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Anhörig och Soldat – Soldatens Motiv och Anhörigas
Respons på Beslut om internationell Militär insats
Oro, saknad och längtan
PhD Ann-Margreth E. Olsson
Abstrakt
Dialogisk deltagande aktionsforskning har i perioden 2012–2017 bedrivits om svenska
soldater, utlandsveteraner och deras familjer. Fokus har varit relationella aspekter, hur
det blir för dem som anhöriga, vilket stöd de behöver, liksom vilken kapacitet de utvecklar, när en familjemedlem åker iväg på internationell militär insats i områden med
krig och terror. I studien har 110 vuxna varav 42 soldater/utlandsveteraner, 42 partners, 21 föräldrar till soldat, 10 syskon och 37 barn till soldat/utlandsveteran. Några
deltagare har dubbel koppling, är exempelvis både veteran och partner.
Soldatens motivation konstrueras av soldaten i relation till och i interaktion med viktiga personer i soldatens familj, arbete och nätverk. 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 blir svåra att bära eftersom saknaden
kombineras med oro för soldatens säkerhet och hur den egna förmågan hemmavid
ska räcka till 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. De känslor av saknad som de anhöriga berättar om, blir svåra att bära eftersom saknaden kombineras med oro för soldatens säkerhet och hur den egna förmågan
hemmavid ska räcka till om något oönskat skulle hända. 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 underlätta att det kan ske på ett integritetsäkert
sätt såväl under förberedelsetiden som under insatstiden.
2. Att anhöriga tidigt informeras och erbjuds att bli insatta i vad den militära insatsen
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 eller 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 i samband med internationell militär insats.

Nyckelord: Anhöriga, utvidgad familj,primär familj, militär familj, soldat, nätverk ,oro,
saknad, motivation, responser

Swedish soldier and familymember.The motivation
of the soldiers in response of the families.
Worries and longing for each other.

PhD Ann-Margreth E. Olsson
Abstract

Dialogical participatory action research was conducted during 2012-2017 with and
about Swedish soldiers, veterans and their families, experiencing having a family
member deployed abroad in areas of war and terror. It was explored how the
families managed, what support they needed as well as the capacity they themselves
develo-ped. The study comprised 110 adult participants, of which 42 were soldiers/
veterans, 42 partners, 21 parents of soldiers, 10 siblings, and 37 children of
soldiers/veterans. There were participants having a double connection, for example
being a veteran and a partner.
In this report focuses on the soldier’s motivation and adds the relational aspect. The
soldier’s motivation emerges as designed by the soldier in relation to and in interaction with significant others in the soldier’s family, military work and network. The
mo-tivation is joint in something that can be seen as an interlinked network of
wishes and hopes, expectations and demands communicated in the interaction
between people in the soldier’s network and several different contexts surrounding
the soldier. Unba-lance in the interaction can lead to a soldier longing for the context
of the deployment with predictability as to what is expected of the participants, with
tasks that feel mea-ningful. Without this, the “poison of mission ” and ”mission
guts” sucks the veterans into becoming deployed again.
Family members report on how the interaction within the family has become influenced for better or worse. The results indicate that the more the soldiers are able to
involve their families and explain for them about what is going on as well as
motivate themselves to listen and pay attention to each other’s perspectives, the
better condi-tions for successful deployment both for the soldiers and the families.
There are nar-rations about relatives having deep feelings of loss and how these
feelings become harder to bear when combined with concerns for the soldier’s
safety and continued capacity to manage at home if something undesirable
happens. Crucial in all stages and phases is the access to good means of
communication and enough opportunities for communication in relation to each
other. Together with the families, the military system needs to make adjustments
and develop solutions that make the combination work - family easier for soldiers
expected to be able to fulfill parenting and be a mem-

ber of his/her family at distance. In this couples and families may experience difficulties to distinguish external circumstances from concerns stemming from their inner
processes and relationships. This can be prevented by:
1. The military system facilitating troops maintenance of relational contact with their
families and relatives, advising on forms that allow this to proceed an integrity-proof
manner, both during pre-deployment and deployment.
2. Families and relatives become informed early in the process and invited to become
more familiar with the purpose and goals of military initiatives, specifics of the commission and the conditions of the deployment, including working and living conditions awaiting the soldier, and, what can be expected to emerge during the deployment including families’ and family-members’ own responses as well as from others
in the environment. This could include tips on how these issues can be prevented,
approached and resolved.
3. That the soldier is encouraged and offered support in preparing and communicating
with his family and relatives before action, in good time, as well as when necessary
during and after the event. Each commanding officer is suggested to keep him/herself informed about the development of the home front of each subordinated soldier in context of deployment.

Keywords: Soldier’s family, extended family, primary family, military family, soldier,
network, worries, loss, longing for, motivation, responses

Ur Raskens II trettonde kapitlet:
Vad soldathustrun kunna ha att uträtta under regementsmötet
… En […] ändring var att regementsmötet numera skulle hållas i september i stället för
i juni, men denna ändring var inte Raskens till nytta, ty under september behövdes han
bättre på torpet. Det var under själva bärgseln han skulle vara borta, och på det sättet
lassades det mera på soldathustrun.
Raskens skulle nu göra sitt första september möte, och Ida stod ute på trappstenen
med barnen omkring sig för att säga adjö till honom, när han gick. Pojkarna voro nu
fyra igen; den minste, som hette Jon, var halvannat år. Han hade nyss lärt sig gå, och
nu stodo Ernst och han på varsin sida om mor och höllo hennas kjortel, Gustav och
Axel visste ju, att far nu skulle till ”Hultsfre” igen och att han inte skulle komma hem
på länge. De tyckte också, att det skulle bli lite kusligt att vara ensamma hemma med
mor, nu när det var höst och skumma kvällar, för det kändes ju tryggast att ha far också
hos sig. Axel tröstade sig med att far lovat honom ett litet munspel vid hemkomsten
– på villkor dock att han var lydig och snäll under mötet. Det skulle vara ett sådant där
rött munspel, som låg i en grann låda. Gustav hade fått ett sådant för länge sedan,
men det fick Axel aldrig låna, och det var för resten sönder nu. Axel ropade på far från
trappstenen och påminde ännu en gång om löftet – tänk om han skulle få och glömma
spelet! Och när Raskens var nere vid grinden, skrek Ida: – Rasken lelle – du ska äta upp
brynosten i ränseln allra först, för den håller sej int så länge!
Ja, det blev ”Rasken lelle” idag – soldaten gick ju för att vara borta en hel månad…
Men det var inte tid för henne att stå och grunna, nu när hon var bliven ensam. För
henne blev det nu att ta itu med arbetet riktigt, Utom de dagliga, smärre gärningarna
var det så mycket att uträtta: kornet och havren skulle mejas höstråg skulle sås, potatisen tagas upp och lingon plockas. Gustav var tio år, man hade mycket betjäning
av honom, och Axel kunder också göra lite nytta emellanåt, när han bara hade viljan
till det, men av Ernst kunde man inte begära något, och den minste sinkade bara tid
för henne. Det var inte ett år sedan han låg vid bröstet. Och så var det ställt, att det
snart skulle komma en till vad det led. Ida visste ju, att hon inte hade långt kvar till den
stunden, men hon hoppades, att hon skulle bli färdig med det där, förrän Raskens kom
tillbaka, Hon hade minsann inte tid att ligga i barnsäng nu, när sysslorna körde i hög för
henne. Riktigt pigg och tjänlig till att arbeta och gno var hon ju inte heller… (Moberg,
1946 s. 292-294)
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KAPITEL 1. INLEDNING
Från första stund när en soldat för på tal därhemma med sina anhöriga att hen överväger, eller har beslutat, att delta i en internationell militär insats, så förändras tillvaron
för de inblandade. För familjer som har varit med om insatser tidigare väcks minnen
till liv. Det kan verka underlättande och stärkande men också slita på familjens kapacitet och sätta familjens, och särskilt barns, resiliens på prov. Resiliens handlar om förmåga att hantera förändringar och återhämta sig.
För andra är det första gången. Det kan vara första insatsen för både soldaten och
dennes familj, eller har soldaten varit iväg tidigare och familjen förändrats sedan sist.
Det är inte ovanligt att i nyförälskelsens berusning ingått information från soldaten
om ”att bara så du vet det, jag ska åka utomlands på militär insats”, och att partnern
som inte är van vid det militära livet, inte då vare sig förstått eller förmått att ta till sig
budskapet. Sent omsider blir insatsen en realitet och först då inser den part som ska
bli den hemmavarande att ”¬nu kommer det hända på riktigt” och protesterar. Risken
är överhängande att soldaten då säger förebrående: ”– Men det sa jag ju redan från
början; detta ingår med mig”. Paret riskerar att inleda en period med svårigheter i
kommunikationen. Men det kan också bli en första lärdom för bättre kommunikation
fortsättningsvis.
Forskningsresultat i den studie som denna rapport handlar om, visar att responserna
hos de anhöriga blir olika, också över tid, och att mycket handlar om hur samspelet,
kommunikationen och interaktionen inom familjen liksom mellan familjesystemet och
det militära systemet fungerar. I denna rapport fokuseras på deltagares berättelser i
studien. Dessa 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 varandras perspektiv, desto bättre förutsättningar för lyckad insats för såväl soldaten som de hemmavarande anhöriga.
Att involvera sina anhöriga är inget som den enskilda soldaten ska behöva stå ensam
för, särskilt som soldaten före en insats, eller mission, som insats också kallas, förväntas mobilisera och fokusera på sina egna och förbandets förberedelser. Soldaten ska
ställa om sig till att ha fokus på missionens genomförande och samarbetet med kollegorna i det militära sammanhanget. I denna fas, före insatsens början, liksom under
och efter insatsen, behöver det militära systemet tidigt bjuda in såväl soldaten som
dennes familj till samarbete då hemmavarande anhörig utgör en viktig del i genomförandet av internationella militära insatser. Det militära systemet erkännande till hur
viktigt och nödvändigt familjers medverkan är för insatsens genomförande, liksom för
den ”egna” soldatens välbefinnande och kapacitet, innebär i sig mycket för de hemmavarande anhöriga. Men här kan också behövas hänsynstagande och anpassningar. Ar12

betsliv och familjeliv ska kunna kombineras, såväl för den försvarsanställde som hemmavarande anhöriga, också när en familjemedlem genomför uppdrag i rikets tjänst.
Avgörande i alla skeden och faser vid anhörigs deltagande i internationell militär insats, är att de anhöriga har goda förutsättningar för att kunna kommunicera som familj
i relation till varandra. Familjens funktion som system är primärt interaktion av intimitet (Luhmann, 1995, Jönhill, 1993). Det är i familjen vi samspelar med nära och kära,
det är där vi kan blottlägga oss och räknar med skydd och förståelse. I familjen finns
våra viktiga relationella partners, eller den viktigaste relationella partnern, den eller
de som vi knyter an till som barn och som vuxna. Man kan säga att familjen fungerar
som en trygg tillflykt, en trygg bas (se Bowlby, 2010). ”Enbart” hotet i sig om att vi
riskerar förlust av en familjemedlem väcker starka känslor. Blotta tanken kan göra att
vi reagerar med fruktan dvs. hotet i sig kan trigga igång ångest och oro. Då räcker det
med att soldaten därhemma börjar ställa frågor om eventuellt deltagande i internationell insats för att ångesten ska få grogrund hos partner, barn eller andra närstående.
Inför hot om att bli övergiven kan vi respondera starkt, bli arga och aviga. Reaktionen syftar, enligt anknytningsteorin (Bowlby, 1997, 1998b, 1998a), till att avstyra att
den viktiga personen förverkligar hotet om att försvinna. Paradoxalt nog kan reaktionen snarare få motsatt effekt: att anknytningspersonen drar sig undan. Detta sker
just när den person som reagerat inför hotet om förlust, som allra mest behöver just
anknytningspersonen – detta för att avvärja att anknytningssystemet omedvetet triggas igång med ångest, osäkerhet och otrygghet (Shaver och Mikulincer, 2005). Att då
kunna behärska konsten att föra dialogiska samtal, kan underlätta. Dialog handlar om
att ställa sig till förfogande för varandra, hålla sig vänligt nyfiken och visa intresse,
lyssnande och svarande i samklang med det som uttrycks och hörs i samtalet som då
utvecklas inom en relationell sensitivitet (Vedeler, 2017). Inom detta dialogiska samspel sker ett sam-handlande, en joint action (jfr. Shotter, 1980, 1987), som sker som av
sig självt, som kan överbrygga såväl avstånd som olikheter. I det flöde av frågor, svar
och berättande som levande dialog kan innehålla, lär vi känna varandra och oss själva,
men främst av allt, vi känner oss hörda och lyssnade till (Shotter, 2009). Det är sådant
samspel och samtal som också eftersträvats i intervjuer och möten mellan deltagare
och forskare i denna studie. Forskaren är rapportens författare som hädanefter kallas
Ann-Margreth alternativt skrivs i första person, ’jag’, i rapporten.
Den dialogiska ansatsen, att inte ställa sig utanför i en icke-involverad position, har
underlättat för mig som forskare att föreställa mig hur det kan bli för deltagarna inifrån deras perspektiv och att bli inbjuden till att utforska deltagarnas erfarenheter
tillsammans med dem (jfr. Shotter, 2005). Detta har eftersträvats såväl när deltagarna
berättat om sina erfarenheter i våra möten som när jag efteråt, sett och lyssnat på de
videoinspelningar som gjorts med deltagarnas medgivande, i intervjuerna. Studien är
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genomförd som dialogisk deltagande aktionsforskning (se Olsson, 2014a, 2014b) vilket
sägs mer om i kapitel 2.

Att lyckas med att skapa ”Närhet tvärs över avstånd”

Mycket kan göras för att förhindra och undvika att hotet om distans, liksom distansen
i sig, inte ska trigga igång anknytningssystemet, se ovan. Viktiga anknytnings- och omvårdnadshänsyn kan tas och överenskommelser göras och upprätthålls av de involverade. Dessa hänsyn och överenskommelser kan liknas vid de strategier som används
vid s.k. långdistansrelationer, Long-Distance Relationship (LDR), dvs. i relationer där
partners valt att leva åtskilda med längre distans mellan sig till skillnad från särbos som
vanligtvis har kortare avstånd till varandra. Inom LDR används strategier för att skapa
”närhet tvärs över avstånd” (Pistole, 2010). Skillnaden med militär mission och LDR,
skillnader som kan ses som än mer motiverande att överenskommelser om gemensamma strategier behövs, är att de inblandade i militära insatser ofta …
… think of their situation as nonvoluntary and consider themselves
“apart” rather than in an LDR. In addition, deployment is often lengthy,
associated with risk, and communication may at times be blocked” (Pistole, 2010 s. 122)
För de berörda handlar det om att på olika sätt söka överbygga avstånd mellan varandra, samskapa olika strategier som ger känsla av ”närhet tvärs över avstånd”. Helst
ska dessa förberedas och planeras inför insats men de behöver också omförhandlas
under insatstiden. Strategin ”skapa närhet över avstånd” kan också vara till hjälp för
att skapa mer kreativa spontana lösningar för att lindra saknad och längtan hos den
ena partnern. Här ett exempel:
– Så hade han skickat med en soldatkompis som skulle hem på leave,
sin tröja som doftade Honom. När jag fick den då kändes det så gott. Jag
öppnade paketet och så luktade det HAN och jag blev så glad. (Ung partner)
Att känna närheten skapar hopp och tro på relationen (Sahlstein, 2004). Underlättande
är också att ta tillvara de tillfällen tillsammans som ges, lära känna varandras tillvaro
och söka hantera den spänning som in och ut-processerna utgör både för partners
och för deras nätverk (Ibid). I militära sammanhang och i samband med insats, gäller det senare inte minst tiden före mission, den s.k. förmissionen, där soldaten ofta
veckopendlar eller är iväg i Sverige på längre perioder av förberedande utbildning och
övningar.
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Att skapa Relational Space – relationellt utrymme

Den danska antropologen Maj Hedegaard Heiselberg, som i Danmark studerat soldatfamiljers liv inifrån deras vardagsliv, benämner utrymmet för att värna om sina intima
relationer över geografisk distans, för ’relational space’ (Hedegaard Heiselberg, 2017).
Inom detta utvecklas såväl vuxna som barn sätt att överbygga avstånd och känna kontakt med varandra. I denna studie har detta kunnat gestalta sig i form av påminnande
föremål (t.ex. lyckobringande saker, maskotar) och rutiner, ritualer och ceremonier
(tända ljus vi en viss tidpunkt eller titta på månen som lyser på samma himmel) liksom
att upprätthålla kommunikation och interaktion via sociala media, internet, postgång
och telefonsamtal. Vardagen kan kantas med överraskande händelser eller avlastande
support initierade på avstånd. Hemmavarande partner får fredagspresenter till fredagsmyset eller soldaten överraskande paket hemifrån. En soldat mottog på campen
i Afghanistan ett stort paket med popcorn skyddande en stor skånsk spettekaka från
att krossas på vägen dit.

Studie genomförd i dialogiskt samarbete

Studie har bedrivits vid Högskolan Kristianstad sedan 2012 som anhörigforskning med
fokus svenska soldater, veteraner och deras familjer i samband med internationell militär insats. Studien har bedrivits i nära samarbete med Försvarsmaktens Veterancentrum, dåvarande Personalstabens Veteranavdelning, samt Södra skånska regementet
P7. Det senare handlade om att kontingenten FS 24 sattes upp vid P7 och att familjerna
med koppling till FS 24 och Omställningsstyrkan (OMS) i Afghanistan 2012 – 2013 särskilt inbjöds att ingå i studien före, under och efter insatsen. I detta fick vi särskilt stöd
för att komma igång med forskningen från flera av de berörda idéburna organisationerna som Södra Skåningarnas Kamratförening, Fredsbaskrarna i Skåne och Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrana Svenska Soldathemsförbundet, samt Invidzonen.
Under åren 2013 – 2017 har forskningen samfinansierats av Högskolan Kristianstad
och Försvarsmakten. Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond har särskilt bidragit med
finansiering till den del som handlar om barnen i aktuella familjer.

Rapporten

Detta är den första rapporten i serien ”Anhörigforskning om svenska soldater, veteraner och deras familjer i samband med internationell militär insats.”. Dessa familjer
kallas i internationella sammanhang för Military Families. Svenska familjer talar dock
snarare om sig själva som familjer med någon anställd eller några familjemedlemmar
anställda inom det militära och Försvarsmakten.
Forskningsrapporterna skrivs för en bred publik; till anhöriga; till soldater och veteraner; till alla inom det militära systemet och som samverkar med det militära systemet;
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men också till alla andra i samhället och i synnerhet alla verksamma inom landets kommuner, landsting, regioner och statliga samhällsorgan. Vi möter soldater och veteraner
utan att alltid veta om eller notera detta, liksom soldaternas och veteranernas anhöriga inklusive barn och barnbarn – före, under, efter internationella militära insatser
eller senare i livet. Dessa familjer och familjemedlemmar söker sjukvård, kommer till
skolor och förskolor, deltar i idrotts- och föreningsliv, finns i våra lokalsamhällen men
verkar inte vara benägna att avslöja något om den militära kopplingen om de inte särskilt tillfrågas.
Rapporten inleds med en orientering inom forskningsområdet, idéer och teoretiska
utgångspunkter som studien baserats på liksom reflektioner och slutsatser som görs
inom studien. Denna inledande orientering efterföljs av en presentation av själva studien och dess genomförande. Därefter följer empiriska avsnitt med soldaters respektive anhörigas berättelser. I soldaters berättelser i denna rapport är fokus på vad som
motiverar till att delta i internationell militär insats. Detta följs av vad anhöriga uppfattat som ”sin” soldats motiv och de anhörigas responser på detta. Familjemedlemmarna berättar om hur interaktionen inom familjen påverkats på gott och ont. Här finns
också exempel på hur omgivningen reagerat och hur de anhöriga förhåller sig till omgivningens reaktioner. Inte sällan hamnar hemmavarande vuxna och barn att förklara
och försvara att anhörig deltar i militär insats utomlands inklusive varför Sverige deltar
över huvud taget är inblandat. ”– Hur kan ni släppa iväg honom/henne på detta?” är
ingen ovanlig fråga till partner eller förälder till soldat. I denna första rapport belyses
också de känslor av saknad som de anhöriga berättar om som blir svåra att bära eftersom saknaden kombineras med oro för soldatens säkerhet och hur den egna förmågan
hemmavid ska räcka till om något oönskat skulle hända.
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KAPITEL 2. ORIENTERING
Förr var de svenska förbanden som deltog i FN:s fredsbevarande internationella insatser, bemannade huvudsakligen av frivilliga från dåvarande svenska värnpliktsförsvar.
Dessa frivilliga kunde inte i alla avseende mäta sig med de enheter som rekryterades
på professionell basis. Å andra sidan hävdades att de hade större förståelse för det civila samhället vilket kom väl till pass i samverkan med olika aktörer i insatsområdena
och att de var mer återhållsamma när det gäller våldsanvändning. (Thisner och Garpenhag, 2016)
Under åren har uppgifterna om antal personer som deltagit i militära insatser varierat.
Alldeles nyligen har Försvarsmakten kunnat 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
De insatsområden där flest soldater tjänstgjort under perioden 1964 – 2012 är Cypern
(ca. 23 000), forna Jugoslavien (ca. 10 800), Kosovo (ca. 10 000) och Libanon (ca. 9 000)
(Thisner och Garpenhag, 2016).
Under perioden 1991 – 2008 hade 61 % gjort en insats, 23 % två, 9 % tre insatser, 4 %
fyra insatser och 3 % fem eller fler. De som genomfört tre missioner eller fler, de mer
inbitna ”FN-yxorna” var då således 16 %. (Thisner och Garpenhag, 2016)
BA01 var den första svensk-danska FN-bataljon som hade skickats till ett krig för att
skapa fred (Försvarmakten, 2018). Under 1993–1994 höll denna bataljon ställningarna
i ett krigshärjat Bosnien. Eva Johansson och Gerry Larsson har forskat om soldaterna
i BA 01 och de efterföljande bataljonerna BA02-04. Den typiska soldaten då var en
man 20–25 år gammal, singel och på sin första mission (Johansson och Larsson, 2001).
De identifierade fyra olika motiv till att delta: utmaning, privatekonomiska skäl, äventyrslystnad och mer altruistiska humanitära skäl. Det senare var vanligare bland de
äldre deltagarna. Resultaten i deras enkätstudie visar att stöd från soldatens hemmavarande familj gav positiv påverkan på soldatens vardag i missionsområdet. Den stora
påverkan som anhöriga har på soldatens inställning bekräftas också i andra studier (cf.
Esposito-Smythers et al., 2011, Tomforde, 2005).
Valet av militärt yrke är i sig utmanande för såväl soldaten som anhöriga krävande det
yttersta av dem med återkommande förflyttningar till nya arbetsmiljöer (och eventu17

ellt nya bostadsorter), upprepade separationer från anhöriga och dessutom hög risk
för soldatens liv och hälsa (Andres et al., 2011). Medelåldern i de svenska förbanden
har kontinuerligt stigit. Från att ha legat under 25 år 1964 ökade den till att under
2010-talets första år ligga strax under 35 år (Thisner och Garpenhag, 2016). Numera
har många av de försvarsanställda som deltar i internationell militär insats, hunnit
bilda egen familj med partner och barn därhemma. Det kan göra en skillnad som gör
skillnad när det gäller såväl viljan som möjligheterna att vara hemifrån under långa
perioder. Att bli förälder med ansvar för barn och deras uppväxt, kan både påverka
motivationen och de egna möjligheterna till att delta i internationella operationer. Att
bli förälder innebär att ha ansvar för barns välbefinnande. Som vårdnadshavare till ett
barn har förälder ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets
behov av, och rätt till, omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda (Föräldrabalken 1949). Dessutom ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnaden av barnet, barnets boende och umgänge med barnet (Föräldrabalken 1949).
Hur går detta ansvar, inskrivet i Sveriges Rikes lag, ihop med de krav som samtidigt
Försvarsmakten ställer på anställda? Nedan kort svar på denna fråga, vilken återkommes till i Rapport V om barnen.

Barn och föräldraskap påverkas och påverkar
insatsdeltagande

Att till fullo uppfylla allt det barn behöver av förälder är inte möjligt på distans, men
mycket kan göras också mellan barn och vuxen när det gäller att skapa ”närhet tvärs
över avstånd” (Pistole, 2010) och relationellt utrymme (Hedegaard Heiselberg, 2017).
Men när det gäller den praktiska, fysiska närheten så måste någon annan träda in den
frånvarande förälderns ställe. Förhoppningsvis har barnet fler vuxna som barnet knytet an till än den förälder som är på väg ut på insats. Det händer att båda föräldrarna
arbetar inom det militära och att de då ser till att inte båda samtidigt blir aktuella för
utlandsinsats t.ex. genom att inte arbeta på samma förband som står i tur för utlandstjänstgöring. Föräldraskap spelar stor roll för om och när soldat vill och kan genomföra
insats, enligt vad som framkommit i studien (mer om detta i rapport V om barnen).
Nedan utdrag ur samtal mellan ett sambo par gestaltar hur barnens ankomst i deras
tillvaro påverkar, och hur hänsyn tas till barns ålder och utveckling. Många funderar på
när det är som bäst, eller minst dåligt, att fara iväg från barnen. Mannen är den som
nyligen genomfört en insats medan kvinnan tidigare genomfört en insats. Hon har nu
varit hemma med deras gemensamma barn:
– Det var ju en upplevelse att ta sig dit och genomföra allt man varit med
om. Alltså kul och utvecklande. Sen ska man väga det mot, om det verkligen var bra att sticka iväg när man har ett litet barn. Hade jag fått välja så
hade jag hellre gjort en massa insatser före jag både skaffade mig sambo
och barn, och sen slagit mig till ro. Långt senare när barnen är större går
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det att göra några insatser igen. När de är runt 15 år. Då är de mycket
självständigare. Okay, det kan vara andra problem då men de kan ta sig
till träningar och kompisar själva då och till annat. (Utlandsveteran, man)
– Ja, nu var du tvungen att komma iväg, följa med, det var rätt. Jag minns
ju själv när jag var iväg – det var en kul tid. Men hade jag då haft barn,
hemma så hade jag själv inte kunnat åka. Antingen måste man ha förmågan att stänga av känslor, vilket jag tror att du har, du kan sluta in känslorna, men det hade inte jag klarat ens med större barn, eller så får man
bli hemma. (Utlandsveteran, kvinna)
När jag träffar dem tre år senare, dvs. lite mer är tre år efter att mannen kommit hem
från insatsen, har familjen flyttat till eget hus och parets andra barn fötts. Fadern konstaterar att nu när han kan jämföra med sin tillvaro tillsammans med det andra barnet,
så inser han hur mycket ha missat av sitt första barns första uppväxtår. Aldrig mer vill
han åka medan barnen är små men kanske när de blir äldre, så där 15 år, när de själva
börjat kunna orientera sig utåt i omvärlden. Partnern, säger dock att inte heller nu
skulle hon kunna tänka sig lämna dem. Hon behöver dem i sin närhet och avvisar när
mannen erbjuder sig vara mer med barnen om hon skulle vilja göra mer ensam ,utan
dem, på egen hand. Han känner som om han har en skuld till henne efter att han varit
iväg på insatsen. Genom åren har hon inte heller varit sen att påpeka hans skuld.
Frågan om när det är lämpligast, eller bäst eller minst dåligt, för barnen (och den hemmavarande föräldern) att en förälder väljer att åka ifrån dem, den är som sagt, levande
i studien. Numera ingår i yrket på ett annat sätt än tidigare, se nedan, att också delta
i utlandsinsats, vilket gör att många barn blir berörda av att deras försvarsanställda
förälder eller föräldrar åker iväg på insats utomlands. I studien finns exempel på att
försvarsanställda väntat tills barnen blivit unga vuxna, men desto fler som valt att åka
medan barnen är så små ”att de inte kommer ihåg när de blir äldre” (föräldrars förhoppningar). Barnen kanske inte heller märker det, att föräldern är borta. Det senare
hoppades särskilt ett föräldrapar på. Fadern brukade vara hemifrån mycket varför de
att inte avslöjade för barnen att han denna gång var utomlands. Det märktes ändå såväl hemma som i relation till andra i omgivningen, varför föräldrarna snart förstod att
de gjort barnen en otjänst. Alla följande missioner har barnen varit välinformerade om
faderns insatsdeltagande.
Familjerna behöver utveckla vad som ovan benämnts strategier för att skapa ”närhet
tvärs över avstånd” och relationellt utrymme i kommunikationen mellan sig. Detta gör
det viktigt att också soldaten i insatsområdet har möjlighet till, inte minst rent tekniskt och praktiskt, att ordna så att de strategier familjerna väljer för sin relationella
samvaro, underlättas och kan genomföras. Det kan handla om att kunna samtala per
19

telefon, använda SKYPE och andra tekniska lösningar, och kunna göra det på ett tryggt
och integritetsskyddande sätt. De berörda är införstådda med att möjligheterna är begränsade men också att kommunikationsmöjligheterna är avgörande för att soldaten
som anhörig och förälder ska kunna förhålla sig och kännas som ”nära tvärs över avstånd”. 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 (jfr idéer om work-family fit, se Pittman et al., 2004, DeBord et al., 2000).

Från frivillighet till internationell arbetsskyldighet

Tidigare fanns också en period när intresserade kandidater sökte till vad som kallades
utlandsstyrkan. För att vara behörig för tjänst i utlandsstyrkan var grundkraven att
vara svensk medborgare, ostraffad och vid god fysik. Blivande soldater skulle ha genomgått värnplikt med tillfredställande betyg. Gick också att söka med civil kompetens
som till exempel sjukvårdare eller tolk, varvid inte kravet på värnplikt gällde. Dessa
antagna fick istället genomgå en fyra veckors militär grundutbildning, där de lär sig om
säkerhet och att hantera vapen. (Ekström, 2005)
Numera ingår i anställningen vid Försvarsmakten en skyldighet att göra internationell
tjänstgöring:
Alla befattningar i Försvarsmakten ska kunna tas i anspråk för uppgifter
såväl i Sverige som internationellt. Det innebär att alla medarbetare har
internationell arbetsskyldighet, det vill säga skyldighet att tjänstgöra utomlands om situationen kräver det. Det är en följd av riksdagens beslut
år 2009 om ny inriktning för försvaret. Anställningsvillkoren under utlandstjänstgöring regleras i särskilda lagar och kollektivavtal. (Försvarsmakten, 2013 s. 10)
För många som valt yrket och utbildat sig till soldat eller officer kan utlandstjänstgöring
vara efterlängtad och ge yrkesvalet meningsfullhet, vilket jag återkommer till i kapitlet
om soldaternas motiv, se nedan. I ett land som Sverige, där vi har haft lyckan att leva
i över 200 år med fred i landet, blir deltagande i internationell militär insats soldaternas möjlighet att pröva det som de utbildat sig för: att agera i skarpa lägen. Soldater
säger, att det annars skulle bli som ”att ständigt träna för en match men aldrig spela
den – bara sitta på bänken och titta på”. Detta hör familjerna, soldatens anhöriga, som
förklaring till att deras anhöriga vill ge sig iväg in i det som för de anhöriga verkar farligt
och främmande; som ur anhörigas perspektiv verkar vara att riskera liv och lem i länder
med krig och terror.
Denna rapport fokuserar just på beslutet och motivet till att som soldat delta i internationell militär insats, dels i soldaternas perspektiv, dels enligt deras anhöriga och
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hur anhöriga blivit involverade i soldatens beslut. Här berörs också vad det kan bli för
skillnad, om det blir skillnad, för soldaten och dennes familj, när familjemedlemmarna
känner sig delaktiga i beslutet och i insatsens genomförande. I rapporten belyses också hemmavarande anhörigas respons när det gäller saknad och längtan liksom den oro
som hemmavarande anhöriga kan känna under pågående insats.

Vem är soldat respektive utlandsveteran?

Soldater och veteraner/utlandsveteran är de benämningar som används i rapporten
för de personer som ingår eller ingått i det militära systemet. 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. Personal som deltagit i internationella militära insatser kallas utlandsveteraner. (Försvarsmakten, 2018c)
Soldater som varit iväg på internationell insats blir alltså kallade utlandsveteraner.
Flera soldater är både – och; både soldat och utlandsveteran, eftersom de efter utlandstjänst fortsätter att arbeta inom det militära systemet. De kommer kanske åka
iväg på ytterligare insatser.
Studien stäcker sig över drygt sex års tid (2012 – 2017). Deltagare har hunnit bli såväl
utlandsveteran som soldat igen och dessutom åka iväg flera gånger. Vanligtvis används
begreppet ”soldat” om alla under tiden de är tjänstgörande och/eller anställda vid
Försvarsmakten. När de varit iväg på insats eller insatser tidigare, markeras detta med
benämningen ”utlandsveteran”. I rapporten görs inga preciseringar när det gäller rang,
funktion, uppdrag eller förband utom när det behövs för att förstå sammanhanget. Det
kan dock vara av intresse t.ex. när det gäller frågan om vilka motiv soldaten har till att
söka sig till en mission. Det kan antas att de som är tidvis anställda eller direktrekryterade till en viss utlandsinsats, och som vanligtvis också har en annan civil anställning
och karriär, kan ha andra motiv är dem som omfattas av internationell arbetsskyldighet, se kap. 9 i rapporten.
Studien har en särskild koppling till Södra skånska regementet, P 7 (Försvarsmakten,
2018b) och FS 24, förbandet som sattes upp på P 7, och Omställningsstyrkan (OMS)
som var i Afghanistan 2012 – 2013. I studien har ett urval av dessa familjer följts i samband med insatsen; före, under och efter och ett mindre urval senare efter några år. De
flesta av soldaterna i deltagande familjer i FS 24 och OMS (n=29) var erfarna soldater/
utlandsveteraner. De hade varit med förr och så också många av deras anhöriga. I studien delade de med sig av erfarenheter från alla de insatser de varit med om. Också
andra familjer (n=30) utan koppling till FS 24 har deltagit i studien. Sammanlagt har representanter från 59 familjer varvid 42 soldater/utlandsveteraner deltagit i dialogiska
21

intervjuer. Här har berättats om erfarenheter från ett 140-tal tillfällen där soldater
och familjer genomfört internationella militära insatser i olika länder. Här ingår också
exempel på enskilda uppdrag, med eller utan familj.

Vem är anhörig?

