och veteranerna. Förbundet har utbildat flera kamratstödjare, själva utlandsveteraner, redo att
bemanna förbundets stödtelefon och samtala med såväl utlandsveteranen som dennes anhöriga.
Dessutom finns kamrathjälpen genom Gula Bandet. Det gula bandet är en internationell symbol för veteraner och utlandssoldater, som genom tiderna också använts för
krigsfångar, andra interner och av anhöriga till soldater i krig. I Sverige är symbolen
varumärktregistrerad av Sveriges Veteranförbund hos Patent- och registreringsverket.
(Fredsbaskern, 2019)
Genom att sälja Gula bandet-pins, ta emot ekonomiska gåvor från företag och enskilda,
kan förbundet ge ekonomiskt stöd till veteraner och deras anhöriga (partner, barn eller
förälder till veteran) för att täcka kostnader för konsekvenser av genomförd utlandstjänst som inte täcks av andra och som veteraner eller veteranens anhöriga själva inte
har råd med. Stödet går t.ex. till resor för specialistvård, hjälpmedel, rekreationsresor
till insatsområden där man tidigare tjänstgjort samt ekonomiskt stöd vid svårigheter.
Gula bandet stödjer också återträffar för förband, pluton eller grupp liksom kamratstödjare, som förbundet utbildar särskilt, när dessa håller föredrag eller deltar på annat sätt ”i tjänst”. Dessutom ges stöd till forskning inom veteranområdet på magister/
master eller doktorandnivå. (Gula Bandet, 2018)
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Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna bjuder också in veteranernas familjer, som
senast en veteranfamiljehelg på High Chaparral där nära 200 personer, barn och vuxna
deltog (Ramnerup, 2018).
Ovanstående, att Fredsbaskrarnas stöd också vid behov kan omfatta utlandsveteranens anhöriga, kan behöva påminnas om när anhöriga inte fullt ut ser värdet av att soldaten/utlandsveteranen deltar i förbundets arrangemang. Ambivalens kan bli stor för
berörda hemmavarande anhöriga när det gäller soldatens/veteranens engagemang
och deltagande i Veteranförbundet Fredsbaskrarnas arrangemang, inklusive veteranmarschen, ”ovanpå” att insatsdeltagande och att Försvarsmakten dominerar tillvaron
därhemma. ”Alla” konkurrerar om utlandsveteranens/soldatens tid och uppmärksamhet. Samtidigt bör anhöriga informeras om att deras anhörige, soldaten, kan behöva
prata också med andra än familjen och särskilt med andra i sin militär enhet efter
insats. Detta kan förstärka och förbättra såväl soldatens återvändande in i familjen
som reintegration i samhälle – snarare tvärtom än som ibland påstås (Hinojosa och
Hinojosa, 2011).
– Jag har ju stöttat dig för jag vet ju att Fredsbaskrarna gör skillnad både
för dig själv och andra. Sen är du tidsoptimist och du ger dig in i för mycket. Vi är lite lika i detta, att vi vill vara med i allt. Men du ska ju åka iväg
snart. Jag kan bli väldigt frustrerad både på ditt yrke och detta med Fredsbaskrarna. Jag får bita mig själv i tungan ibland för jag tycker ju att du gör
en massa bra saker […] Detta måste man ha med i beräkningen när man
delar tillvaron med någon i Försvarsmakten, oavsett om man är man eller
kvinna. Försvarsmakten är alltid med – utgör alltid en stor del av förhållandet – vi två och så är Försvarsmakten med hela tiden. (Hemmavarande
partner, sagt till sin partner/soldaten)
Konkurrensen om soldatens tid och uppmärksamhet blir större när ny insats är på
gång, som i ovan citat, eller insats nyligen genomförts. Mycket i relationer och familjers samspel rubbas och omvärderas i samband med genomförande av insatser. Med
tanke på hur många som varit ute på mission genom åren, se nedan, och som är medlemmar i Veteranförbundet Fredsbaskrarna, finns det anledning att utgå från att de
flesta av medlemmarna har sina insatser bakom sig.
Sammanlagda siffror på hur många svenska soldater som under åren har deltagit i militära insatser har varierat. Nu kan Försvarsmakten redovisa säkra siffor på hur många
som deltagit och antal befattningar (Sandwall och Larsson, 2018):
• 67 560 individer varav 3 563 kvinnor och 63 997 män
• 54 158 lever varav den äldsta är 103 år.
• 114 551 befattningar
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Utlandsveteranerna inom Veteranförbundet Fredsbaskrarna är, som uttrycks i ovan
citat ur en utlandsveterans berättelse i studien, i alla åldrar, men synen på förbundet
och veteranträffarna domineras av äldre herrar.
– Jag tänker på veteranträffarna. Flera har varit med i Kongo eller på Cypern, ja, för länge sen och de åkte på de missionerna och jobbade sen
inte kvar. De finns alltid med, 50 år senare. (Utlandsveteran)
I en studie i Skåne där Fredsbaskrarnas möten besökts och analyserats, noterades att
även om deltagarna kunde vara i olika åldrar dominerade de äldre utlandsveteranernas berättelser och erfarenheter som föredrag- och samtalsämne medan de yngre
och deras färskare berättelser om senare internationella insatser och hur det i nu-tid
att återvända till Sverige, inte får ta eller tar plats. Ännu mindre hörs kvinnornas röster. Deras perspektiv som soldater och vad det innebär för dem att delta i insatser, att
återvända hem som utlandsveteraner bjuds inte in att ta del av. Dominerar gör egna
berättelser, foton och filmer om äldre tiders insatser och att bekräfta vi-känslan och
återskapa den kollektiva identiteten i relation till andra och till Försvarsmakten (Esseveld, 2014)

Äldre tiders brist på stöd och erkännande kompenseras?

Bakgrunden till de äldre veteranernas nuvarande behov att höras och bli sedda kan
handla om hur de historiskt blivit bemötta eller snarare inte vare sig blivit omhändertagna när de återvände från utlandsmissioner eller erbjudits förebyggande insatser
och vård de kan ha behövt efteråt. Ännu mindre har deras anhöriga uppmärksammats
eller fått stöd. Det kan snarare antas att hemmavarande anhöriga och de personer
som senare tillkommit i veteranernas liv, blivit de personer som givit stöd och fått ta
konsekvenserna av utlandsveteranernas eventuella ohälsa. Jag minns den socialarbetare som när denna studie ännu var i sin linda, som utbrast när jag nämnde att studien
skulle kunna bli aktuell:
- Ja, du måste göra den studien. Jag brukar inte berätta, men jag är uppvuxen med en pappa som var i Kongo och det har präglat hela min uppväxt – ja, hela mitt liv. Han mådde inte bra…
Många av dem som åkte på FN-uppdrag under 1950- och 1960-talet hann med något
slags kombination av Gaza och Kongo, Kongo och Cypern eller Gaza och Cypern (Försvarsmakten, 2019a). Kongo i början av 1960-talet är sannolikt den FN-operation som
rönt mest uppmärksamhet i media och etsats ig fast i folks minne också för att den
svenske FN:s generalsekreteraren Dag Hammarskjölds död när hand plan blev nedskjutet 17 september 1961 (Lunge, 2019). Under den blodiga konflikten i Kongo 1960–64
sattes över 6 000 svenska soldater in för att genomdriva FN:s vilja och striderna blev
periodvis mycket hårda varvid 19 svenskar dödades (Ericson Wolke, 2019). Under perioden 1964 – 2012 var sen ca. 23 000 svenska soldater tjänstgörande på Cypern, ca.
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10 800 i forna Jugoslavien, ca. 10 000 i Kosovo och ca. 9 000 i Libanon (Thisner och
Garpenhag, 2016).
Under större delen av dessa perioder saknades rutiner och åtgärder för att förebygga
och behandla psykisk ohälsa bland insatspersonalen. På plats var det framför allt förbandets präst, läkare och sjukvårdspersonal som förväntades bistå. Hemma i Sverige
väntade vid hemkomsten inget annat än en kroppslig läkarundersökning, avrustning
och hemfärd. Det var först under 1990-talet som en nyordning började anas men först
under början av 2000-talet har Försvarsmakten på allvar byggt upp hemkomstprogram med systematiska rutiner för att hantera och förebygga psykisk ohälsa inklusive
återträffar och uppföljning av soldaternas mående. När veteranpolitiken utreddes under början av 2000-talet utreddes också frågan om behovet av anhörigstöd. Tidigare
vidtogs endast åtgärder på direkt förekommen anledning dvs. anhöriga informerades
med anledning av soldats skador, sjukdomar eller dödsfall eller efter att de anhöriga
själva tagit kontakt. (Thisner och Garpenhag, 2016).

Intresse- och påtryckargrupp med kollektiv

De äldre utlandsveteranerna har varit med om ovannämnda förhållanden och utveckling. Troligen har de också som medlemmar i Fredsbaskrarna (tidigare kamratföreningen Batalonjen) sedan 80-talet när organisationen tillskapades (se Lunge, 2014), varit med om att driva fram förbättringar för veteraner och deras familjer. Veteranerna
samlades och samlas såväl för att bevaka och driva gemensamma intressen som grupp
men också för att ge varandra stöd och erkännande som individer. Här kan sägas att
det kollektiva minnet av att vara soldat, delta i insatser och att leva som utlandsveteran i Sverige blir till både kollektiv identitet pch personlig identitet.
Kollektivt minne kan ses som hågkomst av händelser som en grupp delar och som blir
av central betydelse för gruppmedlemmarnas sociala identitet (Roediger III och Abel,
2015). Medlemmarna, veteranerna, delar med sig av sina egna skildringar av händelser
och upplevelser, berättelser som bygger upp och upprätthåller såväl sina individuella
identiteter som den kollektiva identiteten – veteranen.
Dessa narrativa identiteter existerar tillsammans med det kollektiva minnet som hålls
levande genom återberättande, att berätta om särskilda livserfarenheter med tonvikt
på vissa händelser och vissa erfarenheter tillsammans historiska detaljer i rådande kulturella sammanhang (Taussig, 2017). Det kollektiva minnet blir till ett kulturellt manus
som guidar de individuella berättelserna samtidigt som veteranernas kollektiva minne
förstärks (Taussig, 2017).
I den sociala värld vi lever i, samskapar vi gamla och nya berättelser om oss själva,
händelser vi varit med om liksom om vad vi hoppas på i framtiden (Lang och McAdam,
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1997, Hall, 1997). Våra narrativa identiteter byggs upp av dessa berättelser (narrativer)
liksom av vad som hörs, syns, skapas och berättas om oss. Handlar om hur och vad vi
avslöjar och vilka berättelser vi väljer att hålla levande. I användningen av sociala medier blir det än tydligare att vi både kan skapa den egna identiteten och ska ny identitet
genom att välja att berätta valda delar av oss själva eller helt nya. Våra identiteter blir
det vi berättar/skriver om oss själva och vad andra berättar. Att hålla minnen vid liv är
att bevara och hålla sina livsberättelser levande. Genom åren kan de ha förändrats genom att vi föredrar vissa delar av redogörelserna, att vi glömmer eller är med om något
som lär oss att se med nya ögon på gamla berättelser eller delar därav. Vi tenderar inte
komma ihåg vardagens välfungerande lunk utan det är det som sticker ut, på gott och
ont, som vi kommer ihåg. När den normala tillvaron plötsligt drabbas och förändras
av något som verkligen berör oss, rubbar oss, det minns vi och berättar om gång på
gång. Stora, allvarliga händelser biter sig fast fastän vi kanske allra helst vill slippa dem,
släppa taget. För att förändra våra berättelser och få ny relation till dem, behöver vi
uppmuntras eller utmanas till att utforska och ompröva de gamla versionerna av berättelserna, lyssna med nya infallsvinklar, studera dem med andra(s) perspektiv och skapa
nya versioner, nya berättelser. Det är vad vi kan behöva är att få inspiration till i samtal
med personer som är beredda att lyssna, ställa frågor och medverka i nyskapande.
Sett ur detta perspektiv kan det bli vanskligt om utlandsveteranen gång på gång söker
sig tillbaka till soldatkamrater och lokalföreningarna inom Veteranförbundet, för att
hålla kvar de gamla berättelserna och den status dessa ger, se nedan. Det finns risker
med att vårda det kollektiva minnet om det upphäver det historiska medvetandet, att
man vill behålla de gamla berättelserna eftersom det känns som om de fortfarande var
gällande och/eller viktiga att behålla. Det senare kan motiveras av en vilja att behålla
heroiska och mytiska element i det kollektiva minnet och undvika eller minimerar negativa och motsägande uppgifter (Roediger III och Abel, 2015). Samtidigt kan dessa
motiv vara viktiga att respektera. Alltför utmanande förändringar kan kännas som ifrågasättande och riskera skapa otrygghet och förvirring, vilket ingen är betjänt av. Däremot är det en framgång om alla medlemmar känner sig sedda och kan göra sig hörda.
Att lyssna till de yngre utlandsveteranernas erfarenheter från senare insatser och lära
av kvinnliga soldaters berättelser, jämföra med egna erfarenheter och berättelser, kan
bli berikande för alla och leda till förändringar i tolkningarna av egna berättelser och
rent av förändra såväl den egna identitet som veteran som den kollektiva identiteten.

Ingen annan som vill lyssna, eller?

Ett starkt skäl till att träffa kollegor och andra utlandsveteraner är att utlandsveteraner har erfarenhet av att personer i deras omgivning inte visar intresse för eller tappat
intresse för att lyssna på deras berättelser om vad de varit med om. Det finns också
tidigare forskning som kommit fram till att veteraner tystas eller känner att de blir
lyssnade till (Calhoun, 2011). Dessa dominerande berättelser som också riskera att
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utlandsveteraner missar att berätta för dem som verkligen hade varit beredda att ta
del av deras erfarenheter.
I studien har deltagarna, såväl militärpersonal som deras anhöriga, visat att de är goda
berättare. Om detta är vanlig talang hos soldater och deras anhöriga kan jag inte uttala mig om annat än om deltagarna i denna studie, men om så vore är det en viktig
tillgång för att lyckas med att dela med sig av sina erfarenheter, vardagen och tillvaron både på distans och när familjerna återförenas. Soldater/Utlandsveteraner verkar
berätta mycket till sina partners, men har också anledning till att gallra i vad de säger,
inte minst därför mycket är under sekretess, men också för att skydda anhöriga från att
veta för mycket, påverkas och oroas (jfr Chapin, 2009). Dessutom, soldaten vill kunna
bestämma själv om hen ska återvända ut på insats igen, och hen kan därför ha anledning av att avstå från vissa skrämmande berättelser för att inte öka anhörigas oro och
ängslan inför nästa insats.
Utlandsveteranen har varit med om och agerat som soldat i helt andra sammanhang
än den och de villkor, också moraliska, som gäller hemmavid. Berättelser om dödande
för att försvara andras och eget liv, kan te sig helt annorlunda hemmavid och göra att
hemmavarande ser på sin soldat med nya ögon. Detta skildras väl tillsammans med så
mycket annat viktigt för soldat, veteraner och deras familjer i den norska TV-serien
Nobel (Nobel – fred for enhver pris), som jag förövrigt rekommenderar eftersom den
tar upp så många aspekter som kommit upp också i denna studie i perspektivet soldat/
utlandsveteran och anhörig liksom perspektivet hemmavarande partner, barn och förälder till soldat, om massmedia och omgivningens reaktioner, om att insatsen inte är
slut ”bara” för att soldaten kommit tillbaka till hemlandet. Vid ett tillfälle avslöjar huvudpersonen för sin hustru, att han skjutit ett barn som närmade sig med ett bombbälte på sig. Med avsky tar hon avstånd från honom. Hans soldatkamrater kommenterar: – Vad det nödvändigt, att du berättade? Det finns som en tyst överenskommelse
om vad som behöver stanna bland de ”närmaste” soldatkamraterna och inte delas
med ”utomstående”; att inte riskera relationer och skona de närmaste därhemma.
De behöver inte bli varse om de stridshandlingar de genomfört och kan heller inte
förväntas förstå hur den person de lever tillsammans med, behöver och kan fungera i
skarpa lägen i stridssituationer och terrorsammanhang. Samtidigt kan närmaste anhöriga behöva ta del av utvalda delar för att få en chans att åtminstone delvis förstå och
kunna sätta sig in i vad soldat varit utsatt för och kunna hantera vad som kan uppstå
därhemma hos soldaten som reaktioner på vad hen har varit med om.

Utlandsveteran och kvinna – välkomna?!

Att skapa forum och välkomna också de kvinnliga utlandsveteranerna såväl som de
yngre utlandsveteranerna, är viktiga utvecklingsfrågor för Svenska Veteranförbundet
Fredsbaskrarna. Allt fler unga män och kvinnor rekryteras till Försvarsmakten. Efter
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utlandsmission riskerar kvinnliga utlandsveteraner möta mer negativa reaktioner än
män (Beder et al., 2011), och liksom andra hemkommande utlandsveteraner, riskerar
kvinnorna att hamna som i ett vakuum mellan det militära och det civila, känna sig
ensamma och främmande inför för familj och vänner. En av de kvinnliga soldaterna
som deltog i studien, berättade om hur hon under insatsen mest känt gemenskap
med sina närmaste arbetskamrater, som alla var män. De var mycket ute på uppdrag
och det blev inte så att hon över huvud taget umgicks med eller lärde känna de andra
kvinnorna i förbandet. Det ångrar hon efteråt. Efter hemkomsten var alla de manliga
arbetskamraterna tillbaka i sina familjer och relationer hemmavid. Nu räknades hon
inte längre med ”i gänget” bland grabbarna. Nu önskar hon, att hon lärt känna de andra kvinnorna i förbandet, och kunnat hålla kontakten med åtminstone några inom
förbandet. Nu känner hon sig helt utanför det gamla gänget och kamratskapet.