Soldatens anhöriga har i studien blivit dem som räknat sig själva som anhöriga dvs. enligt den definition som Svenska Försvarsmakten använder (se Försvarsmakten, 2018a).
I studien blev det föräldrar, syskon, barn, partner (eller f.d. partner) och några andra
släktingar. Militära kollegor kan också stå varandra mycket nära, men benämns här
inte som anhöriga, annat än om de ingår i samma familj eller släkt, vilket i och för sig
inte är helt ovanligt. Partner kan vara gifta, sambo, särbo, nyligen etablerade par eller
långvariga, med gemensam ekonomi eller inte, ha olika ansvarstagande för varandras
eller gemensamt hem, barn och andra anhöriga, djur, bilar eller annat som betraktas
som värdefullt för dem båda eller endera av dem. Allt och alla kom, mer eller mindre,
att finna sig påverkade av soldatens beslut och blev därigenom inbjudna till att medverka i insatsens genomförande. Detta oavsett om de själva hellre hade önskat att soldaten stannat hemma i Sverige och inte valt att delta i utlandsinsats.
Soldaterna är själva anhöriga till sina anhöriga vilket uppmärksammas i studien. Flera
soldater väljer att efter en eller flera missioner att stanna hemma, inte åka iväg igen.
Barn och familj blir allt viktigare och tar överhand. Inte lika många försvarsanställda
förväntas heller behöva delta i framtida internationella uppdrag som när Sverige deltog i Afghanistan (Olsson, 2011, SOU 2017:16). Men är du som soldat eftertraktad specialist, då sägs uppdragen komma allt tätare. Samtidigt är intressanta specialistuppgifter ett av de motiv som lockar till att arbeta inom Försvarsmakten (se kapitel om soldaternas motiv). Flera av de i forskningen deltagande soldater/utlandsveteraner säger
sig dock vilja byta yrke inom eller utanför Försvarsmakten efter senaste mission. Några
av dem säger att någon gång i framtiden kan de ändå tänka sig återvända ut igen. De
håller det öppet. De hemmavarande anhöriga, särskilt barn till soldater, fortsätter att
vara beredda på att det kan hända igen. Identiteten som utlandsveteran verkar hållas
kvar. Den talas om som livslång. Frågan är när anhörigskapet, om det definieras som
relation till en veteran/utlandsveteran, upphör – om den över huvud taget kan göra
det? Som en soldat och dennes sambo reflekterade över, anhörigskapet som anhörig
till soldat, är inte över ”bara” för att soldaten återvänt hem:
Soldat: – Man är inte anhörig bara under tiden soldaten åker iväg – jag
kommer ju leva med de upplevelserna resten av mitt liv därför är]
Sambo: [då får jag leva med det.
Soldat: du är fortfarande anhörig.
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Sambo: ofta brukar man säga att veteran är man hela livet men anhörig
är man bara under missionen. Särskilt när det gäller dem som mår dåligt
efteråt blir det konstigt.
Soldat: Den anhörige är ju fortfarande med.
Försvarsmaktens svar är att var och en bestämmer om detta själv, se ovan, och i praktiken verkar anhörigskapet finnas kvar också efter skilsmässa från soldat/utlandsveteran, särskilt om det finns gemensamma barn med i bilden. Den idéburna organisationen Invidzonen, där anhöriga stöttar anhöriga, skriver på sin hemsida:
Invidzonens stöd och nätverk är till för alla som har någon nära på internationell insats. Som anhörig räknar vi vänner, föräldrar, barn, partners,
släktingar eller kollegor. Hos oss är du anhörig även om en relation med
den tjänstgörande skulle ta slut. Du är anhörig före, under och efter insats oavsett hur länge sen insatsen genomfördes. (Invidzonen - Ett nätverk för anhöriga till personal i internationell tjänst, 2018)
Oavsett relation i nuet verkar partners till soldater/utlandsveteraner fortsätta ha en
speciell relation till det militära systemet. Deltagare i studien lever inte alltid längre
tillsammans med soldaten/veteranen men identifierar sig som anhörig och/eller veteran genom unika minnen, erfarenheter, relationer och kanske gemensamma barn med
soldat/veteran. Föräldrar till soldater och far/morföräldrar har ofta egna relationer till
personer inom det militära systemet inte ”bara” genom sonen eller dottern. De kan ha
andra anhöriga som varit iväg eller på annat sätt varit inne i det militära systemet (civilanställd, hemvärnet, lottakåren, deltagit i äldre missioner). I uppföljningen av denna
studie, talar familjer där soldaten avslutat anställningen vid Försvarsmakten, som om
de fortfarande var ingående i det militära systemet eller åtminstone fortfarande har
en koppling till det militära. Direktrekyterade till tidigare kontingenter kan ha knutit
fastare band till Försvarsmakten genom att bli tidvis anställd/reservare. Fortsatt berättande om de militära erfarenheterna kan vidmakthålla relationen till Försvarsmakten
liksom identiteten som utlandsveteran och soldat. I kapitlet nedan om motiv till att
välja militärt yrke och att delta i utlandsuppdrag, kan kännas igen att tidigt i uppväxten
kan ha såtts groende frö att växa in i det militära sammanhanget. Motivationen till att
vara verksam inom det militära är kopplat soldatens sociala sammanhang, stödet från
familj liksom den egna personliga övertygelsen (jfr. Tomforde, 2005).

Utvidgad familj inkl. var och ens perspektiv

Med familj menas i studien den utvidgade familjen som också kan benämnas nätverksfamiljen eller primärfamilj (cf. Bäck-Wiklund, 2001). Familj ses i systemiska sammanhang som funktionssystem för interaktion av intimitet (se Jönhill, 1993, 1995). Interaktion på distans handlar huvudsakligen om vad som sägs, märks och hörs, de berättelser
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som kommuniceras och den mening som skapas i vad som kommuniceras. Eftersom
detta är familjens huvudfunktion läggs stor vikt vid dessa aspekter i denna studie.
Deltagarna i studien representerar olika perspektiv. Med detta menas den position
eller utgångspunkt i familjesystemet som respektive deltagare har och använder sig
av. I studien ges tillgång till de olika perspektiven och olika aspekter av företeelser
och sammanhang. Det blir skillnad som gör skillnad t.ex. om deltagare talar utifrån
positionen som soldat jämfört med att vara barn till soldat, vilket soldaten också kan
vara, liksom om det är barnets perspektiv som hörs eller den vuxne som söker sätt sig
in i barnet situation dvs. använder barnperspektiv. Också jag som forskare söker flytta
mig, såväl i lyssnade, analys som i rapportskrivandet, emellan de olika positionerna
och perspektiven och sätta mig in hur det blir för t.ex. soldaten respektive barnet (se
Lang och McAdam, 1994).
De olika perspektiven som utforskats i studien är soldatens eller utlandsveteranens,
partners, barnens, föräldrars, mor-/farföräldrars, syskons och andra närståendes perspektiv. Partner-begreppet används här i betydelsen make/maka, fru/man, sambo,
särbo, fästman/fästmö, pojk-/flickvän. Barn till soldat/veteran kan vara minderåriga
(0–18 år enligt barnkonventionen enligt UNICEF, 2008), unga vuxna (19–25 år) och
äldre vuxna barn (26 år och äldre).
I den utvidgade familjen i studien kan ingå soldaten/utlandsveteranen, soldatens föräldrar, syskon, far-/mor-/svär-föräldrar eller annan släkting, partner och barn. Deltagande anhöriga till en soldat kan vara alla eller någon/några av dessa eller andra som
själva definierar sig som anhöriga. Ur Försvarsmaktens guide för anhöriga:
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.
FRÅN KOMPIS TILL MORMOR
Anhörig kan vara make, maka, sambo, partner, barn, förälder, syskon, andra släktingar eller nya och gamla vänner. Försvarsmakten skiljer dock på
anhörig som är närstående i en vidare bemärkelse och närmast anhörig.
Med närmast anhörig avses personen som den anställde själv har valt att
definiera som personen som står honom eller henne närmast. Närmast
anhörig har i detta sammanhang inget samband med den juridiska definitionen. (Försvarsmakten, 2015 s. 6)
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I studien räknas också, se ovan, soldaten som anhörig i relation till sina anhöriga och
vice versa. Vänner och kamrater till soldaten utanför det militära systemet, har inte
särskilt tillfrågats och har endast nåtts undantagsvis i studien. Det är en del av soldatens nätverk som framtida forskning behöver belysa ytterligare.

Internationella ”militära familjers” vana av förflyttningar och
missioner ”inrikes” och ”utrikes”

Begreppet militära familjer (Eng. military families) används i internationell forskning
om familjer där en eller flera familjemedlemmar arbetar inom det militära. Detta är
inte ett begrepp som i svenska sammanhang är så vanligt. I studien talar familjerna
vanligtvis inte om sig själva som militära. Några av dem skulle med fog dock kunna kalla
sig militära enär familjemedlemmarna är starkt involverade i den militära kontexten
och lever med de militära villkoren som en del av sitt normala liv (se Rapport II).
I äldre litteratur används benämningen soldatfamilj (se det inledande avsnittet ur Raskens av Vilhelm Moberg) som också fortfarande kan dyka upp i vardagligt språk. Det
kan också vara så att vi även i Sverige är på väg till att skilja ut de s.k. ”militära familjerna” och komma börja använda begreppet:
– Jag tror att det är, om man tittar tillbaka ett antal år så är det en väldigt
liten del av officerarna och Försvarsmakten som varit engagerad utlandstjänster och de som inte är det dvs. den stora massan för dem är det mer
som ett vanligt jobb – visst de är ute på övningar då och då, men det är
ju inte det här att åka bort ett halvår eller nästan ett år tillsammans med
utbildningen då med jämna mellanrum liksom. Detta kommer bli mer
och mer tydligt ju mindre Försvarsmakten blir ju större andel som faktiskt
förväntas göra insats och framför allt nu när man har anställda soldater
som kanske åker inte bara en eller två i samma förband – det kommer bli
tydligare också här med military families och army wives och så… (Erfaren utlandsveteran, man)
I Sverige talar familjerna snarare om sig själva som familjer där någon eller några arbetar inom det militära eller Försvarsmakten. I detta avslöjas också något om var soldaternas familjer både är vana vid att bli positionerade och positionera sig själva: utanför
det militära systemet. Det är först på senare år som anhöriga till soldater och veteraner rönt uppmärksamhet i Sverige (Veteranutredningen, 2013, 2014) och numera är
det lagstadgat att anhöriga har rätt till stöd inom det militära systemet (Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser, 2010).
Sverige skiljer sig på avgörande punkter från länder där familjerna med viss självklarhet
räknas som och talar om sig själva som militära. Det incitament som t.ex. ökad tillgång
till service, försäkringar, hälso- och sjukvård, skola och barnomsorg som militär tillhö25

righet innebär i länder som USA och Canada, motiverar inte svenska familjer i sig att
identifiera sig som militära. I Sverige omfattas ju alla av det generella välfärdssystemet
också soldater, utlandsveteraner och deras familjer. En annan skillnad är att i Sverige
är det mycket få familjer som bor eller någonsin har bott inom militärt område (funnits
t.ex. i Karlsborg) medan detta är eller varit vanligt i flera av de länder som dominerar
forskningen om militära familjer. Där är också vanligt med relocation dvs. att den militäranställde regelbundet förflyttas till annan ort eller annat land. I USA förväntas den
anställde flytta vart 2–3 år inom landet eller overseas dvs. att flytta till baser i Europa
eller andra världsdelar (Finkel Kelley Ashby, 2013). Detta ingår i militära familjers livsstil
i USA: leva med regelbundna förflyttningar inklusive boende utomlands och perioder
av separationer (Burell et al., 2006). Att omflyttas regelbundet, inrikes eller utrikes,
påverkar särskilt de berörda barnen (se Skomorovsky och Bullock, 2014). Särskilt som
barnen kan vara med om upp till tjugo flyttningar under barndomen vilket är tre gånger med än civila barn (Riggs och Cusimano, 2014). Trots att militära barn kan var utsatta
för många förflyttningar indikerar forskningsresultat att de ändå lyckas bra med sin
skolgång (Strobino och Salvaterra, 2000, Park, 2011). Familjerna flyttar huvudsakligen
mellan olika baser där fler familjer i liknande situation lever och där socialarbetare
på skolorna erbjuder särskilda program till stöd för barnen. Men militära familjer bor
också i dessa länder alltmer utanför militärt område varvid de rapporteras möta okunskap om den militära kontexten när de söker hjälp och stöd (Rubin et al., 2013). Detta
är också vad soldater, utlandsveteraner och deras anhöriga i Sverige möter i samhället
enligt vad som framkommit i denna studie (se rapport IV).
Soldat i karriären flyttar nästan lika regelbundet i Sverige. När det ges möjligt att pendla så väljs detta; familjen bor kvar och soldaten pendlar kanske veckovis. I denna studie
påpekar deltagarna, både vuxna och barn, att soldaterna är mycket hemifrån också när
de befinner sig i Sverige, vilket känns igen i våra grannländer. I Finland visar forskning
om dessa förflyttningar inom landet att den försvarsanställde väljer att långpendla i
sina ansträngningar i att skona familjen från att behöva flytta (Hannola, 2017). I denna
studie har kommit att talas om dessa förflyttningar inom landet och andra perioder när
soldaten är hemifrån inom landet, som inrikes missionerna till skillnad från de utrikes
dvs. de internationella. Militära insatser genomförs såväl inom Sveriges gränser som
utanför, varvid de inom landet kallas nationell insats medan det senare internationella
insatser eller missioner.

Idéburna organisationer

Invidzonen som nämndes ovan, är en av flera idéburna organisationer som Försvarsmakten har avtal med för att erbjuda anhörigstöd. Invidzonen erbjuder olika former
av stöd av anhöriga till anhöriga som alla står ”invid” soldater och poliser (InvidZonen,
2017).
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En annan ideell organisation som erbjuder stöd till soldater, veteraner och deras anhöriga är Svenska Soldathemsförbundet (Soldathemsförbundet, 2017). Dessutom finns
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR – Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, 2017) med lokala föreningar som den på P7 (Södra Skåningarnas
Kamratförening, 2017). Dessutom Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna, SVF, 2018) med lokala föreningar som erbjuder stöd
av soldater och veteraner till soldat och veteraner liksom till deras anhöriga.
Ovannämnda är de organisationer som givit denna studie och forskare stöd och underlättat genomförandet av aktuellt forskningsprojekt. Dessa organisationer och deras
betydelse för anhöriga återkommes till i Rapport IV. Organisationerna är viktiga som
stöd och hjälp för anhöriga. De öppnar också upp möjligheter för hemmavarande anhöriga att känna sig sedda, engagera sig, och lära sig orientera sig inom det militära
systemet.

Etiska hänsyn i studien och i rapporter

Inledningsvis vill jag uppmärksamma det säkerhetsstänk soldaterna omfattas av och
som också anhöriga kan behöva omfattas av. Det finns mycket som vi inte kan påverka,
men det vi själva berättar, visar och skriver i olika sammanhang, det kan vi styra. Så
också jag, när jag skriver dessa rapporter och i andra sammanhang uttalar mig i och
om studien. I studien används berättelser och citat, ofta som det ursprungligen uttrycktes, men också omskrivna för att inte avslöja någons identitet. Jag hade kunnat
skriva hela berättelser om respektive deltagande familj, men vi lever i ett litet land
och i det militära systemet verkar som om alla känner alla – nästan. En sak till; inom
det militära systemet behärskar man konststycket att spåra uppgifter, känna igen och
sätta ihop mönster. Mina ansträngningar att splittra berättelser och omformulera kan
ha varit förgäves. Vid något tillfälle utelämnar jag vem som talar t.ex. när CO för FS 24
talar från Afghanistan till anhöriga. Han är agerande som officiell person och citatet är
från en offentlig inspelning som finns på Afghanistanbloggen. Omfattas därmed inte av
forskningssekretess. I analysarbetet har jag använt kodnamn i stället för deltagarnas
verkliga namn, men oftast är även kodnmanen borta i texterna. Efter många överväganden benämns deltagarna vid återgivning av berättelser och citat, med några undantag, endast som soldat, veteran, partner, förälder, syskon eller andra, med tillägg om
genus och i vissa fall mängd erfarenhet. Kodnamnen används i vissa fall för att förtydliga och skilja talande åt. När det gäller barn används oftast kodnamn och alltid ålder
som då blir den ålder när uttalandet gjordes. Barnen har jag i många fall intervjuat
vid flera tillfällen genom åren. Genusperspektivet har inte utvecklats särskilt i denna
rapport men återkommes till i rapport IV där olika perspektiv utforskas. Andra specifika uppgifter om t.ex. ålder (vuxna), yrke, bostad, förband, soldatens rang, placering,
funktion används inte eftersom dessa uppgifter tillsammans med återgivna berättelser
och utsagor, skulle kunna förenkla identifieringen av aktuella deltagare. Uppgifter och
27

ordning i utsagor kan också av samma skäl ha justerats. Både forskningssekretess och
den militära sekretessen ska upprätthållas genom samtliga faser i studie liksom hänsyn och respekt för deltagares integritet. Som en erfaren veteran sa till mig i intervju:
– Full sekretess betyder att den här filmen inte få visas för någon; att det
inte får avslöjas vem jag är eller att jag jobbar med det jag gör.

Läsning av rapporterna

Forskningsrapporter som publiceras är skrivna 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 samhällets välfärdssektor, som kan
komma möta och som möter soldater och veteraner, deras anhöriga inklusive barn
och barnbarn. De söker sjukvård, vänder sig till socialförsäkringssystemet, kommer till
skolor och förskolor, finns inom idrottsliv, föreningar och andra delar av samhällslivet.
Hör vi dem? Känner vi igen deras behov? Ser vi deras kapacitet? Att ta del av deras
berättelser i dessa rapporter syftar till att göra såväl de redan involverade, som dem
som ännu inte är det, mer lyhörda och uppmärksamma på att den person du, jag eller
vi har framför oss, kanske är en soldat eller utlandsveteran eller anhörig till soldat eller
utlandsveteran. Våga fråga och ge dig tid att utforska vad detta innebär och betyder
för denna unika person och familj.
När vi lyssnar, läser eller hör, noterar vi olika i olika kontext men också beroende på vilken relation vi har till den/dem vi lyssnar till. Inom familjen blir det på ett sätt, i arbetslivet något annat liksom bland professionella. Det kan handla om vilket perspektiv vi
använder eller position vi befinner oss i eller intar. Den mening eller betydelse vi lägger
i ord, språk och berättelser blir också olika beroende på vilket sammanhang vi befinner
oss i och den mening vi skapar i orden som används i just det aktuella sammanhanget
(jfr Bakhtin, 1986, Bateson, 2000, Wittgenstein, 2001). Också utifrån tidigare erfarenheter kommer vi betona olika aspekter i berättelserna, förstå olika och reagera olika.
Vi responderar utifrån vad som kan kallas relationell responsivitet (se Shotter och Katz,
2007), svarar på vad vi antar oss ha hört och vad vi förväntar oss kan komma härnäst
(Shotter, 2016). När det gäller den militära kontexten kan det vara svårt att orientera
sig på många sätt som nykomling. Det blir inte lättare av att här används många förkortningar och engelska begrepp – en del av dem har dessutom för-svenskats. Ta t.ex.
begreppet ’leave’. Vanligtvis hörs det i våra nordiska sammanhang som kvinnonamnet
Liv som kommer från det isländska ordet hlif och betyder värn eller skydd. När jag
hade lärt mig att i militära insatssammanhang betyder uttrycket en period av ledighet
då soldaten kommer hem en vecka eller två, så talade jag med en engelsk forskarkollega om dessa ”leaves”. Hon såg alldeles frågande ut: – Vad då löv? Vad pratar du om?
(– What about leaves? What are you talking about?). Det tog en stund att reda ut att
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jag inte talade om trädens löv utan det som i engelsktalande sammanhang benämns
”periods of leave”.
Översättningar går oftast inte att göra rakt av från språk till språk. På liknande sätt
kan det också vara med svenska språket när vi rör oss mellan olika arbetskulturer och
olika miljöer som soldaten gör mellan familj och insatsområden eller som jag gjort i
studien mellan den akademiska världen och det militära sammanhanget. Som systemisk forskare inom socialt arbete, gammal socialarbetare, ledare och handledare
inom socialt arbete samt vård och omsorg, kom jag att lyssna och begripa det jag var
med om, hörde och noterade utifrån mina utgångspunkter. Därför är dessa viktiga
att dessa redovisas i studien som jag söker göra regelbundet i rapporterna och i synnerhet inledningsvis i denna rapport. Även när jag lyfter fram andras perspektiv och
berättelser sker detta naturligtvis (materialet är mycket omfattande) utifrån ett urval
och efter analys från min sida. Samtidigt vill jag inbjuda läsaren till att kunna studera
och läsa deltagares egna berättelser och skapa sin egen förståelse i vad som framkommit i studien. Därför innehåller rapporterna många citat och utdrag från deltagarnas
berättelser som visar hur de formulerat sig, vilka ord de använt sig av, vad de berättat
om och vad de uttryckt viktiga erfarenheter och råd för framtiden. Som läsare blir du
i dessa direktcitat inbjuden till att kunna sätta dig in i respektive deltagares perspektiv
och skapa din egen förståelse av vad som hörs och sägs.

Rapporternas innehåll

Forskningsresultat redovisas i en rapportserie om fem rapporter som successivt publiceras under 2018. Forskningsrapporterna är skrivna för en bred publik; till anhöriga;
till soldater och veteraner; till alla inom det militära systemet och i samverkan med
det militära; men också alla de som arbetar i samhällets välfärdssektor, som möter
soldater och veteraner, deras anhöriga inklusive barn och barnbarn före, under, efter
insatser eller senare i livet. De söker sjukvård, kommer till skolor, förskolor, idrottslivet,
föreningar och andra delar av samhällslivet. Här hör vi deras röster, lyssnar och lär. I
skriftserien ges inom avslutningsvis i varje rapport sammanfattande påminnelse om
vad som redovisats i rapporten, förslag och rekommendationer.
Rapport I är denna rapport.
Rapport II behandlar vad forskningsdeltagarna berättar om interaktionen och kommunikationen mellan de anhöriga i olika faser av insatsers genomförande. I rapporten
presenteras förslag till olika responsiva mönster eller typer av responser som familjesystemen utvecklat och utvecklar i samband med att familjemedlem åker iväg på
utlandsmission. Här har sex idealtyper konstruerats visande på den respons och de
strategier som kan utvecklas mellan familjemedlemmar. Inlednings redovisas bland
annat kortfattat tidigare forskning i Norden om militära familjer.
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Rapport III belyser att faserna före – under – efter är en kraftig förenkling av vad som
utvecklas i de olika faser som deltagande familjer är med om i samband med att familjemedlem deltar i internationell militär insats. I internationell forskning är modellen
‘Emotional cycle of deployment’ etablerad initierad av Kathleen Vetal Logan (1987)
vars man var vid flottan. Senare utvecklades modellen av Simon H. Pincus tillsammans
med kollegor (Pincus et al., 2001). Den bygger på längre rotationstider som är vanligt
i t.ex. USA och innehåller inga hänsyn till perioder av leave med hemfärder och nya
avbrott. Denna studie visar att återkommande perioder av leave har avgörande betydelse för upplevelsen av missionen och dess konsekvenser. Familjerna berättar hur de i
olika faserna upplever olika behov och väljer olika lösningar som de utvärderar och vid
behov korrigerar. Här finns också exempel på, enligt deltagarna, oönskad utveckling i
samband med leave.
Rapport IV I studien har olika perspektiv belysts som visar på deras olika erfarenheter
av, bidrag till och upplevelser av internationell militär insats. Precis som soldater och
veteraner har helt olika berättelser om en och samma förbandsinsats, skiljer också de
anhörigas berättelser åt främst beroende på vilken relation de har till soldaten och det
militära systemet. Genusperspektivet belyses i detta. Här presenteras också anhörigas
erfarenheter av Försvarsmaktens anhörigstöd och involverade idéburna organisationer. Militära yrken är utmanande på flera sätt: med risk för liv och hälsa, återkommande överföringar till nya arbetsmiljöer och upprepade separationer från familj och
övriga nätverk, som kräver det yttersta av både den militära personalen och deras
familjer (Andres et al., 2011). Betydelsen av familjestöd är viktigt för att säkra det militära uppdraget inklusive för om Försvarsmaktens ska klara den framtida personalförsörjningen. I studien har dels utforskats hur familjer själva utvecklar lösningar, dels
vilket stöd de använder sig av och säger sig behöva. Svenska Försvarsmakten samarbetar med flera idéburna organisationer och har på senare år utvecklats ett utbud av
olika former av familjestöd som riktar sig till par, partner, föräldrar och barn. Försvarsmakten har anhörigansvarig personal såväl centralt som lokalt i landets regementen.
De senare arrangerar anhörigträffar i samband med att förband tjänstgör utomlands.
Erfarenheter av nuvarande anhörigstöd, synpunkter och önskemål hr utforskats i studien och presenteras i särskilt kapitel i rapporten tillsammans med betydelsen av det
samhälleliga utbudet av välfärdstjänster
Rapport V Barnens berättelser och vad de vuxna berättat om barns reaktioner och de
konsekvenser som missionerna innebär för berörda barn redovisas till en del i samtliga
rapporter och koncentreras i Rapport V. Här tas upp olika aspekter på när det kan vara
minst olämpligt att som förälder utöva sitt föräldraskap på distans, vad som behövs då
och vad som kan underlätta för barnen. Här hörs barnens röster och berättelser och
de goda råd som givits av barn till barn.
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KAPITEL 3. STUDIEN
Detta är första rapporten i skriftserien ”Anhörigforskning om soldater, veteraner och
deras familjer – ”Swedish Military Families”, vari redovisas resultat i studien ”När en
anhörig går ut i krig: Utforskande av sociala konsekvenser och utveckling av det sociala
stödet – före, under, efter och sén”. I övriga rapporter, som publiceras under 2018,
hänvisas till detta kapitel vari presenteras forskningsstudiens upplägg och genomförande.

Huvudman och finansiärer

Studie har bedrivits vid Högskolan Kristianstad sedan 2012 som anhörigforskning med
fokus svenska soldater, veteraner och deras familjer i samband med internationell militär insats. Under åren 2013 – 2017 har forskningen samfinansierats av Högskolan
Kristianstad och Försvarsmakten. Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond har särskilt
bidragit med finansiering till den del som handlar om barnen i aktuella familjer.

Syfte

Studien syftar till att bidra till att göra anhörigas röster hörda i familjer med anställd
vid svenska Försvarsmakten som ska delta, deltar eller deltagit i internationell militär
insats som Sverige genomför och genomfört. Detta görs i syfte att förbättra såväl för
tjänstgörande soldater i relation till sina anhöriga som för de anhöriga på hemmafronten i samband med insats. Det görs också i syfte att underlätta för samhälleliga aktörer
att identifiera behov av stöd i familjer med familjemedlem iväg på insats utomlands. I
det senare har Försvarsmakten en särställning med skyldighet att ge stöd till anhöriga
när familjemedlem deltar i insatser (Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser, 2010).

Frågeställningar och i vilken rapport de huvudsakligen
behandlas

Frågeställningarna i studien presenteras nedan. Den första frågeställningen belyses i
rapport II där kommunikation och familjers responser belyses och i rapport III utifrån
de responsiva cykler som utvecklas före, under, efter och senare vid familjemedlems
deltagande i internationell militär insats1. 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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Frågeställningarna 2–4 beaktas genomgående i studien och rapporterna utifrån den
inriktning/orientering som respektive delrapport har.
Nedanstående frågeställningar (5–6) utforskas särskilt i rapport IV 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. Den första två frågeställningarna 7–8 belyses i rapport IV medan frågeställning 9 både tas upp i rapport V om
barnens perspektiv i sammanhanget och i denna rapport (I)
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?
Barnperspektiv, dvs. när vuxna söker sig sätta sig in i hur något upplevs ur barnens
perspektiv och/eller tar hänsyn till vad som är till barns bästa, hålls levande i studien
och särskilt belyses också barnens eget perspektiv dvs. deras barnens berättelser om
egna erfarenheter i rapport V.
Forskningen i sin helhet bedrevs som aktionsforskning, se ovan, där frågeställningen
för en av de egna aktionerna särskilt belyses avslutningsvis i rapport V:
12. Dialogiska samtal, individuellt eller med delar eller hela familjen med forskaren, kan dialogiska och utforskande samtal i sig bli till stöd?
I forskningsprocessen och i dialog med deltagare och andra inom den militära kontexten växte också andra frågeställningar i betydelse. Följande två frågeställningar samt
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frågeställning 9 främst när det gäller vuxna (när det gäller barnen, se rapport V) är i
centrum i denna rapport därav kursiveringen:
13. Vilken betydelse får anhörigas delaktighet i soldatens beslut att delta i internationell militär insats, och när de inte involveras, vad innebär detta för
det fortsatta samspelet och utvecklingen av anhörigas respons?
14. Hur förhåller ovanstående (13) i förhållande till soldatens motiv för att ge
sig iväg?

Studiens design och igångsättande

Studien är designad som dialogisk deltagande aktionsforskning där forskningen planeras, utvecklas och genomförs i dialog med samarbetspartner och deltagare (se Olsson,
2014a, 2014b). Deltagande aktionsforskning innebär en demokratisk process syftande
att förbättra och skapa förändring (Denscombe, 2009). För att detta ska kunna levas
upp till såväl initialt som över tid krävs en öppen design och följsamhet i vad som växer
fram när det gäller möjligheter och dilemman i dialog och samarbete med deltagare
och samarbetspartners. Det dialogiska samarbetet påbörjades under 2011 genom att
Högskolan Kristianstad bjöd in till och höll en dialogisk konferens i ämnet soldater,
veteraner och deras familjer med strategiskt utvalda deltagare från Försvarsmakten,
veteraner och anhöriga från Sverige och Norge, berörda frivilligorganisationer, studenter och lärare. Vid konferensen diskuterades olika teman: dels ”Vilka är de stora utmaningarna i nuet och framtiden?” dels ”Hur kan du och din organisation bidra till att ge
stöd till veteransoldaterna och deras familjer?”. I fokus blev att Högskolan Kristianstad
skulle starta ett forskningsprojekt om och i syfte att utveckla det sociala stödet till soldater, veteraner och deras familjer. Därmed inleddes samarbete med Försvarsmakten
centralt och lokalt i Skåne och med flera av de idéburna organisationerna (se särskilt
kapitel). Dessutom bestämdes om en ny konferens hösten 2012 (se under kapitel om
rekryteringen). Studien kom att handla om att utforska erfarenheter om vad som utvecklas i sociala sammanhang, behovet av socialt stöd och de lösningar som familjerna
använts sig av – att utforska:
• de sociala konsekvenserna för familjerna ur olika perspektiv inklusive barnens perspektiv,
• hur deltagarna själva och tillsammans med andra lyckas att hantera det som
utvecklas,
• vilka lösningar och vilket stöd deltagarna använt sig av, behövt och samskapat, hur detta fungerat, kan förbättras och kompletteras.
Studien godkändes 2012 av den Regionala Etikprövningsnämnden i Lund (Dnr
2012/459). Därefter beslutade personalstabens veteranavdelning, Försvarsmakten,
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att samfinansiera studien vid Högskolan Kristianstad. Projektet har därefter bedrivits i
samarbete med Försvarsmaktens Veterancentrum, tidigare Personalstabens Veteranavdelning, samt Södra skånska regementet P7. Det senare handlade om att kontingenten FS 24 sattes upp vid P7 och att familjerna med koppling till FS 24 och Omställningsstyrkan (OMS) i Afghanistan 2012 – 2013 särskilt inbjöds att ingå i studien före, under
och efter insatsen.

Studiens design

Studiens design handlar om ett upplägg liknande undersökande kvalitativ forskning
inom ramen för dialogisk deltagande aktionsforskning (DPAR) med utgångspunkt i systemiska, narrativa, dialogiska och socialkonstruktionistiska idéer. Som gestaltas ovan
skapas design i samarbete med de involverade varvid forskaren förväntas vara lyhörd
för och redo att anpassa designen utifrån de nya möjligheter och eventuella nya frågeställningar som växer fram. Flera aktioner kom att ske, se nedanstående avsnitt, men
den aktion som planerades prövas var att bjuda in till utforskande samtal och nätverksmöten med soldaten och dennes anhörig tillsammans eller var för sig.
Studien planerades till att i dialogiska intervjuer utforska deltagarnas behov, egna lösningar och det stöd som utvecklas före avfärd, under missionen samt direkt efteråt
och senare (sén). Deltagare som medger det, intervjuas vid flera tillfällen kopplat till de
olika faserna. Intervjuerna spelas in och transkriberas av forskaren själv med hänsyn
till deltagarnas integritet och att analysen kan påbörjas samtidigt. I aktionsforskning
sker analys fortlöpande plus i slutfasen.
I DPAR eftersträvas att forskaren sätter sig in i och positionerar sig inifrån deltagarnas
perspektiv. Denna dialogiska ansats i forskningen, att inte ställa sig utanför i en ickeinvolverad position utan eftersträva involverande dialogiskt samarbete, underlättar
båda att kunna föreställa sig hur det blir inifrån deltagarnas perspektiv som att utforska vad som kommer fram i studien tillsammans med deltagare (jfr. Shotter, 2005b).
Forskningen har en socialkontruktionistisk ansats varvid läggs särskilt fokus på att utforska den mening/betydelse som deltagarna lägger i det som berättas inifrån sitt
eget sammanhang (Shotter, 2005a, 2010). Delaktigheten i forskningen kan ses som ett
kontinuum med olika nivåer av involvering (Greenwood och Levin, 1998). Deltagarna
medverkar i mötet med forskaren i de dialogiska intervjuerna, se nedan, men också i
analysarbetet genom att reflektera över vad som successivt kommer fram i studien.
Därvid kan deltagarna, inklusive forskaren, dra lärdomar och slutsatser som gör att de
utvecklar och förändrar sin praktik. Ansatsen i studien är salutogen (jfr. Antonovsky,
1991) med Appreciative Inquiry (AI) (Cooperrider och Whitney, 2005, Hammond, 1996,
Hornstrup och Loehr-Petersen, 2001). Denna ansats handlar också om att utforska
fungerande lösningar av utmaningar liksom förmågor, kunnande och styrkor som un34

derlättar att hantera risker och förebygga att svårigheter manifesteras i problem (jfr.
Paris et al., 2010, Watzlawick et al., 1996). Studien har därmed inte satt främsta sökljus
på problem utan på hur familjerna lyckas och lyckats hantera vardagslivet liksom olika
utmaningar, exempelvis att kommunicera, under missionernas olika faser. Att ta del
av andra berättelser kan i sig bli till stöd och hjälp men också inspirera till eget reflekterande och lärande i och av eget sätt att re-agera och respondera i det egna livssammanhanget. Detta förhållningssätt och de metoder som används har också koppling
lösningsinriktat förhållning- och arbetssätt (de Shazer och Berg, 1997, de Shazer, 1997)
som också bärs upp av idéer inom socialkonstruktionismen (Berg och Szabó, 2005) och
ingår i det systemiska häradet (Olsson, 2008).

”Aktioner” i aktionsforskningen

Deltagare i studien var familjemedlemmar i familjer där en familjemedlem eller flera
deltar och/eller deltagit i internationella militära insatser. 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)
• 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)
• dialogiska samtal som i intervjuerna kan innebära stödjande intervention
för deltagarna, vilket flera uttryckt dem som.
I samtal med forskningspersonerna har eftersträvats att utforska deltagarnas erfarenheter och reflektioner över sina egna erfarenheter och berättelser liksom idéer
och förslag om förbättringar och tips till andra. Deltagarna har ombetts berätta om
och reflektera över respektive skede i samband med internationella militära insatser;
före, under och efter inkl. perioderna av leave, förändringar, det oväntade och andra
händelser som sticker ut. Detta inkluderar t.ex. hur beslutet gick till, hur de förberedde sig och lyckades hantera de olika faserna. När det gäller deltagarna från FS 24 så
skedde huvudsakliga utforskandet inifrån pågående insats i Afghanistan vilket gör en
skillnad som gör skillnad. Här bjöds jag som forskare in och fick vara med i den värld av
upplevelser och känslor som deltagarna sa sig befinna sig i (Jfr. Shotter, 2004, 2006).
Jag fick vara med dem i olika skeden; medan insatsen förbereddes, pågick respektive
avslutades dvs. mitt i aktionen. Och jag sökte utforma de intervjuande samtalen på
ett sätt så att de dialogen i sig skulle kunna innebära stöd för familjerna. Detta var den
huvudsakligen ”aktionen”, se ovan, som jag som forskaren deltog i och genomförde i
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aktionsforskningen. Jag ställde mig till förfogande för deltagarna, ställde s.k. lyssnade
frågor, dvs. i samklang med hur och vad som berättas om. Detta också för att underlätta återkoppling och reflekterande över vad som framkommit plus för att försäkra
mig om vilken mening och betydelse som deltagarna själva lägger i det som sagt och
hörts i samtalet (jfr. Singh, 2008).

Dialogiska intervjuer

De intervjuande samtalen hade fokus på den sociala situationen, möjligheter och svårigheter, hur problem kan förebyggas och motverkas, egna lösningar, tips till andra
samt vad som efterfrågas, saknas och kan behöva förbättras. Vart efter preliminärt
forskningsresultat växte fram presenterades dessa också för deltagare för reflektion
och ökad förståelse samt planering av eventuellt kompletterande och/eller korrigerande.
Som förberedelse för och till stöd i genomförandet av de intervjuande samtalen, skissade jag på vilka områden som kunde vara intressanta att utforska utifrån studien
syfte och frågeställningar. Dessa områden inlemmades som föreslagna teman i aktuell
intervjuguide (olika för vuxna respektive barn och över tid) för att utforska före, under
respektive efter insats respektive senare i uppföljningen. Utformningen utvecklades
och baserade till en början på vad som kommit fram i orienterande samtal med erfarna
veteraner och justerades vid behov. När första intervjun skedde efter att insats påbörjats eller samtliga intervjuer inom en familj gjordes vid ett och samma tillfälle (vid
långa geografiska avstånd mellan familj och forskare), sammanfattade jag de olika guiderna i intervjuerna. När jag träffat deltagarna vid flera tillfällen, har jag inte tagit upp
vad som sagts i tidigare intervjuer med undantag från vid uppföljningen där jag kunde
ställa jämförande frågor och vid något tillfälle inte kunde låta bli att kommentera mellan då och nu. Jag noterade att redan i intervjuerna som gjordes snart efter soldatens
återvändande från insats, hade deltagarna bearbetat sina upplevelser och berättelser
om tiden före och under missionen. Nya och andra berättelser hade skapats. Viktigt att
beakta i forskningen särskilt i analysarbetet och i hur det påverkar forskningsresultat,
se också nästa avsnitt.
Det dialogiska samspelet hade börjat redan i sättet att bjuda in. Jag hade välkomnat
deltagarna till att välja tid, plats och vem i familjerna som skulle delta. Jag inbjöd till
Högskolan Kristianstad, till mitt kontor hemma i vår bostad i Lund och jag har sagt mig
vara beredd att resa och komma dit jag blir inbjuden till vid den tidpunkt som passar
deltagarna (i stort sett). För en del deltagare var detta för annorlunda. En soldat uttryckte detta i: – Säg vart vi skall komma och när!
Oftast har dock deltagarna valt när, var och vem som jag har anpassat mig till. Ofta har
detta tidsmässigt inneburit kväll eller helg eftersom deltagarna, eller någon av dem, i
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vardagslag har sina arbeten att sköta. Jag har bemötts med stor vänlighet och gästfrihet. Endast vid en resa for jag iväg förgäves. Familjen visade sig inte vara förberedd på
min ankomst som var avtalad med hemmavarande partner.
Dialog bygger på ömsesidig respons och följsamhet till vad som växer fram i sampel
och utsagor liksom i rummet och de sammanhang dialogen äger rum. Som forskare
uppträder jag inte som ensidig utfrågare utan jag bjuder på mig själv och formulerar
frågorna när och hur som det verkar passa in med utgångspunkt i den narrativa ansatsen: – Berätta... ! Eller med öppna frågor som t.ex.: – Vad? Hur? När? Var? Vem? Som
stöd hade jag förberett vilka områden som kunde vara intressanta att utforska men
var redo för att lyssna på de verkliga experterna, vad deltagarna ville dela med sig. Arbetssättet kunde till en början kännas för annorlunda för en del deltagare. Jag kunde
då känna respons av växande otålighet om ”När ska hon egentligen börja intervjua?”.
Deltagaren hade då förväntat sig en mer utfrågande form. Jag lärde mig förklara och
introducera bättre om studiens upplägg och arbetssätt. Barn kunde också uttrycka
förväntan om fler mer precisa frågor men kunde också vara tydliga i att de ville prata
om något helt annat än vad jag hade förväntat mig. Det vara bara att följa med och se
vad som utvecklade sig. Precis som med de vuxna.
Barnen bestämde själva om och när de ville intervjuas och om förälder skulle vara
närvarande eller inte. I relation till vissa barn blev intervjuerna bättre när mina frågor
omformuleras av närvarande förälder. För att trygga mig själv, och de föräldrar som
ville se vad jag skulle fråga om, hade jag med mig en checklista till samtalsguide i handväskan. För min egen del var det för att jag ville säkra att vi kommit in på de områden
jag före intervjuerna bedömde vara viktiga att komma in på. Barn lyckas ibland få mig
att glömma bort vad det var jag egentligen skulle tala med dem om.
I deltagande aktionsforskning som denna, eftersträvade jag (se ovan) att både uppmuntra deltagarna att formulera sig, redogöra och berätta, men också att reflektera
över det sagda, vad de sagt och de berättelser som vuxit fram i samtalet. Äldre barn
lyckades ofta följa med i dessa ”loop-ar” liksom de flesta vuxna och inte annat, så lärde
de sig snabbt vad jag hoppades på av dem. Själv har jag arbetat mycket med detta arbetssätt, också som systemisk handledare och dialogisk coach (Olsson, 2006).
Vartefter preliminära forskningsresultat arbetades fram, inbjöds deltagare i seminarier
och fortsatta intervjuer att få del av preliminära resultat och reflektera ånyo. Syftet
var att få del av deras respons och reflektioner som kunde komplettera, utvidga och
utmana de första versionerna från forskarens sida. Kunde också kännas bra för deltagarna att känna igen sig, motivera dem till vidare deltagande i forskningen och se
att forskningen kan komma vara och bli till direkt hjälp såväl för dem själva som andra
fortsättningsvis.
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Skillnad som gör skillnad att berätta och utforska berättelser inifrån
skeenden jämfört med berättelse samskapade efteråt

Tidigare insatser som soldater och utlandsveteraner genomfört tillsammans med sina
familjer berättades om retrospektivt vilket blir annorlunda än när deltagarna är mitt
uppe i en händelseutveckling. De berättade om sammanlagt ett 140-tal olika befattningar och genomföranden av dessa uppdrag. Retrospektivt blev också FS 24-insatsen
omtalad, när jag efter några år återkom till ett mindre urval deltagande familjer i studien. Då berättade de såväl om vad de mindes, hur det blivit efteråt och senare liksom
den betydelse de nu gav erfarenheterna av FS 24 och eventuella andra insatser. Det är
uppenbart att det blir stora skillnaden mellan att berätta om här och nu dvs. nyligen
inträffade händelser, jämfört med att berätta om något i det förflutna. Berättelserna
om dessa händelser och erfarenheter har hunnit bearbetas, omformuleras och påverkas av nya erfarenheter (se narrativ teori, Johansson, 2005). I senare intervjuande
samtal satt jag som forskare med minnen av tidigare samtal, inspelningar, dem själv
transkriberat och höll på att analysera. Det gällde att hålla sig i styr som intervjuare och
inte få idéer om att söka lägga ”till rätta” nya versioner/berättelser av vad som tidigare
berättats om eller hänt i tidigare faser i studien. I samtliga intervjuande samtal där jag
träffat deltagare tidigare, har jag eftersträvat att verka som om jag inte kommit ihåg
det som de tidigare förtäljt mig dvs. inta en position som kan kallas ”icke-vetande”,
på engelska not-knowing position (se Anderson, 1990). Kan ha verkat som om jag var
glömsk, vilket jag säkerligen också är, men har syftat till att undvika att påverka det
som berättas ”här och nu” i samtalen. När deltagarna involverats i analysarbetet och
inbjudits till att reflektera över preliminära resultat, har jag vanligtvis tagit upp det i
senare delen av de intervjuande samtalen eller om det uppstått annat lämpligt tillfälle
under mötet.

Barnens berättelser – Barnens perspektiv

Studien genomförs i sin helhet med barnperspektiv varvid särskild uppmärksamhet
riktas till berörda barns situation och hur det blir för barnen. Studien omfattar också
barnens perspektiv som särskilt behandlas i rapport V. I detta blir också barnens röster
hörda. Barn och unga har intervjuats och/eller deltagit mer eller mindre aktivt i familjesamtal. 12 av de 37 minderåriga barnen i studien har funnits närvarande i samtal
med syskon och föräldrar men inte själva aktivt deltagit i intervjusamtalen. Skälet har
främst varit att de varit deras låga ålder och att de inte ännu kunnat eller velat formulera sig. 25 barn har gjort sina egna röster hörda genom att delta vid samtal tillsammans
med föräldrar och andra i barnets nätverk och/eller i egna intervjuer. Alla samtal har
haft dialogiska förtecken där det egna berättandet uppmuntrats. Forskaren introducerade samtalsämne utifrån studiens frågeställningar att utforska och berätta om. Deltagarna kan ha varit upptagna av för dem angelägnare frågor eller utmaningar vilket då
prioriterats. Forskarens tidigare erfarenhet av att intervjua barn säger att det gäller att
”smida medan järnet är varmt” dvs. det gäller att passa på när barnets intresse väckts
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och lyssna på vad barnet vill berätta. Plötsligt kan barnets intresse flyttas till något helt
annat och det gäller för intervjuaren att följa med. Forskaren kan aldrig veta vad som
dyker upp i nästa samtalsämne eller aktivitet som barnet föredrar, kanske något helt
avgörande för intervjun och studien.
Barnens uppmärksamhet och fokus på deltagande i intervjusamtalen verkade öka med
att samtalen videoinspelades. Barnen kan leka och roa sig med kamerorna före och
efter intervjusamtalet men när det verkligen gäller att göra sin egen intervju inför kamera, då koncentrerar sig barnen och går in ett seriöst deltagande där de anstränger
sig för att svara på de frågor de får. Några av barnen har direkt efter också velat titta
på inspelningen vilket vi också då gjort. Två kameror används alltid samtidigt i syfte
att säkra att inspelningarna verkligen fungerar. När barn vill se på inspelningen kan
den andra kameran fortsätta spela in varvid också barnets kommentarer till det sedda
kommer med. Barn kan ha lätt att bli uttröttade, eller uttråkade, särskilt när de ombeds fokusera på ämne som innebär att de förväntas berätta om något som väcker
upp känslor och tankar som barnet annars kanske helst vill skjuta undan – gömma och
glömma. Viktigt att respektera detta och inte pressa fram svar. Hellre återkomma igen
och se om barnet vill berätta mer eller annat då.

Barnens perspektiv jämfört med barnperspektiv

I studien görs skillnad mellan barnens perspektiv och ur barnperspektiv. När barn själva kommer till tals och vuxna får del av deras egna upplevelser handlar det om användande av ett perspektiv inifrån barnets egen livsvärld ¬som bildar barnens perspektiv.
När vuxna söker föreställa sig hur något kan bli för eller vara barn dvs. söker förflytta
sig in i barnets position, används ett barnperspektiv (Sommer et al., 2011a, 2011b,
Sylva, 2011). Båda perspektiven kan behövas såväl i forskning som när vuxna kring barn
liksom forskare utforskar hur ett fenomen blir för involverade barn.

Analysarbete i samforskning

När som i aktionsforskning, forskningen planeras och genomförs, utvärderas och förändras med hänsyn till responser och vad som utvecklas, används en öppen design jfr.
(Olsson, 2014a, 2014b). Förutom genomförande av rekrytering av forskningsdeltagare
och intervjuer, har jag som forskare följt med och deltagit i det som vuxit fram och
föreslagits i dialog med samarbetspartnerna; träffar på regementen, sammankomster för anhöriga, träffar för anhörigsamordnare och veteransamordnare, regementets
dag, deltagit i hemkomstdagar för soldater och närvarat vid medaljutdelning. Ovanstående har dokumenterats med daganteckningar.
Samtliga dialogiska intervjuer har videoinspelats, transkriberats, studerats och analyseras löpande under studien. Vid några tillfällen har deltagarna inte velat vara med
i bild vilket naturligtvis respekterats. Alla videoinspelningar har studerats och trans39

kriberats av forskaren med tanke på utlovad hänsyn till deltagarnas integritet och rådande forskningssekretess.
Forskningen är både dialogisk och kvalitativ. I det senare syftar analysen till att renodla
och ta fram det väsentliga i forskningsdeltagarnas berättelser om sina erfarenheter
som tjänar som evidens i forskningen (Polkinghorne, 2005). I det förra, det dialogiska
som förstärks av att studien bedrivits som aktionsforskning, har det också handlat om
att jag som forskare har stigit in i levande samspel med deltagarna i forskningen och
därmed sökt få en känsla av hur det kan vara för de inblandade familjerna och ur de
olika familjemedlemmarnas perspektiv.
Instead of immediately trying to analyze it into its elements, we can
treat the other or otherness as a being that is still radically unknown to
us, by ’opening’ ourselves to being spontaneously ’moved’ by it, we can
’enter into’ a living, dialogically-structured relationship, with it – In other
words, we can become involved or engaged in active, back and forth relationship, with it, a relationship in which, if we go slowly, and allow time
for the imaginative work that each response can occasion to take place,
we can gain a sense of the ’inner landscape’ … (Shotter, 2010 s. 12-13)
Min erfarenhet är att känslan av inifrånperspektiv förstärks av att ta sig till att se och
lyssna på videoinspelningarna efteråt liksom att själv skriva ner ord för ord berättelserna och samtalen.
Berättelserna, som de berättades och senare skrevs ner i transkriptionerna har analyserats i flera steg (se Kohler Riessman, 1993). I samband med transkriberingen, har
forskaren successivt skapat ordning och mönster dels utifrån studiens frågeställningar, dels utifrån mönster i ett 80-tal olika ämnen identifierades. Innehållet sorterades
också utifrån de olika faserna i missionscyklarna respektive i vilken fas den militära
insatsen var i vid berättandet (se rapport III om missionscykler och spiraler). Särskilt
fängslande företeelser, moment eller exempel för forskningsdeltagare och/eller mig
som forskare och/eller utifrån tidigare forskning och resultat, analyserades särskilt.
Sådana moment eller exempel kan också uppfattas som och kallas slående (se Katz
och Shotter, 1996)
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 traditionell innehållsanalys (jfr. Elo och Kyngnäs, 2008, Kvale, 1997). 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. Vid renskrivningen av
använda citat har dessa rensats från vissa uttryck (t.ex. ”äh”) och vid behov justerats
språkligt.
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Såsom är vanligt i aktionsforskning, har studien innehållit cykler av upprepade faser
av datainsamling, analys och skrivande (Greenwood och Levin, 1998). Som forskare
har jag växlat mellan de olika faserna och rört mig däremellan i flera omgångar. Studien inkl. databearbetning och analys genomförs utifrån systemiska (fokus på samskapande interaktion och kommunikation) (Everson och Figley, 2010), narrativa (fokus
på berättande och berättelser) (Mishler, 1996, Kohler Riessman, 2008) och dialogiska
(samspel med ömsesidig respons) idéer som aktionsforskning (Shotter, 2005a). Därvid
antas också genomförda intervjuer och nätverksmöten (= ”aktion”) ge stödjande effekt för deltagarna.

Etik

Enär studien dels rörde människor i verksamhet med höga krav på säkerhet och skydd
för såväl personlig integritet som verksamhetens innehåll och utformning, dels deltagarnas personliga liv och mående, krävdes etikprövning. I denna studie har därför såväl
i genomförandet som i publicering av forskningen genomförts flera åtgärder för att
dölja uppgifter som kan vem som medverkat, var de befunnit sig eller befinner sig, vad
de arbetar eller arbetat som t.ex. har grad och specialisering uteslutits eller arbetats
in som allmänna uppgifter inte kopplade till någon person. Återgivna citat kan kopplas
till en viss person som själv (förhoppningsvis) kan känna igen sig. För att förhindra att
enskilda avslöjas och att läsare ska kunna skapa identifierande mönster undviks att
benämna de vuxna ens med deras kodnamn annat i undantagsfall för att hålla isär talande personer eller för att markera att det är olika personer som talar. I analysarbetet
har alla deltagare kodnamn och detta används också här ibland och nästan alltid när
det gäller minderåriga barn och unga. Observera att samma deltagare kan ha flera
kodnamn för att undvika avslöjande vid publicering. För minderåriga barn anges ålder
vid citerat uttalande. Jag har träffat många av barnen vid flera tillfällen och i flera fall
har de hunnit bli fyra år äldre från det första tillfället jag träffade dem. Detta berörs
mer i rapport V om barnen.
Uttalande kan ha uttryckts på liknande sätt flera och ett av dessa valts. Om något som
finns i citat bedömts kunna riskera avslöjanden om vem som talar har denna del uteslutits eller omskrivits (med ett undantag där involverad person särskilt tillfrågats om
medgivande). Det som återges, kan av samma skäl ha justerats eller mixats med fler
deltagares berättelser. Särskilt i presentationen av exempel har flera sådana anpassningar och blandningar gjorts för att avleda läsaren bort från en viss familj. Ändå ska de
aktuella familjerna kunna känna igen sig och framför allt de erfarenheter och lärdomar
som uttalanden och exempel innehåller.
Inte heller när jag som forskare rest runt (70-tal resor) och besökt familjer i deras hem
(80-tal hembesök) har jag avslöjat för någon om vart jag har rest och varit. Endast hemmavarande medforskare fil.dr. Sven-Erik Olsson (kollega, nu pensionerad, och make)
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har vid resor fått information om vilken ort jag befunnit mig på. Genom biljettköp
och granskning av e-post (t.ex. sker leverans av biljetter via e-post) och genom ekonomisystemets transfereringar vid biljettköp skulle forskarens resor kunna spåras av
Högskolan Kristianstad. Spårning genom t.ex. mobiltelefon har försvårats genom att
hålla den särskilda funktionen för platsangivelse avstängd. Alla inspelningar och ickeavidentifierat material har förvarats på separata hårddiskar och inlåsta i säkerhetsskåp
som ingen mer än berörda forskare haft och har tillgång till. I praktiken är detta jag och
den som ansvarat för datastödet, Sven-Erik Olsson. Inga inspelningar har använts i dator med öppen uppkoppling till internet.
Forskaren, dvs. jag, Ann-Margreth, har lämnat information om forskningen till samtliga forskningsdeltagare, delgivit deras rättigheter dvs. om att deltagandet är frivilligt,
att deltagare rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva förklara
sig, om forskningssekretessen och framtida publiceringar. Jag har bett om undertecknande och insamlat de skriftliga medgivande från och för såväl vuxna som barn. Vårdnadshavare ger formellt medgivande för barns deltagande men det är också viktigt att
säkra barnens förståelse av situationen och acceptans att delta i forskningen. Från 15
års ålder har minderårig rätt att självständigt ta ställning om barnen bedöms ha förmåga att kunna ta ställning i denna fråga. I studien har inga barn, vare sig äldre eller
yngre, nåtts annat än med hjälp av föräldrar aktiva stöd och arrangemang.
Samtliga samtal har spelats in. Till en början gjordes ett 10-tal intervjuer utan video.
Därefter har två videokameror använts samtidigt för att säkra att datainsamlingen
verkligen kom till stånd. Deltagarna har alltid tillfrågats om formen av inspelning. Bland
deltagarna finns soldater som utifrån sin uppgift inom Försvarsmakten inte ska delta i
bild. I övrigt har deltagare i det närmaste alltid accepterat inspelning med bild. Om så
inte skulle vara fallet är det lätt att vrida kameran åt ett annat håll och öka ljudkänsligheten i inspelningen.
Deltagarna har valt plats; var och när och vilka som skulle delta i möten med forskare
liksom hur länge. De har också naturligtvis ägt frågan om de ville fortsätta delta i studien. Många fler har tackat ja till fortsatt deltagande än jag sedan hunnit med att följa
upp. Var och en har när som helst kunnat be om paus eller avbryta utan att motivera
varför. Här är det vanligen oförutsedda händelser i hemmen som kan skapa avbrott
eller i så innebär dessa avbrott tvärtom spontana tillskott av ytterligare personers deltagande i forskningen. Kräver än en gång information om forskningen från forskarens
sida och att fler medgivande ska skrivas på etc. Deltagande barn är de deltagare som
tydligast visat när de tröttnat på att svara på frågor och vill göra någon annat. Hindra
dem inte ifrån att senare komma tillbaka med avsikt att delta i intervjusamtalen igen.
Videoinspelningen och kameror markera tydligt för såväl vuxna som barn vad som är i
görningen och att det som sägs kommer att användas inom forskningens ram om inget
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annat sägs eller överenskoms med dem. Deltagande barn har visat särskilt intresse i
att det som de säger ska komma med i inspelningarna. Barn kan, efter vi haft ett eget
samtal utan vuxnas medverkan, önskat få se inspelningen tillsammans med mig, vilket
de fått. Vi har då tittat på inspelningen i den ena av de två kamerorna medan den andra fortsatt spela in för att barnets fortsatta berättande och kommentarer när barnet
ser på den första delen av vårt samtal, ska komma med. Eftersom kamerorna har fått
stå på och inte särskilt rörts annat i undantagsfall av forskaren, har dessa efter den
inledande starten i övrigt inte rönt någon vidare uppmärksamhet i samtal och möten
med deltagare.
Deltagande barn har blivit tillfrågade av sina föräldrar. Undantaget är en ung man vid 7
år som själv anmälde sitt intresse efter att ha lyssnat på mig på en anhörigträff. Modern
stöttade honom i att komma fram till mig och fråga. Deltagande minderårigas barns
föräldrar har både formellt och praktiskt tagit stort ansvar för barnens deltagande.
Föräldrar har bjudit hem forskaren och skjutsat barn till forskarens hotell. De har arrangerat intervjustunder med fika och stöttat de barn som inte velat vara ensamma
med forskaren. Intervjua barn låter sig inte göras med några snabba entréer och träffar. Detta kräver antingen att forskaren besökt familjen tidigare och barnen vant sig
med vad som är i görningen i familjesamtalen eller mycken förberedelse och motiveringsarbete från föräldrarnas sida. Barnen har fått förklarat för sig varför de blir intervjuade med att har viktiga erfarenheter som andra barn kan ha nytta av när deras föräldrar ger sig iväg på utlandstjänst. Flera av dem har tagit del av de böcker som nu finns
för barn i ämnet och i och med denna studie ska också sådan komma att finnas med
forskning om och med barn i Sverige. Forskaren har också informerat dem om att de
vid publicering av forskningen inte kommer namnges med sina riktiga namn eftersom
det är hemligt vilka barn och föräldrar som deltagit i forskningen. Videoinspelningar är
endast för att forskaren ska kunna studera och lyssna på samtalet efteråt. De får aldrig
visas upp för publikt i något sammanhang.
Med hänsyn till deltagarnas integritet, men också för att ge möjlighet för forskare att
ingående i analysarbetet, flera gånger ytterligare lyssna till deltagarna, studera sammanhanget och interaktionen, har forskaren transkriberat allt. Sammantaget handlar
det om många timmar inspelade och ännu fler sidor av transkriptioner. Detta har tagit
tid och kraft samtidigt som det givit forskaren möjlighet att fullständigt koncentrera sig
på det som sägs och hörs. I detta skede förväntades jag inte respondera i interaktionen
med deltagarna även om både kropp och mind/själ mindes och responderade i det
som hördes, se nedan avsnitt om forskarens deltagande och medverkan i forskningen.

Tillförlitlighet och trovärdighet

Genom en längre tids och nära samspel med deltagare i studien, regelbunden dokumentation, analys och presentationer av preliminära resultat blev pågående proces43

ser och arbete i studien mer transparanta/genomskinliga och tillgängliga. Videoinspelningar och dialogiskt samspel runt och i dessa ökar både trovärdigheten och tillförligheten i studien liksom att preliminära resultat spridits och fortsatt dialog uppmuntrats
och skett. Analysen har stärkts av att forskaren kunnat arbeta i flera steg och olika faser i studien över tid och vid upprepade tillfällen kunnat delge preliminära forskningsresultat för deltagares reflekterande och kompletterande liksom i seminarier och vid
konferenser involverade i såväl det militära systemet som utanför. Särskilt har barnen
situation redovisas vid seminarier och konferenser inriktade på barns situation och
välbefinnande.
Studiens omfattning och upplägg har byggt på interaktion mellan deltagare och forskare. Aktionsforskning och dialogisk deltagande samskapas och de processerna som utvecklas blir unika i sig. Dessa går inte att upprepa i annan tid och nya sammanhang vare
sig av samma eller andra deltagare inklusive forskaren. Därför blir säkrad dokumentation (video-inspelningar, bandinspelningar, transkriptioner, anteckningar, presentationer och analysmaterial) oundgänglig i studien för att ge densamma tillförlitlighet och
trovärdighet liksom att berörda involverats i att ge respons på preliminära resultat.

Systemisk teori och praktik

Systemteoretiskt sett ses familj som utgörande ett socialt system, ett funktionssystem i samhället, utgörande dels interaktioner dvs. möten mellan människor, dels intima relationer (Jönhill, 1995). I systemiska termer kan intimitet beskrivas som en form
av intensiva personliga relationer. Familjesystemen är i sin tur inbäddade i andra och
större system som familjen interagerar med och som påverkar hur familjer agerar och
upplever t.ex. erfarenheter av att ha familjemedlem på internationell militär insats.
Such experiences occur in the context of systems that may vary in capacity to support these families, including military and civilian communities,
medical and mental health providers, and schools. Families may vary in
the extent to which they share their experiences with those outside the
family, and the degree to which they are able to effectively access and
make use of resources and support in their communities. (Paley et al.,
2013 s. 246-247)
I systemiska teori och praktik så existerar, agerar och samskapar vi varandra och varandras tillvaro i ständigt föränderliga och sammanflätade nätverk. Vi ingår samtidigt eller över tid i olika system i olika sammanhang, kontexter som ömsesidigt påverkar och
samskapar varandra, responderar på och med varandra, som i dialogiska sammanhang
kallas ömsesidigt responsivitet. {Jfr. Bronfenbrenner, 1986).
Ofta när det gäller barn och barns nätverk, används i svenska sammanhang Urie Bronnfenbrenners ekologiska systemmodell för att åskådliggöra detta samspel (Socialstyrel44

sen, 2015a, 2015b). Modellen åskådliggör de olika systemnivåerna (Bronfenbrenner,
1979, 2005). Viktigt att ha i åtanke det som nämnt ovan att samtliga nivåer är i ömsesidig relation till varandra och samskapande varandra samtidigt som de påverkande och
påverkas av flera andra omgivande system vilket inte gestaltas i nedanstående bild.
Bild 1. Nätverksbild utifrån systemiska idéer.

Soldaten och dennes
familj (Microsystem)
Släktingar, vänner,
nära soldatkamrater
och veteraner
(Exosystem)
Närsamhälle, skola
arbetsgivare,
(Exosystem)
Samhälle,
välfärdsystem,
lagstiftning, ekonomi
mm (Macrosystem)

Systemen påverkas av och påverkar såväl av varandra men också av andra system och
deras kontext och omgivningar. Utan att vi kan skilja ut när, var eller hur så anpassar
de sig till varandra liksom till andra system.
Everything that happens belongs to a system (or to many systems) and
always at the same time to the environment of other systems. […] Every
change in a system is a change in the environment of other systems…
every increase in complexity in one place increases the complexity of the
environment for all other systems (Luhmann, 1995 s. 177)
Genomförande av militär insats påverkas av t.ex. tillgång till barnomsorg, utbildning
och bostäder liksom krav på god arbetsmiljö, jämställdhet och tillgänglighet. Även om
särskilda kollektivavtal och lagar gäller vid internationell tjänstgöring, så är arbetsförhållanden och arbetsvillkor reglerade och påverkade av landets ekonomiska system,
politiska system, rättssystem, utbildningssystem och familjesystemet (se ovan). Hur
blir det möjligt att som soldat kombinera medlemskap i alla dessa system, att kombinera yrkesval med allt annat styrande inklusive vad soldaten uppfattar som värdefullt
i livet? Kan systemen förstärka och förbättra varandra eller är de girigt konkurrerande
med varandra som uttalats i tidigare militär forskning (se Segal, 1986, Vuga och Juvan,
2013)?
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Ofta talas om att vi ska finna en bra balans mellan jobb och fritid och om hur systemen
konkurrerar med varandra. T.ex. dominerar inom den militära forskningen idéen om
att både familj och det militära systemet är greedy institutions som konkurrerar och
kan vara i konflikt med varandra. Nyare idéer om relationen arbete – familj talar om
work-family fit – ett perspektiv som föreslår att båda perspektiven, arbetsplats och
familj bidrar med känslor och insikt om vad som passar dem emellan (DeBord et al.,
2000). Dessa behöver kompletteras med andra perspektiv i kontext av arbete och familj som det samhälleliga perspektivet (Turner och Lingard, 2014). Förutsättningarna
kan variera från plats till plats och över tid. I det militära system har t.ex. framgångsrikt
prövats att ha program som introducerar anhöriga i det militära livet och ger dem redskap för att förstå strukturer och jargongen. Detta så att familjer bättre kan navigera
i systemet och det militära respektive familjesystemet passa ihop bättre (McFadyen
et al., 2005).

Narrativt och socialkonstruktionistiskt

Narrare är latin och betyder att berätta. I de berättelser som vi formar och lyssnar på
om oss själva skapas våra identiteter (Ricoeur, 1988). Vår sociala verklighet konstrueras i vår kommunikation när vi berättar historier och skapar berättelser (Burr, 1995,
White och Epston, 2000). När vi håller fast vid vissa skildringar, fortsätter hålla vid liv
genom gamla berättelser riskerar vi fastnar i gamla mönster medan skapande av nya
versioner, med nya fokus, kan ge oss öppningar till nya möjligheter. I berättelser vi hör
och berättar samskapas hur vi ser på oss själva, varandra och annat, vår sociala värld
och våra identiteter. Nya versioner och nya berättelser kan ge ny orientering för vidare
agerande såväl i förhållande till det förgångna, i nuet och inför framtiden. Berättelser
ger våra liv form och struktur. I livsberättelser uppfattas människor som experter på
sina egna liv, och terapeuter, handledare, socialarbetare och andra, som forskare, kan
medverka i dessa skapelser genom att uppmuntran till utforskande av egna berättelserna och analys av desamma (jfr. Gergen och Gergen, 2006, Hall, 1997). Berättelserna
utvidgas, omformuleras och förändras. Gamla berättelser ersätts med nya/alternativa
berättelser. Inom det systemiska ”häradet” som jag kan sägas röra jag mig, främst
inom den språksystemiska domänen (cf. Anderson, 1999), använder jag mig gärna
av öppna, reflekterande eller utforskande frågor liksom cirkulära frågor (se Tomm,
2000). Jag eftersträvar att underlätta deltagarnas (inklusive min egen) kommunikation
så att flera perspektiv blir utforskade och så att alternativa berättelser också bereds
utrymme. I den systemiska praktik som intervjusamtal med par och hela familjer sett
i forskningen, har mina frågor och arbetssätt kommit att likna systemisk familjeterapi
(se Becvar och Becvar, 2006). Bland de gemensamma verbala riktmärkena märks t.ex.
idéerna om cirkularitet (i stället för utgångspunkt i linjära orsak-verkan-samband), om
att förhålla sig nyfiken och öppen för annorlunda tankar och sätt (olikheter, mångfald,
skillnader) samt därvid inrikta sig på frågande och undersökning hellre än hålla sig
kvar i att försvara och förklara påståenden och slutsatser. Ur socialkonstruktionistiska
46

och dialogiska vokabulären märks nyckelord som; kommunikation, språket i användning, ord och ords mening (användning), berättelser, olika perspektiv, samtal, dialog,
responsivitet och reflekterande processer (Shotter, 2000). Utgångspunkten är att all
kunskap om vår värld och vår egen identitet skapas i kommunikation och genom berättelser (Burr, 1995). I berättandet, det narrativa, bygger vi upp våra identiteter och våra
verklighetskonstruktioner (Anderson, 1999, Bruner, 2002). Det är också i berättelser
som våra.

Deltagare

För att kunna genomföra forskningen behövdes deltagare som kunde bidra med de
redogörelser och berättelser som behövdes för att ge evidens för hur det blir för familjer i samband med internationell militär insats och vad som kan göras för att ge stöd
till såväl tjänstgörande soldat i relation till sina anhöriga som för att underlätta för de
hemmavarande anhöriga.

Urval och rekrytering

Urvalet blev en fråga om vem vi lyckades rekrytera till forskningsdeltagande. Vi var
inledningsvis såväl studenter och lärare på Högskolan Kristianstad, de idéburna organisationerna i sammanhanget och P7 regementet som engagerat sig i forskningen och
som satte upp kontingenten FS 24 och OMS. Informationsblad och inbjudan spreds
genom regementet hem till kontingentens familjer i brev som soldaterna skulle bära
hem. Det var bara det att vi då ännu var varse om att soldaternas fokus när det snart
bär iväg till Afghanistan, snarare är på den egna omställningen än de anhörigas (jfr.
rapport III). Därför fick få familjer kännedom om inbjudan genom denna kanal. Samtidigt publicerade Kamratföreningen på P7 i sin tidskrift en artikel om forskningen med
forskargruppen på bild och anhörigföreningen Invidzonen la ut på sin hemsida ett upprop om att vi eftersökte forskningsdeltagare. Vid denna tid fanns en hotbild när det
gällde soldater och deras anhöriga i grannlandet Danmark. Det gjorde att den andra
dialogkonferensen som planerades och genomfördes för anhöriga och soldater tillsammans med och på P7, endast kunde genomföras i litet format men desto mer givande. En norsk representant från Norges Veteranforbund for Internationale Operajoner (NVIO), som jag lärt känna på en konferens om omsorgssvikt barn samma år (2011)
hade deltagit på vår första konferens tillsammans med en mycket engagerad anhörig
som skrivit bok om att vara anhörig (Ulstein Soleim, 2009). Vid den andra konferensen
(2012) kom Irene tillbaka och berättade om att vara anhörig liksom en representant
från Invidzonen. Senare blev jag inbjuden till Norges Veteranforbund som hade konferens på norska Forsvarets Veteranscenter Bæreia med norska utlandsveteraner. De
delade gärna med sig av sina erfarenheter.
Jag har också deltagit med eget bord med information om forskningen iklädd Högskolan Kristianstads ljusgröna färger och bordet dukat i samma färg med karameller och
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informationsfoldrar, vid Regementets dag på P7 och FS 24:s anhörigträffar inklusive
dagen på Livgardet. Vid det senare deltog också ytterligare två av medlemmarna i dåvarande forskningsgrupp om soldater och veteraner och deras familjer vid Högskolan
Kristianstad. Alla dessa aktiviteter skedde i nära samarbete med anhörigsamordnarna
och med stöd från Kamratföreningen vid P7. Utan detta samarbete och stödet från P7
hade studien inte varit möjlig att etablera och genomföra. Samarbetet gjorde studien
trovärdig och värt att satsa på både för organisationer och för familjer och individuella
deltagare.
När intervjuerna kom igång under hösten 2012 kom också deltagarna att stödja studien genom att tipsa om nya familjer och också tillfråga desamma. Det blev en s.k.
snöbollseffekt. En strategi från forskarens sida var också att rekrytera deltagare med
olika positioner inom den aktuella målgruppen. Med begränsningen att deltagarna,
med undantag från en veteran från flottan och tre representanter från flygvapnet,
har alla koppling till armén. Deltagande soldater representerar de olika funktioner/
specialiteter som kan förekomma inom en kontingent kompletterade med veteraners
perspektiv både från enskilda uppdrag, observatörsuppdrag och annat i kombination
med familjemissioner. Bland de hemmavarande anhöriga dominerar de offentliganställda med yrken inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, skola, fritid eller personaladministration.

Deltagande personer

Av de 110 vuxna deltagarna var 63 kvinnor och 47 män. Dessa har delats upp i nedanstående 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 3:1. Vuxna deltagare i forskningen
Kategori

Antal

Kvinnor

Män

Soldaten/veteran

42

8

34

Partner/maka/make/smb/särbo/pojk-

41

35

6

Föräldrar, mor- och farföräldrar

21

14

7

Syskon

10

5

5

Unga vuxna 19-25 år

21

16

5

eller flickvän inkl. före detta
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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 erfarenhet också från truppinsatser. Flera soldater
har stått i beredskap i långa perioder och har olika erfarenhet av kortare ”inhopp” vid
t.ex. behov av förstärkning i Afghanistan.

Tabell 3:2. Underkategorier antal familjer som deltagit i s.k. familjemission, antal utlandsveteraner med
erfarenhet av enskilda uppdrag respektive direktrekryterade

Kategori
Familjer

Antal
som

följt

med

på

Utlandsveteran med erfarenhet

s.k. ”familjemission”

4

av enskilt uppdrag

10

Direktrekryterad från civilt arbete till truppinsats

7

I missionsberättelserna finns erfarenheter från t.ex. Mali, Afghanistan, Balkan, Bosnien, Kosovo, Gaza, Cypern, Kongo, Georgien, Pakistan, Libyen, Libanon, Mali och andra truppinsatser och enskilda insatser i världen. Huvudsakligen härrör sig erfarenheterna från armén. I fyra fall är erfarenheterna från flygvapnet. Bland de deltagande
och av anhöriga omtalade soldater/veteraner är flera funktioner inom en truppinsats
representerade. Skyttesoldaterna och gruppbefäl dominerar med här finns också officerare, specialistofficerare, sjukvårdspersonal, mekaniker och representation från underrättelseverksamhet och andra funktioner inklusive en veteran med kockerfarenhet
vid truppinsatser och många andra specialiserade funktioner. Åldern hos deltagande
soldater och partners är från 20 års ålder upp till pensionärsålder medan föräldrar och
andra anhöriga t.ex. mor-/farföräldrar, kan vara pensionärer sedan flera år tillbaka.
Kort sagt, i forskningen finns röster från vaggan till graven. Tragiskt nog dog en av
de två för forskningens genomförande mest hjälpsamma anhörigsamordnarna vid P7
innan forskningsprojektet hann att avslutas.
25 barn mellan 3 eller 4 år upp till 18 år har deltagit som intervjupersoner i studien och
12 barn mellan 0 – 3 år, har varit med vid familjesamtal och på sitt eget sätt deltagit i
dessa möten. Eftersom studien pågått i flera år har barnen deltagit vid flera tillfällen.
Nedan redovisas barnens ålder när de introducerade sig att vilja delta och uttala sig
själva i intervjusamtal.
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Tabell 3:3. 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

Deltagare mellan 19 – 21 år när de startade sitt deltagande, var 6 ungdomar, varav fyra
barn till soldat, två syskon och en partner till soldat. Observera att deltagare kan ha
dubbel anknytning. Av ungdomarna var 3 män och 2 kvinnor.
Barnen hann under studien bli upp till tre - fyra år äldre än vad som anges ovan vilket
är vid första tillfället de deltog i forskningen. Flera av barnen deltog vid flera tillfällen.
Några barn tillkom efterhand mer aktivt utifrån att forskaren blev mer hemmastadd i
familjerna och/eller att barnet uppnått ålder, mognad eller intresse för att delta. Några
familjer besöktes endast vid ett tillfälle och då med olika förutsättningar för barnen
att delta.