Kort bakgrund och orientering om kvinnor i fält

1325 är namnet på en resolution som beslutades av FN:s säkerhetsråd år 2000. I dagsläget finns det sju efterföljande resolutioner som behandlar samma ämne. Tillsammans utgör de åtta resolutionerna den internationella agendan för kvinnor, fred och
säkerhet. Resolutionen uppmärksammar kvinnors roll i arbetet kring fred och säkerhet
och syftar till att öka kvinnors deltagande i arbetet för fred och säkerhet samt att stärka skyddet för kvinnor och flickor i konfliktsituationer inklusive sexuellt våld i väpnade
konflikter. (United Nations, 2000)
Svenska regeringen har omsatt resolutionen i en handlingsplan (Regeringskansliet,
2016). De myndigheter som utpekas som genomförare av den nationella handlingsplanen är statliga myndigheter som utbildar eller skickar personal till internationella
insatser eller bedriver forskning inom aktuella verksamheter. Bland annat förväntas
Försvarsmakten:
Bidra till att kvinnor inkluderas och att kvinnors erfarenheter tillvaratas vid
utformning av mekanismer och system för tidig konfliktförvarning och vid
konfliktanalyser, samt verka för att genusperspektiv inkluderas i insatser
som syftar till att motverka och förebygga konflikt, radikalisering och våldsbejakande extremism. (Regeringskansliet, 2016 s. 11)
Säkerställa att utsänd personal till fredsfrämjande insatser och krishanteringsinsatser har kunskap om agendan för kvinnor, fred och säkerhet och att
utbildningen är anpassad för det specifika uppdraget. (Regeringskansliet,
2016 s. 15)
Verka för att nå en jämnare könsfördelning och i de fall det är tillämpligt öka
andelen kvinnor som sänds ut av Sverige till fredsfrämjande insatser och
civila krishanteringsinsatser. (Regeringskansliet, 2016 s. 15)
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Av Försvarsmaktens personal var 2016 bemanningsläget bland kontinuerligt tjänstgörande inom Försvarsmakten 20 087 personer varav 17 % var kvinnor och 83 % män.
Bland officerare och reservofficerare var 7 % kvinnor och 93 % män medan 10 % var
kvinnor och 90 % män bland GSS personal (gruppbefäl, soldater och sjömän). Bland
civila arbetstagare var andelen kvinnor störts 62 % och 38 % män. (Försvarsmakten,
2017c)
Andelen rekryter som är kvinnor har ökat med drygt 2 procentenheter från 13,4 procent 2017/18 till 15,5 procent 2018/19. En fortsatt ökning av antalet värnpliktiga som
är kvinnor ska eftersträvas för att uppnå måltalet om 20 procent 2020 för soldat- och
sjömanskategorierna samt för officersutbildningarna framöver. (Försvarsmakten,
2018c)
Den 2 mars 2017 bestämde regeringen att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt (Regeringen, 2017). Skyldigheten gäller från
och med den 1 juli 2017. Sverige nu har ett system som kombinerar frivillighet med
plikt där både kvinnor och män kommer att kallas in till mönstring och kan bli uttagna
att fullgöra grundutbildning med värnplikt. Totalförsvarsplikten gäller lika för kvinnor
och män efter ett riksdagsbeslut från 2010. Skyldigheten att genomgå mönstring gäller från 1 juli 2017 och skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller från och med den 1 januari 2018. Försvarsmakten ska planera för att genomföra
grundutbildning med värnplikt för minst 4 000 personer per år 2018 och 2019. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedömer att det krävs cirka tre prövningar för att
få ut en individ som ska skrivas in till grundutbildning. Det betyder att ungefär 13 000
personer per år kommer att prövas.(SOU 2016:63, 2016)
Kvinnor har länge arbetat inom krigsmakten. På grund av arméernas ökade storlek och
krigens tilltagande längd nådde kvinnor, och för den delen också barns, deltagande
kulmen under 1600-talet. Soldaternas hustrur sökte försörjning och familjegemenskap
medan arméerna behövde folk som skötte tvätt, underhåll och matberedning. Under
1800-talet förekom de fortfarande men reducerades och deras närvaro var inte längre
legitimerad av att de var gifta med soldater. I stället deltog kvinnor för att de var professionellt utbildade exempelvis som sjuksköterskor. Förändringarna var förankrade i
utvecklingen av varje tids sociala, ekonomiska och kulturella villkor. Till dessa villkor
hörde normer som avgjorde hur samhällen valde att lösa sociala och ekonomiska problem. (Sjöberg, 2007)
Normer ses då inte som främst artikulerad ideologi eller retorik utan som
handlingar, integrerade i sin tids sociala och ekonomiska förutsättningar
– däribland krigens. (Sjöberg, 2007 s. 222)
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Det dröjde till 1980 innan de första militära tjänsterna öppnades för kvinnor efter att
chefen för Flygvapnet tjugo år tidigare föreslagit att kvinnor skulle rekryteras till vissa
yrken. Tanken var då att anställa kvinnor till icke-stridande uppgifter så att fler manliga
officerare skulle frigöras till stridande uppgifter. Sedan 1989 kan kvinnor fick formellt
inträde till alla delar av Försvarsmakten 1989, även de mest omtvistade stridande befattningarna (Persson, 2010). Fram till 1994 krävdes att kvinnor avsåg att göra officersutbildningen för att överhuvudtaget få göra värnplikt.
I fält som soldat betonas kvinnors uppgift att nå fram till kvinnor i befolkningen och att
relationen mellan förbandet och lokalbefolkningen vinner på kvinnliga soldaters medverkan. Ett ”hussök” innebär att före soluppgången omringa det hus som ska genomsökas, ta reda på vilka som finns i huset och sedan bevaka dessa medan huset genomsöks
efter vapen, narkotika eller gömda personer. En viktig uppgift är då att prata med dem
som finns där och få information. Här används den ”kvinnliga soldaten” för att närma
sig de kvinnor som finns i huset. Praxis som utvecklats är att en kvinna ska visiteras
av en kvinna, inte en man vilket i sig kan bli och upplevas kränkande (Persson, 2010).
Soldaten har en viktig funktion just som kvinna som ingen av de manliga kan överta
och de kvinnliga soldaterna fördelas så att varje sökgrupp har varsin kvinnlig soldat. De
avgränsats till en tydlig nisch och därmed, om det ställs på sin spets, skulle det räcka
med en kvinna i varje sökgrupp inom ett skyttekompani på 120 personer – för att dra
det till sin spets skulle en handfull kvinnor räcka för att nå denna vinst. Finns risk att det
är just i denna nisch som kvinnorna placeras i och att det blir en ”integrering genom
segmentering” i stället för att gamla strukturer löses upp (Persson, 2010). Genom att
situationen för lokalbefolkningens kvinnor lyfts fram och problematiseras ur genusperspektiv bli det också möjligt för de svenska soldaterna att stärka bilden av sig själva
som jämställda, upplysta och mer moderna än lokalbefolkningens män. I jämförelse
med konstruktionen att se den ’andre’ mannen som bakåtsträvande kan den västerländska militära maskuliniteten konstrueras som mer öppen, tolerant, jämställd med
en europeiskt eftertänksamt uppträdande (Persson, 2010).
Kvinnliga soldater kommer genom ovanstående, att betraktas som tillhörande i grupp
vars förmågor och egenskaper är motsatta eller kompletterande i förhållande till männens vilket också kommit fram i andra studier (Weibull, 2005). Kvinnliga soldater positioneras till att inta en avvikarposition – avvikare i förhållande till den manliga normen
och inte naturligt associeras med ”rätt” kompetens. Detta kan kännas stressande och
motsägelsefullt då hon samtidigt ska uppfylla kraven på ”kvinnlighet”. Detta kan bli
problematiskt för att inte säga göra att andra talanger och annat kunnande riskeras att
komma i skymundan liksom att möjligheterna till nya strukturer och arbetssätt förbises/förbigås. (Weibull, 2005)
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Det kan också påverka den sammanhållning och känsla av gemenskap som är så högt
uppskattat av soldater och betraktat som en livsviktig del av överlevnad och utövande
av soldatyrket. Denna gemenskap är nämns som viktig anledning till motivationen till
att delta i internationell insats och kallas ”Band of Brothers” (Persson, 2011) (jfr TVminiserien med samma namn – utspelar sig under andra världskriget).
Frågan blir om de kvinnliga soldaterna bli inbjudna i dessa grupperingar eller om de
bildar egna grupper t.ex. inom en kontingent utomlands. Svaren från kvinnliga skyttesoldater i denna studie, tyder på att i alla fall inte det senare sker utan under missionen är den kvinnliga soldaten en i gänget men inte efter hemkomsten. Efteråt kan den
kvinnliga soldaten ångra och sakna kontakt med andra kvinnor som deltagit i samma
mission eftersom det inte längre, i dominerande kultur hemmavid upplevs passande
eller naturligt att kontakta de manliga f.d. kollegorna sedan de återförenats med sina
familjer och partners härhemma, kände utlandsveteranen. Lyckas det militära systemet skapa större jämställt umgänge i kontingenterna än vad vi vanligen samskapar på
hemmafronten?
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KAPITEL 7 ANHÖRIGSTÖD OCH INVOLVERING AV
SOLDATENS FAMILJ – I ANHÖRIGAS PERSPEKTIV
I denna rapport, den fjärde (Rapport IV) i en serie om fem (se kapitel 1), fokuseras på
erfarenheter av och synpunkter om det anhörigstöd som erbjuds soldater och deras
familjer i kontext av deltagande i internationell militär insats. Här redovisas vad som
hörts i familjemedlemmars berättelser inifrån deras perspektiv. Soldaten är anhörig
i relation till sina anhöriga och dessa står i olika relation till soldaten. De har mycket
gemensamt men erfarenheter kan upplevas olika beroende på om relationen till soldaten är partner, barn, syskon, förälder, mor- eller farförälder. I studien görs deras
röster och berättelser hörda. I denna rapport fokuseras på deras erfarenheter av det
anhörigstöd som Försvarsmakten erbjuder och utforskas hur detsamma uppfattas olika beroende på i vilken relation den anhörige är i förhållande till soldaten och i vilken
fas i insatscyklerna, se Rapport III, de befinner sig i. I kapitlet fokuseras på soldaten/
utlandsveteranen, partners, syskon samt föräldrar till soldat.
Försvarsmaktens anhörigstöd har inriktningen att verka förebyggande och förstärkande familjesystems egen kapacitet och egna resurser. Förutom Försvarsmaktens anhörigstöd i egen regi där lokala anhörigsamordnare är nyckelpersoner, har Försvarsmakten samarbetsavtal med de idéburna organisationerna med varierat utbud av stöd.
Svenska Veteranförbundet Fredsbaskrarna, soldaternas organisationer erbjuder aktiviteter, samtal och kamratstöd för såväl utlandsveteraner, soldater som deltar och har
deltagit i missioner, som deras anhöriga. Svenska Soldathemsförbundet arrangerar
PREP, se ovan, och tillhandahåller professionella stödsamtal för anhöriga. Inom Invidzonen erbjuder anhöriga stöd till andra anhöriga genom användande av sociala medier
och genom inbjudan till träffar och aktiviteter plus mentorstöd. Riktar sig till partner,
föräldrar, barn och familjer inklusive soldaten som anhörig,

Hela familjen på mission – familjemissioner

I studien har det visat sig att det inte är alltför sällsynt att flera i familj och släkt på ett
eller annat sätt har kopplingar till det militära. I studien finns också exempel på att när
soldaten tjänstgjort i enskilt uppdrag, har hela familjen följt med på s.k. familjemission. Handlar om att Sverige sänder såväl truppförband som personal på s.k. enskilda
insatser. Det senare är erfarna officerare som under ett år t.ex. genomför FN-uppdrag
som observatörer eller rådgivare någonstans i världen. Numera kan familjerna inte
medfölja annat än till Sydkorea, på kallad s.k. familjemission (Lindman, 2018).
Familjemission betyder ingalunda att familjen alltid varit samlad eller levt nära varandra i landet långt borta. Nedan ett par exempel inklusive berättelser om hur komplicerat det kan bli att vara ute tillsammans och ändå inte i praktiken vara i närheten av
varandra.
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Make/soldat. – Första gången jag åkte tror jag att min yngre bror var
den som var mest berörd. Men han sa, att det är väl bara att åka. Han
har alltid stöttat. Han har ju själv gjort värnplikten under ganska tuffa
förhållanden. Han var röjdykare så att för honom var det nog bara naturligt. De tidigare insatserna i Bosnien var betydligt mer tuffare än vi hade
det. Visserligen hade vi också några incidenter under den tiden jag var
nere. Jag satt i en stabsfunktion så jag var inte ute på fältet i någon större
omfattning förutom när vi gjorde några större operationen. Det fanns
mycket beskydd så det fanns egentligen ingenting att oroa sig för. Pappa
levde då och mamma, de är skilda, dem talade jag på telefon med på
respektive håll vad jag tänkte göra. De är båda två var för sig lite äventyrliga, de frågade lite ur säkerhetssituationen lite så där, men det var allt.
Jag förklarade ju att när man inte är ute på fältet och exponerar sig så jag
bedömde jag att säkerheten var ganska god för mig då.
Maka: – När min syster skulle åka till Kosovo då kände det ju ganska lugnt.
Då hade hon ju varit i Bosnien innan, långt innan och då var det ju fortfarande lite oroligt så när hon skulle till Kosovo. Men så var det bara. Det
var som om hon skulle göra ännu ett av hennes projekt. I vår familj pratar
vi rätt mycket. Jag pratade med mina föräldrar, jag pratade med min syster flera gånger i veckan. Men sen var det ju den här anhörigdagen som
var innan de åkte. Det var det ju både innan de åkte till Bosnien och ni
åkte till Kosovo. Du [till sin man] var med en hel dag med mina föräldrar
och jag vet inte, jag reflekterade nog inte så extremt mycket över att
hon skulle åka iväg. Det var mer att hon ville göra det helt enkelt. Då kan
man inte ifrågasätta man får hitta vägar för att det ska funka i stället.
Men vi hade inget stöd, inte från annat håll, vad jag kommer ihåg. Jag
tror inte mamma och pappa hade det heller utan det var mest att man
hade mycket samtal hemma – vi pratade väldigt mycket om det. Det blev
dock jättejobbigt för mina föräldrar, speciellt vår pappa. Många sömnlösa nätter och mycket funderingar. Så det får man stödja. Jag var mest
orolig för min syster när hon var i Kongo, för där var det ganska spänt.
Våra föräldrar tyckte det var jobbigt och sen, tror jag, att det blivet värre
med åren. Nu har min syster gjort många utlandstjänster och när vi i vår
familj dessutom åkte på familjemission och tog med oss barnen, då blev
hela det året jätte-jobbigt för dem – väldigt jobbig var det alltså. De var
väldigt glada när jag kom hem igen. Det var väldigt tufft för dem. Det var
nog värst att vi hade barn med oss.[…] Nu har du varit borta mycket men
det jag oroar mig inte för när det är i vardagsjobbet utan oron kommer ju
först exempelvis i sådana miljöer som vi var när vi var i Pakistan – då var
man ju orolig hela tiden, men i slutänden var det jag och dottern som var
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mest utsatta. Vi var i mer fara än du var där du var. Så blev det ju genom
att situationen förändrades så dramatiskt i landet. Han satt säkrare på en
station mitt uti, vad det nu var, än vi satt mitt i stan. Det hände saker hela
tiden. Explosioner och grejer så det vart omvänt egentligen. Men det
tänker man inte på när man lever där för då måste man köpa läget och
göra det bästa av situationen.
I en annan familj på s.k. ”familjemission” blev skillnaderna i villkor för medföljande familj och för soldaten också tydlig. De befann sig på helt skilda platser och när utvecklingen inte blev som förväntad, blev omedelbar hemfärd för familjen ett måste. Det
handlar om också här om Pakistan, Islamabad och Marriot Hotel.
Soldat/Utlandsveteran: – Det är egentligen två äventyr för min tjänstgöringsort var ju egentligen inte Islamabad utan jag var ju i Kashmir. Vi
hade haft kontakt med de som varit där tidigare så var det ingen chock
– vi visste om det.
Partner: – Du hade förberett mig grymt bra, att jag skulle göra mitt äventyr och du skulle samtidigt göra ditt äventyr, eller vad man nu kan kalla
det. Men ändå skulle vi kunna dela många av de minnena tillsammans.
Så därför när jag kom dit, så hade jag läst på vad jag kunde göra och satt
upp mål om vad jag ville ha ut av den tiden. Sen var det bara, du var väl
på utbildning i 4-5 dagar och sen drog du och var borta i två månader
eller något sånt. Så det var fem dagar vi hade tillsammans för att landa
och då var du borta under dagarana. Så från dag 1 så satt jag ensam i ett
helt annat sammanhang. Då hade jag ju med mig vad jag trodde jag ville
göra, men det var en chock rent fysiskt det var så otroligt varmt närmare
50 grader när vi kom ner där och då gå i långbyxor och långärmat och så
timslånga avbrott på luftkonditioneringen, den fungerade inte heller, och
då satt man bara och toksvettades och det var ju väldigt smutsigt där. Det
var omtumlande. Men så fick man sätta sig på sängen och tänka efter.
Jaha, vad ska jag göra med det här året då?
Soldat/utlandsveteran: – Jag hade en helt annan situation, en ny typ av
tjänst och uppgift men annars strikt militärt, business as usual – inge
större skillnad. De som var det största skillnaden vara att man helt plötsligt, för första gången i sitt yrkesliv, är helt obeväpnad som man är som
observatör. Det är ett helt nytt tänk liksom. Att i stället för att tänka grönt
så tänker man helt blått ju –där har man sin radio och sin kikare och sin
karta – det är det man har.
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Partner: och skyddsväst och hjälm hade du väl? Det var det enda.
Soldat/utlandsveteranen: – Ja, det hade man med sig men aldrig på sig i
princip. Det var helt annat tänk och helt annan uppgift.
Partner: – Jag var insatt i att det var en poäng med att inte ha vapen och att
det var en mission som pågått så länge. Det väl FN:s äldsta observatörsmission. Men egentligen var jag nog inte insatt i det. Jag var mer rädd för hela
den hetta som rådde som visade sig påverka oss ganska betydligt.
Soldat/utlandsveteran: … och det kom ju… FN:s syn på läget medan vi var
där. Så blev ju säkerhetsläget sämre i Islamabad där vi hade våra familjer än
där vi tjänstgjorde i Kashmir.
Partner: – Det hade hörts något, små grymtningar ibland, typ en diplomatregistrerad bil körs runt i Islamabad med sprängmedel och man skulle hålla
utkik efter registreringsnummer och sånt, kom på SMS och det hade varit
något sprängdåd, men det var liknande som här i Sverige. Man reagerar inte
här så mycket på det när det händer i områden dit jag absolut inte skulle
åka. Men så var det; du hade varit borta väldigt länge och du skulle komma
hem till helgen. Så sa vi: – Ska vi göra det gotta och dra till Marriot hotell
och liksom käka asiatiskt och få en kaffe latte och så? Då sa jag: – Nej, nu
har du varit borta så länge och nu har jag fått mitt nätverk här så vi bjuder
in till en fest hemma hos oss i stället. Det var väldigt få nordbor där, så det
var ett gäng svenska, danskar och norrmän, 15–20 vuxna var vi väl och ett
gäng ungar också. Och då sprängs det. Det kom en jättestor detonation som
trycker till så att dörrar trycks till i vårt hem och vissa på gatan trillade omkull – så då inser vi: – Nu har det hänt någonting. Det är inte bra – sen är det
precis tyst. Så börjar allas telefoner ringa och då inser vi att något har hänt
och då börjar de skrika: – De har sprängt Marriot! Så i stället för att sitta
på Marriot där vi skulle ha varit, så hade vi i stort sett alla skandinaver på
vår terrass i stället. Det blev kaos i hantering i detta och vi försökte få undan ungarna så de inte skulle se allt på TV. Här visade ju allt på TV, blodiga
kroppsdelar som de gick och bar på axlarna. Vil lyckades sova den natten
och sen dagen därpå skulle du ju iväg igen upp till Kashmir och då sa vi hejdå
till varandra och sa: – Vi får se när vi får ses igen nästa gång – för då visste vi
ingenting. Vi visste ju att något måste hända för lyckades man spränga det
stället, har de lyckats spränga det stället så kan det gå på det andra – fanns
bara två hotell – så vi gick i ovisshet. Detta var 21 september och vi blev
sen hemskickade den 10 oktober. Jag ringde hem och sa att de har sprängt
Marriot hotellet. Det hade de ju redan sett och de visste att jag brukade gå
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dit. Jag hade en liten diskret reseblogg som bara mina föräldrar, min mans
föräldrar och kompisar kunde se och där hade jag ju lagt upp flera bilder
därifrån. Och då ringde jag hem och sa att de hade sprängt hotellet men att
vi mår alla bra och då var det helt lugnt. Men några timmar senare ringer
min mamma och är i upplösningstillstånd för då har ju bilder visats hemma
och då blev det ju en helt annan grej: – O, hur ska ni göra nu? Vart ska ni ta
vägen? Och vad händer? Många frågor, det hade varit bra om någon annan
än jag hade ringt hem och sagt: – Allt är bra för er familj. Att vakthavande
befäl eller något sånt, hade kunnat ringa och säga: – Alla mår bra och nu
kommer vi utreda vad som ska hända och tills dess är de i tryggt förvar. Det
tror jag hade gjort skillnad för alla våra föräldrar.[…] Sen hade vi den stora
turen, då blev jag så överlycklig så jag bara grät, då ringer du och berättar att
du var den som skulle eskortera oss hem.
Soldat/utlandsveteran: – Man får leave dit familjen är och då var ju med
ombord. Hade jag haft leave en vecka senare hade jag inte åkt där. Denna
hemtransport hade inget med FN att göra – det var Sverige som beslutade.
Så annars hade familjerna fått åka hem själva.
Partner: – Vi kände det då, ibland behöver man att beslut fattas över ens
huvud och nu var det så: – Nu är det så att ni åker ni med den här flighten,
nu ska ni hem. Det var inget: – Hur känner ni er? Vad vill ni? Eller: – Vad hade
varit det smidigaste för er att göra? Det hade kanske inte varit att åka precis
då. Jag kom ihåg att det var någon annan familj som hade leave på gång och
de hade sagt att de ville bara åka till Thailand som familj och bara vara och
sen skulle han åka tillbaka till Pakistan och de skulle åka hem – men nej: –
Alla, alltså familjen, ska hem.
Soldat/utlandsveteran: – Det är som du säger, att ibland är det bra att det
fattas beslut över ens huvud. Det fanns en tanke med det som gjordes. Det
visste ni inte då. För när planen landade så var det ju ett supportteam där
och tog emot. Det var ju därför de inte fick åka till Thailand. Men efter den
dagen, det var en hel dag för familjerna, sen var ju alla fria att gå. På så sett
så skötte Försvarsmakten detta väl.
Partner: – Det var därför jag sa så att det var kanske nyttigt – för man tänkte
inte klart alltid.
Soldat/utlandsveteran: – Man är inne i sin lilla bubbla är jag rädd för.
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Soldaten skulle bara vara hemma några dagar på leave, så han fick inte delta i de
övrigas samtal med psykologerna.
Partner: – Det märktes på psykologerna på Arlanda att de var vana med
soldater som kommit hem och varit med något. Här kom vi, vi kallar oss
själva ”det galna gänget”. De här ungarna som varit med om hur mycket som helst. En pojke t.ex., han var fyra år som satt och lekte med två
dockor och säger den ena dockan: – Can you play? Så svarar den andra:
– No, there has been a bombblast. Och vi tänkte, vilken fyraåring talar
om bombblast. Det fanns sådana reaktioner hos oss. Därefter satte vi oss
gärna långt in i lokaler, inte nära fönstret. Det har vi pratat om, också med
dem som var med med barnen. T.ex. hade det satts ner en container på
marken med en rejäl smäll utanför deras hus och hela den familjen flög
under bordet. Det kan vara av den grejen. Jag tyckte sen att nyårssmällarna var ganska jobbiga liksom. Det var några riktiga smällar och de kändes
och finns kvar i kroppen, liksom. De här psykologerna visste knappt hur
de skulle ställa frågorna: – Men det är väl lugnt, svarade barnen.
Ovanstående är utdrag från par-samtal där de berättat om sina kontakter med föräldrar och syskon. Avsnittet inleds med några exempel på hur soldater/utlandsveteraner
involverat sina föräldrar och syskon, eller inte, utifrån soldaternas perspektiv. Mycket
finns redan berättat om hur anhörigskapet blir ur soldaternas perspektiv i rapporterna
I–III. Här koncentreras på:

Unga soldaters perspektiv på föräldrars och syskons
delaktighet

Soldaten är, som tidigare erinrats om, anhörig till sina anhöriga. I detta avsnitt handlar det unga soldater, män och kvinnor, som åtminstone hemmavid stått med ett ben
kvar hemma i sin ursprungsfamilj. Deras frigörelse har förstärkts av yrkesvalet att bli
soldat och som, i och med utlandstjänstgöringen, blir som uppslukade av det militära
systemet, se nedan några exempel. Det är soldaterna som berättar om hur föräldrar
respektive syskon involverats av soldaten och deras responser.
En erfaren utlandsveteran berättar:
- Första gången vi åkte iväg? Jag brydde mig inte ett dugg om dem därhemma. De sa inget förrän jag kom hem. Vet inte vad min syster tyckte.
Jag inbillar mig att de inte var så förvånade. Jag gjorde inga förberedelser
före jag åkte. Där var det satellittelefon för att ringa hem. Ringde väldigt
sporadiskt. Ringde hem till mamma. Då bodde jag i Stockholm och de
bodde i Småland så jag träffade kompisarna när jag var hemma. Mina
kompisar var också militärer. Mina bästa tjejkompisar är också militärer,
en är polis, hon är också i Mali. (Utlandsveteran, kvinna)
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Förr gav inte Försvarsmakten tillräcklig uppmärksamhet på soldaternas anhöriga (Thisner och Garpenhag, 2016). Soldaterna uppmärksammades heller inte om vikten av att
informera sina anhöriga:
- Mamma var ju inte särskilt nöjd med att jag skulle åka till Kosovo. Det
var ju en tidigt Kosovomission, då hände det fortfarande saker därnere.
Då var det ju fortfarande väldigt spänt där nere. Då fanns det en reell risk
så, hon var inte särskilt nöjd. Men jag hade inte särskilt offensiv uppgift
där så vi satt också då inne i en liten camp i sex månader. Jag hade gjort
lumpen och sökte för att bli officer men kom inte in. Jag ville ju helst
jobba som militär så då tänkte jag: – Jamen fan, jag åker iväg ett halvår
och så får jag se hur det ser ut när jag kommer hem. Om jag har höjt mina
chanser för att bli officer när jag varit ute på en mission. När jag var därnere så kände jag, att det är ju det här jag vill hålla på med, så jag skickade in ansökan och då var det klart. Då fanns det inget anhörigstöd och jag
förberedde dem inte. Jag sa, att jag skulle åka – alltså jag var ju 23 år. Jag
var ganska kategorisk, tyckte att det har ni inte med att göra. Min pappa
hade större förståelse, men nej, jag kan inte säga, att det förbereddes
något alls, inte med bilder eller något. Vi fick en bok, Kosovohandboken,
om vad de internationella styrkorna gjorde och så fick vi ett papper om
att komma hem – det var ett vikt A 4 om vad anhöriga skulle tänka på när
man kom hem – att vi kunde isolera oss lite att man kunde vara trött eller
hyperaktiv. Alla reaktioner är normal. Det var väl de två verktygen som de
fick, som jag gav dem, gav jag till mamma. (Soldat/utlandsveteran, man)
Också nedanstående exempel visar att soldaterna, då som nu, är nyckelpersoner till
hur och om föräldrar och andra anhöriga blir informerade i den omfattning och på det
sätt de kan behöva i sammanhanget. Nedan hörs en ung skyttesoldats röst. Soldaten
var i Afghanistan under en av de perioder som blev tunga för de svenska soldaterna.
Notera soldatens reflektioner över hur och varför soldaten tvekat i att involvera sina
anhöriga. Soldaten ville ha kontroll över vad de anhöriga tog del av. Han tar upp vad
detta fick för konsekvenser. Att han blev den som förväntades förklara för sina anhöriga vad som hände, trösta och avlasta dem, mitt inne i den då mycket ansträngda
situationen i insatsområdet.
– Min mamma, min syster och pappa de fick information genom mig och
så ordnade de anhörigträffar också, men de var inte där. Jag var väl inte
heller så påstridig om att de skulle gå dit. Jag tyckte, att jag kunde informera dem. Det kan ha varit min rädsla att de skulle säga mer eller att jag
ville ha koll på vad som sas. Nu hade jag definitivt tyckt att de skulle åka.
I stället för att jag skulle ta det på telefon om allt som hade hänt där nerifrån. De var ju ganska ovetande. Vad jag ville och vad jag kunde och så
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där. Blev ganska mycket frågor där nere som var ganska betungande att
svara på och så där. Känsliga frågor och jag la fokus på annat. Jag tyckte
det var jobbigt att prata om känslor om vad de kände och så där. Blev
nästan lite betungande när jag var där nere att prata med dem om att de
var orolig för att det hade sprängts någonting. Vi hade varit där och jobbat och hur jag kände efteråt då det hände något. Ja, allt möjligt som jag
förmedlade på telefonen. Hade jag säkert fått göra oavsett om de hade
fått mer information därhemma. Önskar, att de fått mer information om
vardagliga saker om vad vi gör och vad uppdraget är och om hur vi tar
hand om våra soldater, att det finns de här att vända sig till om vi mår dåligt. Att det finns läkare och såna trygghetsfaktorer hade de säkert behövt
höra. (Utlandsveteran, man)
Lärdomarna av ovanstående exempel kan sammanfattas i: – Ta inte på dig hela uppgiften att informera dina anhöriga! Släpp kontrollen – även om det kan bli fler frågor
från dina anhöriga. Du är inte den bästa, om ens den lämpligaste under insatstiden,
att fungera som informationskälla och stödgivare till dina anhöriga. Både för ditt eget
bästa och dina anhörigas, uppmuntra dina anhöriga till att delta i anhörigträffar och ta
del av Försvarsmaktens utbud till hemmavarande anhöriga.
Tidigare engagerade föräldrar till soldaten, kan också med tiden och efter flera insatser, börja tänka ”nu kan vi det här”. I skymundan kommer då värdet av att ta del av den
information som är kopplad till den aktuella insatsen och den unika gemenskap som
de nu aktuella soldaterna och deras berörda anhöriga skapar.
- Mina föräldrar har givit upp. Det är lite av det gamla vanliga, tycker både
dom och jag. Detta är sjätte gången jag åker iväg. Det är lite nytt folk varje
gång jag har åkt iväg. Mina föräldrar frågar ju mig: – Är det lönt att åka
upp till Stockholm på den här anhörigdagen över dagen? Där säger jag: –
Nej. Eftersom jag vet, att det inte händer så mycket nytt. Det enda de gör
är att träffa folk, de personer man kommer åka med. De bryr sig nog inte
så mycket heller eller de säger nog, att om jag litar på dem så gör dom det
också. (Utlandsveteran, soldat)
”Det enda de gör är att träffa folk, de personer man kommer åka med”, säger soldaten.
Men just detta, uttrycks i denna studie såväl av föräldrar som andra hemmavarande
anhöriga, som så viktigt. De vill träffa sin soldats grupp och befäl för att stärka sin til�lit och sitt förtroende i relation till dessa personer och den enhet de utgör, som deras
anhöriges välbefinnande och överlevnad är beroende av i insatsen. För soldaten är det
samma gamla gäng, men inte för de anhöriga.
De röster bland i studien deltagande soldaterna som inte är helt nöjda med Försvarsmaktens anhörigstöd, tar främst upp om kommunikationen när anhöriga träffas, chat114

tar eller på annat sätt deltar i sociala media, kan komma att innebära just det som den
unge skyttesoldaten ovan befarande, att soldaten tappar kontroll över vad dennes
anhöriga tar del av. Soldaterna är varse om komplexiteten i relation till sina anhöriga
ända sen de tog beslutet om att delta i utlandsinsats (se Rapport I (Olsson, 2018a)). De
värnar om att få behålla sitt besluts- och handlingsutrymme inför framtida möjligheter
att delta i insatser men också om att inte oroa sina anhöriga i onödan – det som i alla
fall i deras perspektiv verkar onödigt.
En soldat och utlandsveteran berättar både som partner och son om anhörigstödet:
- Jag är ganska negativt inställd till anhörigstödet. Den senaste anhörigträffen var väl bra. De är kanske trevliga men i många fall stjälper de
mer än hjälper. Min morsa som alltid hjälper och stöttar, hon hade väl
hellre velat att jag varit hemma. Hon är ju min mor. Men hon uttrycker
ingen oro eller får mig att känna att det är jag som åker bort, att jag gör
fel när jag lämnar. Hon är stödjande på bästa sätt. Min tjej gnäller lite: –
Oo, ska du åka från mig. Men inget som gör att jag mår dåligt. Min tjej
var med i anhörigkören och hon hade varit på första träffen där. Då jag
ringde på kvällen, då var hon helt i upplösningstillstånd: – Varför har du
inte sagt…? Du har inte berättat sanningen för mig! Det hade jag ju. De
hade nu trissat upp henne i den där anhöriggruppen. Hon som var ung
och ny i det här gänget medan de här fruarna de hade varit med om
både den ena och den andra missionen. Hon hörde dem säga: – Nä, nä,
han kommer vara borta hela livet på missioner, vi vet hur det är. ” – Han
har lämnat mig hemma och jag har uppfostrat våra två barn”. Och det
är farligt. Det ligger bomber. Och det ena med det tredje. Det är liksom
”tycka-synd-om-junta”. – Varför har du inte sagt, att du kommer åka på
fler utlandsmissioner? Åka iväg hela tiden? Det kommer jag inte, sa jag,
jag kommer föra en dialog med dig om när det är lämpligt. Nej, usch det
var inte kul. Lite så efter första anhörigträffen också. Då var hon så också.
Det är många som söker någon slags bekräftelse. Han har varit borta så
många gånger och de har uppfostrat barn själva och de har varit så duktiga, du vet. Det är mannens fel liksom. Medan man själv alltså försöker
göra en insats, rädda världen eller vad man ska kalla det. Det är ett stort
begrepp. Jag hade inte kunnat sitta hemma, jobba i kassa eller så. Det behövs det också. Det är inte alla som kan tycka att jag har valt rätt väg. Jag
vill med mitt liv göra en förändring. Under den tid jag lever. Dra mitt strå
till stacken hur liten den än kan vara för att få den här världen att bli lite
bättre. Samtidigt vill jag utveckla mig själv så mycket som möjligt under
min livstid – den tid jag har förfogande. (Utlandsveteran, man)
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Jag tar med ovanstående exempel eftersom den är ett slående exempel på den ambivalens som då och då kommer till uttryck hos soldaterna, se också tidigare ovanstående exempel, till att hemmavarande anhöriga träffas och delar erfarenheter. Dock,
den dominerande inställningen till anhörigstöd och anhörigträffar hos soldater och veteraner verkar vara att de uttrycker tacksamhet och uppskattning både över att deras
anhöriga deltar och att möjligheterna tillhandahålls av Försvarsmakten.

Soldaters föräldrars perspektiv – om engagemang och
deltagande i anhörigstöd

Hur kan det bli som förälder att ens barn, om än vuxet, väljer att åka iväg på internationell militär insats? Sammanfattningsvis kan sägas att de uttrycker stolthet över och
imponeras av sin soldat. De stöttar helhjärtat soldatens deltagande i utlandsmissionen
men skulle hellre haft den anhörige hemma i Sverige eller annat land med fred. Oron
finns där ständigt. Även om de inte alltid tänker på det medvetet så blir de varse om
skillnaden i den sekund de får veta att soldaten är hemma igen – att det är över. Troligen slutar föräldrar aldrig att engagera sig, bara de får och ges chansen – inklusive att
Försvarsmaktens inbjudningar når dem. Det senare har varit en följetong i studien.
- Jag läser deras blogg, Försvarsmaktens. Så fort man hör på TV något
om Afghanistan så reagerar man och tänker – bara det inte hänt något,
att det är därför de nämner det. Man använder de kanaler som finns så
man vet lite grann om vad som händer. Senaste anhörigträffen, chefens
inspelade tal var bra. Invidzonen var gripande med den filmen hon spelade upp. Där satt många med tårar. Jag hörde att det snyftades. Det var
just de tankar man själv har – det gick rakt in – och så tog man ett djupt
andetag… På anhörigträffen lät det annars som allt det farliga antingen
var i Pakistan eller uppe i bergen och att det var för kallt så ingen var ute
[skrattar]. De verkade mest vara på gymmet och det användes mycket
vatten till dusch. För anhöriga, tycker jag, att Försvarsmakten har ett bra
system med anhörigträffar och stöd. Vill man ha kontakt med anhöriga
som har anhörig som också är iväg, så finns den möjligheten och man har
information till anhöriga på ett bra sätt. De är duktiga på att informera
med bilder. Det enda som man skulle kunna önska förbättra är inbjudningarna. Vi har fått dem genom hans sambo. Nu när vi inte står överst
på anhöriglistan går all information och inbjudningar till den som är iväg
och det är lite knepigt för det är ju inte den som är intresserad. Ja, det
är säkert olika men i alla fall, det är inte säkert att soldaten tycker att de
anhöriga behöver gå och då [skrattar] och då kanske soldaten inte skickar
eller lämnar inbjudan vidare och då får inte de anhöriga reda på att an
hörigträffarna är. Som t. ex. nu, hade vi inte varit på anhörigträffen, så
hade vi inte fått reda på när medaljeringen skulle vara. (Mamma)
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Jag tänker också på dem som kan kallas superföräldrarna. Deras tre söner, anställda
inom Försvarsmakten, turas om att åka på internationella militära insatser. I köket
hänger fotot på den av sönerna som just nu är iväg på utlandsinsats. Föräldrarna följer utvecklingen dagligen och är mycket väl insatta i det militära systemet även om de
själva inte varit inne i detsamma. Varje morgon försäkrar sig fadern, det första han gör,
om att inget inträffat under natten.
Fadern: – Det är väl den äldste av sönerna som inspirerat sina bröder.
Modern: – Man kan ju säga, att vår äldste son, han har hela sin uppväxt
varit intresserad av det här. Lekarna, redan när han var liten, var krigslekar och han organiserade lekarna. Vi brydde oss inte så mycket om det
då.
Fadern: – Men han styrde ju upp hela området. Det var många barn här
då och de lekte krig.
Modern: – Och sen gjorde han militärtjänsten och kände att detta passade honom och sen gick det som det gick.
Fadern: – Man säger, att man vänjer sig, men det gör man aldrig – det är
elfte gången och femte gången i Afghanistan men inte… Vi hanterar det
bättre nu jämfört med hur vi gjorde de första gångerna men man vänjer
sig inte.
Föräldrar till soldater uttrycker i studien vanligen sin uppskattning av vad Försvarsmakten gör och hur nöjda de är med det stöd som numera erbjuds till såväl de hemmavarande anhöriga som deras soldater. Förr kunde ingen förvänta sig någon hjälp på
hemmaplan i samband med utlandsmissioner (se Thisner och Garpenhag, 2016).
– Då var det inte alls som idag. Nu ringer han. Man har kontakt. Känns
lugnare. Man hörde aldrig ifrån dom på den tiden. Fick läsa i tidningen.
Då fick man beställa telefonsamtal och det gick inte alltid fram. Jag kommer ihåg att min man han mådde ju väldigt dåligt när han kom hem. Då
fick de inte psykologhjälp eller någonting. Han hade ju skador i flera år
– riktigt ordentligt. De var mitt upp i brinnande krig där kulorna flög över
huvudet på dem. Han, ja, det satt ju i flera år faktiskt. Det är fantastiskt
att Försvarsmakten nu går in med psykologer och kuratorer. Det är jätteviktigt. Även om de har en tjänst inne på campen så är det ett speciellt
sätt att leva, det händer saker runt omkring dem. Det är viktigt att de får
bearbeta sådana grejer. Att söka hjälp inom den allmänna sjukvården,
det skulle han inte tänka sig att göra. Det var det sista man gick till – psy117

kiatrin. Min man dog för ett år sen, men han kunde ju sitta också nu och
titta på bilder och berätta, också sådant som han inte hade berättat innan
– det fanns inom honom. Han hade burit mycket mer än vad vi anhöriga
visste. Sonen mådde också fruktansvärt dåligt när han kom hem. Det var
hans första mission. Han gick hos en som hjälpte honom som Försvarsmakten hade. Sånt fanns inte förr. (Förälder och partner, kvinna)
Föräldern ovan, som berättar, har både erfarenhet av att vara partner och mamma till
soldat. Hennes man, sonens far, deltog i flera militära utlandsmissioner. Nu har sonen
också blivit militär utlandsveteran. Hon ger följande råd, som tåls att upprepas, till
hemmavarande partner och anhöriga inför att soldaterna ska komma hem:
– Var vaken och lyssna – inte för överväldigad
Låt dem prata och lyssna
Visa att du är glad för att de är hemma
Det sätter spår
De får prata med psykolog
Det sätter spår
Man får ha tålamod
Ta det lilla lugna
Förhåll dig lite blasé på något sätt
De faller ner i sina egna tankar
Svårt att uttrycka det som varit
Svårt att känna den där uppriktiga glädjen med detsamma som då alla förväntar
sig: – O, nu är du hemma! Nu är det frid och fröjd
Det är inte riktigt så
Det tar ett tag att acklimatisera sig till det vanliga livet
Man måste vara försiktig, ge det tid och lyssna
De får prata
De anhöriga som varit med ett tag, är också införstådda med att de svenska soldater
inte alltid varit tillräckligt rustade för sina uppgifter, inte försedda med den bästa materielen eller utrustningen för sina uppdrag. En pappa berättar:
- Sen när man har varit med ett tag, så har man ju fattat vem det är som
bestämmer vem som ska åka. Från början var det inte utvecklat – går det
så går det. De hade inte utvecklat de säkra materialen eller anpassat det
till insatsområdet. De gjorde likadant på nästa ställe. Numera kommer de
bättre förberedda till nästa plats. Man har ju förtroende för deras kapacitet, men de måste ha rätt förutsättningar, och där är jag lite tveksam till
om Sverige alltid klarar av att anpassa sig och hänga med i utvecklingen.
Även om de har erfarenhet av Afghanistan är allt beroende av vem som
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leder dem. Nu var det afganska säkerhetstrupper. Förra gången var det ju
amerikanerna. Jag läser och tar reda på. Försvarsmakten vill ju utåt sett
bli betraktade som att de gör allt bra – att vi är bäst i allt. De vill inte skriva
att de har tagit vansinniga beslut. Man snappar upp ett och annat. Och så
pratar med sonen. Jag är fakta-nissen. (Förälder, man)
Information på anhörigträffar och andra arrangemang öppnar möjlighet för intresserade anhöriga att sätta sig in i det militära systemet. Det kan bli avlastande soldaten.
Samtidigt kan det också vara inspirerande och kännas stödjande för soldaten att anhöriga visar intresse, är intresserade av att sätta sig in i soldatens vardag och insatsernas funktion och sammanhang. Men anhörigträffarna har också andra syften för såväl
föräldrar som för syskon, se nedanstående avsnitt ur syskons perspektiv. De vill känna
att de räknas med, få bekräftelse på att också deras deltagande i insatserna uppskattas
liksom känna samhörigheten med andra anhöriga i liknande situation. Även om föräldrar verkar vara dem som allra mest uppskattar de stora anhörigträffarnas samlingar
och erbjudande av information och gemenskap, önskar också föräldrar att anhörigträffarna ska organiseras så att de erbjuder tillfällen till träffas i mindre grupper och lära
känna den egna soldatens arbetskamrater och deras anhöriga. Nedan ett exempel på
hur föräldrar uttrycker detta:
- Vi har varit på en anhörigträff där det var bra på ett sätt för vi blev indelade i grupper. Vi fick samma märkning som vår soldat och hans grupp
hade och då blev det ju så att vi fick direktkontakt med alla de föräldrarna
till dem som han umgicks med därnere, deras barn. Så fick vi liksom, jaha,
det blev ett sammanhang och det blev ännu mer gemensamt och vi skrev
till varandra. Nu känner jag mig rätt så anonym för det är så många på en
gång. Men det är bra information. Vi blir väl omhändertagna. Men då när
vi var i mindre grupper, man fick en helt annan känsla. Då träffade vi en
annan familj från Växjö, också med en son på strax över 20 år. Vi tyckte
de var så unga. Vi håller fortfarande kontakten.
I ovanstående exempel bor soldaten i föräldrahemmet, vilket inte är ovanligt i Sverige
idag. Ungdomar i aktuella åldrar kan både ha svårt att finna egna lägenheter och varför
skaffa egen lägenhet när du nästan aldrig är hemma inför utlandsmissioner? Barnets
uppbrott blir annorlunda jämfört med om de tidigare flyttat hemifrån…