Deltagande forskare medverkan

Som deltagande forskare har jag gjort många längre resor i främst södra och mellersta Sverige, som inneburit ett 80-tal besök i deltagares hem eller att vi träffats på
andra möjliga mötesplatser exempelvis det hotell jag övernattat på, järnvägsstationen,
restaurang café eller deltagares arbetsplats. Ett 20-tal samtalsintervjuer har genomförts på mitt kontor hemmavid och ett 10-tal på Högskolan Kristianstad. Av de 59 deltagande familjerna har jag träffat 28 familjer en gång, 13 familjer två gånger, 10 familjer 4 gånger och 4 familjer mer 5 eller mer. Vid uppföljningen deltog 12 familjer. Inom
ramen för ett och samma möte med en familj kan ingå flera intervjuer dels med var
och en av de familjemedlemmar som vill bli intervjuade individuellt (kan skilja sig från
tillfälle till tillfälle) och dels intervju tillsammans med hela familjen. Sammantaget innehåller studien ett 250-tal intervjuer. Ibland glider intervjuer med en person över till att
bli gruppsamtal med fler familjemedlemmar och vice versa. Som forskare på besök i
andras hem så följer jag med i det som deltagarna väljer över tid när jag väl är på plats.
Som har jag också orienterat mig inom det militära systemet och lärt känna deltagare
och sammanhang genom att delta observerande och medverkande på veteranseminarier, bl.a. hos Norges Veteranforbund for Internationale Operajoner (NVIO) på Bæreia
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i det norska Forsvarets veterancentret; i militära forskningsseminarier inklusive historiskt inriktade på Högskolan Kristianstad; internationella och nationella forskningskonferenser; anhörigsamordnarträffar; anhörigträffar arrangerade av svenska Försvarsmakten respektive Invidzonen (ett nätverk för anhöriga till personal i internationell
tjänst). Samtliga dessa tillfällen har inneburit att jag lärt känna och inlett samarbete
med en rad intressanta och engagerade personer som bjudit på sina erfarenheter och
lotsats mig vidare inom det militära systemet.
Högskolan Kristianstad drev under flera år en internetkurs om 7,5 hp i ämnet Soldater,
veteraner och deras familjer respektive barn varvid flera studenter delade med sig av
sina erfarenheter som soldat, veteran och/eller anhörig. Några av dem är också deltagare i studien. Också i andra kurser har funnits studenter med erfarenhet av utlandstjänst som medverkat i studien.
I samarbete med Södra skånska regementet, P 7, som satte upp ett av de svenska förband som genomfört insats i Afghanistan, FS 24 och deltagande Omställningsstyrkan
(OMS), kom flera deltagande familjer att rekryteras (n=29). Det var bland dessa som
några kunde följas före, under och efter missionen, eller åtminstone några av dessa
faser, plus att ett urval följdes upp 3 år senare. De flesta av dessa var a veteraner och
familjer med erfarenhet av flera insatser. Också dessa erfarenheter från dessa tidigare
insatser har utforskats och ingår som underlag i studien. Sammanlagt fanns erfarenhet från ca. 140 gånger som soldater givit sig iväg och genomfört internationell insats.
Vad som berättas i stunden när deltagare är mitt uppe i någon av de aktuella faserna
(se om de invecklade insats-cyklerna som närmast handlar om spiralen i rapport III) är
något annat än vad som senare kan höras om i senare skeden av samma person – om
vi nu kan kalla det och se det som att vi är ”samma” personer när vi påverkats och lärt
oss av desto flera erfarenheter som lagts till eller ersatt de gamla. Vi bearbetar våra
minnen och utvecklar berättelserna både för oss själva och andra, se avsnittet ovan
om narrativ teori och praktik. Upplevelser omformuleras och upplevs annorlunda i nya
sammanhang, till nya berättelser, vilket gör det möjlighet att nyansera sig liksom upptäcka nya erfarenheter eller andra infallsvinklingar. Detta är mycket viktigt att hålla sig
varse om som forskare särskilt i studier som denna där vi ömsesidigt lärt känna varandra och både påverkat och påverkats av varandra. Det har varit en sträva att lyssna så
att jag så långt som möjligt skulle kunna delta som inifrån deras perspektiv och få en
mer responsiv förståelse av deras situation än en rent beskrivande. En period kände
jag mig så delaktiga att jag hade svårt att sortera och ordna allt vad som berättats och
jag varit med om. I synnerhet blev denna upplevelse intensiv genom att jag både träffade deltagarna i personliga möten och genom att se och transkribera varje ord de
berättade i våra samtal och möten. Intervjuerna är till antal cirka 250 (intervjuerna går
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ibland in i varandra dvs. övergår från gruppintervju till individuell och vice versa) som
tidsmässigt kan handla om allt från 45 minuter till flera timmar.
I studien representerades familjerna av familjemedlemmar med olika perspektiv och
positioner. Det kan vara mamma och pappa och barn som i en traditionell kärnfamilj
eller en av föräldrarna tillsammans med en eller flera av barnen eller/och någon annan
representerande det som kan kallas utvidgad familj eller nätverksfamilj. Oftast är det
en förutom partner soldat eller hemmavarande eller båda två. Det kan också vara soldatens eller partners syskon, mamma, pappa, eller annan släkting. Genom att vi träffades flera gånger, och ofta hemma hos familjerna, kom ibland fler ingå i forskningen
som deltagare än vad som var planerat inför mitt besök. Jag var beredd i det närmaste
alltid redo att tillfråga om samtycke med informationsbrev och underskrift i samtyckeshandlingar. Såg det som ett värdefullt tillskott i forskningen att jag blev inbjuden att
delta lite grann i familjernas liv på ett mer etnografiskt sätt inom forskningen.
I dialogiska intervjuer, intervjuer liknande ömsesidigt samtal, följde jag som intervjuare med i det som deltagarna valde att berätta om, responderande med frågor ur intervjuguiden när och där de passade in. Utforskandet och lyssnandet till sina egna berättelser liksom varandras, kan öppna upp till nya tankegångar, avslöja sådant som kanske
inte annars blivit uttalat och deltagarna inte varit varse om vare sig om sig själva eller
varandra. Kan lyfta fram komplexiteten i tillvaron men också ge förklaringar till och
ökad förståelse för varandras perspektiv, åsikter och beteende. Den öppna dialogen i
samtalen kunde i sig bli till stöd och utveckling av lösningar för familjerna.
Studien görs inom socialt arbete och bygger på bl.a. systemiska idéer, se ovan, där jag
som forskare har min hemvist; jag är disputerad i Systemic Practice vid University of
Bedfordshire, UK, och är verksam som universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan
Kristianstad i Skåne. Jag har också många års erfarenhet inom offentlig sektor som
socialarbetare och i chefs- och ledarpositioner inom socialtjänst, omsorg och vård.
Att forskning inom civilt socialt arbete belyser den militära kontexten är sällsynt (Savitsky et al., 2009). I den amerikanska kontexten har dock en handbok för socialarbetare
publicerats för socialarbetare (Rubin et al., 2013). I Sverige lever och bor soldater och
deras familjer inte på några militära baser och camper. De förväntas ta del av den sjukvård och de tjänster som finns i det offentliga utbudet. Denna forskning ska förhoppningsvis bidra till att vi blir bättre redo inför detta uppdrag också i Sverige.
Återföring till deltagande familjer är utlovad för intresserade. Publiceringar presenteras och kan följas på Högskolan Kristianstads hemsida.
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KAPITEL 4. MILITÄRA SYSTEMET
Det här kapitlet ger en kort introduktion om det militära systemet i syfte att orientera
dem som liksom jag, är verksamma utanför det militära systemet och inte är särskilt
bekanta med detsamma. Rapporterna i denna skriftserie är skrivna för dig som är inom
det militära och för dig som är anhörig till soldat och utlandsveteran men också för
alla verksamma inom de samhälleliga organ som möter dessa familjemedlemmar i sitt
arbete. Du arbetar kanske på försäkringskassan, arbetsförmedlingen, inom hälso- och
sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg eller med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Rapporterna riktar sig också till personal inom skola och utbildning,
kultur- och fritidssektorn. Ni möter barnen i de aktuella familjerna. Alla kan vi behöva
känna till lite närmare om vad internationell militär insats innebär och dess konsekvenser hemmavid för såväl soldaten som soldatens familj.

Deltagande i insatser

Sverige har i många år bidragit med trupper och soldater i flera fredsbevarande insatser i världen. Förr ansökte intresserade personer (läs män, se nedan) om att delta i
utlandstjänst och blev utvalda. Numera förväntas alla anställda inom Försvarsmakten
delta i dessa insatser: ”Inom Försvarsmakten råder internationell arbetsskyldighet. En
internationell tjänstgöring får därför aldrig komma som en överraskning. Inte för någon, vare sig för våra medarbetare eller för dig som anhörig.” (Försvarsmakten, 2016a
s. 4). Samtidigt kan viss hänsyn tas till den enskilde anställdes speciella situation och
önskningar när, var, hur hen vill delta i insats.
Fram till och med 1800-talets första hälft kunde officerare och soldater mycket väl
åtföljas av sina familjer i fält. De ingick i den medföljande trossen och hade viktiga
understödjande funktioner. Under 1800-talet övertogs dessa successivt av speciella
underhållsförband (Johansson, 2013). Sverige har officiellt haft fred i 200 år. Under de
senaste decennierna har Sveriges deltagande i internationella militära insatser med
beväpnad trupp ökat (Swedish Armed Forces, 2011). Det började 1956 med uppgiften
att övervaka eldupphöravtalet i Suez. Suezbataljonen blev starten på det som senare
kom att kallas utlandsstyrkan. De internationella militära missionerna har på senare år
ändrat karaktär från att i huvudsak handlat om observatörsuppdrag till att handla om
möjlig inblandning i regelrätta strider.
1 januari 2011 lades den allmänna värnplikten på is och övergick till en personalförsörjning som i sin helhet är grundad på frivillighet (Jonsson och Nordlund, 2010). Utlandsstyrkan togs bort och den svenska insatsstyrkan sorteras numera in i försvarets reguljära verksamhet (Government/Regeringen, 2010, Parliament/Riksdagen, 2010). Detta
innebär att en svensk försvarsanställd måste acceptera tjänstgöring (Parliament/Riksdagen, 2010). I skrivande stund beslutas om att återuppta den allmänna värnplikten. 2
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mars 2017 beslutade regeringen att totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att fullgöra
mönstring fr. o. m. juli samma år respektive fullgöra grundutbildning med värnplikt
från och med den 1 januari 2018 (Försvarsmakten, 2018).

Insatserna i Afghanistan

Sverige har 8 024 svenskar som tjänstgjort i den militära insatsen i Afghanistan mellan åren 2002 och 2014 (SOU 2017:16, 2017). Fem svenska soldater och två afghanska
tolkar i svensk tjänst har stupat samt en svensk FN-anställd dödats. Ett 30-tal svenskar
har skadats.
Döda svenskar
Jesper Lindblom
Tomas Bergqvist
Johan Palmlöv
Gunnar Andersson
Kenneth Wallin
***
Joakim Dungel
De svenska styrkebidragen var i huvudsak grupperade i Mazar-e Sharif där Sverige
från 2006 hade ledningsansvaret för Provincial Reconstruction Team – Mazar-e Sharif
(PRT-MeS) omfattande fyra nordliga provinser. Den interna väpnade konflikten om
makten i Afghanistan stod mellan den afghanska regeringen, med stöd av International
Security Assistance Force (ISAF), och talibanrörelsen och andra väpnade grupperingar
i landet. De svenska styrkebidragen har gått från att vara stabiliserande till stridande
och slutligen stödjande till de afghanska säkerhetsstyrkorna. ISAF, för svensk del inbegripet i PRT-MeS, kom från 2008/2009 att i ökad utsträckning inrikta sig på upprorsbekämpning respektive träning och rådgivning av de afghanska säkerhetsstyrkorna.
(SOU 2017:16, 2017)
Upprorsbekämpningen byggde på, counter-insurgency, förkortat COIN, som från slutet
av 2009 formellt styrande för ISAF (Olsson, 2011). Konceptet bygger, mycket förenklat, på att skapa säkerhet och ett effektivt legitimt samhällsstyre för civilbefolkningen
för att bryta banden till en upprorsrörelse. Doktrinen bygger på tre faser: clear, hold,
build (rensa, hålla, bygga). Först skapas säkerhet i området, därefter byggs fungerande
statsapparat upp plus investeras i utvecklingsprojekt som förbättrar människors levnadsförhållanden. Sammantaget antas detta göra befolkningen mindre benägna att
vilja ta till vapen. I en internationell insats som den i Afghanistan, förväntas således de
militära styrkorna först skapa säkerhet därefter antas biståndsmyndigheterna kunna
dra igång sina utvecklingsprojekt. (Olsson, 2011)
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Enligt professor Wilhelm Agrell, Lund, innebar COIN att skapa säkerhet genom natträder där den taktiska metoden var att separera mål på by-. hus- och om möjligt individnivå. Insatsreglerna innebar att den som tog till vapen eller på annat sätt antogs vara
fientlig kunde dödas. ”På detta sätt öppnades arenor för våldsanvändning av ett slag
och i en skala som dittills inte hade förknippats med internationella fredsoperationer
” (Agrell, 2013 s. 324)
Antalet stridskontakter ökade markant och nådde sin kulmen under 2010. Detta år
hade svenska kontingenter sammanlagt 71 stridskontakter, 4 stupade och 11 skadade.
2011 var motsvarande siffror 54 stridskontakter, 1 stupad och 8 skadade. Det ökade
antalet stridskontakter ledde till att de svenska kontingenterna fick mer avancerat material och tyngre bepansrade fordon. 2011 tillfördes också en svensk helikopterinsats.
(SOU 2017:16, 2017)
Överlämningen av säkerhetsansvaret till de afghanska säkerhetsstyrkorna inleddes under sommaren 2011. I december 2012 hade afghanska säkerhetsstyrkor övertagit ansvaret för hela det aktuella området. Basen Camp Monitor avvecklades i april 2013 och
överlämnades till afghanska myndigheter. Det svenska styrkebidraget koncentrerades
till Camp Northern Lights i Mazar-eSharif. Det militära styrkebidraget omvandlades till
en nordisk-baltisk stödjande övergångsenhet som fokuserade på militära och polisiära
utbildningsinsatser. Detta var under den tid som, där ett urval av berörda familjer följts
i denna studie, var i Afghanistan (slutet av 2012 till sommaren 2013). I denna kontingent tjänstgjorde sammanlagt 693 personer i 462 olika befattningar. Siffrorna innehåller även befattningar som bemannats av Finland. Kontingenterna 2012 redovisar 23
stridskontakter, 0 stupade och 2 skadade medan för 2013 redovisas 0 i samtliga tre
aspekter. I juni 2014 överlämnades också denna camp till den afghanska armén och vid
årets slut avslutades ISAF i hela Afghanistan. (SOU 2017:16, 2017)

Afghanistanutredningen

Sveriges samlade engagemang i Afghanistan under perioden 2002–2014 har utvärderats på uppdrag av regeringen. Den s.k. Afghanistanutredningen kom fram till att se
svenska insatserna som medverkat till både positiva och negativa effekter men att de i
stort inte haft någon avgörande påverkan. Målsättningen innehöll sex punkter:
1. minskad fattigdom,
2. säkerhet och stabilitet,
3. utveckling socialt och ekonomiskt,
4. demokratiskt samhälle,
5. kvinnors ställning stärkt samt
6. trovärdighet för och förmåga hos Sverige som deltagare i internationella
insatser.
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Utredningen bedömer att det föreligger en tillfredsställande måluppfyllelse när det
gäller mål 6 och att deltagandet i ISAF bidrog i utvecklingen av vissa delar av Försvarsmaktens förmåga. Mål 3–5 bedöms föreligga viss grad av måluppfyllelse medan ingen
måluppfyllelse konstateras när det gäller mål nr 1 och dålig när det gäller mål nummer
2. (SOU 2017:16, 2017)
Afghanistanutredningen omfattar inte den svenska personalens arbets- eller livssituation och inte heller villkoren för berörda familjer. Utredningen pekar på flera lärdomar
som kan dras av det svenska engagemanget och avger flera rekommendationer till
nytta för framtida internationella insatser. Däribland en rekommendation som direkt
skulle påverka tjänstgörande personals hemsituation och relation till anhöriga:
… att längre tjänstgöringstider i fält tillämpas för ökad kontinuitet på
både den civila och den militära sidan. (SOU 2017:16, 2017 s.31)

Soldat - familjemedlem

Det har länge varit känt att det militära livet påverkar soldaters privatliv och deras
familjer på olika sätt liksom att soldaten prestation och mående påverkas positivt av
sina anhörigas stöd (se Johansson och Larsson, 2001). Familjen har stor betydelse för
soldatens upplevelse av utlandsmission (Molin och Salomonsson, 2013). I Sverige är
det först på senare år som behovet av förbättrat stöd till anhöriga uppmärksammats
(jfr Weibull, 2009, Veteranutredningen, 2013, 2014) och stadfästs genom lagstiftning
(se 2010). Försvarsmakten har nu byggt upp fungerande veteran- och anhörigstöd
i samarbete med frivilligorganisationer (se rapport IV)) och fortsätter utveckla detsamma. Därav stödet också till denna studie. Hur familjen klara sig därhemma kan bli
avgörande för soldatens 5psykiska tillstånd och möjligheter att klara sina uppgifter
(Esposito-Smythers et al., 2011) liksom för att kunna fullgöra utlandsmissionen och
fortsätta inom det militära.
– Det är mycket lätt att gå där i missionen och förstora upp saker och ting
som egentligen inte behöver vara så stora. Det påverkar också output
hos soldaten och officeraren och specialistofficeraren i ett insatsområde
om den har saker och ting hemma som den inte har paketerat. Det är
väldigt viktigt att man paketerar innan man åker iväg. För annars så kommer personalfunktionerna, nu säger jag inte att de inte ska jobba, att få
jobba onödigt mycket för att man liksom inte har fixat det här före då. Det
är en sån speciell situation, det är inte som när man byter jobb hemma
i Sverige. Där kommer man att jobba under helt andra förutsättningar.
Jobba under mycket press både psykiskt och fysiskt där tempot går upp
och ner hela tiden. Nu måste man växla så man får återhämtning också
inom missionen för annars orkar man inte över tiden. Man kan inte hålla
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ett högt operativt tempo över en hel mission, det funkar inte, man måste
ha återhämtning även inom operationen. Och det är inte bara relaterat till de leav-ar som man åker iväg på utan det måste man se till i det
operationella tempot också att man återhämta sig också – vi kallar det
stridsvärdet (Erfaren utlandsveteran, man)
Det finns fog för att påstå att för att personer ska välja soldatyrket, stanna kvar, genomföra nationella och internationella insatser och göra detta helhjärtat och med fokus på uppgiften, behöver soldaten uppbackning från sina anhöriga och stöd för och till
anhöriga på hemmafronten för att hemmafronten inte ”bara” ska fungera utan också
backa upp soldaten. Familjestöd kan därmed sägas syfta (också) till att säkra soldaters
genomförande av militära uppdrag. Därmed ges också ett erkännande av att familjerna
också deltar i verkställande av svenska folkets uppdrag till Försvarsmakten att genomföra fredsbevarande insatser.
Hur förankrat ovanstående är i leden kommer framskymta i rapporten. Nedanstående
citat från en ung soldats berättelse om sina hittillsvarande erfarenheter om hänsynen
till soldaten som anhörig, åskådliggör att det kan vara så att en version hålls vid liv
genom att den upprepas, den blir den berättade historien, stories told. Men när det
verkligen gäller, i skarpt läge när det blir problematiskt på hemmafronten, då finns
inga tveksamheter, det militära systemet tar direkt hänsyn till detta – the story lived
(se Pearce och Pearce, 1998, Pearce, 1994). Här ett utdrag ur ett samtal med en soldat
(man) och intervjuare (Ann-Margreth):
Soldaten: – Det har aldrig pratats som soldaten och dennes sociala sammanhang - familjen. Aldrig hört ett ord om det.
Intervjuare: – Inte nu heller?
Soldaten: – Nej, egentligen inte […] CO nämnde det i sina tal: – Ta nu
hand om dem därhemma, men hörde inget mer.
Intervjuare: – Om de börjar göra det – vad säger du om det?
Soldaten: – Svårt att gå denna balansgång – göra det som behöver göras
i förhållande till det som känns bra. Många väljer att göra insatsen, som
behöver göras, för att få det gjort med hänsyn till familjen. Men insatserna ska göras. I balansgången behöver närma sig linjen lite mer än nu.
Det är samtidigt lätt att hamna på andra sidan och börja liksom tjafsa om
oviktiga saker i stället för själva kärnuppgiften. Själv tycker jag att det är
viktigt med hänsynen till anhöriga, men det är inte mycket prat om detta.
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Det var aldrig någon chef som frågade om dem därhemma. Men det togs
hänsyn till när något hände därhemma. Två av mina kompisar åkte hem
för att deras mormödrar dött, snabbt efter det hade hänt och de hann
vara på begravningen. Ingen diskussion eller några som helst problem.
Man gör inget bra jobb om man har tankarna på annat håll. (Utlandsveteran, man)
Ovannämnda situationer, mormödrars begravningar, handlar om att soldaten av
“trängande familjeskäl” har rätt till hemfärd. Detta regleras i de villkor som överenskommits om vid utlandstjänst inom Försvarsmakten. När nära anhörig blivit sjuk eller avlidit. Den anställde har rätt till upp till 10 dagars ledighet och resa hem till sin
bostadsort och åter i samband med sådan tjänstledighet. Rätten gäller också för att
delta i begravning av nära anhörig. Till nära anhörig räknas make, maka, registrerad
partner, sambo, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor och farföräldrar, svärföräldrar och fosterföräldrar. När det gäller begravning tillkommer farbror, faster, morbror,
moster, syskonbarn, svärson, svärdotter, svåger och svägerska. Utöver ovanstående
kan förbandschefen eller motsvarande om det finns särskilda skäl närstående. (Försvarsmakten, 2016b)

Försvarsmakten arbetsgivare för kvinnor och män

2016 var bemanningsläget inom Försvarsmaktens att kontinuerligt tjänstgörande var
20 087 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 (Gruppbefäl, Soldater och Sjömän) personal. Bland civila arbetstagare var andelen kvinnor störts
62 % och 38 % män. (Försvarsmakten, 2017)
1325 är namnet på en resolution som beslutades av FN:s säkerhetsråd år 2000 (United Nations, 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. 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. Som arbetsgivare förväntas försvarsmakten.
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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Som också nämnts tidigare, 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 i fält som anhörig respektive som soldat

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 inom arméerna men reducerades. 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 (Sjöberg, 2007).
Förändringar som skett har varit förankrade i utvecklingen av varje tids sociala, ekonomiska och kulturella villkor. Till dessa villkor hör normer som avgör hur samhällen valt
att lösa sociala och ekonomiska problem. ”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)
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. 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 dag har värnpliktssystemet ersatts av ett system
dit både kvinnor och män söker frivilligt och på lika villkor och blir anställda på viss tid.
Försvarsmakten förväntas inkludera genusperspektivet (kvinnor) i utförande av insatser, dvs. ska …
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… 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)
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)
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. I ett t.ex. 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, narkotiska eller gömda personer. En viktig uppgift är 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 utvecklas är att en kvinna inte
ska visiteras av en man eftersom detta i sig kan upplevas kränkande. (Persson, 2010)
Soldaten har således 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. 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 en
grupp vars förmågor och egenskaper är motsatta eller kompletterande i förhållande
till männens vilket också kommit fram i andra studier (jfr. 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)
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 nämns som viktig anledning till motivationen till att
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delta i internationell insats och kallas ”Band of Brothers” (Persson, 2011) (jfr TV-miniserien med samma namn – utspelar sig under andra världskriget). Frågan blir om de
kvinnliga soldaterna blir inbjudna i dessa grupperingar eller om de bildar egna grupper.
Svaren från kvinnorna i denna studie med egna erfarenheter av att åka iväg på internationell militär insats (n=8), tyder på att de i fält och under missionen känt sig som
en i gänget men inte alltid efter hemkomsten. På campen händer att kvinnliga deltagare samlas för egna aktiviteter. Alla väljer dock inte att delta i desamma utan föredrar de blandade grupperna. Men som en skyttesoldat berättar i studien, hon var en
i gänget tillsammans med killarna under missionen men räknades inte längre in efter
hemkomsten. I missionsområdet lever och verkar de svenska soldaterna tillsammans
utan könsuppdelning vare sig när det gäller sovplats eller hygienutrymmen. Det går
an där men inte hemmavid även om många stått varandra nära i missionsområdet. Efteråt kan ovannämnda kvinnliga soldat ångra sig och sakna kontakten med de andra.
Kanske skulle hon kunna ha haft kontakt med några av kvinnorna nu efteråt om hon
hade valt att vara tillsammans med dem mer under missionen. Hon tyckte inte behöva
just kvinnliga kamrater då men nu efteråt saknar hon kontakten. I den dominerande
kulturen och diskursen hemmavid upplevs det kanske inte längre passande eller naturligt att kollegorna med olika genus håller kontakt sedan de återförenats med de
sina härhemma. Kan det vara så att det militära systemet lyckas skapa mer jämställt
umgänge inom kontingenterna än vad vi vanligen samskapar på hemmafronten och i
svenska samhället?
I denna studie är kvinnorna en minoritet av deltagande soldater och veteraner kvinnor, men deras röster hörs desto mer i studien då flera av dem både har erfarenhet
som soldat och som hemmavarande anhörig. Genusperspektivet utvecklats i rapport
IV där det som sticker ut i mönstret är att vara hemmavarande partner och man med
eller utan minderåriga barn respektive som ovan berörts, att var soldat och kvinna,
och att dessutom vara mamma till vuxna eller minderåriga barn. För att kunna utforska
genusperspektivet uppges vid citat känt genus.
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KAPITEL 5. INSATS TILLSAMMANS – ORO OCH
SAKNAD
– Låt mig återigen tacka för den insats ni gör. Det är inte bara vardagen ni
sköter, det är naturligtvis era egna yrkeskarriärer, egen verksamhet och
allt som är förknippat med familj, vänner, kamrater och alla de omständigheter som man normalt sett lever under i våra liv hemma […] Jag har
fått låna ett stort antal skickliga soldater och är därmed är jag också skyldig er ett stort varmt tack för att ni ställt upp och för att denna insatsen
rullat på och inte bara det, att den har åstadkommit ett rejält fotavtryck
i Afghanistan. Ni ska vara stolta över era anhöriga, det är jag. Ni ska
vara stolta över er själva för att ni har klarat av den här situationen på
det fantastiskt fina sätt ni gjort. Vi kommer snart att träffas … (Utdrag ur
CO:s avslutande tal från Afghanistan, Michael Claesson, chef FS 24, video
2013-05-10, anhörigbloggen)
Befälhavares tal till anhöriga ovan från Afghanistan via Försvarsmaktens blogg, innehåller något som förr inte var så vanligt enligt anhöriga som kan jämföra. Snarare riktades tidigare över huvud taget inget tack till de anhöriga utan de togs för givna. De
kunde också då uppmanas vara stolta över sina soldater och deras insatser. Nedan en
hemmavarande partners berättelse:
– Det var ett spektakel när man kommer upp där till Livgardet på anhörigdag. Det var roligt hela den grejen med att kolla bilarna och kolla hur de
bor och träffa de andra, ha utrustningen på sig – åka med i vagnarna – det
var nyttigt alltså så man kan ha en förståelse för hur det här är, för jag är
ingen militärmänniska – jag har aldrig varit i den världen så det tyckte jag
var bra – för mig och bägge killarna – det var jätteroligt, att vara där uppe
och hålla i bössan.
Men så var det här ”väckelsemötet” som jag kallar det. När CO står och
berättar om Afghanistan och barnen, att det är för deras skull vi åker dit:
– Ni ska vara stolta över era döttrar och söner, fruar och män, mor och
far, känn stolthet!
Och jag satt där bara och kände: – Jag känner stolthet men DU, du ska
vara tacksam för att du får låna min man i 6 månader, men det var det
ingen som sa något om. Utan det var hela tiden om vad ”jag är duktig och
jag är stolt”, vad han nu är, överste och 450 man som ska med. Och när
hans gruppbefäl, vad han nu heter, när han står och berättar om hela sitt
gäng och han presenterar alla killarna och hur HAN har valt ut dem – och
där står vi familjer och känner oss utanför … (Erfaren partner och kvinna)
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Tidigare sägs befälhavarna ha uppmanat de anhöriga om att vara stolta över sina soldater. Anhöriga berättar om detta som en förmäten upp/förmaning inför vad de alla
stod inför. De anhöriga vill och ville bli sedda och ha erkännande också för sin egen
medverkan i insatsen. Numera riktar befälhavarna således också tack till de hemmavarande anhöriga. De tackas både för att de lånar ut sina anhöriga och för att de varit
med om att genomföra insatsen. Det senare har uppmärksammats i flera studier (Weibull, 2009, Lindboe, 2015). Numera kan också barnen få medaljer som hemmahjältar
vid soldaternas medaljutdelning efter hemkomsten. Det är Invidzonen, en förening
som drivs av anhöriga för anhöriga med stöd av Försvarsmakten, se mer om föreningsstödet och Försvarsmaktens anhörigstöd i Rapport IV, som ser till att såväl gammal
som ung får erkännande och stöd i samband med anhörigas deltagande i internationella militära insatser.
Försvarsmakten har på senare år börjat att allt mer uppmärksamma anhöriga till soldater och veteraner och bygga upp ett utbud av erbjudande av stöd. I ett samhälle som
det svenska där jämställdhet och barnperspektiv är viktiga värden, behöver Försvarsmakten erbjuda stöd till anhöriga som såväl fungerar för soldaten som dennes hemmavarande anhöriga både vid soldats yrkesutövning inrikes som utrikes. För att kunna
rekrytera unga människor till soldatyrket, och lyckas behålla dem som anställda, krävs
anpassningar och erbjudande som motsvarar vad som förväntas i relationen mellan
moderna familjesystem och arbetsgivare/yrkessystem. Par förväntar sig jämlikt förhållanden med samarbete och utvecklingsmöjligheter för båda parter och när familjen
utökas med barn, inklusive dessa. Därmed inte sagt att relationer och samspel mellan
enskilda soldater och olika familjemedlemmar ser likadana ut. Inte heller att medlemmarna responser i relation till varandra och andra, kan slås fast och omtalas som om
”så här blir det”. Samspelet varierar och utvecklas över tid och rum. Olika handlingsutrymme samskapas för varandra och för att vara tillsammans eller för att få det till
att åtminstone kännas som om vi är tillsammans. Den danska antropologen Maj Hedegaard Heiselberg som studerat soldat familjer liv inifrån deras vardagsliv, har noterat
att familjerna skapar vad hon kallar ’relational space’, utrymme för att värna om sina
intima relationer trots geografisk distans (Hedegaard Heiselberg, 2017). Vuxna och
barn utvecklar sätt att överbygga avstånd och känna kontakt med den frånvarande
vuxne. Barn kan ha rutiner som tryggar tillvaron att kännas som tillräckligt som vanligt,
fast det inte är det, som får tankarna bort från hågkomst av att föräldern är utomlands
i farliga trakter. Bara barnet inte påminns med frågor och andras omsorg, kan det
nästan kännas som vanligt. Utom t.ex. på kvällen vid sängdags. Ritualer och tron på
lyckobringande maskotar kan vara till hjälp för både stora och små. Barnen skickar med
soldaten saker som både ska ge påminnelse och framgång. Kan vara att två likadana
figurer, dockor eller gosedjur inköps och en stannar hemma hos barnet och en stoppas
ner i förälderns packning.
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– Jag skickade med en svensk krona. För att han skulle visa upp den. Vet
inte vem han skulle visa den för. De har inte mycket pengar där. Jag tror
jag skickade med den men jag tror inte han visade upp den. Vi köpte gosedjur och jag vet inte varför. Jag har glömt det. Jag hade den som kudde;
Tigern Tobias det enda namnet man kom på som började på T. Björnen
hette Fabian och så hade pappa ett gosedjur i fickan kompaniråttan. Han
hade den liten råtta som dök upp på alla möjliga foton – det var roligt när
den åkte pariserhjulet … (Johan 9 år)
Lyckobringande gosedjur eller maskotar, kanske en sådan som också föräldern har
med sig en likadan av, överbrygga avståndskänslan, eller fotot, sagan eller inspelningen i dockan. Numera tillhandahåller Invidzonen dockor till barnen där föräldern kan
spela in en kvällshälsning eller annat. Dessa fanns vid uppföljningsintervjuerna i denna
studie men inte i huvuddelen av studien varför de inte där nämns (men gjordes sen).

Säkerhet – både hemma, borta och i forskningen

Att anhöriga är med och deltar i de internationella militära insatserna ger dem rätt till
respekt och uppskattning (se ovan) men också att de kan behöva uppmärksammas och
ha uppmärksamhet på sin egen säkerhet.
– Försvarsmakten avråder oss ifrån att använda svenska abonnemang av
den enkla anledningen att det har förekommit enligt den militära underrättelsetjänsten att alltså, det är så himla enkelt att spåra en mobiltelefon. Så om du och jag har kontakt på mobil så vet dom ju – de som sitter
och söker, så de vet e ju vem du är och vem jag är. Anhöriga har under
förbandinsatser fått konstiga hot och uppringningar. Man säger ligg lågt
med det där och använd helst den ”secura” ledningen och vi har ju hur
många sådana telefoner som helst (Erfaren soldat, man)
Att säkerhetsstänk omfattar soldaterna och förbandet tas för givet men den kan också behöva, åtminstone i någon mån, omfatta de anhöriga och soldaterna hemmavid.
Inledningsvis i studien, när FS 24 började samla de berörda anhöriga omtalades att
det fanns en hotbild i Danmark som påverkade bl.a. att första anhörigträffen på Revingehed i Skåne hölls mer eller mindre i det fördolda. Platsen för samlingen hölls in
i det längsta hemlig och den uppföljningskonferens som Högskolan Kristianstad och
P7 genomförde efter den inledande mobiliserande konferensen för att komma igång
med forskningen, fick hållas i mycken liten skala utan något större utskick som annars
var planerat. Försvarsmakten och de idéburna organisationer som är knutna till det
militära systemet, har uppmärksamhet på säkerhetsfrågorna, inte minst genom att
följa de dialoger och utspel som kan komma upp på bloggar, FaceBook och chatsidor.
Försvarsmakten har också regler för vad som kan och får kommuniceras och hur, som
soldaterna ska vara införstådda med. Detta lämnas vanligtvis till soldaten att hantera
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i relation till sina anhöriga. Notera att i broschyren ”Till Dig som för en insats hemma
före/under/efter ”, som också i övrigt innehåller många viktiga aspekter och tips i samband med familjemedlems deltagande i insats, finns följande information:
I insatsområden finns det tillgång till datorer med internet, som de anställda kan använda i samma omfattning som Welfare-telefonerna. Det
kan vara viktigt att tänka på att det man skriver till varandra i e-post,
på Facebook, på egna bloggar eller andra sociala medier inte får handla
om kommande militär verksamhet, svagheter vid förbandet, fullständiga
namn på personer och annat som kan påverka säkerheten för de som
tjänstgör eller de anhöriga hemma i Sverige.
Att tänka på:
Den anställde i internationell tjänstgöring får inte nämna någon som
helst sekretessbelagt information för någon.
En anställd får aldrig publicera uppgifter som kan påverka pågående eller
kommande operationer. Exempelvis information om tider, platser, beväpning och skydd eller om begränsningar i Försvarsmaktens förmåga.
En anställd får aldrig avslöja tidpunkter och omfattning av rotation eller
förflyttningar av förband.
En anställd ska undvika att lägga ut kontaktinformation eller andra uppgifter som kan identifiera medarbetare eller anhöriga.
Om du som anhörig blir utsatt för hot kopplat till din anhörigs tjänstgöring i Försvarsmakten ska du kontakta Försvarsmakten omedelbart (Försvarsmakten, 2017 s. 19)
Det finns mycket vi inte kan påverka när det gäller säkerheten, men det vi själva berättar, visar och skriver om i olika sammanhang kan vi styra. Det finns starka skäl till att
hålla sig försiktig i kontakter, också när forskare ber om insyn i den länk av den militära
kedjan som skulle kunna ses som den mest utsatta:
– Ja, ibland är jag orolig, Jag tänker inte att jag är orolig utan jag tänker
nog mer alltså: – Tänk om han dör. Det är så himla farligt. Men jag kan
tänka, om han dör, vad ska jag göra med alla hans kläder? Såna saker
jag tänka. Alltså mer praktiskt. Om han dör kommer någon vilja ha en
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ensamstående småbarnsmamma? Såna saker kan jag tänka. Alltså jag
tänker mera på konsekvenserna av att han skulle dö.
Ibland kan jag tänka, tänk om han kommer hem och är som ett paket –
det vore kanske ändå värre och så har man plötsligt två barn eller vad
man ska säga.
Han själv är ganska dramatisk – han är lite så – han tycker att det är heroiskt på något sätt – alltså inte att åker ner för att dö men skulle han dö
i strid så skulle det vara det bästa sätt han kan tänka sig att dö på – i hans
värld är det det.
När vi pratar om hur vi ska hålla kontakt. Där säger han bara att vi får hitta
ett sätt som funkar – det ska inte bara vara på mina villkor. Han pratar om
kodsystem - hur de skulle få tag på varandra. Det kan jag känna skrämmande. Han har ändå skrämt upp mig lite så – att folk hemma kan bli
påverkade av saker som händer där. Att det finns folk här som vet vad de
håller på med där och som har familjerna som utpressning. Det kan jag
känna, det kan jag vara orolig för eller liksom – skit vi skulle inte ha flyttat.
Jag var mörkrädd redan innan. Nu har det blivit mycket värre. Hur man
ska ringa? Inte vara för mycket på forum och såå. Det är inte så mycket
jag kan göra. Det är reellt. Jag skulle kunna få någon som kommer eller
något hotfullt SMS eller vad som helst. Men jag kan inte gå runt och vara
rädd hela tiden – jag måste lära mig att leva med detta. Men han säger
att av alla i kedjan så är anhöriga den mest utsatta och sårbara. Det har
hänt att folk har fått påhälsning… (Ung partner, kvinna)
Ovanstående unga partners berättelse är uppriktig och öppet avslöjande av hur utsatt
hon känner sig under mannens frånvaro och med anledning av det yrke han valt och de
uppdrag han ålagts. Jag har rört mig inom soldaters och veteraners privata sfär, besökt
flera hem och mött familjemedlemmar på de mest skilda ställen. Såväl under pågående forskning som när forskningsresultat publiceras liksom därefter, gäller forskningssekretess. Det betyder att inga källor får avslöjas; inget om vem jag mött, var jag varit
och när. Alla inspelningar från intervjuerna finns på separata hårddiskar, inlåsta där
ingen annan än behörig forskare kan komma in. Samtliga är transkriberade verbatimt
av forskaren själv i syfte att bevara sekretess och värna om deltagares integritet. Flera
åtgärder är gjorda i presentationen av forskningsresultaten för att skydda deltagares
identitet. Inget ska kunna härledas tillbaka till en viss person eller familj.
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Att hantera oro och saknad

En far till en ung men mycket erfaren soldat berättar:
– Det jag tänker på väckte mest känslor var den gången när han kom hem
med det vita arkivet. Han sa: – Ni ligger det där och där står precis allting
som jag vill att ni ska tänka på om utifall att jag dör. Det var jobbigt. Då
kom nästan tårarna på en. Det tyckte jag var fruktansvärt.
– Hur kan ni leva med detta? – Hur kan ni tillåta det? Frågar många. Då
får man först förklara att vår son är en vuxen man idag. Det är hans liv det
handlar om. Självklart är jag involverad i hans liv men jag kan inte säga: –
Du får inte åka till Afghanistan. Han var en ännu yngre man första gången,
men dock vuxen. Sen visst när det hände, när (svensks förnamn) sprängdes, då var det jobbigt för sonen var ju ute då och han kunde inte ringa
– Vi fick inte kontakt med honom. Han kunde inte ringa. Vi visste bara att
en soldat var dödad i Afghanistan. Då tänkte man: – Vad är det som har
hänt? Och då blir man orolig och nervös men i övrigt så … Jag är intensiv
men i vissa lägen lugn. Man kan inte stressa upp sig före man vet. Jag tror
alltid det bästa. Jag går inte och tänker på det – har inte haft någon natt
som jag inte kunnat sova. Men vi följer med i allt. Vi tycker om att läsa.
Min hustru följer också i bloggar. Och så pratar vi om det. Det är viktigt,
att prata med varandra och prata med varandra på ett sätt så att man har
så har man stöd i varandra. Vi har ju suttit och gråtit tillsammans sen har
vi gått vidare. Kommunicera också med den som är ute. Jag uppmanar att
skriva brev – jag tror det betyder mycket eller något litet foto eller något
urklipp – visar ju att jag har bemödat mig. Eller skicka ner en tidning eller så. Det har känts rätt och riktigt och bra för en själv också. Att man
går och lägger på det och gå till posten, hur och vad jag ska packa ner. Vi
slarvar lite med relationerna idag. Vi slänger iväg en massa. Då blir inte
detsamma. När han kommer hem, så ha vi har lyssnat på det som sagts
på Försvarsmaktens anhörigträffar; vi har låtit han avgöra helt. Vi kan ha
sagt och frågat om vi skulle kunna gör det eller det och sen har han fått
råda – ibland har vi inte gjort någonting men han gillar att vi samlas kring
middagsbordet allesammans och pratar. (Far till erfaren soldat)
Berättelserna om oro och saknad kopplas till hur de anhöriga hanterar dessa känslor.
Den röda tråden är samtal, involverande samtal som berör.
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Tänka bort – undvika påminnelser

Vi samtalar med varandra i vad som kan kallas yttre dialog och med oss själva i en inre
dialog (jfr. Seikkula, 2008). De i studien deltagande barnen visade sig varse om skillnaden och hur den inre och den yttre dialogen ömsesidigt påverkar varandra. De talar om
• Att de lärt sig göra skillnad mellan sina egna tankar och det som hörs och
märks utifrån.
• Att de lärt sig undvika utifrån kommande intryck/påminnelser som påverkar
tankarna i oönskad riktning.
Bara de inte blir påminda om förälderns frånvaro så kan det kännas som om allt är
som vanligt – ändå. Liknande strategier att bemästra saknaden och oron ger Jonte, 9
år, exempel på:
Jonte: – Det var lite jobbigt. Vi hade ett måttband och så skulle man klippa ner ett märke i taget till den dagen han kom hem och i mitten hade jag
fyllt i med blått och gult – då hade jag ett litet kalas bara för det.
Oron kan dämpas genom att söka tillit till den vuxnes skicklighet och varsamhet, men
mest genom att undvika bekräftelse på att föräldern inte är hemma – är där borta:
Jonte: – Pappa är expert – då vet man vad man gör […] jag visste liksom
ju att pappa är ganska så bra på det han gör, att han inte åker ut direkt
och kör bil över det värsta minfältet direkt. Han är lite försiktig av sig eller
vad man kan säga
När jag är med honom på jobbet är han alltid försiktig med vad han gör
– han gör allt man ska. Jag var inte så orolig – jag tänkte inte så mycket
på det bara lite.
Jontes mamma: – jag tror du gjorde något mer så att du inte alls skulle
tänka på det. Du ville inte prata med honom i telefon eller så…
Jonte: – Nej, för då skulle allt komma upp igen.
Ann-Margreth: – Vad gjorde du med så du inte skulle bli påmind?
Jonte: – inte mycket. Kompisarna gick inte runt hela tiden: – Jaha, här är
Jonte. Hans pappa är ute i krig. Det enda som påminde mig mest var väl
den där linan. Måttbandet, men den gjorde också att jag mådde bättre
för jag kände: nu är det säkert bara 5 dagar kvar tills han kommer hem.
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Paradoxen att hjälpsamt stöd blir till påminnelse som vill
undvikas

Jonte lyfter ovan fram paradoxen, att de särskilda arrangemang för att ge stöd under
missionen, som ett måttband som hjälper barn att få grepp om tiden och hur mycket
som är kvar, blir också en påminnelse om och förstärkande, bekräftande att detta är
inte som det ska vara – något annorlunda. Också vuxna har noterat likande fenomen;
att ju mer Försvarsmakten erbjuder stöd och försäkrar om stöd till anhöriga, desto mer
uppmärksammas de anhöriga på att insatsen är farlig och även om de hittills inte känt
oro eller behövande stöd, att de nog kan behöva tänka sig för och känna efter.

Skolan informeras för att tillhandahålla beredskap – inte
påminna

Att skolan är informerad och kan ge stöd om barnet någon dag skulle känna sig ledsen
eller om något skulle inträffa, är både barn och vuxna angelägna om. Men mer än så
verkar barnen inte vilja att skolan ska involvera sig. Lärare och annan personal behöver finnas till hands när det behövs. Detta kan också handla om att ge stöd till barnet
eller gå in i barnets ställe när barn ställs till svars för vad förälder ställer upp på. Precis som hemmavarande vuxna ofta hamnar i, hamnar barn i att förklara, och som det
känns, försvara, varför Sverige skickar soldater till främmande länder och varför deras
förälder ger sig iväg i krig. Svåra frågor, som de vuxna också känner igen, kan också
komma ställas till barn av barn som t.ex.: – Har din pappa skjutit någon? Med om detta
i rapport V om barnen.

Enskilda initiativ skapar stöd till anhöriga på arbetsplatser,
förskole- och skolpersonal

Skolan är barnen arbetsplats och precis som vi vuxna kan behöva uppbackade stöd
på våra arbetsplatser, kan barn behöva barn detsamma. I de anhörigas berättelser
i studien finns många fina exempel på hänsyn och stöd från arbetskamrater, förstående arbetsgivare liksom tillmötesgående personal på barnens förskolor och skolor.
I samtliga fall är det medarbetare, arbetskamrater och chefer som på enskilt initiativ
och ansvar givit sitt stöd och räddat situationer – det finns således inget systemstöd för
dessa insatser. Nedan ett exempel på personligt engagemang och enskilt initiativ från
personal i att ge extra stöd till barn och förälder när den andra föräldern är på mission:
– Jag har förberett fröknarna och berättat att sonen (10 år) har sovit lite
risigt i 2 veckor här och så. – Då ska vi krama om honom lite extra, sa de.
Och igår när jag i jobbet skulle till en ort lång bort över dagen, då kändes
lite konstigt att ha sonen kvar själv här själv, här där vi som nyinflyttade
inte har något personligt nätverk. Jag berättade för fröknarna och fråga69

de: – Hur länge har ni öppet? Jag visste ju inte om vi skulle bli försenade
eller så. Då sa hans förskollärare: – Det är inga problem. Vi är här – har du
behov så säg till. Behövs det så kan [sonens namn] följa med mig hem –
han tycker nog att leka med min son så det är inga problem. Eller om jag
behöver börja tidigt, så öppnar de upp – inga problem (Erfaren partner
och mamma, kvinna)
Att avslöja att ens anhörig deltar i utlandsmission kan således både öppna upp till nya
möjligheter och innebära oönskade påminnelser. Nedan ett exempel på hur vuxens
arbetsplats ger stöd, denna gång handlar det om en vuxen dotter till utlandsveteran:
– Arbetskamraterna visste den dagen han åkte var jag lite ledsen och det
var bra att de visste. Om det verkligen skulle vara något så underlättar
det och att man inte behöver förklara så mycket. Det var en så lång tid
han skulle vara borta och det var inte helt ofarligt. Det värsta hade varit
att han strukit med – den tanken har slagit mig. Jag pratade med pappa
om det men det var inte det han var mest rädd, för utan det var att bli av
med någon kroppsdel i stället. Den här gången pratade han om det, när
vi äldre barn frågade. Klart att man reflekterar över det. Min bror gjorde
nog det inte. Man har olika relationer och man fungerar olika. Klart man
tänker på om han inte skulle komma tillbaka (Ung vuxen dotter)

Äldre barn, unga syskon

Även äldre barn och vuxna barn, såväl mycket vana som oerfarna vid det militära systemet, uttrycker att de kan känna en bakomliggande oro, förutom saknaden, som finns
där alltid. Detta känns också igen i vad som uttrycks av föräldrar till soldater liksom
syskon till dem. De senare säger sig inte sedda av Försvarsmakten medan soldaters
föräldrar är de som uttrycker störst tillfredsställelse med det anhörigstöd som Försvarsmakten numera erbjuder.
De syskon som känner sig så berörda och deltagande i insatsen, att de efterlyser bekräftelse, är de ungdomar och unga vuxna. Äldre syskon kan helhjärtat ställa upp för
familjen utan något som helst behov av annat erkännande än familjens och soldatens.
Kanske det är det senare som saknas också för de yngre syskonen – att de liksom soldaten är unga och tar varandra lite för givna och att soldaten inte inser syskonens behov.
Det finns flera berättelser i studien om hur yngre soldater är så upptagna av sitt eget
äventyr att de förbiser anhörigas behov och intresse av information och stöd, också av
soldaten. Veteraner berättar om hur de t.o.m. förbisett att omtala för sina föräldrar att
de åkt utomlands på insats.
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Nedan ung bror:
– Det var 2 år sen vi fick reda på det. Då blev det svårt. Att få in att en
syster ska [gråter]. Herregud. Det är när man tänker på det. Det förstod
man inte då, vad som skulle hända. Gick inte då att ta in. Nu vet man. Var
egentligen inte ledsen då. Det är ju hennes grej, hennes val så man fick
acceptera det. Sen hon sagt det har vi stöttat henne och att hon ska göra
sin roll … Men egentligen har jag varit ledsen. Det skulle jag säga. Men
det är inte förrän nu de senaste månaderna och veckorna som det känts
rätt hårt. Jag har gått och tänkt på rätt mycket. Jag vet inte varför jag är
orolig för att det ska hända något därnere. Tiden går. Och man saknar
henne mellan gånger. Saknar henne. Jag är kanske inte speciellt orolig.
Det är saknaden … (Bror, 20 år)

Skillnad mellan oro och saknad

Naemi, ung hemmavarande partner, gör också en skillnad på saknad och oro:
– Jag har aldrig varit orolig. Det som har stört mig är att jag saknat honom
eller att jag varit arg för han är borta. Hans yrkesliv har ju aldrig oroat
mig. Jag är ju inte någon som säger: “Han har inte hör av sig – har det
hänt något? Jag vet att om det hänt något så skulle han eller någon annan
komma och säga till mig, att det har nu hänt något med Albert. Alla går
inte hemma och oroar sig – det är saknaden som dominerar. Mammorna
kanske oroar sig. Men det är saknade, att de är borta, som ställer till problem. (Ung partner till soldat/veteran)
Saknaden av soldaten finns där hela tiden, säger anhöriga därhemma, oavsett om det
är partners, barn, föräldrar, syskon eller andra anhöriga. Somliga är ordentligt oroliga,
åtminstone periodvis:
– Jag oroas för att han ska skada sig. Det värsta är när de ska var iväg ut
några dagar. Då går man runt och är orolig. Sen ringar han och säger att
allt är bra. När han är ute kan han inte nå mig. Annars har man fått lära
sig: Ingen nyhet är bra nyhet. Jag vet ju, att jag är den av de första som
skulle få höra av det var något och jag kollar på bloggen och på Försvarsmaktens hemsida, kollar på nyheterna för att man vill se allt annat som
händer också. Men jag läser inte särskilt om Afghanistan eller så. Skulle
det hända något skulle jag få reda på det (Ung partner, kvinna)
För många avtar oron med tiden, men det kan också vara tvärtom som för brodern
ovan. Nedan en mamma som inledningsvis var mycket orolig. Hade kanske kunnat
förebyggas om soldaten varit mer säker eller aktiv i att informera sina anhöriga, åter71

kommes till i rapport II. Modern tog till slut sällskap med ett vuxet barnbarn och åkte
på anhörigträffar för att få mer information. Modern berättar:
– Han sa det inte direkt utan han sa att han skulle iväg på en liten kort utbildning, om utifall att … och sen så småningom kröp det fram: – Jag har
ansökt och det blir nog så o s v . Det tog tid. Han förstod att jag inte skulle
gilla detta. När man nu äntligen har fått lite bättre information så är det
ju betydligt bättre. Eftersom han var så restriktiv med vad han egentligen
skulle göra, vilken befattning och vad det skulle vara så var det i början
jättejobbigt men nu tycker hag att det går rätt så bra. Jag har fått lära mig
att gå in på Afghanistan-bloggen, men inte av honom nej, nej – det fick vi
lära oss då när vi var på första anhörigträffen. (Förälder till soldat, man,
och farmor till vuxen dotter till soldaten. Barnbarnet också närvarande
i samtalet)
Sonens första leave-period hemma innebar att han berättade mycket mer. Detta tryggade de anhöriga. Kanske han tidigare varit osäker på vad han kunde och fick berätta
eller så visste ha inte vad en mission skulle innebära. Detta var hans första. Han hade
valt att dröja med att åka iväg tills att barnen vuxit upp.
Oron kan släppa taget. Det kan bli som en mor till en skyttesoldat uttryckte det:
– Jag kan inte gå runt dygnet runt och vara orolig – det kan lika väl hända
något här hemma (Förälder, kvinna).
De mest erfarna avslöjar att som förälder vänjer man sig dock riktigt aldrig. De kan
uttala sig om detta. Denna gång är det deras 11:e gång som de har ett barn ute på internationell militär insats. Den av de tre barnen som är aktuell för utlandstjänstgöring,
har sitt foto uppsatt på särskild plats i köket:
– Jag läser mycket på Försvarsmaktens hemsida och de har ju en särskild
blogg också. Bloggen tittar vi också på, men kanske inte varje dag. Men
det första jag gör på morgonen, så jag slår jag upp Försvarsmaktens hemsida för att se om det hänt något. Det är det första jag gör varje dag och
så kollar man text-TV, det gör vi bägge två. Man säger att man vänjer sig,
men det gör man aldrig. Detta är 11:e gången och femte gången i Afghanistan. Men vi hanterar det bättre nu än vi gjorde de första gångerna. För
min egen del var jag tidigare mer rädd att det skulle hända något. Det
är jag inte på samma sätt nu. Det har jag vant mig vid. Men inte deras
mor. Så vitt jag vet jag är de otroligt välutbildade och har bra utrustning
numera … (Äldre par, föräldrar)
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Tillit till det militära systemet och skyddet av campen

Anhöriga litar på att soldaten och dem som soldaten tränat och utbildats ihop med kan
sina saker, kan samarbeta och 100% ställer upp för varandra. De förlitar på den egna
gruppen och de kända soldatkollegorna och dess ledning så till den grad att eventuella
förändringar i leden skapar otrygghet:
– På måndagen fick du reda på att du skulle med – då var det en som
hade hoppat av i den här gruppen och en av de anhöriga tyckte att det
blev jättejobbigt för hon hade förvissningen om att när han åker iväg
så åker han iväg med dom här. Och så vändes det helt upp och ner. Det
skulle komma in någon helt ny i gruppen som hon inte visste om hon
kunde lita på. För oss är det trygghet att veta att de åker med de här och
att den egna soldaten kan säga: – Jag vet vad de går för och jag kan lita
på dem. Så hon tyckte det var jobbigt tills hon träffade dig och de andra
sa: det är lugnt vi litar på Stig. Också jag vill ju veta. Jag har FaceBook så
jag vill ju veta vem som är på bilderna så att jag kan reda ut det sen när
det kommer upp bilder och de sitter några i bilden. Stig är duktig på att
fotografera och lägga upp vilket alla drar nytta av… (Ung partner, kvinna)
Särskilt känner de anhöriga sig trygga när soldaterna är inne på den egna campen.
Detta är ett återkommande tema. Samtidigt är berättelserna många om hur långtråkigt
det kan bli att leva instängd på campen och inte se något annat av omgivningarna än
ett bergmassiv som sticker upp ovanför campens skyddande mur. Soldaterna försäkrar
också sina anhöriga om att det är lugnt och säkert när de är inne på campen.
– Det är jätteskönt att han är inne på campen att han inte kommer vara
ute så mycket. Det tycker jag är skönt för det är mindre riskfyllt. Tänker
jag att det är i alla fall. Och så jag tänker att han gör det han är duktigast
på, det han är bäst på. (Partner, kvinna)
I alla fall har det kunnat kännas säkrare. På senare år har allt mer också campus kunna
utsättas för angrepp (Lundberg Andersson och Ögren, 2017). Ytterst handlar det om
de anhörigas tillit till de svenska soldaternas förmåga och förbandens kapacitet. Bland
svenska befolkningen i allmänhet är förtroendet inte så högt även om det finns ett
stort stöd för nu förda försvarspolitik med satsningar på ett starkare försvar. Bland deltagarna i studien är förtroende högt helt klart när det gäller den egna soldaten, dennes
grupp och/eller förband, men inte alltid lika stort när det gäller svenska Försvarsmakten i stort (jfr Berndtsson et al., 2014).
Samtidigt kan det bli lite för bra på campen i de anhörigas perspektiv, om berättelserna
hem innehåller alltför mycket om lustfyllda gym-träningar, filmvisningar, kortspel och
goda måltider. – Är det för detta som jag sliter ensam härhemma för? Samtidigt behö73

ver alla hålla sig varse om att det är ovannämnda aktiviteter som soldaten kan berätta
något om och att andra aktiviteter kan vara komplicerade att berätta om: ’
– Han var sällan inne på campen utan ofta ute och snurrade och det var
mycket, mycket tjuv och rackarspel. Kan man säga så? Afghanska armén
är ju i en beroendesituation dels befolkningens välvilja och så har det
varit mycket med förräderi och oro för vem kan man lita på och vem kan
man inte kan lita på – där finns ju talibaner som har nästlats sig in i afghanska armen också. Kulturen överlag är svår att förstå. Där behandlas
folk på ett annat sätt än vad man gör i svenska armén – det var mycket att
ta in (Erfaren partner, kvinna)
Hon ville att maken skulle lova henne att i nästa mission aldrig ge sig ut igen. Och han
lovade henne, men kunde inte hålla sitt löfte, se längre ner i detta kapitel.
Också barn och ungdomar är medvetna om skillnaden mellan att vara inne på camp
och utanför:
– När jag vet att han är på campen blir det lugnare än när de är ute i strid
för du har det alltid i bakhuvudet att han är där, tänk om… Klart jag är
inne och kollar tidningarna. Klart om det står något som ”Bomber i Afghanistan” så är det klart att man läser det – det ligger ju så nära hjärtat.
Jag vet inte hur man ska förklara det. Man tänker på det men ändå inte.
Man kommer in i sin vardag när de inte är hemma. Då tänker man ju inte
på det så, man tänker första veckan, månaden; undrar hur det går för
honom? Det blir också ju lite skrämmande. Det är så vant att man inte
tänker på det. Man tänker ändå, men ändå inte. Det kommer skola, skaffa
sommarjobb, träna, kompisar allt ligger ju där och tränger lite framför så
att det blir inte högsta prioritet, men så fort det är något så är det liksom:
Oh, shit – tänk om det har hänt något med pappa! Eller någon annan som
jag känner. Men när det står: Man blivit av med ben eller något sådant,
där eller där, då vet jag ju redan att det inte är i de områdena pappa är i
och att det inte hänt honom för det får man reda på först av alla – (Son
och anhörig, 15 år)

Ansvar för att vidmakthålla oro och saknad?

Deltagarna beskriver som om de lever med ett ständigt levande ansvar av beredskap,
som om man ”glömmer” av den, lyckas koppla bort den, så väcks i det närmaste känslor av skuld. Är jag tillåten att roa mig och glädjas åt annat medan sonen, pappan eller
partnern kanske befinner sig i en farlig situation och under press?
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Paradoxen blir att när den anhöriga härhemma lyckas med att koppla av och känner
sig trygg så kommer skuldkänslan att påminna om den förlorade anknytningspersonen
som sonen, pappan eller partnern kan vara och då återkommer otrygghetskänslan.

Minnen samskapande nuet

Erfarna veteraner/soldater talar om att de märker att det blir olika hur man upplevelser
situationer och händelser under missionen. Så är det ju egentligen alltid. Även om vi
är i samma händelse, jfr. nedan, så blir berättelserna om händelsen, om vad som hänt,
setts eller hörts, inte desamma. Förförståelsen kan både vara en fördel och en nackdel
när vi tolkar en situation. Fördel för soldat i fält kan vara att den erfarne upptäcker
risker och faror snabbare. Nackdel kan dock vara att flashbacks tillbaka i tiden tär och
sliter, gör upplevelsen mer innehållsrik och komplex, än den skulle behöva göra. En
mycket erfaren ung utlandsveteran berättar om hur gamla minnen kom upp vid nästa
besök i byn vid den senaste insatsen:
– … man fick de där upplevelserna igen … att man gick i någon by t.ex. så
var det tomt i byn men vi hade tidigare fått veta att det fanns misstänkta
personer där. Det gör ju att man tänker som om man är tillbaka. Det kom
tillbaka. Nuet blir på ett annat vis, mer hotfullt och komplicerat än för
dem som inte varit där förut …
Minnena är med om att skapa våra förställningar om vad som är på gång och kan komma ske i nuet. Dessa reflexiva kopplingar tillbaka i tiden skapar sin egen logik både för
soldaterna och deras anhöriga. Minnena utvecklas vidare och kan bli annorlunda i nya
skeden och också berättas annorlunda senare när annat hunnit hända och de första
versionerna av vad som hänt, hunnit bearbetas genom att berättas några gånger och
tänkas igenom, reflekterats över …
– Jo, det är klart att det är en risk men jag tror inte jag har reflekterat så
där jättemycket över det eller vad jag ska säga – jag har tänkt, ja, det är
en risk, så är det. Jag har mer åkt iväg. Inte lagt ner mycket tankar på ifall
jag riskerar något eller inte. Vad har jag att förlora? Tycker jag att det är
värt detta? Tror inte jag tänkte så alls. Jag ställde mig mer frågan om det
värsta som kan hända var att komma hem skadad, mentalt eller fysiskt?
Jag var beredd på att det kunde ske men tyckte ändå det var värt det.
(Ung, erfaren veteran, man)
Det kan både bli så att vi vänjer oss, att det blir en naturlig del i vad vi utgår från. Men
det kan också bli så att det ena läggs på det andra och får en kumulativ effekt. Det finns
forskning som både pekar på det byggs upp en ackumulativ stress hos såväl anhöriga
som soldat men också att de första insatserna innebär sakta tillvänjning och sen plötsligt är det nog.
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Individuella olikheter kan naturligtvis finnas. I forskningen söker vi mönster som förbinder men också unika exempel. Här exempel på helt annan känslomässig respons av
erfaren soldat och veteran jämfört med ovanstående exempel. Denne utlandsveteranen har när detta sägs, sin man ute på insats:
– Jag oroas. Ja, det gör jag: på det viset att jag måste vara beredd på att
han kommer hem i två bitar – antingen i två bitar fastän han lever eller att
han inte gör det. 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 själv också. 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 åsikten att överleva är ändå så stark,
så när man ställs inför detta 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 (partner och utlandsveteran, kvinna)
Många av de vuxna anhöriga, med anhöriga som tidigare varit på missioner, har hört
berättelserna som inte kan eller får publiceras, som egentligen inte heller skulle berättas därhemma för någon. Många soldater berättar heller ingenting eller så dröjer det
år innan de förmår att förtälja. Att berätta innebär att lyfta fram vad man varit med om,
påminna sig om det som man kanske hellre skulle velat håll i det fördolda eller glömt,
inte se på det ånyo och känna igen. Utlandsveteraner kan ha fortsatt prata med några
få av dem som också var med. Eller kanske med andra som varit med om liknande saker; – Så man inte behöver förklara allt – de kan förstå – hur ska någon annan kunna
förstå eller jag orka berätta så att de får klart för sig hela situationens komplexitet?
Svenska Fredsbaskrarna, veteranernas egen organisation, kan bli veteranens möjlighet
till att bearbeta upplevelse och minnen utan risk för anklagelser eller att göra någon
besviken av de anhöriga. Fredsbaskrarnas regelbundna sammankomster förstärker en
kollektiv identitet i relation till samhälle och Försvarsmakt (Esseveld, 2014). Men också
den egna identiteten; så länge berättelserna hålls levande om deltagandet i forna missioner så existerar identitet som veteran och utlandsveteran.
Ute igen som soldat, så påminns veteranen/soldaten andra missioner de varit med om.
Precis som alltid så är våra tidigare erfarenheter med också skapar vår förförståelse.
Också för skyttesoldaterna; när de rör sig utanför campen. Med dem följer flera andra
funktioner i olika fordon. Allt till deras assistans och skydd. Däribland sjukvårdare.
Deras uppgift och utsatthet, när de kan behöva agera mitt ute i strider, väcker mindre
uppmärksamhet hos anhöriga. Anhöriga som har erfarenheter av soldat i strid, beskjutning eller IED (Improvised Explosive Device – bomb med improviserade sprängämnen) glömmer det aldrig. Inte heller soldaten/veteranen. Här ett exempel som berör:
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– De skulle ju köra i våra hjulspår eftersom det skulle minimera risken för
att oftast var de byggda med tryckplattor som är kopplade så trycker man
ner där så tänds laddningen. Så vi sa: – Kör i våra hjulspår. Nu har de kört
lite vid sidan om våra hjulspår. Det kunde lika gärna ha varit vi som körde
där. Vi hade bara tur att vår förare tog lite mer till vänster. Sen smällde
den bakom oss och la sig på taket. Det var en tolk som dog i den bilen och
fyra svenska soldater skadade. Och sen så ja, sen så började vi ju söka
oss ner till platsen, sjukvårdpersonal kom och omhändertog de skadade
och drog ut dem från bilen. Sen började vi söka efter nya laddningar eftersom det hade funnits två så kan det ha funnits tre och sen så den där
ständiga oron att det kan finnas någon som tittar på oss och väntar på
att börja skjuta oss. Men vi fick ut de skadade i alla fall. Kom helikopter
och hämtade dem. Tolken som hade dött körde sjukvårdvagnen in till det
tyska sjukhuset, fast han var ju redan död. Han dog ju direkt. Sen började
vi jobba i bilen att ta ut all ammunition som var i bilen och som skadats
av explosionen och tog hand om det och bogserade upp bilen så vi var ju
kvar där ett tag. Ja, vi var mitt i allting. De kretsade ju runt oss. Vi hade
ju både röjt bomben och hittat den. Sen så är förfarandet att när något
har hänt så springer man inte bara dit och drar ut dem. Då ska man söka
sig ner till platsen. Men det gick inte till som det ska ”by the book”. Det
började komma lite folk, sjukvårdpersonal så vi fick säkra efteråt, så det
var lite nervigt och vi visste ju inte vad som fanns kvar. Så låg ju någon
utanför, hade flugit från luckan på bilen 10 meter så han låg ju utanför,
sen låg ju resten kvar i bilen. Fyra man skulle ju väck, så ja vi jobbade där
8 timmar kanske med bilen ammunitionen och alt sånt och sen körde vi
hem.
Jag har aldrig varit så rädd. Då var det mörkt ute och vi körde på samma
väg där det precis varit. Så började man fantisera om att vår kolonn tog
ju slut kanske 100 meter bak. Det var mer fordon bakom oss. När vi var
bakom nästa krön så kanske de hade grävt ner någonting medan vi varit
iväg och så skulle vi rulla tillbaka den vägen och jag stod då uppe i luckan
precis som … Jag hade ju sett han som stod i luckan på bilen som körde
på – han låg ju 10 meter från bilen och hade helt trasiga underben, det
hade han och ja, ja, jag tänkte snart flyger jag också i luften. Jag hade ju
stått i luckan när vi körde ner i svackan innan de andra och vi hade missat
den med några centimeter. Det hade lika väl kunnat vara jag som låg på
hans plats.
Tillbaka samlades vi på parkeringen, den stora, så alla kunde vara där. Så
är det då samverkansofficeren och stabschefen som tar emot och berät77

tar läget för de skadade som kört in tidigare och de berättar att tolken
dött. Det visste vi redan. Men det var inte alla längre bak som visste. Sen
går vi in och äter. De är klara med maten och så går vi och lägger oss runt
kl. 12 på natten.
Jag hade inte riktigt fattat ännu – jag började tänka på – när jag fattade
hur allvarligt det var det som hade hänt – det kändes först som en övning
allting – vi har övat det tusen gånger och hämtat skadade i minerat område och så där men när man just ställde sig i bilen och skulle åka hem, och
som man pustade ut o tänkte shiit, det kan ligga mer här, vad är det som
hänt, det är helt sjukt. Det dröjde nog 4 veckor innan vi gav oss ut igen.
Det man hör därnere känns konkret och viktigt. Härhemma – det blir bara
detaljer, oväsentligheter… (Utlandveteran, man, 21 år vid händelsen)
Ovanstående händelse skedde 11 november 2009. Två år senare håller vi dialogkonferens 10–11 november som uppstart för Högskolan Kristianstads veteran- och anhörigforskning. Denne utlandsveteran deltog i konferensen och var tacksam för att vi i
avskedets stund samlats i en ring där alla fick säga några ord till varandra som avsked.
När det blir hans tur tar han tillfället i akt att berätta om att det är årsdagen; två år
tidigare hade ovanstående hänt. Tillsammans kunde vi hedra hans kamrater och minnet av den omkomne tolken. (Jag har särskilt bett om tillåtelse om att här få använda
denna berättelse och göra kopplingen till konferensen)

Anhörig till andra anhöriga

Nya erfarenheter ger nya perspektiv på både tidigare händelser och nuet. Vi omförhandlar, berättar och berättar igen, vi upprepar gamla berättelser eller berättar med
nyskapande, samskapar nya berättelser som ger oss ny orientering om hur kan vara
bäst att orientera och förhålla sig fortsättningsvis.

Överenskommelser kan behöva brytas i krig

En hemmavarande partner, vars man var på väg upp på sin tredje mission, FS 24, stödde honom i beslutet men ville absolut inte vara med om vad familjen varit med om under den förra insatsen. Då hade hamnat i många svåra utsatta lägen och beskjutningar.
Hon sa ifrån om, inför att han nu ville iväg igen, att han måste lova, att han absolut inte
skulle ge sig iväg igen på uppdrag utanför campen. Soldaten sökte och fick placering på
campen. Men bara efter några veckor i insatsområdet, behövdes han i annan funktion
som innebar att han blev verksam också utanför – han följde med ut. Frun var inte glad:
– Min man var ute en vända, en snurra strax efter jul. Det gillar jag inte
med tanke på förra gången. Jag frågade honom:
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– Ni är flera stycken varför måste det vara du?
Och han svarade:
– De andra vill inte.
Då sa jag:
– Men du vill?
Vi har pratat om det och det var en vecka som han skulle vara i beredskap. Han visste, att jag inte ville. ”Du har lovat mig…” Sen var de ute
med en övernattning eller två, men det är förflyttningarna jag inte gillar.
Varenda gång förra gången, blev de ju attackerade. Då blir jag så att uppjagad när det ställs på sin spets. Jag släpper honom till campen och då
är det det som gäller – då måste man vara lojal till dem därhemma. Men
det är militärvärlden. Den ser på annat sätt. Det är lojaliteten. Då var det
viktigare. Men lojaliteten till mig då? Då var jag tillbaka till FS 18 och när
jag var på Livgardet och de pratade med oss anhöriga som släpper iväg
våra anhöriga. De har dem till låns. Men vi ska var stolta. De borde vara
tacksamma för att de får låna.
Det kom upp på FaceBook. Där skrevs om dagens lärdom: Bättre snökedjor på och inte behöva dom än inga snökedjor på och behöva dem.
Då var det kompisar som skrev: Vad ska du ha snökedjor till? Och så fortsatte det. Då skrev jag: – Det blir aldrig mer.
Så skriver [annan person på insatsen] något om att ibland styr man inte
över saker och ting – ibland blir det annorlunda.
Då skriver jag: – Lovat är lovat
Då frågar jag (AMO): – Så ni har konversation på FaceBook?
– Det var ingen som fattade …
Det var den respons som hustrun gav då under pågående mission. Tre och ett halvt år
senare har jag återigen kontakt med henne. Nu tar hon spontant upp om ovanstående
och tillägger:
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– Det var ju inte så himla oroligt när han var på FS 24, för då visste jag ju
att han var på campen. Men vid ett tillfälle fick han ju åka iväg ut, fastän
det var en av överenskommelserna att han inte skulle göra. Då var jag
arg och besviken. Det var liksom inte det som var överenskommet. Det
skulle jag nu vilja säga till alla: – Överenskommelser fungerar inte i krig.
Det blir alltid något annat som kommer emellan och något annat som
man måste ta nya beslut i. Och jag kan känna att jag var orättvis emot
honom i detta. Jag kan ju aldrig leva mig in i den situationen som han
sitter i där. Det skulle vara det jag skulle jag vilja trycka riktigt mycket på.
Vad man än har kommit överens om innan så gäller det inte i krig för
där kommer annat emellan.