Soldaterna bjuder in till egna anhörigträffar – ur
föräldraperspektiv

I nästa berättelser handlar det om en ung dotter som också fortfarande bor hemma
– även om hon inte varit särskilt mycket hemma sedan hon gjorde lumpen, säger hennes mamma. Syskonen har flyttat hemifrån. När det är dags för att berätta om vad hon
överväger att göra, att delta i internationell insats, då samlar soldaten hela familjen.
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Barnens mamma berättar:
- Hon samlade oss till en egen liten anhörigträff. Det måste ha varit en
oerhörd börda som släppte från hennes axlar när hon väl sagt vad hon
planerade göra. Hon pratade mycket. Vi var ledsna tillsammans. Oroliga.
Detta var våran förberedelse. Äldsta dottern sa: – Värsta tiden var innan
hon åkte. Kan hon inte komma iväg så vi kan börja räkna på när hon kommer tillbaka? Nu skulle vi i stället hålla på att räkna ner tills hon skulle
åka. Det var inte skönt att hon var hemma, ”vad skönt att hon är hemma”,
nej, utan det var snarare så att: – Hon kan väl åka någon gång så vi kan få
börja tänka när hon ska hem. Det var jättejobbigt när hon åkte. Och då
var hon ju i Skövde och sen var de i Stockholm och lite överallt och så kom
hon hem då på permissioner på fredagar och skulle hon åka igen söndag
kväll eller tidig måndag morgon. Då tänkte jag inte på anhörigträffar och
allt det här. Tiden fylldes av så mycket tankar, man vill säga så mycket,
så många känslor man vill visa, det är så mycket de här få dagarna. Hon
bodde hemma, hon har sitt rum här [jag ser rummet sen – bredvid köket]. Hennes pappa tog det annorlunda.
[…]
Syskon uppmärksammas inte alls av Försvarsmakten. Informationen som
finns och gavs – de talar som om de alltid talartill partners. Men jag är
mamma, så då tar jag inte det till mig. Men hör jag att mamma nämns,
då tar jag till mig det. Och sen detta med syskonen. De tar inte till sig
partner-information. Ingen information är riktad till deras grupp. Om det
är en kille som åker iväg och han är 38 år så har han säkert syskon han
också. Så det är inte bara för de yngre som mycket saknas. Det finns inget
för syskon över huvud taget. Nu är de oerhört tajta. Inte när de var puttesmå – de fajtades. Det kommer när de blir äldre.
Första tiden, då skulle vi kunna ha gett henne ett kok stryk allihopa. Ja,
inte hennes pappa. Hon hörde inte av sig. Där stod han och sa när vi var
uppe på Livgardet: – Jag ska se till att de ringer hem vad han nu hette
gubben, befälet. Det tycker jag att man ska kolla efter med mycket större
noggrannhet – vi hörde ingenting. Ingenting. Vi hörde ingenting. Jag var
tvungen att tänka: inga nyheter är goda nyheter. Men det var jobbigt. Det
var jättejobbigt. Inte till någon. Sen kom det via Facebook.
När det var det här planet uppe i Kebnekajse, då ringde hon hem, det
styrdes upp. Ett kort samtal: – Inget med mig, det är bra. Det var guld
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värt. Men sen när de for iväg till andra sidan jordklotet där det verkligen
fanns risker, då hörde vi ingenting. Jag var naiv och trodde, det var kanske inte ens en medveten tanke, men i min värld ska hon ringa när hon
kommer fram. Då ringer hon för det gör alla – det tyckte jag mig ha blivit
lovad. Hon ringde inte i alla fall. Sen ringde hon och sen kom det visa
Facebook. Men jag har lagt ner Facebook. Jag vill inte ha kontakt via Facebook Jag ska skriver själv brev en gång i veckan. Jag sagt till henne att hon
inte behöver skriva – det är inte därför jag gör det. Jag vill att hon ska en
hälsning hemifrån. Skriver om vad som helst –helt vanliga vardagssaker.
Hon har en hund här också som nu bor hos syster. Skriver om hunden.
[…]
Livgardet var trevligt, vi fick ansikten och information. Hon som jag ska
bo tillsammans med vår dotter träffade vi. Jag tyckte verkligen om henne
– det kändes bra. Så bra att ni ska bo ihop, sa jag. Möten har betydelse.
Det var inte så många tjejer. Livgardet var riktigt guld värt. Tycker om när
jag välja – jag kunde välja aktivitet. De ville visa utrustningen och så de
mässnkor som ska vara del av min älskade dotters vardag där – den där
bota bryr jag mig inte om.
[…]
Betyder mycket att Invidzonen uppmärksammar min situation som anhörig. Detta är vad vi har erbjuda – betyder jättemycket. Det här julkortet,
eller påskkortet, som kom betyder jättemycket.
[…]
På anhörigträffarna lyssnar jag selektivt. Retar mig på att de har gnälliga
småungar med sig. Jag är på väg att säga till. Man har inte gnälliga småungar med sig i ett sådant forum – då får man gå ut – det blev jag förbannad på. Helt okay att man har barnen med både på restauranger och så,
men detta är något annat. Jag ska dela in uppmärksamhet med en gnällig
unge när den som rör mig mest i mitt hjärta, mitt barn är i Afghanistan –
Ta ut ungen! En del gick ut. Jag var riktigt irriterad på slutet på några som
satt bredvid oss men min son vädjade: – Säg ingenting, mamma.
Slår mig att man skulle kunna ha en videokamera i ett rum bredvid så
dessa barnfamiljer kan vara och lyssna där bredvid. (Förälder, kvinna)
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I ovanstående finns mycket att reflektera över. Inte minst detta sista att vid anhörigträffarna blir känslomässigt berörande och att det då kan det bli särskilt svårt att hantera vad man annars inte skulle reagera så mycket på, som barns skrikande. Deltagarna
behöver ha utrymme för att lyssna och hantera sina egna upplevelser av stunden och
känslor som strömmar. T. ex. skulle videolänk kunna användas mellan rum och göra
det möjligt för barnfamiljer att delta utan att störa andra. Närvarande barn erbjuds
barntillsyn men vill kanske inte ensamma vara med främmande personer. Viktig fråga
är också, hur uppfattar barnen vad som sägs och uttrycks? Mer om detta nedan där
anhörigträffarna behandlas särskilt.
I ovanstående mammas berättelse blir också uppmärksammat att Invidzonens mer
”omoderna” sätt, mitt i den moderna IT-teknologin, att skicka påsk- respektive julkort
till anhöriga är precis vad denne anhörige behöver och gör att hon känner sig sedd och
bekräftad som anhörig. Någon mer kontakt eller uppmärksamhet, önskas inte.
Och så detta med vikten av ett ledarskap inom det militära systemet som efterfrågar
soldatens kontakt med sina hemmavarande anhöriga. I akuta lägen uppmärksammar
befälen att anhöriga behöver få information och beordrar soldaterna att höra av sig
till sin närmaste anhörige. Också i vardagen behöver befälen påminna soldaterna om
deras ansvar att hålla kontakt och kommunicera med sina anhöriga.
Många känner också igen den ambivalens som anhöriga känner den sista tiden före
avfärden. Måtte insatsen snart börja så den tar slut någon gång. Denna fas finns med i
insatscyklerna (se Rapport III) och uppmärksammas också i tidigare forskning.
Nytt och innovativt är detta med egna små anhörigträffar som också denna soldat bjöd
in till. Nedan berättar en annan mamma om ett sådant tillfälle. Hon tar upp att detta
att sonen denna gång, bjudit in alla sina närmaste till en egen anhörigträff, kommit att
oroa henne. Det blev som om det var något särskilt med denna insats, som ett dåligt
eller i alla fall oroande omen (varsel eller förebud) på vad som skulle komma ske…
- Första insatsen, när han hade bestämt att han skulle iväg, så sa han bara
det. När jag sa att det var okay så blev han glad. Det var väldigt intressant
med anhörigdagen då. Intressant att se det hela. Sen åkte han. Han sa
bara: – Hejdå, nu åker jag. Den här gången var det otäckt. Han hade syskonbarnen hos sig. De sov över. Han samlade alla till en träff och bjöd på
middag. Han ringer oftare hem och han ringer till alla. Han ringer till mormor, han ringer till syskon, till sin pappa som nu har blivit väldigt sjuk och
som vi hoppas lever tills han kommer hem. Nu när han skulle åka så sa
han: – Jag får passa på att åka en gång till medan mina föräldrar är friska.
Men när det var bestämt så blev hans pappa sjuk. Sonen fick reda på det
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här när han var på en övning långt ute i skogen. Han ringde och var jätteledsen och undrade om jag kunde åka och hämta honom. Så jag körde
med bil och hämtade honom och så körde vi till där hans pappa bor. All
tid han har kunnat, har han varit hos sin pappa. Också nu när han varit
hemma på leave. Otäckt. Jag blev rädd att något skulle hända honom. Jag
tyckte det var otäckt att göra så stor affär av det. Det kan också vara att
han, när han var därnere förra gången, att han kände saknade, att han
inte sagt tillräckligt hejdå när han åkte, utan som han åkte på semester
liksom. Det är nog mer än det han sagt till mig. Han tycker att han har en
gammal mamma. Det har han alltid tyckt och då förskonar man kanske
sin mamma från saker och ting – vill inte berätta för mycket och mycket
är sekretess. (Förälder, kvinna)
Den kvinnliga soldatens mamma, se ovan i detta avsnitt, hon skrev brev i stort sett
varje vecka och skickade till Afghanistan, bl.a. med berättelse om soldatens hund därhemma hos soldatens syster. Den andra mamman, se ovan, hon skrev brev från sin
katt där katten berättade för soldaten om tillvaron i hans hemstad och om de anhöriga
därhemma. Också i nästa exempel, sker brevväxling mellan Sverige och insatslandet.
Här går breven i båda riktningarna.

Söndagsmiddagar som gör skillnad som gör skillnad för alla
berörda

En av fäderna till soldaterna som intervjuats i studien, berättar om en mycket nära
kommunikation mellan sonen i insatsområdet och föräldrarna i Sverige. Sonen är duktig skribent och sänder hem innehållsrika brev. På hemmaplan är familjens söndagsmiddagar nyckeln till familjegemenskap och samtal med och inom hela familjen.
- Under middagarna fick vi hjälpa hans syster för hon var riktigt ledsen
när det hemska hade hänt när hennes bror var i Afghanistan. Dottern
tycker inte om att han är där. Hon är känslig. Hon kommunicerar. Hon
pratar in. När det var kris därnere då pratade vi med henne och hon lästa
boken också.
Boken som fadern talar om är Johanne Hildebrants bok Krigaren (Hildebrandt, 2011),
journalisten som följde ett svenskt förband i Afghanistan. Sonen/brodern var med.
Fadern fortsätter:
- Om man är ett par som föräldrar, är det viktigt att prata med varandra
så har man stöd i varandra. Vi har ju suttit och gråtit tillsammans, sen har
vi gått vidare. Kommunikation också med den som är ute är viktig. Jag
uppmanar att skriva brev. Jag tror det betyder mycket eller något litet
foto eller något urklipp. Det visar ju att jag har bemödat mig. Eller skicka
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ner en tidning eller så. Det har känts rätt och riktigt. Känns bra att man
går och lägger på det och går till posten. Vi slarvar lite med relationerna
idag. Vi slänger iväg en massa mail. Då blir inte detsamma.
[…]
- Vi har också lyssnat noga på det som sagts på anhörigträffar, men vi har
låtit sonen avgöra. Vi kan ha sagt och frågat om vi skulle kunna gör detta
eller detta och sen har han fått råda – ibland har vi inte gjort någonting.
Sista leave-n nu hade han själv planerat. Då åt vi middag hemma. Det
uppskattar han jättemycket. Han tackar så för de här middagarna. Det
tycker jag är fint. Det visar att han tycker att det är rätt för honom. […]
Det jag uppskattar från honom är hans lugn. Han är försiktig. Han tar inte
plats – därför syns han inte på bild. Svår att reta upp. Tror jag passar i ett
stridsfordon. Där behövs tänkande människor som tänker klokt och inte
förivrar sig
Sonen är nu 28 år och har gjort tre insatser. När nedanstående sägs deltar såväl fadern
som sonen och dennes syskon. Modern säger:
– Det har varit olika de tre gångerna. Jag tror att första gången så reflekterade vi inte så mycket för vi visste inte så mycket. Du var långt borta.
Då sysslade du mycket med eskort och vi var oroliga för vägbomber. Det
kändes inte som de var så i kriget. Andra gången var det förfärligt. Riktigt
förfärligt men då var de ju så himla duktiga på det här att alltid när det
hade hänt något så fick vi ett telefonsamtal innan det var ute i media.
Du ringde. Vid ett tillfälle när det var riktigt illa, du ringde direkt. Det var
vi imponerade över. Det skapade en väldig trygghet att du ringde. Och
så skrev du långa mail, det gjorde du också. Andra gången också, också
till morfar. Du har förmågan att uttrycka dig i skrift så vi kände att vi var
med. Och så nu den tredje gången. När vi tog farväl till dig den andra
gången då visste vi ju att du skulle till ett annat uppdrag än vad du hade
haft första gången. Och då när ni åkte iväg, det var [gråter] förfärligt. Vi
visste att uppdraget var farligt och att det skulle vara farligare. Hela den
tiden var förfärlig fastän vi samtidigt var imponerande av hur ni skötte
det hela. Vi hade stöd av er blogg. Jag var jättemycket inne på bloggen
och vi följde den. Där var bra reportage med bilder. Det behöver man
också. Sista gången: När ni var ute för att markera så har ni varit många
ihop, ni har varit ute för att finnas och markera närvaro – inte för att
strida. Det var ju inte så att man tänkte på det hela tiden, det fanns ju
där någonstans – det var inte så att vi gick och tänkte på dig hela tiden –
vi gör ju en massa andra saker också – Och det var så skönt när du kom
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hem. då kände man att spänningen släppte – att det hade funnits där
hela tiden. Vi var uppe i Stockholm och det var så – ah, så roligt att träffa
dig igen.
Fadern lägger till:
- Jag sätter familjen i första rummet. Vår gemenskap här betyder mycket.
Våra middagar att vi pratar mycket, det tror jag betyder mycket, våra relationer, det tror jag betyder mycket – ger familjekänsla. Jag lutar mig också
tillbaka i (sonens namn) trygghet, för du utstrålar ju mycket trygghet för
oss. Det har jag alltid sagt och det betyder mycket. Jag har också att titta
på de här prylarna men jag skulle säga att de här träffarna, anhörigträffarna på regementet betyder jättemycket. De har dessutom gjort dem
bättre och bättre. Att få lyssna på chefen därnere, han är vältalig, mycket
autentiska och aktuella referenser nere ifrån området – det betyder jättemycket för oss anhöriga. Vi har ju läst jättemycket. Inte minst den bok
som du rekommenderar, boken av Johanne Hildebrandt. När man läste
den, det var positivt men man blev rädd.

Unga erfarna soldater som tar stort ansvar

De unga sönerna och döttrarna är redan erfarna soldater. De berättas om som lugna
och trygga, personer som man kan lita på. Jag träffar också flera av dem och har all
anledning att bekräfta föräldrarnas beskrivningar De unga utlandsveteraner utstrålar
trygghet och säkerhet som gör att man får förtroende för dem och deras kunnande.
Som en mamma uttryckte det:
- Han är så trygg person i sig och lugn så de flesta i hans omgivning resonerar nog som så; att om någon klara av detta med soldatyrket, så är
det han. Jag och min man, vi har pratat mycket om det. Vi kan inte gå in
och bestämma över honom. Hans far har själv varit på väg att göra utlandstjänst som polis. Så kanske kommer det därifrån att det diskuterats
hemma för länge, länge sen. Och det ska jag säga, att det var jag inte så
förtjust i på den tiden, men sen blev det inte aktuellt. Jobbigast var när
han skulle till Kosovo och han kom hem med vita arkivet. Det var jobbigt
att fylla i det tillsammans – att det skulle kunna hända något när han var
iväg. Nej, då tyckte jag, att jag skulle vilja binda fast honom hemma. Vi
hade en jättebra diskussion. Det innebar också att vi diskuterade hur jag
ville hade, om det hände mig något. Och att över huvud taget ha haft
den diskussionen. Det blev ju också så att jag och min man tog 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 diskussionen.
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När barnen väl är hemma igen är det stolta föräldrar som deltar i cermonin vid medaljutdelningen.
Mamma: – Det är stort att se alla dessa stå där vid medaljcermonin.
Pappa: – Man förstår att det är något speciellt och att det är mycket personer inblandade. De talar om att de är hemma. Jag är stolt.
Tidigare har familjen berättat om:
Pappa: – Jag får ju ofta frågan hur jag kan tillåta honom att åka iväg. Det
är precis som med allt annat när det gäller okunskap, de ser ju bara en
sida av saken. De som ställer frågan de har ju en hemsk bild av att där har
dött svenskar och man kan dö och sådana saker. Jag ser det på ett annat
sätt. att man hjälper folket där nere, ser till så att människorna har det
bra. Det är en insats för samhället där, för att det ska fungera. Frågan bliri
så fall, till vilket pris?
Mamma: – Jag känner igen frågan; Hur kan vi tillåta detta? Hallå! Han är
ju 23 år. Hade vi sagt nej så hade han åkt ändå. Det känns bättre att stötta
honom få.
Flickvännen: – För honom också…
Föräldrars råd till andra föräldrar i liknande situation som deras, blir:
- Man ska inte inte smitta av sig sin egen oro. Man ska vara stöttande.
Detta är män och kvinnor som har tagit ett beslut. Viktigt att supporta
beslutet. De ska veta att det spelar ingen roll vad du gör, vi står bakom
dig. Inte gå in med bannor eller bli känslomässigt engagerad så att de
utsätter sig för faror i onödan. Jag tror det blir lättare för oss så. Om det
skulle hända vår son något, ska han inte bära någon skuldkänsla som: –
Jag gjorde faktiskt inte som ni sa – det räcker med de beslut som de ändå
får ta.
Man får stötta dem till 100 %. Jag har varit ledsen många gånger i alla fall
men det ät inget man visar sitt barn. Han ska inte behöva gå och känna
oro. Han behöver fokusera på sitt arbete. Som när han ringde hit på julafton. Då bröt vi allihop ihop efter att vi pratat med honom. Jag tror, att
du grät när du pratade med honom. Det är så mycket känslor, men det
är att gilla läget.
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Ovanstående ett föräldrapar och nedan en mamma till en skyttesoldat:
Att alltid stötta, stötta, stötta. De har funderat på allt om det eller det
skulle hända. Jag vet. Hon behöver inte motivera eller förklara sig för
mig. Det är stort nog det hon gör och ska bearbeta själv. Stötta, stötta
oavsett hur tokigt det kan bli. Och vara och säga: – Jag stöttar dig i ditt
val. Jag kan aldrig säga, att jag är glad för att du ska göra detta, det kan
jag inte, för det är jag inte, men jag stöttar allt hon bestämmer sig för. Om
hon gör de valen så är det inte min sak att säga nej. Det hon beslutar ska
jag stötta henne i och jag har fått bekräftat att jag är en d-jävla bra morsa
genom detta. Inte dåligt.