Annorlunda yrke också jämfört med andra yrken med resor
och distans

Det är en mycket speciell arbetsuppgift denna som soldat och även om soldaterna söker normalisera missionstillvaron inför både inför sig själv och sina anhöriga så är det
omöjligt att veta på förhand vad de kommer att stå inför vare sig är de väljer soldatyrket eller genomför insatser, inrikes eller utrikes. Det kan handla om att stödja humanitära insatser men det kan också innebära att genomföra regelrätta strider.
– Alltså det är svårt att sätta fingret på den där ORON. Jag har en kompis
på gatan. Hennes man jobbar och är borta mycket i affärer – men det går
inte att förstå. Han, den killen, har diskuterat detta med min man också:
– Det är samma sak, det förstår du väl? – Nej, det är inte samma sak, för
att vi inte kan få tag på varandra, det är farligt, folk dör väldigt mycket.
Man går omkring och är orolig hela tiden, räcker att det står något på
text-TV. Man vet ju inte – är det någon jag är gift med, eller? Jag kommer
till jobbet och någon frågar; – Hur är det med din man, jag såg på nyheterna? Och jag har inte hunnit kolla… Så det är också den exponeringen
utåt – den har blivit större och större – för Kosovo var det ingenting men
Afghanistan så är det ”soldat skadad i explosion” ganska ofta. Man kollar
på mobilen, håller koll ganska ofta. Och så får du inom det här gänget
som min man ingår i, en nivå till med hemligheter, när han är på platser
som inte får anges. Det känns så ibland när man inte ens kan berätta på
Invidzonen. Så är det ju – det är fruktansvärt, när han är på helt annan
plats. än han får uppges vara på. Då blir det en nivå av hemligheter till
inom familjen. (Partner, kvinna)
Hemligheterna som är till för att skydda, gör att denna partner kan hamna i att hon av
omgivningen inte uppfattas reagera adekvat t.ex. om något händer där han uppges
vara och hon inte visar oro eller intresse men gör det när ett helt annat land eller plats
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omnämns. I nära relationer som med barnen kommer moderns respons att märkas och
skapa förvirring då hennes reaktioner inte heller överensstämma med vad hon säger.
Hon lever en berättelse och berättar en annan. Som barnets anknytningsperson blir
det komplicerat i samspelet. Troligen är bättre att säga som det är, att faderns placering är hemlig och inte låtsas om något annat.
Det är något speciellt med soldatyrket också i relation till andra professioner som kräver långvarig frånvaro från hemmet p.g.a. resor. Nedan en jämförelse gjord av en annan deltagande partner med erfarenhet både av partner anställd vid handelsflottan
och inom det militära:
– För det första så är det skillnad på att vara i handelsflottan och vara
militär och åka till områden där det är en osäkerhet – även om det kan
hända saker på sjön också. I handelsflottan var det mycket samma sak.
Det är fram och tillbaka, lasta och lossa men i det militära är det ett nytt
uppdrag, ny situation, nytt uppdrag och en ny konstellation av människor.
Som anhörig blir det en större osäkerhet och rädsla. Jag var ju aldrig rädd
med min förra man när han var borta – det var ganska tryggt, tyckte jag,
och då hade jag varit med på en resa också, så jag visste hur vardagen såg
ut och så. Även om risken inte är så hög i denna militära insatsen – det
säger både han och hans kollegor, så är det klart att det finns en högre
risk och den kan dra igång fantasier på ett annat sätt. Det är ganska stor
skillnad när det gäller förberedelser också. Också utifrån hur Försvarsmakten agerar, vad de säger och gör. För nu har vi varit på en anhöriginformation för några månader sen och vi är kallade till ytterligare en
och så var det ju inte när han skulle ge sig iväg förra gången – inte på det
sättet – vi träffades men det var på en helt annat sätt ja, Försvarsmakten
agerar som om det är en högre risk med det här. Så man gör fler saker för
oss anhöriga. För oss har det också inneburit att han har fått hem papper
som ”Din sista vilja” och att prata igenom sådana saker: – Vad händer om
han skulle dö eller kommer hem och i trasor? (Partner, kvinna)
Intressant påpekande av denne anhörige, att Försvarsmakten förhåller sig som att det
är farligt vilket konstruerar och förstärker att det är något speciellt att som soldat delta
i internationell militär insats. Paradoxen blir att ju mer uppmärksamhet som riktas mot
de anhöriga och ju mer de anhöriga förbereds, också på det värsta, desto mer blir de
anhöriga varse om risker och eventuella komplikationer som de inte annars kanske
hade oroat sig för eller bekymrat sig över annat än när det var försent. I studien finns
exempel på soldater som undvikit att informera och involvera sina anhöriga i avsikt att
skydda dem. Erfarenheterna pekar dock snarare på att utan information och delaktighet, börjar de anhöriga känna sig utanför och åsidosatta. Detta riskerar bli till grogrund
för spekulationer och fantasier som snarare riskerar försämra relationerna och inter81

aktionen mellan anhörig och soldat än tvärtom. Försvarsmakten, och jag som skriver
detta, kan sägas ha som levande idé, att det kan underlätta och vara hjälpsamt att bli
informerad; att få chans att lära känna reaktioner och responser; att förberedas på vad
som kan utvecklas; se att andra fungerar och respondera på liknande sätt, att jag inte
behöva känna mig ensam eller konstig; och framför allt att det finns sätt att hantera
vad som än som utvecklas. Detta kan normalisera sådant som annars kan bli skrämmande och mer mödosamt än nödvändigt.
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KAPITEL 6. MOTIVATION TILL ATT VERKA SOM
SOLDAT OCH DELTA I INTERNATIONELL MILITÄR
INSATS
Soldatyrket är unikt, säger major general Karl L E Engelbrektsson när håller inledningsanförandet på konferens om modern militär professionalism erfarenheter, utmaningar
och möjligheter i regi av Kungliga Tekniska Högskolan Centrum för Studier av Militär
och Samhälle (CSMS). Major General Engelbrektsson fortsätter: – Det enda yrket som
handlar om att döda en annan människa eller flera (Engelbrektsson, 2015). Jag sitter i
publiken och tänker att detta inte kan vara vanligt, denna öppna nakna deklaration. Så
omtalas det sällan i intervjuerna. Jo, några exempel kan jag erinra mig, också i samtal
barn. Felix, 15 år:
– Men att stå där och mata någon full med blykulor eller kulor över huvud taget det skulle jag aldrig klara. I vissa fall är det vad det handlar om.
Visst jag är duktig på att försvara mig själv och liknande. Sånt också, men
just det här. Nej, jag är heller inte den som skulle lämna någon som man
egentligen skulle behöva lämna i skottlinjen. Jag skulle tagit med den
och utsatt mig själv för fara – alla för fara. Jag vet inte – det känns inte
som jag det här med det militära. Jag tänker, att om du är mitt i en strid
och så här, du sitter med en sårad [visar på bordet] och du måste ta med
dig sjukvårdare och alla här för att komma dit [visar på annan plats på
bordet] men här emellan är en skottlinje. Dom skulle kanske ha lämnat
honom för de har ingen chans, de kommer alla dö… då så … Nej, tror inte
det är något för mig. Om det inte är riktigt, riktigt, ja, kris. Jag är inte den
som skulle kunna ta sådana extrema beslut.
Barnen berättar att deras skolkamrater mest är intresserade av att veta om barnens
förälder, som är ute på missioner eller varit det, har skjutit någon och hur många. Barnen ogillar förståeligt nog dessa frågor. Eftersom förälders besök med uniform och allt
på skolan, kan väcka eller förstärka klasskamraternas nyfikenhet, är det med dubbla
känslor som barnet ser föräldern i skolan. Det känns bra och barnen är stolta över sina
föräldrar, men vad kan det leda till? Skolan vill barnen ha som fredad zon från påminnelse om att allt inte är som vanligt där hemma, se också rapport V. Också hemvändande soldater och utlandsveteraner känner igen ovannämnda frågor
– Första frågan du får när du kommer hem: – Hur många har du dödat?
Man vill bara slå ner folk. Det vore betydligt bättre att de frågade: – Hur
mår du som person? (Äldre utlandsveteran, man)
Jag minns också samtal med särskilt en utlandsveteran där känslorna över att ha släckt
någon annans liv blivit mer eller mindre outhärdliga att leva med, blivit till känslor av
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skuld och skam med psykiska problem som följd. Jag minns också en berörd och engagerad far till en ung soldat som berättat:
– Efter den missionen så mådde sonen inte bra. Han kände skuldkänslor.
Han var då chef och han var ju tvungen att beordra eld mot talibanfästen
och då vet han ju att även civila strök med. Det vet han ju. Han har gått
hos psykolog ett antal omgångar. (Förälder, man)
Också att överleva när kamraten bredvid inte klarade sig kan också omvandlas till
skuldkänslor. Med vilken rätt fick jag leva och inte han? Soldater ställs under existentiellt tryck med vilket kan menas att de utsätts för omvälvande händelser där individen
blir tvungen att omförhandla vem hen är eller blivit i relation till andra och annat i livet
(Edlund och Lindquist, 2015). Livet erbjuder flera sådana händelser där existentiella
frågor väcks, frågor som blir aktualiserade ”när det vi lärt oss inte längre är giltiga utan
vi måste förstå omgivningen eller det som händer eller våra egna handlingar på ett nytt
sätt. Det kan betyda att vi behöver omvärdera våra ställningstaganden och antagande
om hur verkligheten är beskaffad. Detta berör i allra högsta grad vår identitet.” (Edlund
och Lindquist, 2015 s. 23) Vad kan då motivera den enskilda soldaten till yrket, stanna
kvar i detsamma och framför allt, att åka iväg på internationell militär insats i områden
med krig och terror?
I detta kapitel presenteras de förslag på motiv som vuxit fram i studien när soldater,
utlandsveteraner och/eller deras anhöriga samtalat om soldatens motivation till yrkesval och framför allt till deltagande i internationell militär insats. Med ”motivation”
menas här vad det är som är drivande kraft för soldaten, som gör att hen beslutat sig
för, håller/hållit fast vid sitt beslut, genomför/genomfört och avslutar/avslutat det hen
bestämt sig för – motiven (Jelusic, 2007). Motivation ses här som medvetna drivfjädrar för aktion mot ett önskat mål även om de också kan vara omedveten (Newsome,
2003). Motivation i militära sammanhang kan också delas upp att handla om motivation för strid och motivation för tjänstgöring (Newsome, 2003). I denna studie har inte
frågorna specificerats till det ena eller det andra, men svaren har handlat om det senare – det var så deltagarna hörde min undran om yrkesval och skäl till att ge sig iväg
på internationell militär insats.
Två av studiens frågeställningar utforskas i kapitlet:
• Vilken betydelse får anhörigas delaktighet i soldatens beslut att delta i internationell militär insats, och när de inte involveras, vad innebär detta för det
fortsatta samspelet och utvecklingen av anhörigas respons? (frågeställning
13)
• Hur förhåller ovanstående i förhållande till soldatens motiv för att ge sig
iväg? (frågeställning 14)
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Till en början utforskas frågeställningen om soldatens motiv varefter följer förslag om
delaktighetens betydelse.

Olika motiv ur soldatens perspektiv

Nedan redovisas först vad som kommit fram om soldaternas motiv och därefter, i nästa avsnitt, vad de hemmavarande anhörigas hört varande ”sin” soldats motiv tillsammans med de anhörigas inställning till det senare.

Livsstil som gör skillnad

Det militära livet kan vara som en livsstil som ”medlemmarna” föds in i, växer upp i eller själv väljer att gå in i och efter utlandstjänst aldrig verkar lämna dem till fullo. Såväl
utlandsveteraner som deras familjer bär med sig minnen för livet och berättelser som
fortsätter påverka deras liv och bidrar till deras identitet.
En erfaren utlandsveteran uppvuxen i trakterna av Högskolan Kristianstad som tidigare
inrymde ett pansarregemente (P 6):
– Jag alltid sökt mig till det militära. Ända sedan jag var liten. Fräckt att
vara ute på skjutfältet – det kom stridsvagnar – det var spännande. Jag är
uppväxt på Gamlegården, Näsby i Kristianstad – så det var nära till allt. Så
var inte mina betyg de bästa. Jag sökte FN-tjänst. Ville till Bosnien. Man
var väl omogen. Aldrig haft godkänt betyg för att åka. Ändå sökt och sökt.
Sen ringde de att jag kunde komma. Då var jag utbildad i ett annat yrke
som passade in i sammanhanget. Nu har jag varit iväg på flera missioner
är veteran. (Erfaren utlandsveteran, man)

Identitet

Att vara veteran blir till en identitet som bärs vidare. Den ger en tillhörighet med en
stor grupp människor i Sverige. En speciell grupp människor som kommit att erkännas
och hedras med särskild veterandag och snart med nationell flaggdag. Det militära
erbjuder och vidmakthåller en livsstil och struktur som deltagare både vant sig vid och
kan behöva för att fungera optimalt. Det är ett större steg än vad som kan överskådas
när ungdomar överväger att ta steget in. Nedanstående partner är 20 år och vid intervjutillfället student vid Högskolan Kristianstad. Hon är med i hemvärnet och vill vidare
in i det militära sammanhanget:
– Jag är med i hemvärnet och är intresserad av Försvarsmakten som total organisation. Det måste ju ha börjar när jag var kanske 12–13 år och
pappa är gamma yrkesofficer och han tog med mig och min syster på
regementets dag på P 7 där han gjorde lumpen och lite sånt. Sen växte
intresset och jag kände, att jag ville gå i pappas fotspår. Så testade jag
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på några kurser som innebar fältliv och så fastnade jag. Det är det så det
rullat på. Det är utmanande man testar sig själv hela tiden eftersom det
här med stressen, psykiska och fysiska påfrestningar när du är ute och lite
så här. Mest tycker jag nog om gemenskapen som skapas tillsammans i
gruppen. Just nu siktar jag på att ha Försvarsmakten som arbetsgivare i
någon form. Hur vet jag inte men, ja, jag gillar det här med samtal och så
… någon form av samtalsterapeut kanske jag vet inte ... jag känner att jag
vill arbeta med människor och gärna åt Försvarsmakten – sen […] Men,
ge mig iväg själv? Jag vet inte riktigt. Jag är väldigt kluven i den frågan. Ja,
det skulle nog inte vara helt omöjligt. Ja, det skulle jag, men jag är varken
säker på att jag vill åka eller att jag inte vill, jag pendlar, jag är fortfarande
i det stadiet att man funderar och så … (Partner, kamrat och engagerad I
hemvärnet, kvinna)
Hon är inte ensam om att vuxit in i det militära livet genom föräldrarnas intresse och
yrken. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att de varit eller är verksamma inom
det militära utan snarare om att föräldrarna bjudit in till en viss livsstil. Kan handla om
att vara van att klara av att röra sig och (över)leva i skog och mark eller till sjöss, att
tycka om att vara utomhus, friluftsliv och att fysiskt anstränga sig, träna och utmana
sig själv. En hemmavarande partner till ung erfaren soldat och utlandsveteran säger:
– Från början – han har alltid haft ett intresse av att röra sig i skog och
mark och det har han haft sedan han var liten. Han älskar att gå i skogen.
Han kunde säga till sina föräldrar när de var i sin sommarstuga, att ”jag
går en sväng” och sen har han varit borta 3–4 timmar och bara gått runt i
skogen. Har han inte haft något att göra så har han grävt en grop i marken
och fyllt den igen. Han kan också sätta sig på en sten och bara vara där.
Inga problem med det, men det ska vara i naturen – det är något som han
trivs med. Sen tycker han om att utmana sig själv och tycker om att träna
och så där. Sen fick han, när han var 15 år, då fick han erbjudandet om att
gå med i hemvärnets ungdomssektion och då så gjorde han det. Då var
han i stort sätt fast. (Ung och erfaren partner, kvinna)

Anställning och tillhörighet

Försvarsmakten berättas om som duktiga på att såväl fånga in och anstränga sig för att
behålla personer inom det militära systemet eller ”bubblan” som både soldater och
anhöriga använder som begrepp. Nedan en soldat, också uppvuxen med en far iväg på
missioner, som berättar om Försvarsmaktens ”grepp” om honom:
– Jag är i och det är mycket i den här Försvarsmaktsbubblan. Försvarsmakten vill hela tiden ha, jag har aldrig stött på en organisation eller ett
företag som på något sätt hela tiden har en plan – det behöver inte bli
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så, men de har en plan för en. Rent krasst kan jag säga så här; Jag vet vad
jag göra fyra år framöver för det har Försvarsmakten sagt till mig. Dom
har sagt vad jag ska göra. Inte i detalj men i stora penseldrag; – Så här ser
din väg ut. På ett sätt är det skönt, på ett sätt är det lite stressande. Jag
tycker det är skönt, att ha tydliga mål, så det är väl lite så att detta passar
mig. När jag inte får det så blir det lite jobbigt och det är väl lite därför
som jag också valde att åka med denna förbandsinsats. Det kändes som
här ser jag en start och ett slut som är mycket tydligare. För min egen del
är det jättemånga olika faktorer som motiverar; det är ett sätt att få en
dedicering eller bekräftelse på mitt arbete. Försvarsmakten har trots allt
lagt ner flera miljoner kronor på mig och min utbildning och kopplat till
det vi övas för, som vi tränar i, så vill vi någonstans göra det på riktigt. Vi
får en bekräftelse på att det här som jag övar eller tränas för – det funkar.
Det behöver inte vara stridsuppgifter utan det kan vara allt möjligt annat
för det är mycket mer än strid inom Försvarsmakten (Utlandsveteran/
vuxen son till utlandsveteran.)
Det är många olika funktioner i ett förband och att alla behövs för att det hela ska
fungera. Således behövs att medarbetare inom Försvarsmakten är redo att ge sig ut
på insats. Det ingår i anställningen.
– Man vill behålla sitt jobb – då ingår det helt enkelt. Vissa specialbefattningar kräver en viss kompetens. De måste åka. För annars tvingas resten
åka iväg under långa perioder hela tiden. Har man en specifik kompetens
så kanske man måste åka ofta för det finns inte särskilt många. Man känner alla så man vet att om jag inte åker så måste den eller den åka – man
får en ansvarskänsla också. Man vet att om inte jag åker så är det mina
kompisar som får åka. Du vet exakt vem det är som får åka och vilka
familjer som kommer att få stå ut med ännu mer grejer. Så har man valt
en speciell inriktning, och ofta tycker man att den är roligt, givande och
intressant., så kan det ha sina sidor socialt. Men man trivs med det på
något sätt. (Erfaren utlandsveteran, man)
Samtidigt som det kan vara lockande och intressant att åka på insats, är det också nödvändigt för den egna karriärsutvecklingen om man vill vara kvar inom det militära och
bli respekterad. Föräldrar berättar:
– Dottern ringde, hon hade jobbat och hon ringde och var arg och förgrymmad. Det hade hänt en incident på regementet där man hade ifrågasatt, hon var inte med i detta, men soldater ifrågasatte en instruktör:
– Har du varit i utlandstjänst? Nej, det hade han inte. – Då lyssnar vi
inte på dig, svarade de. Alltså de som börjar i arbetet idag kan drabbas
av dessa problem och det drabbade vår dotter omedelbart så fort hon
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börjat. Det var många som sa till henne när hon försökte instruera om
något: – Jamen, så gör vi inte därnere eller därute. De har gjort kanske
3–4 missioner själva och hon har aldrig varit ute så hon känner att det är
nödvändigt. (Erfarna föräldrar)
Dottern fullgjorde sin första mission. Med tanke på hur olika insatserna utvecklar sig,
kan deltagande i insats i sig inte alltid innebära den erfarenhet som ovan kan ha förväntats, men chansen/risken är naturligtvis större än om soldaten över huvud taget
inte varit iväg. Deltagandet talas om som ett naturligt och viktigt led i karriärsutvecklingen, kanske också det som gjorde att soldaten valt detta yrke, se nedan. Det är aktion i skarpt läge som soldaterna tränar och tränas för.

Att pröva sig själv på riktigt tillsammans med andra

Bland dem som deltar i truppinsatser finns också de som annars inte är anställda inom
Försvarsmakten utan direktrekryterade. De direktrekryterade kan också vara tidvis
anställda inom Försvarsmakten eller s.k. reservare som kallas in regelbundet och vid
behov. Alla kan ha sina skäl att lämna nuvarande arbetsplats för en tid, oavsett om den
är civil eller militär, och söka sig bort från vardagen i Sverige och längta efter nya upplevelser och andra erfarenheter:
– För mig är ju detta också en resa att göra, att visa för mig själv att jag
klarar av det. Även om arbetsuppgifterna är desamma, kommer jag ju in i
ett helt annat sammanhang både organisatoriskt och relationellt. Jag är i
en grupp människor som måste kunna fungera ihop. Det är en utmaning
i sig (direktrekryterad utlandsveteran, kvinna).
Den direktrekryterade har gjort flera egna val som ger motivation till att delta:
– Det är nu flera saker som gör det. Dels så är det en fantastisk grupp som
jag ska jobba med. Jag får jobba med kollegor som jag tycker om. Sen så
är det ett lite nytt område för mig att jobba i med allt vad det innebär av
utmaningar och skapa förtroende och få förtroende och så där. Så det är
lite det också men framför allt att jag får möjlighet att jobba tillsammans
med de här människorna i den här miljön. Det ser jag som, inte förverkligande, men en utmaning som jag tycker om. Förra gången var en helt
annan sak: Där var det mer att jag ville testa gränser – testa gränsen – hur
långt kan jag, hur mycket av mitt kunnande kan jag prestera i ett pressat
område. Alltså även om jag är van att jobba under svåra förhållanden så
är jag ju sällan utsatt i miljöer där jag är i fara för mitt liv och det var det
ju här. Då visste jag inte riktigt att det skulle bli så illa, men det blev det
ju. Där visste jag ju att nu skulle jag utsättas för en ny dimension under
hot och fara. Så fick jag det också och så är jag väldigt nöjd med det. Jag
fick ett kvitto på att jag kan jobba under sådana här förhållanden, jag
88

ville inte, men jag kan. Den missionen utsatte vi oss för så stora faror. Vi
var rädda för våra liv alltså vid flera tillfällen men kunde ändå hantera
situationen där – nu är jag nöjd med det. (Erfaren utlandsveteran, man)

Komma bort från vardagens bekymmer, rutiner och byråkrati

De flesta av soldaterna och utlandsveteranerna talar om att de är motiverade till något, men det finns också de som säger sig fly bort ifrån det komplicerade livet på hemmafronten, jfr nedan om missionsgiftet. Det kan både vara privat och i jobbet. Såväl
civilt som militärt arbetsliv kan upplevas för rutinmässigt, byråkratiskt och att där finns
hinder till att göra sig själv rättvisa, visa vad jag duger till, liksom ägna mig åt det jag
trivs och kan. Det kan också handla om problem i samliv och relationer därhemma. Det
senare talas om som ett dåligt skäl för att fara iväg och att det kan leda till bekymmer
under missionen såväl på hemmaplan som för i insatsen. I studien finns exempel både
på det ena och det andra.
Deltagarna flyr till en period av vad som skulle kunna betraktas som time-out från vardagslivet därhemma:
– Sen åkte jag direkt igen – det var mitt sätt att bearbeta skilsmässan.
Med facit i hand, set var det sämsta jag kunde göra. Man bara skjuter allt
framför sig. Det var den värsta missionen att åka på sen Kongo-striderna.
Det var en tuff mission. Vi hade strider varannan dag om man slår ut allt.
Det var tufft för alla. För mig var det: Identitetskris AB. Visste inte vad jag
ville längre. Man har mycket tid att fundera därnere. Det gör det ändå
sämre – det är bättre att bara köra på. Jag försökte bara fly … (Erfaren
utlandsveteran, man)
Att individuellt pröva sig och ta hand om sig, eller inte, kan låta som en individuell angelägenhet men varje individ är en viktig länk i och del av insatssammanhanget som
påverkar såväl helheten som sin närmaste omgivning liksom dessa reflexivt påverkar
individen. Försvarsmakten behöver grupper och förband som fungerar såväl tillsammans som till varje del. Också för soldaternas motivation att delta i insatser kan denna
tillhörighet var avgörande: ”- det är mitt förbands tur att åka, alltså ska jag med” eller
så är det någon som soldaten känner väl och/eller respekterar högt som valt ut att
fråga soldaten om att delta.

Bli utvald till gruppen – ansvar och lojalitet
– Det började med att jag gjorde lumpen. Jag gjorde lumpen på samma
befattning och tillsammans med en kille i min grupp. Många andra det
värnpliktsåret blev liksom jag anställda året efter. Vi gick in i strategiska
reserven, också han som blev min chef i Afghanistan och som var min
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officer under grundutbildningen. Så jag kände ju alla människorna. Så
började vi specialisera oss och så bildades vi – blev hans grupp. Det var
roligt. Kul att vara specialist också. Hade inte tyckt att det varit lika kul
att bara vara vanlig skyttesoldat – det känns för allmän. Jag ville ha en
specialistutbildning som jag visste att inte många andra kunde utom just
vi fyra. Vi var gänget som kunde lösa det – den uppgiften (ung utlandsveteran, kvinna)
Förr ansökte soldaterna till en mission och blev utvalda. Det senare verkar fortfarande
vara ett starkt skäl för soldaten att vilja delta inte minst om just hans eller hennes kompetens efterfrågas och/eller den egna bataljonen eller enheten är på gång att skicka
iväg (se tidigare ovan). Är dessutom den grupp eller några i det gäng som man är upptränad tillsammans med på väg är det svårt att motstå ett erbjudande om att också få
var med.
– Tänk om något händer dem och jag ställde inte upp?
Det blir en fråga om ansvar och lojalitet i förhållande till det egna teamet eller ett välbekant befäl.

Altruistiska värden

De mer altruistiska värdena är viktiga liksom att vara solidarisk med den egna gruppen:
– Jag har sagt det redan från början, från första gången när jag åkte ut,
när jag var 19 år; Ända sen dess har jag sagt, att jag gör det inte för pengarna – pengarna är ett plus – man åker dit för att hjälpa till – för att kunna
hjälpa barnen att gå i skolan, kvinnorna att kunna lämna sina hem och
gå ut och handla. För att hjälpa till med säkerheten i byarna. Men det är
också mycket grupptrycket, kan man säga så? Om det är någon individ
som fått reda på att den ska iväg och den behöver folk då vill man ju åka
med den för att åker den individen iväg för då har jag inte koll på den om
jag stannar härhemma utan man vill ju åka med för att kunna påverka.
För en person som jag jobbat med i 5 år åker iväg utan mig så kan jag inte
påverka om den personen kommer i strid eller hamnar i något annat men
så fort jag är med så kan jag vara med och påverka – inte läsa på nyheterna utan jag är med där själv – det är det också. Så fort någon ringer som
behöver en då är det svårt att tacka nej. (Erfaren utlandsveteran, man)
Det kan handla om känsla av plikt och ansvar med tanke på att soldatens kan vara unik
i sin specialisering och behövas såväl för varandra som för att genomföra de insatser
som Sveriges Riksdag fattat beslut om. Som en veteran uttryckte det:
– Vi är landets försvarsmakt, det är vi som ska genomföra det.
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Motivationen kan såväl falna som öka under tiden soldaten är på utlandstjänstgöring.
Vanligen är det större före och i början av insatsen och sjunker vart efter (ref). Detta
noterar också anhöriga på hemmaplan med blandade känslor. Samtidigt som det kan
kännas skönt att höra att soldaten vill komma och längtar hem så vill också de anhöriga
höra att insatsen är mödan värd – både ansträngningarna på hemmaplan som i insatsområdet – att soldaten trivs och genomför angelägna uppgifter:
– Jag är gruppchef för en skyttegrupp. Då är vi ute. Det är mycket verkligen hands-on i markoperationer. Vi kommer väldigt nära inpå byarna och
folket. Det är trevligt det är det. Jag tycker att det är kul att göra någon
form av skillnad där – att nu hjälpa dem i afghanska armén som ska ta
över (Erfaren utlandsveteran, man)
Även om några omedelbara resultat är svåra att noterar, så kan soldater att känna att
de både bidrar till bättre levnadsförhållanden för befolkningen och till att landets egna
ska kunna hantera sitt lands situation. Svenska förband har för korta rotationstider för
att soldaterna ska kunna följa utvecklingen och se direkta resultat av de militära insatserna. Möjligen när och om soldaterna får återkomma till samma plats och land vilket
soldater uttrycker vilja om.
– Jag vill skapa förändringar med mitt liv 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 som jag vill utveckla mig själv så mycket som möjligt
under min livstid – den tid jag har förfogande (ung erfaren utlandsveteran, man)
Denne soldat hade precis kommit hem från Afghanistan när han uttryckte ovanstående. Han hade gärna åkt direkt tillbaka igen till Afghanistan under förutsättning att fått
samma befattning och sluppit att upprepa hela den långa utbildningen på Livgardet.

Utlandstjänst motiverar yrket och vice versa

Ovanstående soldat är ingalunda ensam om att kritisera förberedelserna på Livgardet
inför avfärd som i stora delar bedöms irrelevant för den kommande insatsen av deltagare. Flera berättar om hur utslitna de känt sig och kamrater varit när de anlände
till Afghanistan dels efter veckopendlingen och dels av det övnings- och utbildningsprogram som de gick igenom. Synpunkterna är många på det militära systemet på
hemmaplan medan mycket liten kritik framförs om vad som hänt inom utlandstjänstgöringen. Tvärtom framförs att det är tjänstgöringen i internationella militära insatser
som gör yrkesvalet meningsfullt och många vill och åker igen. För svenska soldater kan
denna möjlighet ses som avgörande för att välja och stanna i yrket (Adolfsson et al.,
2015).

91

– Jag har valt det här yrket. Jag har gjort det specifikt för jag vill åka utomlands. Det är bra att jobba hemma också men det är inte det som gjorde
att jag blev officer. Vi övar mycket hemma men gör det inte i praktiken.
Det är det man får göra – koncentrera sig på. Hemma är det byråkrati och
pappersarbete och en massa annat. […] Anledningen till att jag åker är
att den bataljon som jag jobbar på åker. Så det är därför jag åker jag har
inte sökt aktivt det är min arbetsplats som åker (erfaren utlandsveteran,
kvinna)
En annan röst:
– Jag ville ut igen så var det. Det är ju en av anledningarna för man valt
det här yrket. Det är ju för man vill vara i operation annars hade jag kunnat välja ett annat yrke. Det är ju att inte bara läsa till officer utan också
verka som officer i en riktig miljö – det är det som är sporren – annars
är det ju som att träna och träna … till vilket lopp då?? [Skratt] Om man
nu vill göra jämförelse med idrott. Tänk dig Carolina Klüft, tänk dig att
träna och aldrig ställa upp i ett mästerskap […] Man vill ju utföra det jobb
man har tränat inför sen vad det finns för olika politiska målsättningar i
slutändan, det militära maktmedlet är ju en del i politiken som man kan
använda sig av när det går riktigt på rumpan så att säga, när man inte
lyckas via diplomatiska förbindelser separera stridande parter eller att
människor råkar illa ut i insatsområdena. Tidigare hade vi ju bara mandat
att implementera i staterna när staterna krigar mot varandra. Nu är det
ju människan som står i centrum för FN viket också kan göra det legitimt
att använda det militära medlet och skilja på stridande parter åt. (Erfaren
utlandsveteran, man)
Internationalism och lojalitet till FN har varit viktiga grunddrag i Sveriges identitet.
Militära aktioner och krigsföring är svårt att inkorporera i denna svenska nationella
identiteten. Svenska media och politik vill ogärna erkänna att svenska soldater och
insatser som involverade i krig utan som bidrag till världsfred och universella värden
som mänskliga rättigheter och jämställdhet. (Åse och Wendt, 2018)