En äldre förälders perspektiv och den vuxen dotters
perspektiv

Vi träffades på konditori. Det är soldatens mor och hans unga, men vuxna dotter, som
jag träffar. Hennes farmor var inledningsvis mycket ledsen och orolig för sonen, barnbarnets pappa, som åkt till Afghanistan. Det är barnbarnet som stöttar farmodern,
snarare än tvärtom. De har varandra och involverar i sin tur soldatens andra dotter, i
vad som är på gång.
Moder/farmoder: – Det är första missionen och hoppas den sista också.
Dotter: – Min lillasyster är 20 år och jag är 21 fyller snart 22. Vi har inte
pratat så mycket men vi vet ju, att redan när vi var små så ville pappa åka,
men han lät bli för att vi var så små. Nu när vi är lite äldre förstår vi ju mer
vad han gör. Det som gör det svårt nu är att han inte har varit så pratsam.
Vi har inte fått veta så mycket, ja, han skulle åka iväg, OK, det är lugnt,
han ska göra det här. Han ska vara borta länge. Vi samtyckte kanske inte
helt, men farmor protesterade lite mer.
I och med att han velat göra det här jättelänge så, javisst. Vi är inte så
jätteglada, men det har ändå känts rätt okay. Det var först precis när han
skulle åka som det slog oss båda två: – Han åker verkligen!
Moder/farmor: – Han sa det inte direkt, utan han sa att han skulle iväg på
en liten kort utbildning utifall att, och sen så småningom kröp det fram
att det blir nog så o. s. v. Det tog tid. Han förstod, att jag inte skulle gilla
detta. Han är fruktansvärt envis, precis som sin mor, så han hade ju aldrig
gett sig när det gäller detta, inte under några omständigheter. När han
väl hade bestämt sig så sa jag ju inte till honom att stanna hemma – det
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skulle aldrig falla mig in, utan då stöder vi honom till hundra procent. Och
nu, när jag äntligen har fått lite bättre information, så är det ju betydligt
bättre. Men eftersom han var så restriktiv i början om vad han egentligen
skulle göra, vilken befattning och vad det skulle vara, så var det jättejobbigt men nu tycker jag att det går rätt så bra. Jag läser nu om Afghanistan.
De ser en chans i denna insatsen, det är inte så farligt område längre.
Också en chans att tjäna bra med pengar faktiskt, för dem som har barn
och familj. Det militära har varit hans liv – han älskar ju detta liv – gammal scout sen barnsben. Men hade jag vetat detta, hade jag aldrig låtit
honom gå i scouterna.
Dottern: – Han skickar mail och ringer.
Moder/farmor: – Ja, det gör han och man har fått lära sig att gå in på
Afghanistan-bloggen, men inte av honom, nej, nej, det fick vi lära oss då
när vi var på första anhörigträffen. Det här med att de får två hemresor,
det kom ju som en glad överraskning, det hade vi ju inte fått veta. Men nu
när han kom hem, då var han väldigt pratsam. Oj, vad det pratades och
visades bilder och förklarades. Det var roligt att han hade tagit så många
bilder, allt från sitt logement till tjusiga landskapsbilder. Där var allt och
han pratade hela tiden. Så det kan också ha legat något hos honom att
han inte vetat vad han vågat säga eller inte.
Modern och soldatens dotter har deltagit i förbandets anhörigträffar. Särskilt uppskattar de anhörigträffen med julmaten i den stad regementet finns inom. Då fick de
lagom mycket information, kunde prata med andra anhöriga och kände sig välkomna
och extra omhuldade.
- Anhörigträffarna var bra men den senaste verkade vara samma sak.
Det var ganska tråkigt att lyssna på organisationerna igen. Det bästa var
träffen med julmaten – lagom mycket och bra information. Fältprästens
presentation var bra och det som han, soldaten visade från Afghanistan,
det var intressant. Vi har sett alla programmen i Sydnytt, men han håller
sig i bakgrunden.
Syd-Nytt besökte FS 24 i Afghanistan och sände flera avsnitt om utlandsmissionen inklusive intervju med anhöriga i Sverige och en intervju med mig som aktuell forskare.
I detta exempel, se ovan, är det barnbarn som är hemma och sonen, nu i medelåldern,
som åker iväg på utlandsmissionen. Det är att notera att han valt att avvakta att delta i
internationell militär insats tills döttrarna blivit vuxna. Det är tydligt att soldatens barn
är tillfreds med detta och nu i gengäld är beredda att acceptera att han ger sig iväg på
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insats. Men farmodern skulle också ha kunnat stå inför att det var ett eller båda av de
unga barnbarnen som deltog i den internationella militär insatsen.

Den äldre generationen

Ett föräldrapar berättar om hur deras dotters morfar responderat till att dotterdottern
valt att bli soldat och nu ska delta i insats:
Modern: – Han tycker det är väldigt roligt att hon har blivit militär, alltså
barnbarnet. Vill gärna ha bilder också på fordonen de åker i.
Fadern: –”Hon är inte dålig hon” säger han ”– Hon är inte dålig hon”. Han
är stolt över det här.
Nu åker hon ingalunda ensam. Hennes syskon konstaterar att det finns skäl till varför
också deras far också valt att åka ut. Åter ett exempel på att flera medlemmar i familjerna är inom det militära eller inom släkt. Syskonen är övertygade om att fadern vill
säkra och trygga att inget händer dottern under insatsen.
Föräldragenerationen blir i första hand en resurs, men ju äldre vi blir desto mer sannolikt att vi kan bli allvarligt sjuka och behöva omsorg för egen del, också medan barn
eller barnbarn är iväg på utlandsmission. Här kan det bli den hemmavarande partnern
eller syskon som träder in och kommer att hantera situationen i soldatens frånvaro
och avlasta, eller skydda, soldaten för vad som utvecklas hemma. Här ett exempel där
hemmavarande partner känner som att ansvaret kommit att vila på henne och därefter, ett exempel som visar hur svårt det kan bli att avgöra om soldaten ska underrättas
eller inte:
- Han pratar en del med sina föräldrar men de har en deal sig emellan, att
han inte vill veta för mycket, om de blir sjuka eller så. För han vill inte bli
oroad när han är iväg. Det ska bara lättsamt. När och om det blir allvar,
då tar jag en diskussion med hans mamma. Jag pratar ofta med hans
mamma och skulle det vara något, så kommer jag säga något. Jag vill inte
gå in i deras deal – det är inte så det fungerar i min familj. Hans pappa
är dålig. Min sambo var medveten om detta, att hans pappa skulle vara
inne på operation. Då hade jag kontakt. Jag sa om ni får dåliga besked
så måste ni berätta så han har möjlighet att komma hem. Men han, han
vill kunna koncentrera sig. Om det blir skarpt läge vill han ha tankarna
fokuserade. (Partner, kvinna)
I förberedelserna inför insatsdeltagandet kan överenskommelser ha gjorts om hur soldaten vill att hemmavarande anhöriga ska agera vid olika scenario hemmavid. I ovanstående berättelse har föräldrarna och soldaten kommit överens om att denne inte
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ska bli informerad, men hon vill göra det ändå. Nedanstående är det de vuxna barnen
till soldaten som blir villrådiga om hur de ska göra, meddela soldaten eller inte. Yngsta
barnet berättar:
– Det var jobbigt när farmor blev sämre. Mina bröder och jag var inte
överens. Skulle vi berätta medan ni var på insatsen? Det var bara två
veckor kvar tills ni skulle hem. Jag tyckte det var okay att berätta för er
medan ni var borta men de ville dröja tills ni kommit hem. Det tyckte jag
inte var någon mening med. De ville att pappa skulle hinna ställa om sig.
Men i och med att det var ingen fara så… så är det när tre-fyra stycken ska
diskutera och komma överens. Jag ville att pappa skulle hinna få komma
hem om det blev så allvarligt, eller i alla fall få säga några sista ord, om
det skulle bli så…
Soldaten, deras far, kommenterar att han tycker att de hanterat situationen mycket
bra, tagit ansvar och värnat om dem alla. Ovanstående är ett gott exempel på hur
mycket syskon i familjer med en, eller flera, anställda inom det militära påverkas av det
militära. Detta behöver tas hänsyn till (Rodriguez och Margolin, 2011).

Perspektivet syskon till soldat

Hela familjen påverkas av att det finns en eller flera familjemedlemmar som ska, är
eller har varit iväg på internationell militär insats. Detta upprepas gång på gång. Familjesystemet genomsyras av längtan och rollerna omfördelas som också kan leda till
ökad uppskattning av varandra (Rodriguez och Margolin, 2011). Här ingår också syskon
att ta hänsyn till, ge information till och samråda med om vad de kan förvänta sig av
varandra i samband med missionsdeltagande.
Liksom flera av de yngre soldaterna, se tidigare avsnitt ovan, har också de erfarna utlandsveteranerna börjat att inför kommande insats, bjuda in till egna anhörigträffar.
Här en vuxen son som berättar:
- Innan förbandet skulle åka samlade vår far allihop, hela familjen till stor
middag och så berättade han om allting där – precis som den stora anhörigträffen, vi var på, fast han gjorde det bara med familjen. Jättetrevligt
och uppskattat. Då märkte jag på min lillasyster, att hon reagerade mest
på det han berättade, som jag kunde tyda det. Man kan se i människors
ögon – hon såg uppskärrad och rädd ut. Tidigare har hon inte riktigt brytt
sig. Så jag tror att det blir när man är uppväxt med föräldrar som är inom
det militära. Det är ett jobb vilket som helst. Det är denna biten, insatserna, som de andra inte har. Man tänker inte på det förrän det blir dags.
Så i och med att jag är van vid vad som kan hända, jag har satt mig in i
det och har förståelse för det, men min syster, hon hade inte gjort det
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på samma sätt. Jag var med pappa på jobbet och hela den biten. Det har
inte hon varit. Min lillasyster är den som avskärmat sig mest. Nu tar jag
lite mer kontakt med henne än vad jag gjort tidigare och hoppas hur det
är med henne. Jag har lite kontakt med pappa men annars blir det inte så
stor skillnad. Den tuffaste biten att förlora den här vardagliga kontakten,
att det inte går att bara ringa upp. Jag kan tänka att det är min lillasyster
som tar det mesta. Hon blir lätt rädd rent allmänt och så har hon inte satt
sig in. I tonåren ringde hon ofta till mig för jag har ju gjort mig mycket
under min ungdom både negativt och positivt, skaffat mig erfarenheter.
Jag har varit stöttepelare när det gällt för mina syskon.
Syskonkärleken berör. Blir som till ett skyddsnät av omsorg och solidaritet. Nedan
följer ytterligare två exempel. Dels en sammantagen syskonberättelse. Deras syster är
soldat med en mer kvalificerad uppgift uppdrag i förbandet än syskonen kan föreställa
sig. De minns en annan version av sin syster. Dels en dialog mellan syskon där brodern
är soldat, numera mycket erfaren sådan. Systern är förtvivlad över att brodern är i Afghanistan som militär.
Syskonberättelserna:
- Det känns konstigt. Det var nu när hon skulle till Afghanistan. Hon är
inte gammal och så ska hon redan iväg. Konstigast att hon inte är här,
eftersom vi alltid varit så nära varandra. Nu har man vant sig. Men till att
börja med var det jättejobbigt. Typ kvällen när hon skulle åka. Alla var jätteledsna. Dagen efter så hade jag ont i magen. Man visste att hon skulle
åka – hon berättade förra året i november – december eller något sånt:
– Hej, vi hade ett år på oss i alla fall. Sen blev det jobbigare och jobbigare
hur närmare det än blev. När hon sen skulle åka. På något sätt så infann
sig en slags lättnadskänsla. NU ska hon åka. Nu kan jag liksom inte göra,
nu kan jag inte göra något. Det är bara att gilla läget liksom. Men innan
dessa så – ja – det var inte kul. Alltså jag tänker jag är sån, jag tänker alltid
det värsta och jag visste ju inte. Min syster visste ju knappt själv vad hon
skulle göra därnere. Och då när hon berättar att hon ska till Afghanistan…
I min värld så blir det att hon ska iväg och skjuta folk. Nämen, det är ju så
– det är vad man ser på TV. Vi visste inte vad det handlar om. Nu i efterhand har man ju fått veta, att det faktiskt är rätt lugnt där – nu. Hon trivs,
det går bra – inte så farligt som det verkar. Första gången hon var hemma
på leave, då var det ju som hon visade bilder och berättade och så där.
Det var jätteskönt. De är inte i krig liksom. De skyddar och om det händer
något, vilket de inte gjort hittills, så… Först tänkte jag, jag ville inte hon
skulle åka. Men, det kan inte jag bestämma – det måste hon bestämma
själv. Jag tror, att vi alla tyckte det var lika jobbigt. Alltså det var just det,
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att man inte visste vad det är. Alltså jag kan inget om det militära, inte
insatt i det över huvud taget. Det enda jag kan referera till är TV. Där visar
de inte alltid det bästa eller hur det verkligen kan vara.
Vi var med på Livgardet. Inte varit med på andra anhörigträffar. Inte haft
andra kontakter. Inte läst. Undviker nyheter. Vill undvika. Hon försökte
nog informera så mycket hon kunde. Jag vet inte varför hon inte visste så
mycket, eller var det bara som att hon inte berättade. Jag tror att jag försökte att inte tänka på det. Men det är svårt att låta bli. Jag hade velat få
veta vad exakt hon skulle göra. Typ att hon inte skulle ut i krig och skjuta
– det var ju den bilden jag hade. Här hemma är hon slarvig och glömsk.
Hennes favoritord är: – Oj, det glömde jag! Hemma är hon hela tiden typ
vimsig. Man får påminna henne hela tiden: – Syster min, du ska ut i krig
nu, hoppas du inte glömmer bort var du är.
Men sen när vi såg henne upp i Stockholm, så hade de ju alla något att
visa. Det var som en annan person. Hon var ju så skärpt. Hon tog kontakt
med folk, hon förklarade, hon var jätteduktig i att stå där och informera.
Det blev: – Oj, är det min syster? Det var lite så. Alltså när hon är där i
Afghanistan, tror jag verkligen att hon fungerar jättebra.
I Stockholm, när de hade bjudit in alla anhöriga till dem som hon skulle
åka med, han som var chef över henne eller vad man säger, han som är
chef för den lilla gruppen, han var jättepeppad för att åka – då kände det
lite så. För han hade heller inte åkt på någon mission tidigare. Han ingav
inte det där riktiga förtroendet om att han tar dem hem säkert utan han
verkade göra det här för att det är lite macho över det hela. Det kanske
inte var så, men när alla är där; föräldrar och syskon och så – klart att han
vill visa sig duktig. Men det blev så att jag tänkte: – Bara så att du skyddar
min lillasyster så hon inte råkar ut för något. Det kändes inte så. Det var
som att han inte såg den riktiga faran där. Det kändes inte som han var
beredd att åka ner för ett krig. Lite så kände det. Han sa, att det kommer
att bli farligt, men det kändes inte som att han tänkte att det skulle bli
farligt. Sen är det svårt att veta vad han tänker när vi är där, hur många
som helst och han har inte träffat oss innan. Men annars var det jättebra,
att de hade samlat oss så att vi fick träffa dem som de skulle åka dit med.
Jag tror de var åtta stycken. Bra att få ansikten på vem hon skulle dela
rum med, såna här grejer. Jag vill veta, att hon åker iväg med människor
som är bra. Det kändes jättebra, men inget av Försvarsmaktens information har varit riktad till oss som är syskon. Vi är i samma ålder. Jag är inte
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barn till henne Jag är inte förälder. Närmast är sambo. Men det stämmer
ju inte alls. Inget är vänt till syskon.
Klart man egentligen inte ville att hon skulle åka alls, men vi sa: – Klart att
du ska göra det, vi är härhemma, vi väntar på dig. Klart att vi inte ville att
vår lillasyster ska åka. Det var inte bara det att vi är rädda för att något ska
hända henne. Hon kunde behöva skjuta någon – hur skulle hon då må när
hon kommer hem? Men hon har inte skjutit någon.
Men, jag vet inte så mycket. Jag har inte varit inne på bloggen eller Facebook. Hon har ringt så hon har pratat med mig tre gånger. Sen har hon
ringt till mamma, pappa och syskon. Även om man vetat, att hon hade
det bra just när hon ringde, så vet man inte om hur det blir till nästa gång,
om hon har gjort någonting eller blivit utsatta för något. Mycket har varit:
– Ja, så står vi här och tittar på en öken. Jaha, det är ju jättebra, det kan
du göra. Men man vet ju inte. Man vet inte vad de behövt göra till nästa
gång. De är där för att det är krig.
Syskonsamtalet mellan soldat och dennes syster:
Systern: – Det känns bra att han gör något han tror på, men för egen del
har det känts tungt och jobbigt. Inte bara för att han åkt till ett krigsland
och åkt dit som militär. Det har känts tungt. Det gör det för alla som har
någon som de älskar väldigt mycket, att den personen finns någonstans
där det finns en fara oavsett vad de gör. Sen att vara militär i ett sådant
område. Det vet man ju att det är ytterligare en risk och påfrestning.
Brodern/soldaten: – Som jag har upplevt det är det du som tyckt att det
var jobbigaste. Värre att berätta det för dig än att berätta det för föräldrarna. Så har det varit. [Systern gråter och brodern klappar henne). Du är
orolig för att det ska hända något?
Systern: – Ja, jag tycker att det är jobbigt. Orolig för att det kan hända
något och det är jättejobbigt att veta att du kan drabbas av något. Det
behöver inte vara dig personligen – er närvaro kan göra att det händer
något. Det har varit skitjobbigt men bra att prata. Jag tror inte att militärer kan göra något bra där. Jag tror inte på det sättet att lösa konflikter.
Så är jag införstådd med att även om inget kommer vara annorlunda om
inte svensk militär var där så känns det inte bättre med: – Nej, nu skiter
vi i dom. Jag har verkligen förstått, men jag vill att någon annan tagit det
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tunga jobbet, inte någon jag älskar, som jag är rädd för att ska hända
något med.
Brodern/Soldaten: – Du och jag har haft i många år ganska heta diskussioner om vi ska vara i Afghanistan eller inte. Jag tror att du har förlikat
dig lite med yrkesvalet – det är något jag har valt.
Systern: – Det är det som är det jobbiga också. Det hade känts skönare
om du och jag hade varit olika på så många andra sätt. Då hade jag kunnat stänga av: – Jaja, han är en annan sort. Så sjukt att säga, men att jag
hade kunnat säga att min bror, han är lite kall eller passar in bland de
människor som står för sådant jag inte står för. Men så är det inte. Det
finns ingen varmare person jag känner än min bror, generös och ansvarstagande och verkligen någon som jag kan tänka kunde arbeta i helt andra
sammanhang där jag kan se att han hade gjort bättre nytta. Då blir det
ändå jobbigare när den personen gör något som man inte riktigt vill att
den personen ska göra. Att han inte skulle behöva göra detta över huvud
taget. Att det finns situationer i världen där det krävs att personer går in
och upprätthåller en särskild ordning med vapen och auktoritet som jag
bara tycker är galet, att det ska vara så. Jag förstår att det blir jobbigt för
min bror. Så fort jag vet att jag har människor som oroar sig för mig så blir
det svårare. […) Att vara med på Livgardet och anhörigträffar det hjälpte
ju inte för min oro, men när du sa; om vi inte är där, vem är där då? Det
hjälpte mig att få en annan mening i varför jag har någon som jag älskar
där nere. Men jag tycker fortfarande inte att det är rätt att vi är där och
att vi åker ner med vapen. Jag tror inte det skapar något positivt i långa
loppet…

Perspektivet hemmavarande partners – ANHÖRIGTRÄFFAR

Ingalunda är hemmavarande partners perspektiv lika. Här finns erfarna, äldre partners, kvinnor och män i lång- eller kortvariga relationer till soldaten; unga partners
i relativt nyetablerade förhållanden och här finns partners hemma med barn i olika
åldrar. Här finns partners som är vana respektive ovana med det militära, de som är
intresserade av att lära och involvera sig medan andra kan ta helt avstånd. Många
röster som hörs i rapporterna är just partners. Bland dessa har nog de överraskat mig
som allra mest, de som lyckas hålla ihop och älska varandra när den icke-militära partnern (eller syskonet, se ovan avsnitt om syskon) helt tar avstånd från det militära och
ifrågasätter Sveriges medverkan i internationella militära insatser. Det senare är inte
lika med att den hemmavarande anhörige sätter sig emot att soldaten åker iväg, utan
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de berörda söker göra bästa möjliga av situationen. Nedan är det en partner som uttrycker sitt avstånd till det militära:
- Jag känner inte jag har behov av det militära alls. Jag tycker inte om själva grejen. Jag kan tycka för någon som vill, som [partners namn], du ska
göra det du vill, men det är du som ska göra det. Jag har mycket svårt för
det militära. Jag är inte speciellt imponerad, jag har inte lust att blanda
mig in i det militära eller bli sammankopplad med de anhöriga och detta
med veteraner. Jag har svårt för den tanken. Så lite som möjligt med det
militära för min del. (Hemmavarande partner, man)
Att ovanstående partner är man gör det heller inte enklare att ta del av Försvarsmaktens anhörigstöd. Inget av vare sig material eller tilltal riktar sig till partners som är
män, säger han. Han har känt sig mycket udda vid de samlingarna där soldaterna har
fått ta med sig sin partner. Bekräftas också av andra hemmavarande manliga partners
med undantag från en grupp. Det handlar om partners med mycket nära koppling till
det militära, anställda eller f.d. anställda inom Försvarsmakten, och utlandsveteraner.
Dubbla perspektiv, eller erfarenheter ur flera perspektiv, kan både män och kvinnor
ha bland deltagarna. Ger dem sammantaget unika perspektiv:
- Jag tycker man ska ta hand om oss som är hemma. Vi ska vara lyhörda
och ringa om de (soldaterna) behöver hjälp. De pratar aldrig om att vi kan
behöva stöd eller att de anhöriga behöver vara lyhörde gentemot oss,
att de behöver var lyhörda mot oss när de kommer hem, känna av hur
det är, vilka rutiner vi har skapat. Känna av dem. Det är alltid vi anhöriga
som ska anpassa oss. Det måste man ändra på. Det fungerar ju om man
är som jag själv varit ute, anhöriga som själva jobbat inom Försvarsmakten. Men andra som inte har den erfarenheten fungerar det inte för. De
har upplevt en massa, det är klart de har, men det har vi också gjort
härhemma, som vi blir glada och ledsna över. Det är detta som behöver
ventileras (Utlandsveteran och partner)
Utifrån hemmavarande partners perspektiv, verkar det som om Försvarsmakten tenderar att i uppmaningar till de hemmavarande anhöriga, alltför mycket uppmärksamma soldaternas behov och inte ta hänsyn till att detta kan riskera bli i konkurrens med
eller på bekostnad av vad de hemmavarande anhöriga behöver i relation till sin soldat/
anhörige.
– Och då när jag låg där kl. 3 på natten och då tänkte jag på vad de sa på
anhörigträffen: ”–Tänk på att era anhöriga är trötta när de kommer hem,
att de behöver vila ett tag innan ni behöver kasta er över dom”. Jag bara
ryste [visar med kroppen]: – Nej. Han får sova hela nätterna. Han får sova
till kl. 7 i morgon bitti när klockan ringer. Jag får sova mellan 30 sek och
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3 timmar i sträck. Då kunde jag prata med [namn på annan veteran och
hemmavarande partner] och hon bara skrattade. Så jag har det stödet.
Även från dem som varit iväg, som vet precis hur det ser ut. Jag vet ju
själv, hur det var att komma hem. Man är trött. Det har varit en anspänning. Varit borta länge. Det är en omställning. Beror på. Han har haft sitt
vanliga jobb inom det militära. Jag som var civil skulle både byta miljö och
jobb. Jag kan tänka de yngre killarna skyttekillarna som åker ner. De lever
i den hetsen och anspänningen hela tiden och så komma hem till en vardag som är helt annorlunda. Jag respekterar samtidigt att även för dem
som verkar arbeta under säkrare förhållande, som [smb:s namn] fortfarande är under en anspänning, men min har inte varit mindre – Han har
i alla fall fått sova. (Hemmavarande partner och utlandsveteran, kvinna)
Lösningen för Försvarsmakten är att i kommunikation i anhörigfrågor och om hemmafronten och familjelivet, lyfta fram både soldatens och de hemmavarande anhörigas
perspektiv. Det är inte intressen och behov som står emot varandra utan är ömsesidigt beroende av och samskapande varandra – som kommunicerande kärl. Nedan en
hemmavarande anhörig som uttrycker både hur anhörigträff kan utgöra det påtagliga
budskapet om att den närstående ska, eller är, iväg på insats. Att innehållet inte alltid
är anpassat till vad de anhöriga kan behöva höra, särskilt inte i det aktuella skedet av
insatscyklen, längtan efter att lära känna och bilda nätverk med den egna soldatens
arbetskamrater och deras anhöriga, samt, vilket är mycket viktigt i sammanhanget, hur
tas hänsyn till närvarande barn?
- Det var en HR-kille på anhörigträffen. Jag var så arg då. Sätt igång ditt
sociala nätverk, sa han. Men om man nu inte har något för man har flyttat dit för maken arbetar på flottiljen eller regementet – vad gör man då?
Han informerade om Invidzonen och annat som finns, men det finns inte
här. Inget här? Men om ni vill kan ni dra igång – det vore bra att starta upp
det, sa han. Jag var ju arg redan när jag kom dit. När jag skulle gå på det
mötet så blev det så verkligt att: – HAN SKA FAKISKT ÅKA IVÄG! Tidigare
har jag tänkt: – Ja, ja det tar vi sen. Det här behöver jag inte oroa mig för
förrän när det är dags. Nu blev det så konkret. Sen var tanken, att vi skulle
äta gemensam lunch och sen skulle vi gå ut och titta på helikoptrarna.
Och först hade jag inte tänkt att jag skulle gå på den där anhörigdagen.
Jag har sett de här helikoptrarna. Jag vet vad de kommer att säga – ja
men, så bestämde jag, jag åker med. Men sen när det här pratet var klart
och det var dags att äta lunch, då åkte jag hem, det gjorde jag, för jag
hade ingen lust att trampa runt – jag var skitförbannad (Skrattar)
- Det var ju min rädsla, frustation, oro, som talade. Nu är det faktiskt
verkligt det här då och de där, de pratar om när någon dör och försäk136

ringar hit och dit och vad man får ut och inte och kolla det och liksom…
När min man kom hem berättade han om vad de hade gjort. Sen pratade
vi. Och jag sa om den där försäkringsinformationen som mer var för den
anställde och han sa också, att det var väl inte rätt forum och lyssnade på
min oro och sen försöker han, han tar in och sen försöker han, det är hans
sätt, han försöker ge den informationen han kan och så.
- Det jag tror, att jag skulle ha uppskattat det är om de hade delat upp oss
i den grupp som min man ska åka med i stället för denna massa andra.
Jag såg ju dom, jag har träffat flera av hans kollegor och även deras fruar
och män också så man har lite relation, men det hade varit bättre att ha
det i den gruppen. Jag vet egentligen inte vad syftet var. Syftet var att
informera men [funderar] ja, i och med att vi var så spridda och det var
många barn där- hur man nu informera barn? Det var kanske ett jättebra
upplägg men det passade inte mig. Jag misstänker att man behöver göra
olika? Nu buntar man ihop som om alla behöver likadant. Jag hade velat
att hjälp oss att bygga nätverk. Träffa dem som han ska åka med och vi
som blir kvar hemma, hjälpa oss att se vilka vi är och hjälp oss att fixa
någon maillista eller telefonlista – underlätta för oss – eller Facebook
eller liksom så. Och kanske också faktiskt att psykologen, hon är duktig,
att diskutera: – Hur går tankarna nu? Vad är viktiga frågor? Vad är viktigt
för oss – fråga oss – dig som anhörig – vad är viktigt för oss att få veta
eller – fråga oss – i stället för att ge oss något som ni tror att vi behöver.
Det störde mig att barn i olika åldrar var där och hörde på detta med försäkringar, vad som händer om soldaten dör. Man vet aldrig hur mycket
de snappar upp av det, jag vet inte? Dela upp i mindre grupper. Hjälp till
att skapa nätverk!

Anhörigträffars syfte: Information + nätverksbyggande =
tillhörighet, erkännande, mobiliserande

Försvarsmaktens syfte med anhörigträffarna i de hemmavarande anhörigas perspektiv, är att informera – att ge information till de anhöriga. Konststycket är att ge information till många samtidigt och välja ut vad som är viktigt för de allra flesta av de
församlade. I det stora hela lyckas Försvarsmakten bra i detta enligt de anhöriga. Vad
som inte tidigare tillräckligt uppmärksammats, men nu börjar slå rot också inom Försvarsmakten som syfte med anhörigträffar, är att de närvarandes önskan är att ytterligare få och kunna bidra. De är villiga att solidariskt ställa upp för varandra och lära sig
mer om hur tillvaron och relationerna kan utveckla sig i samband med insats utifrån
anhörigperspektivet.
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- Det bästa var träffen när vi bildade mindre grupper. Då satt vi i gäng. De
yngre för sig. Äldre för sig. De fick skapa sig kontaktnät och lärande för
oss. Anhörigsamordnaren hade planerat mötet. I början hade vi övningar
eller man ska kalla det. Vi fick intervjua varandra. De tjejer som hade män
som varit ute tidigare fick ställa sig på en sida sen fick de andra som skulle
bli ensamma stå för första gången stå på ett led och så fick vi mötas och
ställa frågor och vi fick tips. Det var mycket sånt här. (Hemmavarande
partner, kvinna)
Invidzonen skapades i denna solidariska anda. Nu sprider sig idéer om att bilda många
små nätverk invid soldaterna och deras enheter. Inriktningen verkar bli att bilda tillfälliga nätverk så länge den aktuella insatsen pågår. Det kan naturligtvis leda till längre
och fortsatt kontakt särskilt som soldaterna kan komma att arbeta tillsammans igen,
men blir inte nödvändigtvis att organisera sig mer fast/formellt, som det kan kännas
att skapa lokalt engagemang i Invidzonens namn. Här efterfrågas mer lösare nätverksbyggande.
Mycket informerar den egna soldaten om, men gång på gång hörs röster i studien om
att soldaten glömt eller bedömt att något inte var viktigt för dennes anhöriga som
dessa senare undrat över, efterfrågat och när det gäller uteblivna inbjudningar, varit
ledsna för att de inte fått möjlighet att delta. Det kan också vara så att soldaten finner det svårt eller inte vet om det är tillåtet att informera de anhöriga om allt de kan
behöva veta. Även om mycket finns att läsa på hemsidor och i informationsmaterial,
är ingen inne på att anhörigträffarnas information inte skulle behövas eller ersättas
av sociala media. Dessa samlingar av anhöriga ingår som en viktig del i att konstituera
och manifestera insatsernas existens, vilka som räknas in och räknas med i insatsen.
Gemenskap, tillhörighet och erkännande har det militära systemet stor vana att manifestera i ceremoniella former och symboler som medaljer, som också anhöriga kan
vilja bli del av förstärkande deras identitet som anhörig till svensk soldat som kunnat
tjäna sitt land tack vare hemmavarande anhörigas deltagande med uppbackning.

Mer om och utifrån anhörigperspektivet!

Den förändring som efterlyses i informationen är att också anhörigperspektivet uppmärksammas. Hitintills har soldaterna talats om som soldater på anhörigträffar, inte
som partner, syskon, förälder och/eller barn till sina anhöriga. Anhöriga får höra om
hur soldaten kan reagera och vad soldaten kan behöva av sina anhöriga, men inget om
vad som kan utvecklas och behövas för anhöriga på hemmaplan.

Barnperspektivet

Hur blir det för barn att delta vid anhörigträffar? Ovanstående anhörig uttryckte oro
för hur barnen från sitt perspektiv, hörde vad som sas på anhörigträffen. Av flera skäl
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behöver barn följa med på anhörigträffarna. Eftersom träffarna vanligtvis är på tider
när förskolorna inte håller öppet, kan det bli svårt att ordna annan barntillsyn, inte
minst som hela den utvidgade familjen också är med på träffarna. Kanske inte heller
den aktuella kommunen tycker att det är ett legitimt skäl för att ha barnen i förskolan
för att delta i anhörigträff. Det finns starka skäl för att organisera, antingen i samband
med ordinarie anhörigträffar eller vid annat tillfälle, så att också barn känner sig välkomna och kan bekanta sig med det militära systemet. Barnen lånar ut syskon, föräldrar eller annan anhörig till Försvarsmakten med kännbara konsekvenser för barnen.
De militära organisatörerna behöver tänka på hur barnen också ska få behållning av
kontakten med det militära systemet. På P 7 ordnades vid FS 24:as anhörigträffar ett
särskilt rum för barnen med ett stort bord med material för olika pyssel och en vuxen
person van vid att aktivera barn till hands.
– Då du var i Kosovo och jag hade sonen hemma, då det var inget anhörigstöd alls. När du nu var på FS 18 då var det ju inte mycket. Jag upplever
att FS 18 var precis starten på det här anhörigstödet som har börjat. Bara
ett exempel. På den sista informationsträffen fick jag inbjudan; vill du
komma här till Karlbergs slott eller var det var? Javisst, svarade jag, jag vill
jättegärna komma men jag är ensam hemma med tre barn. Vad gör jag
med dem? De sitter inte stilla på en stol i an aula i flera timmar. Det fick
jag inget svar på. Men det är skillnad nu. Exempelvis när jag var på anhörigträff nu så hade de barnvakter åt barnen. – Här har vi två barnvakter
som tar hand om barnen, sa de. Det har kommit längre, men det finns
mer att göra. (Hemmavarande partner, kvinna)

Anhörigsamordnares perspektiv – det lokala anhörigstödet

Samordnaruppgiften är en s.k. tillika-uppgift, d.v.s. läggs till ordinarie huvudfunktion
inom HR, inom Försvarsmaktens lokala förband och regementen. Nedan återges delar
av två anhörigsamordnares berättelser om sina omsorger om anhöriga i samband med
att regementet satte upp ett förband till Afghanistan, plus de idéer som utvecklades
när det gäller anhörigträffar. Jag har i överenskommelse med dem, observerat och
lyssnat på dem i aktion vid flera tillfällen: fem anhörigträffar, tre hemkomstdagar och
haft många samtal med dem, eller endera av dem, i samband med FS 24 och efteråt.
Avslutningsvis träffas vi för intervju som spelas in. Här redovisas några inlägg i vårt
intervjuande samtal:
Anhörigsamordnare 1: – Hela anhörigbiten är viktig för att man ska fungera därnere. Om man kväll efter kväll bråkar med en hemmavarande eller beter sig underligt då funkar man intt därnere. Det har funnits i mitt
minne och mina tankar som jag har kunnat plocka fram nu när jag jobbar
som anhörigsamordnare.
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Anhörigsamordnare 2: – Anhöriga ringer till oss och det är bra så det har
gått fram att är vi är uppsättande förband. Vi har sagt flera gånger att ta
kontakt med oss, bara ring och så ringer de faktiskt och vill ha hjälp. Sen
händer det att soldater som är ute på insats, hör av sig om sina anhöriga.
Finns de som har varit oroliga för sina anhöriga härhemma, eftersom de
inte lyckats få kontakt med dem. Då har de kunnat ta kontakt med oss.
Då får lugna dem. Ett sånt samtal löste sig på en anhörigträff då jag gick
och pratade med den anhöriga och frågade hur de hade det. Visade sig
att de hade det bra – så där kunde jag lugna den personen. Det slog mig
men det är också anhörigstöd.
Den lokala anhörigsamordnaren kan bli ett känt ansikte såväl för de försvarsanställda
som deras anhöriga. För att kunna ge stöd behöver anhörigsamordnarna komma in tidigt för att förmedla stöd, innan familjers svårigheter vuxit till problem och problemen
vuxit till konflikt
Anhörigsamordnare 2: – Det har är viktigt för oss att om anhöriga vet att
de kan höra sig till oss mär de inte vet vart de ska vända sig – ring oss!
Det ska inte vara jobbigt att söka stöd, Vi är en kanal in. Gå inte in på en
massa hemsidor och gör rundor – ring oss och vi guidar er. Vi vet var ni
kan hitta hjälpen – kontakta oss. Vi är tillgängliga för såväl soldat som
hemmavarande.
När jag iakttagit dem vid olika tillfällen, se ovan, har de två samordnarna givit ett samstämmigt och professionellt intryck. De bildar ett team tillsammans, trots eller tack
vare, olika ålder, genus, bakgrund och kompetens med olika tidigare erfarenheter när
det gäller professioner och utbildningar. En av dem är beteendevetare, en samtalsterapeut.
Samordnare 2: – Det är jätteintressant det här med teamarbete. Vi jobbar väldigt mycket tillsammans även om den ena är ansvarig. Kan vi så är
båda med i ett rehab-ärende. Har vi inte det så blir den andre informerad
senare. Inte viktigt vem av oss de har kontakt med men vi tänker på att vi
är en kvinna och en man, att en av oss är äldre och en yngre, en av oss har
varit på insats – en har det inte. Vi har kanske lite olika inriktning men det
kan också kvitta för vi har lika sätt att arbeta, samma värderingar att man
ska samarbeta med människor och att människor är olika och behöver
olika saker. Sen får vi motiverar för andra
De ger ett personligt och varmt intryck, bjuder på sig själva och kan mitt i det allvarliga
och seriösa, skoja på ett varsamt sätt. De upprepar att de välkomnar frågor och samtal
och visar detsamma i kroppsspråk och hur de rör sig. De blir lätt att närma sig dem vilket jag noterat att många också gör.
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Samordnare 1: – Intressant att du säger, att vi är personliga. Det är som vi
är som vi är. Man kan framstå som lite förvirrad – vi kan få folk att skratta,
lite så för att det underlättar att få kontakt. Man kan inte ha det så alltför
stelt och fyrkantigt i vår uppgift. Som detta med anhörigträffarna. Vad
vi har trott på att lyfta in erfarna personer. Det lyckades vi med till sist
när (en erfaren utlandveterans namn) var med. Det blev så oerhört personligt. Så oerhört starkt. Jag får nästan gåshud Det var så gripande att
höra när han berättar om det han har varit med om Vi var väldigt osäkra
med honom från början – är han fyrkantig, kanske lite tyst och så. Och så
blev det tvärtom! Blev precis det vi ville! Samma med dom som kom från
Afghanistan. Också väldigt personliga, varma och kunde skoja lite. En del
av det, det jobbiga kan man avdramatisera. Det är det man gör när man
är personlig. Är man för formell eller kallpratar uppnår vi inte det vi - inte
utan värme och tillgänglighet.
Samordnare 2: – Och att vi är tillåtande. Det har varit jätteviktigt på de
här anhörigträffarna att vi inte ska bestämma att de ska vara på ett visst
sätt utan vara öppen för att det finns olika behov. Sen är det naturligtvis
svårt med så stora samlingar som vi varit med flera hundra deltagare.
Men något av det kan komma igenom om man har den inställningen från
början. För när vi hade strategiska reserven så var det mycket mindre
grupper och då fanns det en större möjlighet till öppenhet. De anhöriga
kunde uttrycka sig själva. Och de gjorde det. Fantastiskt mycket. Blev väldigt väl avvägt. Vi hade med oss dessa erfarenheter och vi delade med
oss av våra telefonnummer, visade att här finns det möjlighet att ta kontakt. Så skapade det trygghet. Också med vårt sätt att förmedla det här
med en öppenhet, välkomna de, att komma med vad som helst…
Samordnare 1: – Ja, vi är båda bra på att återge vad vi har upplevt som vi
kan göra det utan att utelämna den anhörige som gjort något. Att man
kan exemplifiera hur man kan känna och hur det kan yttra sig återigen
för att visa att vi är olika. En känner så här. Någon annan så här. Jag har
varit med om detta – jag har sett detta. Story-telling faktor och då blir
det en igenkänningsfaktor hos publiken och då skapar det också mer förtroende. Det är starkt. Så skapade vi detta här med julminglet. Det var
helt på vårt eget initiativ. Vi diskuterade, ska vi inte ha något innan jul
och här är vi i november och vi har en sårbar period framför oss. Och
första anhörigträffen är inte förrän i slutet av januari. Nej, vi måste göra
något i december. Så började hjulen snurr. Så gick det lite långsamt, så då
tänkte vi nu blir det inte och så blev det plötsligt i alla fall. Och så blev det
jättebra. För det första, vi lyfte det från regementet in i stan – vi avdra141