Utmanande, krävande och utvecklande arbetsuppgifter

Som nämnts i tidigare citat, består förbandet av många olika funktioner och arbetsuppgifter. Fler och fler specialistfunktioner växer fram som i sig motiverar och lockar
flera till yrken inom försvaret. Ung officerare ger exempel på arbetet i specialiserad
funktion:
– Man är med i en process där man får lämna underlag som påverkar
väldigt mycket kan man säga. Det är lite som att lägga ett pussel det jag
har syssla med, eller vad man ska säga, att komma fram till bra besluts92

underlag om vad man ska göra. Man kan ha varit med i stora planeringar
som berör tusentals människor i princip. Jag har varit delaktig. Jag har
inte tagit besluten men jag vet ju att det jag har sagt har påverkat väldigt
mycket hur man har gjort saker och ting, alltså de vanliga soldaterna, eller ”vanliga”; skyttesoldaterna hur de har gjort jobbet och vad de gjort
för något, har varit starkt påverkats av saker och ting som jag varit med
och planerat. Det är roligt. Jag har ju varit väldigt involverad i hur man
angriper eller hur man söker skapa säkerhet i ett visst område medan
när man åker som skyttesoldat så är det mer att man uträttar det man
blir tillsagd – detta är en mer kreativ del – det är roligt– För att man, man
är ju med i en process där man får lämna underlag som påverkar väldigt
mycket kan man säga. Jag har suttit med i… det är lite som att lägga ett
pussel det jag har syssla med, eller vad man ska säga, att komma fram till
bra beslutsunderlag om vad man ska göra – att man har varit med i stora
planeringar som berör tusentals människor i princip - jag har varit delaktig – inte för att jag tagit besluten men jag vet ju att det jag har sagt har
påverkat väldigt mycket hur man har gjort saker och ting alltså de vanliga
soldaterna, eller ”vanliga” – skyttesoldaterna hur de har gjort jobbet och
vad de gjort för något, har varit starkt påverkat av saker och ting som jag
varit med och planerat vilket är roligt – man har ju varit väldigt involverad
i hur man angriper eller hur man söker skapa säkerhet i ett visst område
medan när man åker som skyttesoldat så är det mer att man uträttar det
man blir tillsagd – detta är en mer kreativ del – det är roligt– jag sitter i,
vad ska man säga, ett kontrollrum där alla synkroniserar vilka order som
ska ges; helikopterresurser, sjukvård och liknande – då är man involverad
i det på ett sätt men inte där på den situationen – det är liksom stressigt
på ett sätt men själva den situationen är egentligen inte mer stressig än
när man skulle öva det – saker och ting händer. Man är i ett rum och det
du får in är text i princip och det du levererar ut är text – det är inte som
för dom som är ute – det är en helt annan grej – det är relativt likt övning
men samtidigt om någon blir av med ett ben så påverkar det nog en själv
mycket mer än om det hade varit en övning så att saga – [för min del var
det inte överdrivet mycket att göra under den incidenten, inte – jag var
med och hjälpte till och hanterade UAV-resurs (visar med handen något
som svävar uppe) det som folk kallar drönare – såg till att det fanns på
plats och så och min del i det är ganska så enkel och så är de dem på plats
som använder den och pratar med dem som kör – jag ser bara till att få
dit den på plats (Ung utlandsveteran, man)
Uppgiften ovan kan skapa stress och reaktioner särskilt i efterhand, säger soldaten,
särskilt om inte allt fungerat enligt planerna eller tvärtom planeringen inte hållit. I
uppgifter kan stressen vara omedelbar men också komma efteråt:
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– Jag har en befattning nu att jag går och letar efter bomber på vägen lite
så (visar med handen) minsvepare – letar efter bomber – jag bara letar,
finner jag dom så får någon annan röja dem, spränga dem. Det var nog
mycket det också att jag var mycket oerfaren i början att, man hade lite
press på sig, när man gick där och sökte (sveper med handen). – Nej, jag
får inte missa någonting. Missar jag någonting nu så kommer det smälla
där bak [visar bakåt) och det var ju mycket press där i början så fort det
pep i minsökaren så ” – usch det måste vara någonting” men, tja, (vickar
på huvudet) man kommer in i rutiner där också. Det var inte så farligt, det
här (sveper med handen) funkar ju bra. Men i början var det inte roligt.
Att man skulle gå på något själv och att det skulle hända någonting […]
det är jag och en till i min grupp som gör så (sveper med handen) och
jag har förtroende för den andre som söker, ja, man får ju, man måste ju
göra någonting, Det är lite av en chansning. Man kan ju se – det är ofta
kulvertar (visar uppåtgående kurva) som det ligger bomber i så nära t.ex.,
en bro så kan det vara ett rör inunder. Då gör de sprängmedel i anslutning
till den för att det är lättare att hitta tillbaka till det batteriet eller gräva
ner. Det är ofta sådana vi söker – söker av lite – men så kan man ju också
få: ni ska söka 3 km (visar svep framåt) den här vägen och då söker man
kanske bara misstänkta punkter, där man tror att det kan ligga, men ja, då
söker man lite (sveper med handen) och sen så, nej, nu går vi på, så går
man vid sidan av vägen så får fordonen köra på vägen – det är en chansning – det kan ligga något där också men, ja, det går inte söka överallt.
Det är en chansning – det är som Lotto – det är lite så vinna eller inte eller ska man satsa en gång till, så kanske man vinner eller så kanske man
inte vinner – det är samma sak här – det kan finnas, kanske inte… (Ung
erfaren utlandsveteran, man)
Sökuppgifter syftar till att inom ett avgränsat område, med en bestämd säkerhet och
noggrannhet finna fysiska ting, antingen materiel eller personer. Sökförmågan består
i sin tur av utbildning, taktik, metod samt material (Eriksson och Roosberg, 2015). I
Afghanistan har förmågan främst nyttjas för att uppnå rörlighet och skydd genom spaning längs väg samt andra aktiviteter inom Counter-Improvised Explosive Device (C-IED)
det vill säga åtgärder som görs för att eliminera hemmagjorda bomber (Försvarsmakten, 2013). Det är dessa soldaten ovan är med om att söka efter. Liksom många andra i
liknande sits, berättar han vanligtvis inte mycket för sina närmaste om den påfrestning
han utstår under tjänstgöringen. Hur ska de kunna förstå att detta är vad han väljer
att arbeta med?
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Insatsen gör soldaten delaktig i den militära uppgiften, skapar
meningsfullhet i begripligt sammanhang – jfr KASAM
– Jag tror att det blir lite så när man väl har vant sig – det är så skönt där –
du har specifika uppgifter har ett mål, något du ska göra, något du klarar
av och det är så hela tiden. Du har en träningsperiod som många tycker
är tråkigt, men du har ändå något du ska göra då, du gör det tillsammans
hela tiden. Det du gör är meningsfullt. Du åker iväg och när du är där nere
så gör du grejer hela tiden, det är ganska så högt tempo också. När du då
kommer hem, tillbaks till vardagslunket känner man inte längre att det
man gör är så meningsfullt – spelar ingen roll. Du har inget specifikt mål
längre (Utlandsveteran, man)
Det kan vara meningsfullheten i arbetsuppgifterna som motiverar soldaterna men det
kan också vara den struktur och ordning som det militära systemet innebär. Det militära sammanhanget, särskilt vid insats, erbjuder en struktur och ordning som förstärker
deltagarnas känslor av förutsägbarhet, begriplighet liksom meningsfullhet i det militära arbetet, se ovan. Aaron Antonovsky (1923–1994) lanserade Känsla Av SAMmanhang
(KASAM) som viktig hälsoorsak. När vi kan uppfatta vår tillvaro som begriplig, hanterbar och meningsfull så fungerar vi bättre och med god självkänsla. I bästa fall kan vi då
se livets påfrestningar som stimulerande utmaningar. Vi kan då ha ett rikt kontaktnät
med personer, vara aktiva och hålla oss lättare friska. Med låg känsla av sammanhang
blir vi däremot passiva, faller lätt offer för sjukdomar och omständigheter, ser livet
som fyllt av disparata budskap, som ett ständigt svårbegripligt störningsbrus. Kan det
var det senare som flera veteraner tycker sig hamna i när de återvänder hem efter avslutade missioner. Ett kaos av krav och val med osäker utgång, en tillvaro där det som
definieras som problem och bekymmer får oförklarliga proportioner, en komplicerad
tillvaro där det blir svårt at orientera sig och där såväl missionsdeltagandet som resultatet av väntande arbetsuppgifter hemmavid, om det finns några sådana att återvända
till, ifrågasätts eller i alla fall inte röner någon uppskattning av omgivningen. Soldaterna
kan uttrycka det som:
– Jag fungerar som bäst så fort jag får de gröna kläderna på mig.
En av de gamla “yxorna” dvs. veteraner som varit ute på missioner vid flertal tillfällen,
använde också samma uttryck. Han la till:
– Jag var på övning. Det var flera som frågade: – Är du inte trött? – Nej,
inte på det viset, sa jag. – Du har ju inte sovit knappt på 4 dygn? – Men,
sa jag, för det första att gå i gröna kläder och inte sova på 4 dygn då är
man återigen inne i rutiner som sitter i ryggmärgen. Det är bara så att
det funkar. Men gå i ett civilt jobb, blir det stora problem. (erfaren äldre
utlandsveteran, man)
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Känslan av att inte räcka till växer och i jämförelse med både för och under mission,
är soldaten inte längre lika sedd eller över huvud taget i fokus som dem som är på väg
till och på insats. Dessa ska ha de bästa förutsättningarna, utbildning och utrustning.
Hemma igen har regementet glömt att du snart är tillbaka och beställningar på utrustning och annat du behöver ha, har inte gått iväg. Hemmavid väntar antingen ingenting
eller uppdämda förväntningar i familjen, på att nu måste du göra det och det, vara med
på detta och detta och förresten, du har ju fått åka på mission, så du ska väl ingenting
säga…

Militära livet erbjuder struktur och former som passar individen – som
denne behöver och mår väl av, eller?
– Jag insåg det redan när jag gjorde min GMU. Jag mådde så bra. Jag har
så höga krav på mig själv, som alltid. Jag kan jobba halvt ihjäl mig och
tycker aldrig att det räcker. Mår dåligt periodvis. Haft depressioner. Men
när jag är i Försvarsmakten då mår jag jättebra för de yttre kraven de
är så absurt mycket större än mina inre krav. Så någonstans (visar med
händerna hur de försvinner upp/upplöses i skyn) så bara, de kraven är
så absurda så det går inte att leva upp till – jag slappnar av och mår jättebra. Svårt att förklara. Typ: – Om 10 minuters ska ni ha plockat ihop
det här lägret och ni ska ha flyttat er 2 km och stå färdiga för någonting.
Där någonstans så inser man ju att: – Nej, det går ju inte, men det jag gör
får faktiskt duga. I den miljön trivs jag faktiskt bra. (Ung utlandsveteran,
kvinna)
Kanske är det just ovannämnda, känslan av det förutsägbara, begriplighet och meningsfullheten i det militära sammanhanget som gör att flera av soldaterna väljer att
var kvar i yrket och återvända på mission. Utdrag ur en dialog med soldat/utlandsveteran (man) och partner (kvinna):
Utlandsveteran: – Om jag ska sluta i det militära behöver jag hitta något
som är likvärdigt, att man jobbar i ett lag med gemenskap och att man, nu
vet jag ju inte hur jag ska uttrycka detta – men att varje dag är uppstyrd:
den dagen ska man göra det, den dagen ska man göra det, så jag har
klart för mig min uppgift, vad jag ska lösa. Sen kan det vars olika på en
mission; vissa dagar så är man ute på operation; då vet man vad man ska
göra och då är det inte jag som bestämmer vad som ska hända utan det
är mina chefer. Vissa dagar är man på campen och ligger i beredskap för
att understödja de andra som är ute om det skulle hända något. Sen har
man ju allt serverat där borta med maten och tvätten och allt.
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Partnern: – Lustigt att höra om det här med gemenskapen. Nu är vi inte
gifta, men Försvarsmakten är alltid med i vår relation: det är jag och Jan
och så Försvarsmakten. Jag kan aldrig ersätta den biten. Det kan vara
jobbigt att han har så stort behov av den gemenskapen, sina kolleger och
vänner. Jag kan aldrig ersätta den och jag kan ju fundera på när han kommer hem och säger att han är klar med den här biten, men det kommer
han ju aldrig bli det är ju alltid [vänder sig till soldaten] : – Du kan ju aldrig
kunna lova, att du inte åker iväg igen.
Ovanstående soldats berättelse gjorde att nedanstående om det s.k. ”missionsgiftet”
eller ”missionstarmen” som det också ibland kallas, kom i annan dager. Från att ha
handlat om att dras tillbaka till det ”enkla” livet mer service och fokus på arbetet och
träning, blev det också till en fråga om behov och om struktur och ordning som förbättrar soldatens välbefinnande och kapacitet. Ovanstående, handlar också om att söka sig
bort från den komplexitet som tillvaron i Sverige innebär. Det blir som att sitta i en rävsax säger makarna om att mannen, anställd vid Försvarsmakten, mår bäst av att vara
iväg samtidigt som detta skapar en jobbig livssituation för barn och hustru därhemma:
Utlandsveteran: – Det som är det jobbigaste är ju att jag mår ju psykiskt
och fysiskt dåligt av att vara hemma därför att mitt jobb kräver jättemycket av mig när jag är hemma, tycker jag.
Hemmavarande partner: – Vi sitter i en rävsax; han mår bättre av att han
får åka ut på det här…
Utlandsveteran: – Där gör jag vad jag ska, där håller jag på med mina
arbetsuppgifter …
Hemmavarande partner: – … inte en massa annat tjafs och du får vara
ifred.
Utlandsveteran: – Jag kan jobba i 24 timmar i sträck om jag känner för
det och särskilt när jag måste det.
Hemmavarande partner: ¬– Du har inga andra krav på dig.
Utlandsveteran: – Det blir avkoppling för mig.
Hemmavarande partner: – AVKOPPLING? [skrattar]
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Utlandsveteran: – Jag mår verkligen jättebra av att åka ut]
Hemmavarande partner: – [Han går ju ner i vikt. Är han borta 6 veckor:
hur mycket gick du ner?
Utlandsveteran: – 8 kilo för det är ingen stress på det sättet. Konstigt nog
för det borde vara en högre stressfaktor utomlands. ]
Hemmavarande partner: – [Men det är jobbigt som anhörig.
Utlandsveteran: – Jag kan äta det rätta. Det handlar inte om er [vänder
sig till frun].
Hemmavarande partner: – Det är jobbigt som anhörig…
Denne mycket erfarne utlandsveteran har arbetsuppgifter inom som gör att han både
har mycket att göra på campen och kan behöva ge sig ut och arbeta i utsatta lägen. Han
trivs med variationen och skulle inte uthärda att bara var inne på campen. Det blir en
speciell tillvaro att vara länge inne på campen:
– Där nere är livet så fruktansvärt enkelt: äter, sover, tränar och jobbar.
Tvätten lämnar du in i en lucka och får tillbaka inom 24 timmar. Maten
är alltid framdukad, städa tar 5 minuter för du har 20 kvm att bo på och
liksom inga räkningar och du får inga samtal om sådant som gått åt skogen hemma mer än om typ om någon dör. Så livet är enkelt. Du har ingen
omvärld längre – inga dagstidningar – javisst du har internet men det går
extremt långsamt. Jag orkade inte titta på nyheter där. Man lever liksom
i en bubbla. Jag kände, det kan vara att vi är i Afghanistan men annars så
är det som vi är uppe i Billingsberg någonstans. Alltså man hade ingen
känsla för var i världen man var mer än när man kom ut vid 6 på morgonen och bönutroparna började. Jag visst jag är i Afghanistan, ja. Jag var
ute och så i närområdet, det var jag ju, men allting är så surrealistiskt.
Det kändes som att, jag tycker det ser ut som en typisk resort. Det är
väldigt mycket, ganska fult bygge, egentligen, ganska storstenmurar liksom överallt och några träkonstruktioner – hela campen liksom. Och sen
är det en bastubyggnad och en lite koja där man kan grilla. Ja, så det är
väldigt svårt att fatta var jag var. Jo, man ser ju om man tittar upp så här
över muren så ser du ju hela bergskedjan och så har vi ju soldäcket som
är ganska högt upp – så jag har ju sett stan – men det är ju ändå så att din
värld är så begränsad att det ändå inte känns som på riktigt.
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Jag skrev brev hem och mailad hem. Jag använde ganska mycket tid att
maila ganska långa brev hem och de brev jag skrev skickade jag till min
partner och min familj. Så tränade jag mycket. Jag har nog aldrig varit i så
bra form som jag var därnere - inte konditionsmässigt dock eftersom det
var svårt att spinga där – så dålig luft – så var jag ganska mycket sjuk på
slutet och då la jag en massa energi på det (skrattar). Jag tycket dagarna
dock gick ganska snabbt ändå mycket sociala kontakter. Man gick runt
och pratade med folk, ritade och spelade piano – det finns ett kapell – jag
satt där och spelade ganska mycket och sen sov jag oerhört mycket – de
mobbade mig för jag sov så mycket – det var vissa dagar som jag inte var
helt ledig utan jobbade lite grand så att jag sov under 2 månader när vi
var lite färre personal då sov jag 4 timmar åt gången – det blev aldrig mer
sammanhängande. Då blir man ganska knäpp i huvudet konstatera jag.
Man behöver de här sammanhängande 6–7 timmarna för att fungera på
något sätt. (Ung partner, utlandsveteran, kvinna)
Denne unga och erfarna utlandsveteran har när ovanstående uttrycks i sin tur sin partner nu iväg på mission i samma insatsområde och camp:
Nu, när min partner är iväg är den stora grejen att jag behövde inse igen
att den där ”resorten” finns på riktigt – jag har väldigt svårt att fatta att
jag har varit där – och jag har varit där ett halvår och det var på riktigt och
att det finns kvar, att folk har fortsatt att åka dit efter att jag åkt hem. Det
är som att åka till månen. (Partner, utlandsveteran, kvinna)
Inledningsvis räknar ovanstående utlandsveteran upp de praktiska fördelar som insatsdeltagande kan innebära; att få maten servera, tvätten ren utan egen ansträngning,
få koncentrera sig på meningsfulla arbetsuppgifter, vila och träna. Längtan tillbaka till
detta kan vara stor men det är mer som gör att det som benämns som att missionstarmen suger och missionsgiftet leder till att soldaten deltar i upprepade missioner.

Missionstarmen – missionsgiftet
Utlandsveteran: – Det är många som har varit ute 8–10 ggr. Vi har folk
som har kamrater som har stupat och som åker igen. Jag tror att man
har detta i sig på något sätt. Samtidigt kan de ha ett svårt förhållande
till arbetsmarknaden hemma, arbetslöshet, inget fast jobb, då kör man
detta. Jag tror de behöver den här kicken på något sätt för det är det det
handlar om. Vet inte hur jag ska förklara det men jag tror att det är en
form av adrenalinkick. Man hanterar rädslan, man lär sig att hantera det
och stärks och växer med det
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Hemmavarande partner/utlandsveteran: – Jag kan förstå det nu. Jag har
ju sett det på håll som där i Kosovo när jag såg hur de levde där. Så jag kan
förstå att de åker tillbaka. Nu var det ju inget krig där i den bemärkelsen
men de behövde ju inte tänka liksom; de bara var där och fick mat och
fick sin tvätt – de bara jobbade och sov och var som en enda stor familj
på något vis.
Utlandsveteran: – Det är ju det – det är många som kan inte hantera den
ensamheten som de tvingas till när de är hemma det kan vara svårt med
förhållande och annat också men där nere är de en del av en familj […] I
vårt yrke har det blivit så de sista 10 – 15 åren. Jag har alltid varit med i
alla de här diskussionsgrupperna och folk kommer in till mig och frågar: –
Vad tycker du? Och nu jag skiter jag fullständigt i det. Det kan du väl inte
göra? Varför inte det? Jag ska åka på mission, nu sköter jag det. Det är
kanske där kicken ligger. Sen att någon skjuter på oss – det kanske också
ger adrenalin men jag tror inte att någon vid sina sunda vätskor vill ha
det på det viset, Jag har upplevt att en del upplever att det militära livet
är enkelt för det är fyllt med regler och ordning och att det är lätt att följa
medan när man kommer hem så får de sköta allt det där själv och ingen
väcker dem på morgonen, ingen ställer krav gör det eller det, ingen ger
dem mat – allt det där – det kravlösa samhället. Det kravlösa samhället
är inte skapt för alla människor, det ska gudarna veta. Är man en strukturmänniska så tror jag inte man upplever något särskilt trevligt i dagens
samhälle härhemma – faktiskt (Erfaren utlandsveteran).
Det är många ingredienser i missionstarmen. Det knyter också an till känsla av sammanhang, se ovan, men också at ta ansvar och längtan efter tillhörighet, att räknas
med, vara viktig och kunna bidra, mötas med respekt och betraktas som viktig del i ett
större sammanhang, en soldat med kompetens och skicklighet och duglighet värd att
satsas på och få uppbackning, resurser och utrustning för att lyckas med sitt uppdrag.
Detta erkännande som soldaterna berättar om, i kombination med att under insats få
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter ”utan byråkrati och massa administration och
krångel”, helt få gå in för sin uppgift utan också andra vardagliga åtaganden, skapar
också längtan tillbaka. Där, när soldaten deltar i en större kontingent, blir allt serverat,
tvätt och måltider – tänk att bara kunna koncentrera sig på att arbeta, träna och sova
– en ”enkel tillvaro”, säger veteranerna och de anhöriga. Men missionsgiftet är mer än
så. Det sitter djupare i kropp och själ än det först kan låta som.
– Det är väl någon slags livlina för henne tror jag att åka iväg igen, säger
hon om en väninna (ung utlandsveteran veteran, kvinna).
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Hemma väntar en tillvaro som vare sig i det civila eller det militära livet ger veteranen
särskild uppmärksamhet eller vardagligt erkännande. Tvärtom.
¬– Man längtar efter de gröna kläderna [eller gula]. Det är en stor familj.
De har varit med om samma sak. Det är en gemenskap som du inte har
på din arbetsplats här. Du har den lilla gruppen. Det blir kärlek. Band som
du har med dem närmaste dig. Försvarsmakten lyckas med detta. När
man kommer hem är det precis som att bli utsparkad så känns det även
om du kan ringa dina kompisar. Du är ensam. Ingen att ty dig till. Ensam
i 2 rum och kök. Så här stort har du inte bott på länge (Erfaren utlandsveteran, kvinna)
Hemma väntar för den unga soldaten kanske en egen lägenhet och fortsatt tjänst vid
det gamla regemente eller tillbaka till ett civilt jobb som det var länge sen veteranen
arbetade i eller så väntar ett besök på arbetsförmedlingen. Hur meriterande kommer
då den militära insatstjänstgöringen uppfattas?
Hemma väntar heller inte det ”enkla liv” som veteranerna berättar om från missioner
med kontingenter. Tvärtom ter sig tillvaron därhemma än mer komplicerad, fylld av val
både i arbete och hem, jämförelsevis efter insats. Hemma väntar lämning och hämtning av barn på förskola, läxläsning, skjuts till och från aktiviteter, föräldramöten och
-aktiviteter i skola och föreningar, städa, tvätta, handla och laga mat, duka och diska,
gräsklippning, snöskottning, husdjur, bilar och hus - allt som ska skötas om. Listan kan
göras lång med alla de åtaganden som skapas därhemma men inte behöver eller kan
tas om hand av den som tjänstgör på mission. Desto mer kännbart är det för de hemmavarande att soldaten inte finns hemma och tar del av alla dessa vardagsgöromål.
Men komplexiteten ligger också i alla de val som man förväntas göra och som efter
erfarenheterna i missionslandet, inte längre alltid heller känns särskilt meningsfulla.
De blir skapande ytterligare stress som läggs på det som veteraner kanske också bär
med sig hem från både senaste mission och tidigare genomförda. Soldater talar om
kumulativ stress. Erfarenheter kan byggas på, komma tillbaka i nya skepnader efter
nya påfrestningar.
Utlandsveteran: – Några enstaka individer ser jag avverkar missioner på
löpande band. Jag arbetade under flera år i den utbildningen som förbereder – skickade iväg varje styrka. Då såg man ju: – Ja, nu kommer Linus
igen och sen gick det ett halvår så var han där igen.
Det är några stycken som kommer regelbundet. De gör en mission. Sen
går det 3 månader. Sen är det ny utbildningstid och sen gör de en ny mission. Inte många men det finns. De får ju aldrig ro. De har kanske hållit på
så i 10 år. Hela deras sociala nätverk här hemma finns ju inte. För några
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av dem vet jag att det är så att Försvarsmakten är deras familj. Så är det
(Erfaren utlandsveteran, man)
Efterhand kan det också bli allt glesare i veteranens nätverk. Många av veteranerna
berättar om hur de erfarit att även intresserade vänner inte orkar lyssna på det som
de har att berätta.
– Förr när jag gjorde mina första utlandstjänster så var det jobbigt när
man kom hem. Man ville berätta för sina kompisar och de lyssnade 5 minuter men sen var det inget skoj för det är jobbigt att lyssna på för någon
som inte är insatt … (Erfaren utlandsveteran, man)
Det kan också vara så att om de berättar så förstår inte vännerna och tolkar in oväntade saker i berättelsen – veteranen kan bli eller i alla fall känna sig ifrågasatt. Vissa
incidenter och händelser är omöjligt för veteran av flera skäl att berätta om. Det kan
handla om sekretess men också så komplicerade och situationsanpassade hänsyn som
behövts ta, att veteraner bedömer det som omöjligt för andra än möjligen andra soldater och veteraner att höra och förstå. Andra skulle kunna reagera med avståndstagande, avsky och kritik vilket är det minsta som veteraner behöver fortsättningsvis.
De normer och strategier som utvecklas inne i en krigs- och terrorsituation kan te sig
annorlunda sedda utifrån och i ett nytt sammanhang. Veteranerna verkar inte heller redo för eller förmå sig kunna förklara alla dessa villkor och påverkande faktorer
härhemma möjligen till sin närmaste partner och vän, men inte alltid heller för dem.
Det senare har också noterats av forskare som intervjuat svenskar med erfarenhet av
fång- och tvångssituationer. De utsatta lägger större vikt vid att få stöd från och värna
om relationen till sina anhöriga än berätta om vad de varit med om. De är rädda för att
belasta sina vänner och familj med oro och rädsla (inte minst eftersom många planerar
att åka ut igen) och att de därför valt att förminska eller förtiga delar av sina upplevelser (Rossberg och Gerhardsson, 2013).
För utlandsveteranen kan det finnas många tunga skäl till att uppleva att en förfrågan
om att åka iväg igen känns attraktivt. För andra ses det som ett äventyr i deras liv, ett
sätt att komma ifrån, kanske fly vardagen, eller eventuell livskris, tjäna en slant som
kan blir grundplåt till investering i ny bostad eller bostaden som redan är köpt.
Liknade behovstillfredsställelse kände också nedanstående veteran, åtminstone de
första åren, men det är inte så det blev senare. Han och flera andra har blivit skadade
såväl till kropp som själ:
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– Jag hade hållit på med scouter innan. Jag tyckte om det vara ute i
skogen, skjuta lösplugg, ha uniform och ut på övningar på helgerna och
kamouflagemålningar i ansiktet – leka krig helt enkelt, om man nu kan
säga att soldater leker krig för det gör de aldrig utan det är bara civila
som säger.

Jag tyckte om att pressa mig så mycket det gick alltså bo utan tält på
vintern, bo i vindskydd och göra överfall på fiender vi hade övningar – då
när jag blev medlem så fick vi öva med lös ammunition, knallpulver så att
säga, och lära oss stridsteknik. På den tiden så hade jag – jag har aldrig
haft så speciellt bra kontakt med pappa och han har aldrig berömt mig
för något eller fått någon klapp på axeln men där fick jag det. Där kände
jag att jag hörde hemma. Jag kan se idag att det var det som gjorde att
jag fortsatte det var känslan av att vara uppskattad. Jag visste ju inte hur
en pappa skulle vara, jag visste inte hur en familj skulle vara – jag hade
bara en familj: mamma och pappa och mina bröder och där fanns inget
uppskattande av att jag fanns. Det blev ännu mer intressant sen när jag
fick rätt att bära automatvapen och sånt och då blev det ännu mer skoj
på övningarna. Så skulle vi smyga så långt vi kunde, se hur långt vi kunde
komma. Jag kunde ta mig in i ett läger utan att de upptäckte mig – det
lyfte mig – det tyckte jag om – det ville jag förbättra mig i hela tiden – det
var naturligt att göra det bättre varje gång – ju längre jag kom in. Jag
vet inte om han är kvar men det var särskilt en person som gjorde ett
fruktansvärt intryck på mig. Han var min plutonchef. Han behövde aldrig
höja rösten – han tittade på någon av oss så visste vi att vi hade gjort fel
[skrattar]. Han gav aldrig mig någon bestraffning. Jag fick känslan av att
jag gjorde allting rätt, att jag gjorde vad jag skulle (Erfaren utlandsveteran, man).
När jag träffar honom har livet givit honom skador både fysiskt och psykiskt. I sin ungdom har varit ute på internationella militär insatser med upplevelser som svårt traumatiserat honom. Kanske gjorde hans uppväxt och de förhoppningar som det militära
systemet väckte hos honom, det allt svårare att möta vad som väntade honom i krigszoner. Han valde det militära för det gav honom den familj och den uppskattning han
aldrig tidigare känt. Med den militära familjen och de svåra uppdrag som väntade honom, gav honom mindre trygghet än någonsin och mycket gick fel, blev inte som han
tänkt sig. Nu är han diagnostiserad med PTSD med svår ångest och många livsproblem.
Han har förmåga att berätta engagerat och i detalj om vad han varit med om. Berättelserna håller hans identitet som soldat och utlandsveteran vid liv. Han är varse om
att hans skador aldrig kommer göra honom stridsduglig igen.
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KAPITEL 7. SOLDATENS MOTIV UR
HEMMAVARANDE ANHÖRIGAS PERSPEKTIV
– När vi satt och gjorde utvärderingar av vårt förhållande då önskade han,
att jag skulle vara självständig. Jag kände, att jag var ju hur självständig
som helst. Det han längtade efter var en ungkarlstillvaro så kände jag, när
han ville flyga iväg i sin egen lilla insats-bubbla. Han längtade hela tiden
tillbaka, att åka ut igen – det blev som ett gift för honom. Det var ju rätt
uppenbart att han inte mådde bra av det, men han ville ändå dit igen. Jag
kallar det, jag skulle beskriva det som ett gift. Jag tänkte på den starka
sammanhållningen som det blir mellan dom som är ute. Han kunde säga
om en soldatkamrat: – Jag vet. att han skulle ta en kula för mig och att
jag skulle kunna ta en kula för honom. Alltså den jargongen. Att de är
jättetajta. Jag önskade ju, att han skulle säga att han skulle ta en kula
för mig, men det säger han ju inte. Det är för dom. Då känner jag mig så
utanför hela det sammanhanget. Det är jobbigt att se hur viktigt det är
för honom. Det är väl en stor orsak till giftet – belöningen. (Ung partner
med erfarenhet av flera missioner, kvinna)
Anhöriga delar i detta kapitel med sig av sitt unika perspektiv om vad som motiverar
deras soldat. Berättelserna nedan kan också innehålla deras egen respons till soldatens val, hur beslutet fattats och vad det betyder för deras relationer och samspel. Här
finns exempel på existentiella frågor, kärleksfulla budskap och generositet i relationer
mellan partner liksom mellan föräldrar – barn. När det gäller de olika perspektiven
inklusive barnens utvecklas detta mer i rapport V. Här bara en glimt utifrån barnens
perspektiv.

Barnens perspektiv

Barnen deltagande i studien med förälder anställd inom det militära, har uppfattningen att när nu föräldern/föräldrarna arbetar i det militära så ingår det i deras arbete
att åka bort – både inrikes och utrikes – det är de tvungna till när de arbetar inom det
militära – ”det ingår i jobbet”. Barn till direktrekryterade och tidvis anställda, alltså föräldrar som i vardagen annars har andra yrken som de tillfälligt lämnar (kan bli 2-3 år),
deras barn har svårare att förstå varför föräldern väljer att ge sig iväg. De har ju redan
ett annat jobb och behöver inte åka iväg. Barn kan t.ex. undra över om det kan vara så
att de varit för besvärliga:
Pojke, 7 år: – Jag förstår inte varför han vill åka iväg. Jag vet inte varför
han ville åka från mig. Jag vet bara att han ska hjälpa de andra barnen i
Afghanistan. Men det är konstigt, jag tror han vill åka iväg från mig för att
slippa mig.
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Systern, 6 år: – Pappa vill åka ifrån mig bara för att han ska få vara i fred
någon gång
Brodern: – Det får han alltså]
Systern: – [Det får han inte göra
Brodern: – Det får han ganska mycket faktiskt. Han vill det för jag brukar
alltid bråka med min syster och det gillar inte han och därför åker han
iväg och ibland så tjafsar jag och han – jag blir – det är mycket bråk här –
nu piper du i mitt öra igen [till systern].
Barnen har också tankar om att det handlar om att söka stoppa krig, hjälpa barn i andra länder och det land föräldern begivit sig till t.ex. att flickor ska kunna gå i skola i
Afghanistan.
Hos barnen dominerar för egen del strategier om att söka tänka bort att föräldern
inte är hemma, leva som det inte har hänt, att föräldern ändå finns där hemma när
barnet kommer hem från skolan. Hemma saknas den frånvarande föräldern mer än i
övrigt och barnen märker på den hemmavarande föräldern att allt är annorlunda. Barnen uppmärksammar och uppskattar den hemmavarande förälderns strävanden och
omsorg. Barnen kan ha idéer om att hjälpa till och äldre gör det antagligen också. Så
småningom växer nya rutiner fram. Det kan det ha blivit ganska skönt därhemma, mer
avslappnat än när soldatföräldern är hemma, de får rå om den hemmavarande föräldern mer än vanligt och andra anhöriga blir mer synliga. Fördelarna kan börja dominera
men det hänger på att den hemmavarande föräldern håller sig frisk, orkar med och
inte är (alltför) ledsen. De äldre barnen kan känna både att de får ta mer ansvar men
också mer frihet under ansvar vilket de uppskattar. Blir bra förberedelse till vuxenlivet.
Yngre barnen ser belöningen i presenter och alla ser fram emot den kick som soldatens
hemkomst innebär. Äntligen är det över – för denna gången…
Ovanstående var glimtar av barns många funderingar och erfarenheter. Mer presenteras i rapport V. Nedan följer fler exempel på vad hemmavarande partner och andra
anhöriga säger om soldatens motiv.

Soldatens motiv enligt anhöriga och deras inställning och
respons på soldatens motiv

I detta avsnitt utforskas vad anhöriga berättar om och hur de ser på vad som motiverar deras soldat. Avsnittet omfattar både anhörigas inställning till soldatens yrkesval
och beslut att delta i internationell militär insats. Från föregående kapitel känns igen
beroendet av missionsgiftet och hur yrkesvalet kan handla om livsstil som arv och eget
val i livet.
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– Han var inte alltid var helt nöjd med att sonen var militär för att han inte
ville att han skulle uppleva vad han upplevt. Samtidigt tror jag, att han
var väldigt stolt. Hans pappa var där på Cypern och så kom han hem och
skulle utbilda sig inom flyget till stridspilot men hoppade av sista månaden typ – föll på mållinjen eller vad man ska säga – det är mycket det där
som kommer upp. Det finns mycket att bära. Och nu när hans mamma
blev akut dålig så sa han: – Jag kanske inte ska åka. Det var i förra veckan.
Det är kanske inte Guds mening att jag ska åka, så sa han. Han kände att
han inte skulle åka. – Jamen, sa jag, nu gör du inte samma misstag som
din pappa gjorde för han hade nog aldrig förlåtit sig för att han hoppade
av tåget så i sista stund. Samtidigt som jag vill att han ska stanna hemma
så sa jag så. – Men stanna inte hemma p.g.a. mig för då kommer du inte
att förlåta dig själv, tänkte jag. Jag vill inte att han ska gå runt och bära det
för då kommer vi aldrig få en bra relation om han ska resten av livet, han
också, gå runt och gräma sig för att han inte åkte (Ung partner, kvinna)
Soldaterna anhöriga har olika idéer om varför deras soldat åker iväg och valt att bli
soldat. Beslutet om att åka på internationell militär insats har fattats på olika sätt: av
soldaten alldeles på egen hand; i samråd eller efter samråd med närstående, med dennes eller dessas välsignelse eller under protest. Överenskommelsen kan också ha vuxit
fram mellan parterna.
– Livet ute på missionen är rätt enkelt väldigt enkelt inga vardagsproblem härhemma att ta tag i. Man är huvudansvarig för sig själv. Gruppen
och jobbet. Man behöver inte vara social eller så. Det lockar. Det suger.
Man får ett sug efter det. Han känner sig trygg i det. Han är trygg med
att jag finns härhemma. Jag löser allting och barnen och allt. Det är en
utmaning. Han jobbar med något som han tycker är intressant och han
är duktig på. Han får mer kredit för det utomlands än han sitter hemma
och jobbar med det. (Partner, utlandsveteran.)
Utan tvekan känner också den partner ovan också igen missionsgiftet eller att det är
missionstarmen som suger. Det känns igen från förra kapitlet och kommer igen i detta
när de anhörigas röster blir hörda.
Ett annat som kommer tillbaka är att det går inte bara att träna. Någon gång behöver
matchen spelas. Andra metaforer än idrottens används också. Många anhöriga arbetar inom vården, varför detta exempel kan användas, utan att jag därmed avslöjar vem
som använt: denna liknelse
– Någon gång sa han så här: – Tänk dig det är som du bara skulle få förlösa
plastdockor eller livrädda dockor. Att jag inte får åka ut och göra det jag
tränar på varje dag, det är som om du bara skulle träna på icke levande
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objekt – och det förstår jag ju när han säger så – det är en ganska bra
liknelse.
Men det kan också vara så att den starka motivation som soldaten känner vare sig är
det bästa för soldaten själv eller dennes anhöriga vare sig på kort eller lång sikt. Här
följer ett exempel för vidare reflektion och lärande.