matiserade det lite. Att det var just kring jul, att folk kände sig sedda och
hörda. Vi visade att Försvarsmakten finns och de fick några bra verktyg
med sig hem. Sen blev det så informellt – väldigt bra. Folk blandade sig.
Gick runt och snackade. De åt lite. Så drog vi lite. Så åt de mer. Barnen
satt och pysslade. Det blev halv-familjärt. Som vi egentligen inte hade
planerat. Det blev snö – riktigt kasst väder och blåst och skit. De snöade
och vi tänkte nu kommer de inte. Men folk kom långt bort – körde långt
för att äta julbord och hem igen. Det var att uppmärksamma de anhörigas perspektiv. De därnere de hade ju varandra därnere, men anhöriga
härhemma, de visste inte vad som fanns riktigt.
Samordnare 2: – Familjerna måste hinna förbereda sig. Därför la vi till anhörigträff också vid Regementets dag i augusti och de skulle iväg i slutet
av november. Vi tycker att insatsen börjar när man skriver på kontraktet,
egentligen när man börjar diskutera därhemma om att åka. Efter att kontraktet är skrivet då ska kontakten med anhöriga börja. Det står i riktlinjerna att den första anhörigträffen ska handla om hur det är att skiljas åt
och hur man kan underlätta kommunikationen – väldigt kort så. Och den
andra ligger närmare hemkomsten – hur man ska förbereda sig för hemkomst. Vi har byggt ut det och det grundar sig på våra gemensamma erfarenheter. Det är viktigt att få chans att dela med sig av sina egna upplevelser. Känslor och tankar. Det att det är viktigt att få sätta ord på det och
att man bli lyssnad på. Det blir man när alla andra också är berörda. Att
sätta ord på sina känslor kräver mindre sammanhang och att vi är redo,
vågar och utbildade för att kunna ta emot. Det kan hända något svårt.
Det kan bli kriser. Vi kan nog skilja ut oss från andra de möter, för det gör
att man är mer orädd – öppen för vad som helst som kan komma upp.
När man inte är rädd för de svårare känslorna öppnar det upp för människor man möter. De känner att man är trygg, att man kan hantera det.
Det kan vara en anledning till att vi pratar mer om det svåra. Vi räds inte
ämnet. Det är många grönklädda och befäl som tyckte det var så jättebra
att vi arrangerade så att de på en träffa kunde sitta och prata om det som
är svårt utan att det blev dipp utan det faktiskt blev tvärtom. Människor
sa, att de gick hem och kände sig trygga med sin rädsla. Och höra detta
från grönklädda, då får man sån skjuts så då vågar man ju mer …
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KAPITEL 8 REFLEKTIONER, DISKUSSION OCH
SLUTSATSER
Att en familjemedlem väljer att leva och verkar under lång period långt hemifrån i
krig- och terrorzoner i världen, blir olika för familjemedlemmar och andra i soldatens
närhet. Beroende på i vilken relation hemmavarande anhörig lever i förhållande till soldaten upplevs deltagande i insatser, såväl på inrikes som utrikes, olika. Soldaten uppfattar situationen och sina anhörigas reaktioner och responser på insatsdeltagandet,
både från perspektivet som soldat inom svenska Försvarsmakten och som anhörig till
sina anhöriga. Var och en uppfattar såväl varandra som sig själva inifrån sina egna perspektiv, men dessa är samtidigt inflätade i varandra och ömsesidigt påverkande varandra. När vi uttrycker oss och verkligen lyssnar på varandra, vad den andre och de andra
har att säga (och vi själva) då lyckas vi att lyssna inifrån varandras perspektiv d.v.s. sätta
oss in i varandras livsrum och berättelser. Det kan verka som varande en och samma
situation, men kan upplevas helt olika och ges helt olika betydelse i olika perspektiv –
för soldaten, soldatens partner, barn, förälder, syskon och andra närstående liksom för
mig som deltagande forskare. Den mening och betydelse vi skapar i det vi är med om,
hör, ser, läser om, påverkas såväl av vårt nuvarande sammanhang som våra tidigare
erfarenheter och föreställningar om vad som väntar oss i framtiden (Pearce, 1994).
Stödet från militära organisationer behöver vara organiserat så att det tar hänsyn till
individers olika behov och preferenser (Moelker et al., 2006). Forskarna i Nederländerna har systematiserat hur det kan handla om fyra olika sociala stödsystem: professionaliserade relationer av socialt stöd, institutionaliserade sociala stödnätverk, relationellt utbyte och socialt stöd i nätverk baserat på generell ömsesidighet (Moelker et
al., 2006).
Tabell 8:1 Variabler i strukturen som avgör typen av socialt stöd

Beroende

Oberoende

Individualiserat

Professionell

Relationellt utbyte

Gemensam/Samhällelig

Institutionaliserad

Generellt ömsesidig

De olika typerna av relationerna i socialt stöd är möjliga att använda samtidigt. Människor har olika preferenser och förutsättningar. Här påverkar såväl vad vi varit med om
tidigare i livet och våra tankar om framtiden. Som anställd frågar sig soldaten hur det
kommer att påverka hans eller hennes framtida karriär när han/hon söker stöd och
hjälp för sig själv eller sin familj. Valet av stöd handlar också om vad som finns tillgängligt och var, men också synen på att som medborgare vända sig till och använda sig av
dess utbud.
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Omsatt till svenska förhållanden så kan det generella välfärdssystemets omfattande
utbud kan ses som gemensam/samhälleligt stöd vidmakthållande oberoende, jfr. figur
8:2 ovan. Detta gemensamma samhälleliga stöd kan ses som generellt ömsesidig enär
den bygg medborgerliga rättigheter och skyldigheter som solidariskt ansvarstagande
t.ex. i form av att betala inkomstskatt och följa lagstiftningen. Den ger ett oberoende
eftersom vårt välfärdssystem omfattar alla, hela befolkningen, med orienteringen att
vara universellt förebyggande. Inom välfärdsystemet erbjuds också allmänna insatser riktade till utvalda målgrupper – s.k. selektiva interventioner (Dahlberg och Krug,
2002). Exempel är rätten till barnomsorg för alla barn i Sverige respektive socialförsäkringarna inkluderade bl.a. rätten till föräldrapenning för föräldrar med minderåriga
barn. Ett annat är att anhöriga som vårdar och ger stöd till närstående med långvarig
sjukdom, som är gammal och/eller lever med funktionshinder uppmärksammas i lagstiftningen. Socialnämnden i varje kommun ska erbjuda stöd som underlättar för dessa
anhöriga (5 kap 10 § SoL) vilket också motiveras som förebyggande insats förhindrande att individuella behov av stöd ska uppstå. I min hemkommun Lund erbjuder t.ex.
socialtjänsten tre stödsamtal för individer, par eller familjer som förebyggande insats
vilket innebär att ingen registrering (socialregistret) görs. Det förebyggande stödet
som erbjuds kan också vara i form av forum eller mötesplatser där anhöriga kan träffas varvid relationellt stöd, se ovan tabell 8:2, växa fram dem emellan men också för
information och aktiviteter som kan underlätta deras situation och deras livsuppgifter.
När dessa samlingar leds av professionella kan dessa möten också göra att behov av
individuellt stöd uppmärksammas och initieras. Samhälleliga individualiserade insatser, se ovan tabell 8:2, kan endast ges med stöd av lagstiftning och i här kan det t.ex.
innebära att rätt till bistånd konstateras enligt 4 kapitlet 1 § SoL. Det är den paragraf
som används för att bevilja t.ex. avlösning för att underlätta för vårdande anhöriga.
Den utförs av professionella medan beviljande enligt samma paragraf i form av kontakt- och stödperson mer har inriktning relationellt utbyte.
I kontexten av internationella militära insatser ovanstående jämföras med de anhörigträffar som Försvarsmakten organiserar och hur samverkansorganisationer organisera sitt arbete med på gruppnivå kompletterat med stöd och hjälp på individnivå
när så visar sig behövas och individen vill ha stöd. Försvarsmaktens anhörigstöd, ses
som selektiv förebyggande interventioner då de riktas till särskilda målgrupper. Försvarsmaktens stöd genom avtal med aktuella idéburna organisationerna omfattar förebyggande verksamhet men också indikerade interventioner som den enskilde och/
eller dennes familj konstaterats behöva, individualiserat stöd och familjestöd. som när
Soldathemsförbundet förmedlar kontakt till professionella terapeuter, psykologer, familjerådgivare eller andra samtalsstödjare. Från förbundets hemsida:
Oavsett om du är veteran eller anhörig – behöver Du någon som lyssnar
och ger professionellt stöd, är du välkommen ringa vår jourtelefon. Vi
erbjuder rådgivning för par, enskilda och familjer över hela landet. Det
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psykosociala stödet är evidensbaserat och kvalitetssäkras kontinuerligt.
(Soldathemsförbundet, 2018)
Det handlar således om professionellt medan Invidzonens huvudidé är att finnas för
varandra som anhöriga dvs. bygger på relationellt utbyte som innebär ömsesidighet,
jfr. figur 8:2. Invidzonen erbjuder stöd och rådgivning från anhörig till anhörig som
har anhörig tjänstgörande i internationellt stöd i organisationer och myndigheter men
också tjänstgörande personal kan vända sig till Invidzonen med anhörigfrågor (Invidzonen, 2018a). 2017 firade Invidzonen 10 års-jubileum och har särskilt uppmärksammat
barn, familjer och föräldrar till dem som ger sig iväg på utlandsinstatser. Invidzonen
vill möta de olika berörda grupperna och organiserar sig därefter med ambition om att
kunna vara när genom välfärdteknologiska utvecklingen och röra sig dit de efterfrågas
och behövs.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) erbjuder också stöd som bygger på relationellt utbyte i form av kamratstöd med kamratstödstelefonlinje och kamratträffar
(Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), 2018) liksom landets militära kamratföreningar i samtliga svenska försvarsgrenar, vapen- och truppslag och andra organisationsenheter med försvarsanknytning {SMKR – Sveriges Militära Kamratföreningars
Riksförbund, 2017 #2137}. I ett temanummer om veteranstödet i tidningen för Södra
Skåningarnas kamratförening, Södra Skåningarna, lyfter dåvarande ordförande Anders
Emanuelson fram hur viktigt det är värna om kamratskap och samhörighet i ett fungerande stöd med lokalt ”närhetsprincipen måste gälla” för att samordna stödet till
soldater, officerare och inte minst deras anhöriga.
När en enskild behöver individualiserat och professionellt stöd enligt figur 8:2, och
egna resurser inte räcker till, finns rättigheter till stöd, vård och behandling enligt lag
(se socialtjänstlagen respektive hälso- och sjukvårdslagen). Vid bestående funktionsnedsättningar finns särskild lag som ger rätt till stöd och service (se lagen om stöd och
service för personer med vissa funktionshinder - LSS)
Det som verkligen förstärker familjernas oberoende är främst också det särskilda utlandstillägget till soldater med minderåriga barn ses (Försvarsmakten, 2016). Finns
också forskning som funnit att externa familjefaktorer (t.ex. ekonomiska situationen)
påverkar mer än interna (t.ex. äktenskapsrelation) och att det är viktigt med par- och
föräldraprogram, men än viktigare med ekonomiskt och praktiskt stöd (Schumm et
al., 2001). Socialt stöd är nyckeln såväl före, under och efter insats och kan ses som
investering för framtiden.
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Bild 8:2 Underlättande strategier i samverkan mellan militära systemet och soldaternas familjesystem

Försvarsmakten har starka skäl till att underlätta för de anhöriga. Ett skäl är att soldaters beredvillighet att delta och stanna kvar i det militära påverkas av deras familjer.
Forskningsresultat visar på att ju bättre familjerna hanterar situationen på hemmafronten desto bättre fungerar det för soldaten och fungerar soldaten under missionen.
Oro för dem därhemma påverkar och om soldaten också har problem och bekymmer
hemma, ökar risken för combat stressreaktioner och att dessa kan bli svårare (Chapin,
2009). Att den enskilda soldaten kan hålla regelbunden kontakt med sina anhöriga kan
i sig innebära stöd för såväl soldaten som dennes familj. Kontakten är en förutsättning
för att familjemedlemmar ska kunna hålla känslomässiga relationer ömsesidigt levande också på distans. Hemmavarande anhöriga behöver kunna lyckas med att hantera
allt därhemma och må väl men också känna sig uppskattade för sin medverkan i genomförande av militära insatser både i hemlandet och utomlands.
Försvarsmakten kan genom förebyggande insatser och stödjande insatser till soldaternas anhöriga, förstärka de hemmavarandes kapacitet och deras förmågor att klara
av de olika faser med förändringar som insatscyklens innehåller. Vid behov ska de
hemmavarande kunna få hjälp och erbjudas stödinsatser. Studien visar att såväl de av
Försvarsmakten anlitade organisationer som representanter från lokalsamhället givit
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stöd till deltagare i studien när anhöriga väl avslöjar sin livssituation. Det senare kan
dock sitta långt inne eftersom aktuella familjer verkar vara vana vid att kunna reda sig
själv och ställa upp för andra, inte själva vara i behov av stöd.
Vad som utvecklas och hur är beroende av många faktorer. Den hemmavarande anhöriges inställning till det militära och insatsen spelar stor roll liksom anhörigas kapacitet,
livsvillkor, levnadsförhållande och nätverk. Dessa samskapar varandra dvs. reflexivt
påverkar och påverkas av varandra. Liknande gäller för hur samspelet och samarbetet
mellan soldat och dennes anhöriga utvecklas. Avgörande kan också bli hemmavarandes relation och inställning till soldatens närmaste arbetskamrater/gruppen/enheten,
befäl och till det militära – Försvarsmakten. Finns det förtroende och tillit till det militära systemet från anhörigas sida, bär det långt, både i vardagslag och när något oönskat, oförutsett händer – i insatsområdet eller hemmavid. Tillit och trygghet byggs upp
i möten med varandra men också i vad som hörs och sägs, visas upp och berättas, vad
som når anhöriga och vad de lyssnar till. Ytterst handlar det om förtroende i relation
till enskilda personer men också till den militära organisationen, dess funktioner och
olika positioner, och inte minst den militära utrustningen, materiel och teknik. Ges min
soldat, plutonen, kompaniet, förbandet bästa förutsättningar för uppdraget?
Lokala arrangemang som inbjudningar till Regementets dag och andra arrangemang
där såväl intresserad allmänhet som anhöriga i olika åldrar bjuds in och ge möjlighet
att komma närmare in i det militära systemet bidrag till att känna förtroende och til�lit till det militära systemet. Att bokstavligen känna på utrustning och materiel, krypa
in i fordon, ställa frågor, lyssna till föreläsningar, se uppvisningar och träffa soldatens
kollegor och befäl gör skillnad som gör skillnad i relationen det militära och soldatens
familjemedlemmar. Inte minst barn som vuxit upp i närheten av, eller på, regementsområden, levt med närhet eller regelbundna besök på föräldrars arbetsplatser, som
lyssnat till berättelser om det militära livet, vant sig vid det militära språket och den
militära kulturen, kan ha lättare att känna förtroende och tillit till såväl det militära
systemet som den enskilda soldatens och dennes arbetskamraters kapacitet.
Efter att en generation ungdomar inte kallats in till militär värnplikt och därmed också
en generation föräldrar numera inte är bekanta med den militära kontexten så kallas
nu igen svenska 18-åriga ungdomar till mönstring och blir inskrivna i grundutbildning
med värnplikt eller till en utbildningsreserv (Rekryteringsmyndigheten, 2019). Allt fler
familjer berörs och fler i befolkningen kommer närmare det militära systemet. Samhällsinformation om landets försvar som t.ex. satsningar på TV-reklam med lättförståeligt budskap om den militära uppgiften för att locka fler till soldatyrket, kan också
fungera som förebyggande intervention t.ex. leda till att hemmavarande anhöriga får
färre svåra frågor av personer i sin omgivning eller behöver möta ifrågasättande av att
soldaten ”tillåtits” delta i internationell militär insats.
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Hela idén med att Försvarsmakten bygger upp system för att kunna ge anhöriga stöd
och att t.ex. förbandets präst, se ovanstående citat, erbjuder stödsamtal till soldaterna
i insatsområdet, bygger på tanken att vare sig soldaten eller dennes anhöriga ska behöva stå ensam i samband med utlandsinsatser vare sig i förberedelserna inför, under
eller efter insatsens genomförande. Veteranutredningen (2014) och tidigare forskning
lyfter fram anhörigas betydelse för soldaten och genomförande av insatser liksom
hur hela soldatens och utlandsveteranens familjesystem påverkas av militära insatser.
Soldaterna bär stort ansvar i att informera och involvera sina anhöriga inklusive få
samarbetet att fungera därhemma och i relation till soldaten. I detta behöver soldaten
så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas såväl före avfärd som under insatsen.
Soldaten behöver ha tillgång till informationsmaterial, utrymme, kapacitet och förmåga att samtala med sina anhöriga men också uppbackning av Försvarsmakten och
andra i samhället som kan behöva ta vid både under soldaternas förberedelsetid, förmissionen, och därefter. I fält och iväg på internationell militär insats, kan omständigheterna vara sådana att soldaten inte har särskilda goda förutsättningar för att kunna
kommunicera hem och vara dem därhemma till stöd och vice versa. Det kan handla
om tekniska som andra praktiska begränsningar. Soldaten kan, åtminstone periodvis,
helt behöva koncentrera sig på den militära uppgiften. Som jag sa vid en nordisk veterankonferens när frågan kom upp om det inte egentligen erbjuds för mycket stöd till
anhöriga och att mer skulle koncentreras på soldaterna. Jag svarade:
–Anhörigstödet är redan satsning på soldaterna – det är för att soldaterna ska känna sig ”avlösta” hemifrån och kunna ge sig iväg och fullfölja
sina uppgifter.
I ett jämlikt och jämställt samhälle som Sverige kan vi fundera på om det ska vara
möjligt att som förälder eller partner kunna få ”avlösning” och ge sig iväg under lång
period i vad som kan uppfattas som eget intresse. Nu är soldatens uppdrag i Sveriges
rikes intresse. Det handlar om att genomföra ett uppdrag som landet Riksdag beslutat
om. Någon måste verkställa Riksdagens beslut. Som en soldat sa:
– Det är vi som är landets Försvarsmakt – så vi ska göra detta.

Förbättringsområden

I det jämlika och jämställda Sverige kan det knappast vara meningen att den ena föräldern/vårdnadshavaren eller partnern förväntas ställa upp för sitt land utan att dennes ansvar och uppgifter på hemmafronten backas upp eller kompenseras genom samhälleligt stöd. Hitintills har den eller de hemmavarande anhöriga förväntas helhjärtat
ta vid och soldaten erhållit ett mindre ekonomiskt stöd till familjen vid genomförande
av internationell militär insats. Hemmavarande partners efterfrågar större ekonomiskt
stöd för att kunna köpa fler tjänster för att vidmakthålla jämställdhet och jämlikhet
mellan hemmavarande och frånvarande vuxna inom familjesystemen.
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Praktiskt stöd eller köpa tjänster

Anhörigstöd riktar sig främst till att stärka de vuxnas kapacitet och förmågor, enskilt
eller i par. Inget är direkt praktiskt stöd vilket hemmavarande anhöriga efterfrågar
och behöver. Här nämns snöskottning, gräsklippning, akut hjälp med problem med bil,
hushållsmaskiner eller annan utrustning därhemma. De går ”typiskt” sönder vid de
mest olämpliga tidpunkter. Något regemente erbjöd för flera år sen praktiska tjänster
till hemmavarande anhöriga, vilket slog väl ut ända tills skattemyndigheterna börja
betrakta hjälpen som skattepliktig förmån. Då ville de anställda inte längre ha hjälpen.
Numera kan göras både rot- och rut-avdrag i deklarationen till Skatteverket (Skatteverket, 2019). Rot-avdrag är för arbetskostnaden för reparation, underhåll samt omoch tillbyggnad medan rut-avdrag är för köpta tjänster som barnpassning, data- och
it-tjänster, flytt-tjänster, kläd- och textilvård, personlig hjälp och omsorg, reparation
av vitvaror, snöskottning, städning och trädgårdsarbete. Studiens deltagare rekommenderar att använda utlands- och barntillägg som soldaterna erhåller, just till för att
köpa hushållsnära tjänster och/eller andra tjänster, som hemmavarande anhöriga kan
behöva. De som hävdar detta kraftfullast är de par som försökt sig på att spara pengarna till annat önskvärt vilket givit dem erfarenheter av såväl små som stora praktiska
och relationella katastrofer för dem som familj.
Det som kan behövas funderas över också är, om soldaterna än mer kan beredas ytterligare möjligheter att delta och medverka på distans i vad som sker och behövs
därhemma (se Rapport II, Olsson, 2018b). Förbättrad direkt kommunikation med hemlandet för gemene man och kvinna inom det militära systemet kan öka soldatens deltagande i beslutfattande och medverkan därhemma men också öka anhörigas delaktighet i och förståelse för vad den anhörige är med om i insatsområdet men framför
allt skapa ökad känsla av närhet mellan familjemedlemmarna.
När den militära arbetsgivaren mer och mer börjat stödja anhöriga och ta hänsyn till
soldaternas familjeliv och familjer, kan det bli så att anhörigas uppfattning förändras
eller att synen på att det är en konflikt eller konkurrens mellan det militära och familjelivet tonas ner. Satsningar kan också behöva göras för att övertyga soldaterna om att
det militära systemet bryr sig om deras familjer dels för att öka soldaternas engagemang dels för att tvivel därom riskerar de anställdas lojalitet till det militära. I tider när
soldater måste välja mellan familj och militära åtagande, behöver de anställda känna
full tillit till att den militära organisationen ställer upp och stödjer soldaterna i att fullgöra sina åtagande mot sina familjer (Bourg och Segal, 1999).

Försvarsmaktens anhörigstöd komplement till generella
välfärdssystemets utbud

Jämfört med många andra länder utanför Norden, är anhörigstödet inom det militära
systemet litet. Det är då att beakta, att i de länder som erbjuder anhörigstöd i större
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omfattning inklusive välfärdsförmåner för anhöriga, vanligen saknar det generella välfärdssystem som ingår i det offentliga åtagandet i relation till medborgarna i de nordiska länderna (Kasearu och Olsson, 2018).
I länder som USA och Canada, som dominerar forskningen om military families, som
familjer med familjemedlem anställd inom det militär där benämns, är det offentliga
välfärdsåtagandet mycket begränsat. Det militära systemets erbjuder därför såväl till
soldaten som dennes familj sociala förmåner, hälso- och sjukvård och annat, som de
annars inte hade haft tillgång till. Därmed kommer familjen på ett annat sätt än i de
nordiska socialdemokratiska välfärdsregimerna, att positioneras som ingående i det
militära systemen och bli beroende av fortsatt tillhörighet inom det militära (se Kasearu och Olsson, 2018).

Behov av utbildning inom välfärdssektorn om military families

Detta skulle å andra sidan, kunna tala för att det svenska välfärdssystemet skulle kunna
vara mer bekant med konsekvenserna av att som familj leva med en familjemedlem
som är i väg i krig- och terrorzoner som svensk soldat. Det finns inga studier om huruvida det offentliga välfärdsutbudet tillräckligt möter upp de berördas behov av stöd. I
denna studie berättas om att anhöriga med framgång vänt sig till BVC, psykolog och läkare inom primärvård eller företagshälsovård (hemmavarande anhörigs arbetsgivare)
för att få stöd. Högskolan Kristianstad har haft kurser om soldater, veteraner och deras
familjer som tyvärr lagts ner då kursen saknade fortsatt på finansiering. Området ingår
inte över huvud taget i undervisning eller utbildning inom det civila samhället i Sverige.
Genom denna studies forskningsresultat och publiceringar kan frågan om nystart av
kurser behöva aktualiseras på central nivå.

Erfarenhetsspridning genom utlandsveteraner och deras
familjer

Erfarenhet av internationella missioner och vad detta kan innebära, kan finnas inom
den offentliga sektorn genom att flera av soldaterna som deltar och deltagit är direktrekryterade och tidvis anställda. Det betyder att de också har anställning hos annan
arbetsgivare t.ex. inom offentlig sektor. Inom ett truppförband ingår sjukvårdspersonal som läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter som ofta också har andra anställningar inom häls- och sjukvården i Sverige (Andersson et al., 2007, Lundberg et al.,
2014). Bland de soldater som deltagit i denna studie finns också de som civilt arbetar
inom svensk sjukvård och flera av de hemmavarande anhöriga i studien är anställda
inom vård, omsorg och sjukvård. På detta sätt sprids också erfarenheter och kunnande. De har och kan ges möjlighet att sprida lärdomar både om sjukvård i fält och om
insatslivet i övrigt inklusive som anhörig till soldater. Emellertid verkar det som att
tidigare erfarenheter av kritiska frågor och påpekande om det militära, gör att många
utlandsveteraner och anhöriga undviker att ta upp ämnet. Också när de själva söker
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vård eller stöd. När de omnämnt att deras tillvaro präglas av sitt eget deltagande eller
anhörigs deltagande i internationell militär insats, är erfarenheter att medarbetarna
inom hälso- och sjukvård visat intresse och tagit sig an uppgiften att försöka förstå och
lyssna på vad de har att berätta om sin situation.

Familjesystem med stor kapacitet och egen förmåga

I studien har jag uppmärksammats på att de svenska soldaterna verkar leva i familjesystem med stor kapacitet och med vanligtvis mycket god förmåga till att hantera
olika situationer och mobilisera resurser när det gäller. Samtidigt visar och uttrycker
deltagande familjer höga ambitioner när det gäller hem- och familjeliv, barns uppfostran, bostadsstandard, träning, studier och yrkeskarriär. Vällovliga ambitioner som i sig
kan göra familjerna att familjesystemet hamnar i obalans när familjemedlem deltar i
internationell militär insats. Även om denne kan fortsätta bidra på distans så saknas
en viktig familjemedlem påverkande relationer och samspel inom familjesystemet.
Kvarvarande anhöriga eller hemmavarande som jag valt att kalla dem, förväntas ta vid
och ta över det som soldaten brukat göra och ta ansvar för därhemma samtidigt som
kraven ökar på familjesystemet. De förändringar som följer av att soldaten valt att åka
iväg på mission, liksom beslutet i sig, kan leda till olika reaktioner och responser hos de
anhöriga. Ansvar- och arbetsåtaganden förflyttas till hemmavarande familjesystemet
som måste finna ny balans också för att hantera den oro och saknad de kan känna.
Balansen riskeras rubbas igen när soldaten kommer på besök under perioder av leave
och när denna återvänder hem efter fullgjort uppdrag – se Rapport III (Olsson, 2018c).
Soldaten har att hantera flera transitioner för egen del med övergångar som kan kännas som förflyttningar mellan helt skilda världar. Soldaten har egna erfarenheter och
upplevelser med sig hem som påverkar mötet med hemmavarande anhöriga. Dessa
förändringar och upprepade övergångar som soldaterna och deras familjer förväntas kunna hantera, behöver särskild uppmärksamhet och varsamhet såväl av berörda
vuxna inom familjesystemet som inom det militära systemet. Dessutom kan fasen efter insats mycket väl snart övergå till att familjen är inne i förmission igen. Cyklerna är
flera, spinner vidare och flätas in i varandra som i spiraler. Observera, att det inte nödvändigtvis 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. Försvarsmaktens anhörigstöd behöver därmed vara
flexibelt och varierat för att både kunna förebygga behov och erbjuda stöd tidigt, helst
före behov vuxit sig stora och det behöver vara anpassat till de unika situationerna och
de unika responserna som de olika faserna i insatscyklen kan framkalla.

Involvering av de anhöriga

Somliga anhöriga har nöjt sig med att lyssna på ”sin” soldat, vad denne har att berätta
eller vad andra anhöriga, som tagit del av Försvarsmaktens utbud, förmedlat. Det finns
anhöriga som berättat at det funnit det gott nog med att Försvarsmakten sänt inbjud151

ningar till anhörigträffar eller att de fått vykort då och då från Invidzonen, en annan av
de idéburna organisationer som Försvarsmakten har avtal med. När dessa inbjudningar och bekräftande gester uteblivit, kan responsen ha blivit besvikelse och sorg över
att inte räknas med, bekräftas ingå i sammanhanget. Detta inser inte soldater, när de
låter bli/glömmer bort att överlämna inbjudningar och information till sina anhöriga.
Enligt Försvarsmakten ligger det i soldatens ansvar att vara den förmedlande länken till
sina anhöriga (Permatz, 2015). I studien visade det sig dock, att soldater på egen hand
bedömt att deras anhöriga inte skulle vara intresserade eller redan hade tillräckligt
med information, varför soldaterna inte överlämnade inbjudningar och information
till sina anhöriga. Det kan handla om, att frågan om anhörigas medverkan i genomförande av internationella militära insatser, inte blir tillräckligt belyst eller överhuvudtaget betonat i militära utbildningar och/eller förberedelser inför insatser. Ytterst är det
insatsens militära befälhavare som är ansvarig för stödet till de anhöriga (Permatz,
2015). Denne delegerar till utsedd anhörigofficerare (eller motsvarande) som samordnar gemensam information till anhöriga och leder informationsmöten för anhöriga, de
s.k. anhörigträffarna. Här behövs förbättringar vilket under studiens gång förmedlats
till Försvarsmakten.

Slutsatser

Först som sist ska sägas att deltagarna i studien visar i sina berättelser och agerande
beundransvärd förmåga och kapacitet till anpassning och att göra bästa möjliga av vad
som utvecklas och de situationer de hanterar. Stort stöd har mobiliserats inom deltagarna egna nätverk. Dock inte alltid så att dem som de anhöriga räknat med i praktiken
varit de personer som ställt upp. Helt andra kan oväntat funnits där som stöd: grannar,
arbetskamrater, nya och gamla kontakter, nya/andra anhöriga och barn som växt med
uppgiften. Familjerna är beredda att solidariskt finnas för varandra, bilda nätverk och
önskar att anhörigträffarna organiseras så att detta underlättas.

Anhörigstöd i utveckling inom de idéburna organisationerna

Det utbud av tjänster som de idéburna organisationerna erbjuder är varierat och behöver så vara. De behöver följa med och hålla sig redo för att förändra sitt utbud utifrån
att mycket förändras såväl inom det civila samhället som det militära. Invidzonen är
som organisation är ett gott exempel på organisation i tiden dvs. som uppdaterar sig
utifrån återkopplingar från sina målgrupper och förändringar som sker. Hindrar inte
från att jag i rapporten, se avsnitt om Invidzonen, skickar med förslag och idéer om vad
som kan stå näst i tur att utveckla med fokus på hela familjen och att moderna familjer kan se mycket olika ut. Det som kan sägas saknas i utbudet inom anhörigstödet är
tillräckligt med hela-familjen-inriktade erbjudande. Familjezonen har lovande projekt
och aktiviteter för hela familjen i from av familjeläger. Deltagarna i studien uppfattar
dessa som geografiskt begränsade. Ett alternativ är att dessa kan arrangeras på fler
platser, ett annat om förebyggande insatser för familjer byggas upp i annan form even152

tuellt, eventuellt liknande PREP, men där också samspel och kommunikationen mellan
barn/syskon och barn – föräldrar får chans att utvecklas.
PREP sticker ut i utbudet av förebyggande insatser för par där deltagarna rekommenderar andra att delta både för att få en skön gemensam helg och främst för att bli mer
varse om sitt eget samspel med chans att förbättra sin kommunikation plus få verktyg
till hjälp om och när kommunikationen knakar. Följande framförs i studien som förbättringsförslag:
• För att göra det möjligt för fler att delta kan fler tidsmässiga alternativ behöva erbjudas. Anhöriga kan ha svårt att delta om enbart helgtider erbjuds.
Om deltagande i PREP räknas som ingående i soldaterna arbetstid, vilket
kan motiveras med den stora betydelse fungerande kommunikation mellan
anhöriga har i insatsernas genomförande, skulle detta underlätta och motivera fler par att delta i PREP.
• Uppföljande PREP efterlyses dvs. att PREP också erbjuds efter avslutad insats,

De lokala anhörigsamordnarna

De lokala anhörigsamordnarna, eller förbandets, är viktiga resurser för att stödja soldaterna i relation till sina anhöriga och också för att ha kontakt med anhöriga. Samordnarna har inom Försvarsmakten en mycket strategiskt viktig position i relation till
de anhöriga. Som välkända ansiktet för såväl soldat som anhöriga inger de trygghet
och en försäkran för de anhöriga om att det går att nå in i det militära systemet. Frågan
är dock om anhörigsamordnaren har tillräckligt tidsmässigt utrymme för uppgiften?

Inbjudningar till anhöriga

Många anhöriga i studien säger sig inte nås av inbjudningar från Försvarsmakten. Soldaterna har varit upptagna av annat, har haft annat i sina tankar eller förstod inte vikten av att överlämna inbjudningarna till sina anhöriga. Inbjudningar till anhöriga från
Försvarsmakten behöver skickas hem direkt till de närmaste anhöriga. Kanske e-post
är ett alternativ? Naturligtvis ska också soldaten bjuda in sina anhöriga. Soldaten har
en viktig uppgift att involvera och motivera sina anhöriga att delta i anhörigträffar och
se till att de anhöriga känner sig välkomna inklusive får information om de idéburna
organisationerna.

Ledarskap som uppmärksammar anhöriga gör skillnad

Soldaterna utgör den förmedlande länken mellan det militära systemet och soldatens
familjesystem. Närmaste chef kan göra skillnad genom att regelbundet ta upp anhörig153

frågor med soldaterna; fråga om de har talat med sina anhöriga, hur det går där hemma etc. Då visas att anhöriga är viktiga för Försvarsmakten och att soldaten förväntas
ta ansvar i relation till sina anhöriga. Stöd i att informera och involvera sina anhöriga
bör erbjudas till alla soldater inför insatsdeltagande (se ovan om anhörigsamordnare)

De två allra närmaste anhöriga

Kan finnas anledning för Försvarsmakten att skapa rutiner, om sådan inte redan finns,
så att de av soldaten utvalda två närmaste anhöriga informeras om vad detta innebär.
Försvarsmakten kan behöva säkra att de berörda vet om att de är utvalda och vilket
ansvar detta innebär. Anhöriga kan ha frågor om hur de kan komma kontaktas och
vem och varför samt t.ex. vad de själva har för ansvar i relation till andra anhöriga om
något skulle inträffa.

Anhörigperspektiv i utbildningar

Såväl på anhörigträffar som i militära utbildningar och berörda civila utbildningar (hälso- och sjukvård, folkhälsa, socialt arbete, förskollärare och lärarutbildningar) behövs
lärande om att vara soldat och anhörig, om anhörigas perspektiv och hur hemmafronten deltar i, påverkar och påverkas av internationella militära insatser.

Tidig första anhörigträff under förmissionen

Försvarsmaktens inbjudningar och eventuella påminnelser behöver nå anhöriga i tidigt
skede av förmissionen. Inbjudan till och genomförande av tidig första anhörigträff förbättrar förutsättningarna för framgångsrika förberedelser inför missionen också inom
soldatens familj och nätverk därhemma.

Anhörigträffarna

Hemmavarande anhöriga visar stor lyhördhet för vad som förmedlas på anhörigträffar
och på annat sätt av Försvarsmakten. De känner sig del av ett större sammanhang, det
militära, och att de får ett erkännande för sitt deltagande i genomförande av insatser.
De bekräftas i sin identitet som anhörig till soldat och uppskattar gemenskapen i mötet
med andra anhöriga. Anhöriga visar stort intresse för vardagslivets rutiner och miljöer
i insatsområdet, men har svag uppfattning om det militära arbetets organisation och
samverkande funktioner. Den egna soldaten är ofta försiktig, särskilt inledningsvis,
med att berätta med hänsyn till sekretess och säkerhet. Att det är skyttesoldatens
perspektiv som tenderar vara dominerande utgångspunkt på anhörigträffarna är det
soldater i studien som påpekar. Denna synpunkt rekommenderas beaktas eftersom
så många andra viktiga funktioner och specialiseringar är representerade bland de
anhörigas soldater. Anhöriga uppskattar information från insatsen och det militära
men efterlyser och efterfrågar information och dialog om att vara anhöriga. Vad kan
jag som anhörig förvänta mig, hur brukar anhöriga reagerar, när, var och i relation till
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vad och vem? Vilka reaktioner är normala? Vad ska jag bara uppmärksam på, lära mig
och göra för att förebygga och lindra svårigheter? Tips och idéer. Rekommendationer.
Anhörigträffar är till för alla men alla anhöriga känner sig inte adresserade. Jag tänker
på partner som fortfarande är i minoritet, nämligen männen som är partner till de
kvinnor som är verksamma som soldater, liksom syskon till soldater.
Barn är välkomna i alla åldrar och detta behöver organisatörerna av träffarna förbereda särskilt för. Dels är kanske inte allt som sägs och visas lämpligt för berörda barn
att ta del av. Dels kan livliga barn som hörs och rör sig, bli svårt att kombinera med att
ta in information som väcker starka känslor, kanske ångest och oro, och säkerligen
stark längtan efter soldaten. Erbjudande om barntillsyn, lekrum och barnaktiviteter,
videolänkar till flera rum med alternativa grupper av deltagare, föreslås som lösningar.
Deltagarna i anhörigträffarna vill gärna ställa frågor och samtala men stormöten med
många åskådare inbjuder inte till detta. Därför finns på önskelistan att deltagarna också får komma samman i mindre grupper. Anhöriga som inte redan känner sin soldats
arbetskamrater och deras anhöriga, vill få chansen att möta dessa för att bilda nätverk
och byta kontaktuppgifter för att kunna vara varandra till stöd när det behövs.

Sammanfattningsvis
För att soldaterna ska kunna vara iväg från hem och familj på militära insatser krävs
att soldatens anhöriga har kapacitet och förmåga att mobilisera och hantera hemmafronten. Familjen rekommenderas att tillsammans med soldaten utveckla strategier för kommunikation som kan överbrygga det fysiska avståndet skapande närhet
på distans underlättande både att hålla relationer och ömsesidigt stöd levande. Det
svenska militära anhörigstödet har kompletterande och mobiliserande orientering.
Stödet behöver vara varierat och i samklang med utvecklingen av soldaternas familjeliv – de moderna familjernas förändringar. Idéburna organisationer, organiserade
av och för medlemmar, kan antas ha förutsättningar för bra följsamhet i utvecklingen
av sina medlemmars behov och intressen. Kombinationen att Försvarsmakten erbjuder anhörigstöd i egen regi med lokala anhörigsamordnare som nyckelpersoner, och
i samarbete med idéburna medlemsorganisationer, som drivs av soldater, veteraner
och/eller deras anhöriga, gör att utbudet kan anpassas till vad som i tiden efterfrågas
och behövs. Grundläggande att se soldaten och utlandsveteranen som anhörig – familjemedlem i ömsesidigt samarbete med sina anhöriga. Dessa är soldaten beroende
av för att kunna delta och genomföra insatser långt hemifrån och för att ha ett hem
att återvända till.
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