Missionsgift blir PTSD som riskerar bli sekundär respons hos anhöriga

De var båda väldigt unga när han åkte på sin första mission. Det blev fler och fler missioner och med åren utvecklade utlandsveteranen PTSD som han numera går under
behandling för. Det är hans f.d. partner som berättar. I nedanstående utdrag från hennes berättelse är hon 24 år och det har gått fyra år sedan hans första mission. Detta är
hans tredje eller fjärde vända.
– Han fick kallelsen att ni ska sättas in, men det var ett val. Han tog upp
och diskuterade det. Vi bedömde tillsammans att han inte skulle åka. Jag
sa, du mår ju inte bra av det där. Det har varit mardrömmar. Och han har
inte varit med mycket med folk, undvikit dem, ältat vissa saker. Och jag
har sagt: – Ska du inte prata med någon? Då han svarat: – Psykolog? Jag
kan inte söka hjälp där. Då står det i min journal och då kan jag inte åka
igen.
Han berättade att under de här debriefing-samlingarna efter missionens
slut, det är någon slags fest och sen kommer en psykolog och sitter i
grupp och då är folk bakfulla trötta och vill hem. Det är ingen som vill
säga något inför någon. Man vill inte få det noterat eller dokumentera
ifall man vill iväg igen. Det ska inte finnas något. Det upplägget är helt
värdelöst. Jag vill inte ha en sambo som mår så dåligt. Men sen gick det
typ 1–2 veckor men sen skulle han åka ändå.
Jag fattade inte hur det gick till. Jag blev jätteknäckt av det. jag trodde, att
vi hade bestämt att han inte skulle åka och sen skulle han och då började
jag tvivla på hela relationen. Jag vill inte ha någon som säger en sak och
gör en annan. Som man inte kan lita på. Så började vi återigen prata. Så
blev det ändå att han åkte. Det hade väl hunnit lägga sig lite. De utbildade
sig i Sverige först. Att han vet vad han gör därnere. Jag har hört av andra
att han lovordas, att i skarpt läge han är lugn och stabil, cool när det är
skarpt. Jag tror att det är så att han faller in i rollen. Får uppskattning.
Kanske någon övertalade honom att åka. Någon av hans chefer eller så.
Jag såg ju att det kom papper med posten och frågade: – Varför får du de
här om du inte ska åka? Då kom det fram och det blev stort bråk men till
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slut så var det så där (rycker på axlarna); Ok, men jag är inte glad. Det var
inget riktig hot men jag sa, att jag inte vill ha en pojkvän som vill leva så
(erfaren partner, kvinna; första mission vid 20 ålder)
Bl.a. har hon här introducerat, vilket lyfts fram främst av flera unga soldaters föräldrar,
att soldaterna är för unga och oerfarna när de åker iväg, kanske alltför unga. Det som
här kan läggas till är, att så är också soldaternas hemmavarande partner.
När tredje och kanske fjärde missionsinbjudan kommer är de fortfarande unga om än
mycket erfarna. Är det kanske dessa unga soldater och deras familjer som behöver
prioriteras i stödet till anhöriga för att förebygga psykisk ohälsa såväl hos veteran som
anhöriga?
Denne anhörige avslöjar i vårt samtal hur hon själv kommit att må mycket dåligt under
en längre tid.
– Efter några år då jobbade han i det militära igen som någon slags hemligklassificering underrättelse på ett litet ställe en bit härifrån. Då var jag
orolig att han om att skulle iväg igen. Då tyckte jag att det blivit värre igen
med de här tillstånden han kan hamna i och så.
Det var ständigt samma sak. Han svarade: ”– Inget problem”. Han skulle
ta hand om det där. I efterhand förstår jag ju att jag också fick problem;
jag hamnade i en slags depression ett tag. Jag tyckte allting var jättejobbigt, att jag inte kunde nå honom, inte kunde få honom till att komma
till insikt om att han behövde hjälp. Allt var svårt och ohanterligt jag blev
väldigt ängslig för allting och jag blev ännu mer ängslig.
Jag var orolig när han var borta.
Jag var orolig när han var hemma.
Jag var orolig när han var ute och drack öl med några kompisar – det var
ingen som visste vad det var med honom och som kunde ta hand om
honom om det behövdes. Jag var orolig och jag ringde hela tiden och
undrade var han var och var jättejobbig. Jag kände mig lite som mamma
till honom till slut – hela relationen blev att jag fick ta yttersta ansvaret
för allting.
När vi satt och gjorde utvärderingar av vårt förhållande då önskade han
att jag skulle vara mer självständig
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Jag kände att jag var ju hur självständig som helst…
Det han längtade efter var en ungkarlstillvaro drygt iväg i sin egen lilla
bubbla och längtade hela tiden tillbaka att åka ut igen – det blev som ett
gift för honomDet var ju rätt uppenbart att han inte mådde bra av det men han ville
ändå dit igen.
Ann-Margreth: – Kallade han det gift?
– Nej, jag kallar det det. Jag skulle beskriva det som gift. En drog eller
någonting. När det tog slut mellan oss ett par år senare. Redan till julen
gick jag in i en rejäl depression.
Då sökte jag hjälp och åt antidepressivt och försökte hämta mig i allting
Jag flyttad ifrån jag flyttade till annan stad till, jag bytte jobb, allt var nytt
och jag trivdes inte med någonting.
Jag saknade honom som det hade varit men samtidigt; jag ville inte var
med en sådan person med de tillitsproblem vi hade – dragningen till det
militära – det var hans – det han ville.
Den har jag också. Jag blev väldigt skör efter det och nu för 1 år sedan
fick jag en massa stressreaktioner på jobbet – man kan säga att jag gick in
i väggen och hamnade i en depression efter det.
Och jag äter fortfarande antidepressiv medicin.
Den andra omgången i mitt liv och jag har också fått det här med oro –
det har eskalerat för mig. Jag har hamnat i ett orosmönster för alla möjliga saker och får ångest av det. Typ jag gick och fick kontakt med psykolog
och fick det utvärderat. Jag har läst om en diagnos GAD, Generaliserat
Ångestsyndrom, som är ett tillstånd där man om man är allergisk så fort
det är oro – så fort det är lite oro så får man jätte mycket ångest, så slår
allt på. Låsningar och det kan bli väldigt kroppsligt.
I vårdguiden står att läsa att vid GAD är din dagliga ångest så stark att det påverkar hela
din tillvaro. Medan övriga ångestsyndrom är kopplade till specifika situationer eller
föremål som man försöker undvika för att slippa få ångest, handlar GAD om att man
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dagligen plågas av ångest och återkommande orostankar. (1177 Vårdguiden Region
Skåne, 2016)
Utlandsveteranen som hon sammanbott med i flera år, har på senare år fått diagnosen PTSD. Vare sig hon själv eller någon inom sjukvården har enligt hennes berättelse
kopplat ihop mannens reaktioner och agerande i relation till kvinnans symptomer. Jag
tänker och säger redan i intervjun att det mycket väl vara så att med åren kan hon som
nära partner ha utvecklat en sekundär PTSD som respons på mannens reaktioner (se
Herzog et al., 2011) (Renshaw et al., 2011). Detta riskerar såväl barn som vuxna att utveckla i relation till hemkommande veteraner som skadas psykiskt och kanske också
fysisk under insatstiden (Herzog et al., 2011, King och Smith, 2016). Frågan är hur pass
känt detta är inom den svenska hälso- och sjukvården?

Motiv ur partners perspektiv

Nedan följer en rad exempel på partners perspektiv på vad som motiverar till deltagande i insats och partners respons och delaktigt i beslutet.
• Soldatens liv och glädje, men hur kommer detta göra skillnad för oss?
– Under beredskapstiden var de nere och stöttade upp under en 8-veckorsperiod så han har varit iväg en gång innan – en kort stund. Han längtade tillbaka dit och när han kom ner så sa han: – Nu känns det som att
vara hemma (hon ser glad, lycklig och tillfreds ut), det känns som jag inte
har varit härifrån – fast det har han ju varit. Det ger dubbla känslor hos
mig. Samtidigt som jag känner jag mig glad för hans skull över att han
känner sig trygg därnere, att han känner sig bekväm med campen och arbetsuppgifter. Samtidigt sår det ett frö i mig; jag tror inte han är klar med
det här – att åka utomlands. [Skrattar] Jag hade väl hoppats men nej,
men han har pratat. Redan från början att ha det här som tidvis anställd,
eller vad det heter, att han fortfarande ska var aktuell att åka utomlands
och då har jag tyckt att det är väl en rolig grej att åka några gånger om
året och göra övningar ganska nära här. Det skulle inte göra mig något
att han åker en eller flera gånger till men kanske inte medan vi har små
barn för det är jättetungt att vara själv. Även om jag är ganska van är det
ganska tungt bitvis. Åka till Afghanistan är ok men jag vill inte att han
åker till Afrika. Det känns som mycket farligare, i åtminstone Kongo är det
ganska oroligt. Det är oroligt därnere. Nej, och jag vet att han sagt att han
är sugen på att åka en 01 alltså en första mission någonstans – och blir
det någonstans så är det ju Afrika nu, för jag vet inte vart de annars skulle
sätta in utlandsmission och jag vill inte att han ska åka till Afrika för att
jag tror, jag har den där tanken om barnsoldater och alla de där hemska
saker som man hört om krigen i Afrika. Säger inte att de är mer råa eller
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brutala, men jag tänker att det är något som vi också har diskuterat, att
döda en människa. Hur skulle jag se på honom om han dödar en människa medan han är iväg? Jag skulle nog inte se annorlunda på honom om
han fortfarande var som innan han åkte, att han inte förändrats av det.
Det låter jättehemskt men om han skjuter en människa där, så gör han
det där – antagligen i självförsvar. Men skulle han göra det här så skulle
han hamna i fängelse. Det är sådana saker man får försvara sig mot när
man pratar med andra människor, de som inte är insatta, som inte vet
vad det innebär … (Ung partner, kvinna)
• Det är detta han kan och utbildat sig för
Hon tror att detta kan bli den sista gången. Även om hennes sambo inte
tycker sig kunna något annat är det militära, ser han ingen framtid i yrket
och vill sadla om:
– Han har jobbat i Försvaret så jäkla länge han har jobbat där i 5–6 år och
han, jag tror eller jag vet att det är så, att han känner att det är det enda
han kan, han kan ingenting annat och så vill han göra det på riktigt en sista gång – han ska sluta i armén sen. Han ser ingen framtid i försvarsyrket
eftersom svenskarna ska dra tillbaka från Afghanistan. Vad ska man sen
satsa på härhemma? Man kan inte öva på att ”leka krig” hur länge som
helst på hemmafronten, vilket många faktiskt gör, har jag märkt (Partner,
kvinna)
• Detta är det han älskar och vill – karriären
Nedan ytterligare par exempel på vikten av att delta i missioner inom det
militära livet och för karriären:
– Det var väl försvarsbeslutet – Försvarsmakten delar upp nu ska ni åka
det här och ni det här – då visste vi att det var på gång. Han hade inte
varit iväg på ganska lång tid och så där och så blev det regemente han
tillhör som skulle sätta upp nästa förband, med personal. För hans del var
det: antingen åker han eller så säger han upp sig. Det var de 2 alternativen. Det pratade vi om. Vi satt här med plus- och minus-listor: ska du vara
kvar eller ska du inte? Vad vinner vi på det – vad vinner vi på detta? Det
var verkligen en beslutsprocess. Jag har hela tiden känt att jag har kunnat
säga nej. Jag kan säga nej och då blir det inget. Eftersom hans jobb bygger
på att vi har en familj och barnen går först – hur mycket han vill göra karriär det är skit samma om inte barnen inte mår bra. Då går det inte – så
det hänger på att det fungerar med familjen. Hade jag sagt nej då kan han
inte åka. [Stor Suck] Jag sa ja, för jag vet att han vill så mycket – jag vet
ju att han vill göra karriär, utvecklas på jobbet – han vill gå vidare – han
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vill inte sluta i Försvarsmakten. För mig är det hans identitet – han själv
hävdar nog att det inte är det så mycket. Jag tror att det var en övning i
hans hemstad där de körde stora fordon på gatorna som han stötte på,
på väg till skolan – så där på stället blev det ”Oaahh” det här det ska jag
bli och så blev det. Mycket målmedveten – väldigt inriktad och duktig
på att driva, han tröttnar inte förrän han är i mål (Partner, kvinna, flera
utlandsmissioner, 3 barn)
Ytterligare en röst med en älskande man (och fru):
– O, det vi pratade om det före att han skulle ansöka. Han fick en annan
tjänst från början men då ville inte hans chef skicka iväg honom och då
blev han skitsur för han ville verkligen iväg. Jag stöttade honom till 100
% liksom. Vi pratade hela familjen. Vi har varit positiva till att de åker, att
det är en bra sak och det har vi förmedlat till barnen också. Alltså jag tror
faktiskt att min man är den av oss som varit mest bekymrad: – Nej, det
får inte bli svår tid för barnen och då får du utstå mycket? Det är jag som
varit drivande: – Jag vet ju att det är en bra grej för dig, säger jag. Jag vet
ju att han vill och att han utvecklas. Han trivdes inte i den positionen han
var och i och med att han åker iväg nu så kanske han kan få ett bättre jobb
och han får göra något som han verkligen älskar att göra. Han har haft en
tjänst som han inte har trivts med så det var nästan jobbigare, pestigare
att ha honom hemma om han kommer hem och är sur och grinig jämfört
med nu när han åker iväg och varit i Stockholm och han är på topp och
blivit glad. (Partner, kvinna, flera missioner, 4 barn)
• Annorlunda äventyr
– Det är inte för att rädda världen utan Rudolf ser det nog som ett äventyr
– det här är ngt han vill göra i livet och jag tror nog han vill göra det mer
än en gång men jag tror inte han vågar säga det – men han vill nog var
med om – det är en upplevelse, ett äventyr. Nej, det är fordonen, vapnen,
lite detta att testa sina egna gränser – det är ju ändå primitivt i Afghanistan jämfört med här, att göra något som inte är vanliga Svensson-livet
(Partner, kvinna, ett barn)
En annan ung partner-röst uttrycker:
– Sen trivs han väldigt bra, det gjorde han redan i lumpen. Han trivdes så
himla bra då det är nog för att hålla på med de här sakerna, olika vapen,
fordon och köra, meka. Ja, det är också att de får nära relationer – från
att det var ett äventyr så känns det som att det här är något han vill göra
med sina grabbar. De har jobbat ihop i 2 år. För mig känns det tryggt att
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de åker ihop, men det är ändå adrenalinet, det spännande äventyret för
hans del. Jag tror han mognat, ser nog mer vad de gör därnere nu – att de
utbildar säkerhetsstyrkorna och att de hjälper det inhemska folket – men
det har kommit först senare (Ung partner, kvinna, ett barn).
Det är det militära sammanhanget och att bevisa för sig själv att ”jag
kan”:
– För hennes del tror jag att det är – jag tror det är lite spännande och kul
med all teknisk utrustning, med de militärgrejerna och allt möjligt – hela
kitet och så sen så tror jag och den stora grejen är för att bevisa för dig
själv att du klarar av det, vill vis, inte andra, utan sig själv att du klarar det
och dig själv – det är vad jag tror – jag tror inte det är för att du vill skjuta
på någon annan (Partner, man)

Jämförelse av olika perspektiv inom en par-relation

Först ur hemmavarande perspektiv, sen ur soldatens eget perspektiv. Ingen av dem
är anställda inom Försvarsmakten men åtminstone den ena av dem blir senare tidvis
anställd. Hemmavarande partner, kvinna, berättar:
– Han hade hållit utkik i flera år. Jag tror att det är flera komponenter för
hans del. Dels vill han åka iväg en sista gång innan han blir för gammal.
Dels så har vi många kompisar som varit iväg det senaste året. Och nu
slumpar det sig så att han blev uppringd av någon som han känner sen
tidigare. Han hade varit två gånger det var innan precis när vi träffades
för 12 år sedan. Då hade han hade precis kommit hem. Jag har inte varit
med om att han varit borta. Han var i Kosovo och Bosnien. Vet inte vilken
ordning. Det är äventyret att få ett litet avbrott i vardagen som lockar
för hans del är det definitivt inte pengarna för så bra tjänar de inte. De
säger inte så mycket – många undrar ju så klart hur han kan göra så här,
lämna sin familj, hur det ska gå med barnen och kommer han inte sakna
dem? Det kommer han ju göra och jag kan inte säga mer än att det är en
chansning också. Han vet inte vem som sitter vid frukostbordet när han
kommer hem. Jag kanske också tröttnar på att han är borta. Men största
sannolikheten är att det är hans storasyster som sitter här tillsammans
med mig – hon hjälper till mycket. Mina vänner är nog vana – de vet ju att
jag också har ett sånt där driv att hela tiden vill hitta på saker så…
Hans mamma undrar rätt mycket – hon är inte alls glad över det här så
klart. Hon säger: – Vad ska du där och göra? Det är ju det som många
säger och det kan jag också säga samtidigt förstår jag mycket väl att det
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kan handla dels om att bidra till något, att min inte bara varit helt passiv.
Det finns olika sätt att hjälpa till på – och så förstår jag äventyret det är
det som lockar också – avbrottet i vardagen. (Partner, kvinna, två barn)
Ur soldatens och mannens perspektiv:
– De flesta jag känner har nu väl varit iväg, så vill man iväg igen – finns en
liten sådan missionstarm som börjar rycka i efter ett tag. Nu kände jag att
jag ville ut och se hur det var där. Det vara ju därför jag åkte till Kosovo
och Bosnien. Alltså det är en sak och sitta hemma och se på TV och bilda
sig en uppfattning och så nu tänkte jag, att ska jag iväg, så måste det bli
nu. För sen måste man ha en anställning i Försvarsmakten detta var väl
sista chansen att komma utifrån. De direktrekryterar sen också men som
vagnschef eller förare ska de sen inte direktrekrytera. Ett annat skäl är
att väl att man vill dit och hjälpa till, göra nytta. Det är också en längtan
att komma iväg igen och det är ju ett speciellt liv att vara på mission. Den
längtan är missionstarmen. Det är ett väldigt lätt liv jämfört med det man
har här hemma och anhöriga har. Även om du jobbar dygnet runt där; du
lämnar in din tvätt, du vet vad du ska ha på dig, du får din mat serverad, ja
du kan egentligen lägga full fokus på ditt jobb för allt annat runt omkring
är det ju röjt för. Men det är också att komma ut; andra åker runt jorden
med ryggsäck och upplever världen på det sättet – så någonstans är det
detta också. (Soldat, man, två barn)
När jag återkommer till dem 3 år efter vårt senaste möte, är det två utlandsveteraner
jag möter. Kvinnan har precis kommit hem från internationell militär insats i Mali. Redan när jag lärde känna dem fanns dem emellan att det skulle vara rättvist. Han gjorde
sig redo för insatsdeltagande och genomförde det också medan hon inte såg en sådan
färd bort från barnen kunde vara möjlig för egen del. Men så den blev så småningom.

Föräldrars tillsammans med ung partners perspektiv

I samtalet nedan deltar mamma och pappa till ung soldat tillsammans med hans flickvän. Där vi hoppar in, är det mamma som inleder. Här kallar jag sonen Arild:
– Hans pappa är positiv till militära, det påverkade. Hans far har alltid
ångrat att han inte tog FN-tjänst när han blev erbjuden. Arild var i sista
värnplikten före det blev frivilligt. Plötsligt hade han sökt till insats. Jag
tror vi fick reda på det när det Regementes dag. Vi fattade det då. Man
blir rädd. Han är liten i mina ögon; vad ska han där och göra? Men han är
vuxen. Vad ska man säga? Vill han så stöttar vi honom förstås. (Mamma)
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– Första gången var det annorlunda. Då hade de ett annat uppdrag. Då
har de inte det samarbetat med afghanska armén. Arild hamnade i att
ersätta några och vara med i en övergång. De hoppade av flygplanet
och började arbeta direkt. Då var han där 8 veckor. Någon blev skadad
med Arild han var 20 år och odödlig. De blev beskjutna. Stark upplevelse
(Pappa)
– Då var han bara 20 och odödligt. Jag tror inte man i den ålder kan sätta
sig in i det, säger mamma, hur farligt det verkligen är. (Mamma)
– Men han kom hem och sa: Bara så att du vet så kommer jag åka igen.
Så det var väldigt öppet. Det var för att förbereda mig. Hela förhållandet
har varit öppet och ärligt att han skulle åka Man måste förstå att det är
hans jobb. Men det är också upplevelsen, gemenskapen, kamratskapet
som lockar. De är tajta – riktigt tajta. Annars förstår jag inte – det är inte
kriget. Men att åka dit göra skillnad hjälpa till där han kan hjälpa till (Ung
flickvän)
– Ja, kamratskapet, gruppkänslan uppleva tillsammans med de andra och
veta att man har de andra, Han är trygg i sin grupp som han har varit
med. Alla befälen har varit bra. Vi kan lita på dem. Det har gjort saken
lättare. Skapar trygghet. (Pappa)
– Vad gör han? (Ann-Margreth)
– Han kör omkring med flygplan med kameror och skaffar fram information till soldaterna på marken. Kör ut till en plats. Helt annat uppdrag den
här gången. (Pappa)
– Eftersom de är ute på ett fält där de flyger när de cirkulerar – det är nog
ganska farligt är faktiskt (Ung flickvän)
– Fast detta är lite tryggare än första gången. Då var han minröjare. Det
kanske han gör nu också. Vem vet vad han håller på med? (Mamma)
Jag har noterat att föräldrar, även de som har nära relation till såväl barnet som dennes vänner, hamnar i att de överraskas av att det vuxna barnets tagit avgörande beslut
utan att föräldrarna involverats. I studien finns flera exempel på att det vuxna barnet/
soldaten är medveten om att beslutet om missionsdeltagande tagits på egen hand och
att de dröjt med att informerat sina föräldrar om att det inte längre är kvar hemma på
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regementet. Notera också hur ovanstående föräldrar håller ihop familjen också genom
att inkludera soldatens flickvän i familjesystemet under soldatens frånvaro.

Beslutet
– ur föräldraperspektiv

Ibland är det med förvåning som soldatens föräldrar konstaterar att deras barn valt
soldatyrket, för andra en naturlig utveckling av såväl egna, släktens eller barnets intressen sedan länge och de berättelser som hålls levande i nätverket. I förra kapitlet
exemplifierades detta med t.ex. gemensamt intresse för friluftsliv och träning. Motivet
enligt föräldrarna för soldatens val kan också vara mer altruistiska än kanske soldaten
själv är varse om, men det kan också vara tvärtom.
– Jag var rätt så övertygad att hon skulle åka på volontärarbete och åka
till afrikanskt land. Hon talar om att utbilda sig till sjuksköterska. Vi kommer inte få behålla henne här. – Hon kommer åka ut igen (Olga, mamma
till ung soldat)
Valet att gå in i soldatyrket görs i ungdomstid. Ur föräldrars perspektiv sker valet när
ungdomarna ännu inte hunnit orientera sig i livets möjligheter eller funnit den mognad
som kan tänka behövas för de svåra beslut och situationer som de kan tänkas hamna i.
– Hon blev tillfrågad om hon ville åka ner och för henne var det inte
självklart. Hon var nog en som verkligen satte sig ner. Hur tänker jag? Vad
vill jag? Hon tänkte verkligen igenom innan hon beslutade sig. – Betänk
hon var bara 20 när detta kom upp. Med det gör detta inte lättare att som
mamma att ta in. Jag ville inte att hon ska åka. Jag sa, att jag alltid kommer stötta henne i det hon beslutar sig för. Hon beslutade sig för att åka.
Kommer alltid stötta henne i det. Men aldrig glädjas med henne – det
är helt omöjligt. Jag kan inte glädjas med henne, att hon åker iväg och
vad hon gör i sin uppgift där. Stolthet är en sak. Jag förstår vad hon gör –
glädje kan jag aldrig känna. Jag kan bara stötta henne.
– Du låter nästan arg? (Ann-Margreth).
– Det är jag faktiskt. Jag tycker att det är ett orimligt krav att ställa på så
unga människor. Jag tycker att man skulle ha en åldersgräns faktiskt. Man
kan vara oerhört mogen för sin ålder, men så unga har inte livserfarenhet. Spelar ingen roll hur mogen du är för du har inte erfarenheten att
kunna, hur ska jag säga, den livserfarenhet som du kan behöva för att
sätta dig in i sammanhang och hur du själv reagerar. Med livserfarenhet
får du en helt annan självkännedom och med självkännedom kan du fatta
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helt andra beslut. Det kan man inte göra när man är 20 – 21 år – det säger
sig självt. Det behöver man inte vara professor för att begripa. Det kan en
vanlig mors begripa. Därför är det fel att man ställer den här frågan och
har det som krav med anställningen. Det är inte det första en ungdom
tänker på när han eller hon söker sig in som 19 åring till Försvarsmakten;
– Ja, just det; så ska jag åka till Afghanistan eller var det är för någonstans
(Pia, mamma till ung soldat)
Modern tänkte både på vad som kan behövas av en människa som ställs i pressade
situationer som soldat och att unga ännu inte hunnit börja sitt liv.
Deltagande soldater och veteraner bekräftar att de känner stöd från sina föräldrar
men att de inte alltid uppskattar att sonen eller dottern far iväg till krig- och terrorzoner. Det tillför undantaget att veteran säger att föräldrar försökt att få dem att avstå
men alla är varse om att föräldrarna varit oroliga. En veteran berättar om hur hans far
sagt till honom: – Om du ger dig iväg är ditt liv slut. Veteranen bekräftar dessvärre: –
Det var just vad det blev. Då var han ung och skulle på äventyr. Han blev skadad både
fysisk och psykiskt. Det tog lång tid innan han fick ersättning vilket blev en besvikelse
i sig. Han har krämpor över allt. Svårt att fungera. Nära till gråten. Som flera andra i
liknande situation, säger han, har han fått höra från omgivningen och samhälleliga representanter: – Det var ditt val, du får skylla dig själv, det var du som valde att ge dig
ut. Han vill också lyfta fram, som flera föräldrar i studien, att rekryteringen till insats
sker bland för unga personer. Vid 20 års ålder kan ingen veta vad de ger sig in i, de
borde inte få åka, säger han. Lagom vid 30-års åldern tillsammans med äldre som får
ta ansvar och vägleda.
Mamma Pia, ovan, tänkte också långsiktigt på personligt plan för de unga; hur mycket
svårare det kan bli att komma åter till vardagen härhemma när man inte är etablerad
vare sig på bostads- eller arbetsmarknaden.
– Förläggning eller bo hemma? De här ungdomarna får ingen övergång
när de ska hitta tillbaka till sin vardag De har ju inget eget att komma hem
till. De är inte vana att sitta med hyresavin … (mamma Pia)
Föräldrarna tänker både specifikt på det egna barnet och över huvud taget på vem Sverige ska eller bör skicka ut i komplicerade uppdrag och utsätta för krävande situationer
som påverkar både andras liv och hälsa såväl som eget…
– Vår son är en av de lugnaste människor jag känner. Om det är någon
sorts människa som ska åka iväg på den här sortens uppdrag så är det en
sådan människa som inte fattar snabba beslut oöverlagt. det är jobbigt
att han åker, men vi är oerhört stolta att han ställer upp på detta (Mor
och far till ung soldat)
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– ifrågasättande av internationell militär insats

Anhöriga kan vara stödjande men samtidigt också vara ifrågasättande att Sverige över
huvud taget blandar sig i och åtar sig att fullgöra internationella militära insatser. I
detta ifrågasätts hela meningsfullheten i att ge sig iväg och genomföra utlandstjänst.
I detta kan soldaten känna sig missförstådd och/eller sviken. Soldaten/veteranen känner att han eller hon satsar och riskerar sitt liv och sin hälsa tillsammans med sina
kamrater för att fullfölja ett demokratiskt fattat beslut av Sveriges Riksdag men också
för att bidra till fred och en bättre värld. Argumenten emot Sveriges insatser från anhöriga kan leda till långvariga diskussioner och bli känslomässigt tunga för soldaten.
Här soldat Eskils syster:
– Ja, jag tycker att det är jobbigt att det kan hända något och det är jättejobbigt att veta att Eskil kan drabbas av något – det behöver inte vara dig
personligt – er närvaro kan gör att det händer något. Det har varit skitjobbigt att veta. Jag tror inte att militärer kan göra något bra. Jag tror över
huvud taget inte på det sättet att lösa konflikter. Så är jag väl införstådd
med att ingen kommer vara där om inte svensk militär inte är där. Men
det känns inte bättre. Jag har verkligen förstått men vill att någon annan
tagit det tunga jobbet då. Inte någon man själv älskar som men är rädd
för att det ska hända något med. 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 man kunnat stänga av. – Jaja, han är en annan sort. Det är
så sjukt att säga det, men då hade jag kunnat säga att min bror var lite kall
eller passade in bland de människor som står för sådant jag inte står för.
Men så är det ju inte alls. Min bror, det finns ingen varmare person jag
känner ingen mer generös och ansvarstagande person. Han är verkligen
någon som jag kan tänka kunde arbeta i helt andra sammanhang där jag
tror att han hade gjort bättre nytta. Då blir det ändå jobbigare när den
personen gör ngt som man inte riktigt vill att den personen ska göra. Att
han skulle behöva göra det han gör 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.
Förra gången för var det fruktansvärt – då var det skjutningar varje gång
man läste – jag undviker nyheter om platser där han är – jag orkar inte
med det … (Ylva, ung syster till soldat/veteran)
Det är soldaten som behöver stå upp för sitt beslut och hjälpa anhöriga att förstå och
få argument för vad insatserna handlar om och är motiverade av, är rimligt. Inte minst
för att de anhöriga ofta i sin tur ställs inför att förklara vad soldaten gör och varför
Sverige medverkar.

118

– 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 det som
står i tidningarna. De som ställer frågorna, de har ju en hemsk bild av
Afghanistan. Där har det 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 kan agera – en insats för samhället där för att det ska fungera (Pappa)
– Han är 23 år hade vi sagt nej så hade han åkt ändå – känns bättre att
stötta honom då (mamma)
Anhöriga behöver få och hämta mycket information från Försvarsmakten men också
utforska hur den egna soldaten ser på sin egen och förbandets medverkan. Anhöriga
riskerar annars, eller i ännu högre grad, känna sig övergivna – lämnade av soldaten.
För mig personligen var det överraskande många bland de anhöriga som hade en försvarspolitisk annan inställning än ”sin” soldat. Vi har lyssnat på en systers röst ovan.
Här följer en partners röst:
– Det är väl spänningen det är väl ungefär äventyr ja det – jag har väldigt
svårt att svenskar över huvud taget ska vara där. Det blir bara värre ha väldigt svårt att förstå att man kan ha den uppfattningen att man ska hjälpa
till det kan man inte se att man gör – men sen kan jag förstå, särskilt om
man jobbar inom Försvarsmakten och det är ens yrke att man vill så att
säga inte bara torrsimma hela tiden utan man vill ut och skjuta på riktiga
människor och få lite adrenalinkick av det där – det kan jag förstå men
sen så är det väl äventyr och spänning. Om man är soldat så är det väl
själva striden som är det intressanta – sen är det naturligtvis att en av de
grundläggande sakerna inom Försvarsmakten är ju att skapa en kamratanda- det är ju själva grejen för att få folk att göra sådana saker så det
kan man tänka sig att många tycker att det är kul att man kan få den här
extrema kamratandan som man kan få i andra sammanhang också inte
för att göra några jämförelser på annat sätt än just med detta vad som
gäller i kriminella gäng – de bygger också upp den här enorma kamratandan – här är det naturligtvis på ett annat sätt – men den kamratandan är
något att sträva efter. Det är därför jag inte tycker om att hon åker dit. Om
det hade varit något som jag tyckt vara bra om hon försvarar Sverige ifrån
den lede fiende det hade jag tyckt vara ett väldigt nobelt uppdrag men
det här; Varför ska de vara där? – Det blir bara sämre. Som privatperson
och se Försvarsmaktens insatser så undrar jag vad mina skattepengar går
till (Partner, man)
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– Vi deltog ju i den här PREP–kursen och det gav ju för vår del möjligheten att prata med varandra och framför allt lyssna på varandra. Så efter
det så känns det utifrån mig mycket skönare en godare magkänsla så att
säga där jag nu känner att min partner förstår mig på ett annat sätt och
det handlar nog säkert om att jag har pratat på ett annat sätt också. Vi
undvek ju mycket fram till den helgen. Vi ville ha helgerna när jag var på
utbildningen i veckorna, som goda stunder tillsammans. Vi har ju väldigt
gott och vi har inget annars som binder oss. Vi tycker om varandra. Efter
den helgen är det skönare i magen. Jag även kan berätta om stunder som
varit jobbiga i utbildningen – för det kände jag, att det ville jag inte bjuda
på tidigare. Det blev ju ett argument mot utbildningen. Han skulle sagt:
– Avbryt och kom hem till mig. För mig är ju detta också en resa. Att göra
hela utbildningen och hela den här insatsen, att visa för mig själv att jag
klarar av det. Jag kom ju in i ett helt annat sammanhang både organisatoriskt och i en grupp människor som måste kunna fungera ihop och med
– en utmaning i sig. (Soldat, kvinna)
Det kan såväl vara svårt att förstå vad det är som kan dra deras anhörige ifrån dem och
hur han eller hon kan göra så här emot sina nära och kära. Responsen som växer fram
är olika vilket belyses i rapport 2. Kommunikationen mellan partners kan förbättras genom träning och kunskap om vad de behöver tänka på. I de s.k. PREP-kurserna (Prevention and Relationship Enhancement Program) kan par läras sig färdigheter, principer
och tekniker utvecklade inom kognitiv beteendeterapi och kommunikationsorienterat
arbete med par. Dessa erbjuds till paren av Försvarsmakten genom Svenska Soldathemsförbundet, se mer om detta i Rapport IV.
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KAP 8. BESLUTET – HUR VIKTIGT ÄR ATT DE
HEMMAVARANDE ANHÖRIGA ÄR INVOLVERADE I
BESLUTET?
Veteraner berättar om hur det var när de var unga soldater och gav sig iväg på missioner utan att knappt bry sig att informera föräldrarna och i vilket fall som helst inte
haft en tanke på att tillfråga eller förbereda vare sig föräldrar eller syskon om vad som
var på väg att ske och också hände. Frågan är om senare generationer yngre soldater
förhållit sig annorlunda. Ovan har givits exempel på både de som involverar och de
som inte gjort det. Berättelserna i studien pekar i båda riktningarna. Att inte göra så
stor affär av att man ska iväg på mission är typiskt i respons i den familjetyp som jag
kallat ”den militära familjen” som vi ska lära känna närmare i rapport II. Det verkar
också vara så att soldater bedömer att de det inte är värt att berätta för mycket för de
anhöriga eller påminna anhöriga om att det är något särskilt på gång när soldaten åker
på utlandsmission. Eftersom det ändå, med tanke på all utbildning och träning, utrustning och anhörigträffar inkl. på Livgardet, verkar det ändå vara något särskilt, något
som gör skillnad som gör skillnad, på gång. När soldaten då inte pratar om vad som är
på gång ökar oroskänslan hos anhöriga liksom det kan göra det om Försvarsmakten
och soldaten verkar alldeles särskilt mycket informera och söka säkra att de anhöriga
ska känna sig trygga med situationen (se exempel nedan). Gör mycket liksom för lite
kan få motsatt effekt än det var tänkt, att det triggar igång mer oro…
– När han hade bestämt att han skulle iväg så sa han det. Det var någon
anhörigdag i Stockholm. Då åkte jag nattbuss upp och flög hem. Det var
en tuff resa. Då fråga jag om han skulle iväg. Då sa han att det var överkurs. Men sen när jag sa att det var Ok, så blev han glad. Det var väldigt
intressant att se det hela.
Sen åkte han bara. Sa bara: – Hejdå, nu åker jag.
Detta bekräftas av sonen Jarl när han är med andra gånger vi träffas. Så säger modern:
– Första när han bara sa ”hejdå nu åker jag” lät det som att han bara åkte
på semester. Men denna gång, när såg han till att träffa alla syskonbarnen, mormor, pappa och mig. Och ett syskonbarn som inte kunde vara
med första gången träffade han extra. Då blev jag mycket mer orolig för
han gjorde så stor affär av att han skulle åka iväg.
– Det var lite det, det att göra en stor affär av det, jag anade att de anhöriga skulle bli oroliga. Första gången var utbildningen mer krävande. Jag
hade inte tid att tänka efter i samma omfattning. Men när jag skulle åka
iväg andra gången… Jag hade träffat mina föräldrar alldeles för lite och
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mins släktingar. Och jag träffar dom och kommer träffa dem mycket mindre när jag är utomlands. Och min tjej vill att jag ska flytta med henne till
Östergötland men det finns inte. När man har varit iväg på två missioner
så känns det som man är skyldig släkten lite tid.
De yngre soldaterna kan fortfarande ta lätt på att involvera föräldrar och andra anhöriga i beslutet om missionsdeltagande, men det finns också exempel på dem som
övervägt och fundera i dialog med sina närmaste. En mamma berättar och liksom
ovan är det en kvinna som är soldaten som involverar familjen:
– Hon berättade. Hon hade var på GMU och sen var det första julen.
Då hade hon fått förfrågan att åka – jag tror att hon var väldigt chockad.
Hon sa själv att hon var omtumlad – för de hade bara valt fyra stycken
av många. När hon berättade lät det som om hon inte visste vad hon
ville – det lät ju spännande. Jag tror hon kom hem och berättade för oss.
Så fick hon någon vecka att fundera och sen skulle hon lämna besked
till dem om hon ville eller så. Jag vet att jag började gråta – ja, det kan
vara farligt. Men sen så, jag sa ju till henne att jag vill ju inte att du ska
åka men det får du själv bestämma. Jag ville ändå stötta henne i det. Jag
trodde att det skulle åka – hon sa att hon ville prova på så mycket som
möjligt. Förälder, kvinna)
I övre tonåren och en bit in på de 20, är ungdomarna fortfarande i en frigörelseprocess
särskilt eftersom i Sverige många av dem bor kvar hemma hos sina föräldrar av olika
skäl, inte minst att det är brist på hyresbostäder och för dyrt att köpa bostadsrätt.
Deltagandet i den militära insatsen kan ge den extra slant som behövs för att köpa
sig en egen bostad dels genom den högre ersättningen vid utlandstjänstgöring dels
eftersom soldaten har få egna utgifter under utlandstjänstgöringen. Efter den första
missionen verkar unga soldater kunna välja att inte flytta tillbaka till föräldrahemmet
igen utan skaffa egen bostad:
– Min och min frus roll har förändrats. Han har flyttat hemifrån, skaffat
lägenhet och såna saker. Jag tror, du får rätta mig om jag har fel [till hustrun], att vi tagit rollen att vi är beredda att stötta när det är något; att
han kommer hem på helgerna och lämnar tvätten till oss [skrattar]. Det
är en viktig process för oss. När han slutar lämna tvätten också då får vi
hitta på något annat. Han är ju knappt hemma. Som nu när han var hemma några veckor så att tog vi steget att vara jobbiga föräldrar och ringer,
kommer och våldgästar. Men allt handlar ju om att vi är supportergrupp
precis som i relation till vår dotter som pluggar i Lund och pendlar där
fram och tillbaka. Där går vi också in. (Pappa och mamma till ung soldat)
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Det finns också exempel på föräldrar som stödjer barnens frigörelse på ett mer överraskande sätt; om inte ungdomen själva flyttar hemifrån ser föräldrarna till att under
missionen själv flytta till mindre lägenhet. Soldaten är naturligtvis välkommen hem
men har inte längre ett eget rum att flytta tillbaka till. De som har skaffat sig egen lägenhet bland de unga soldaterna, kan samtidigt erfara en stor omställning i att komma
hem till en tom egen lägenhet:
– När jag precis kom hem var jag arbetslös och bodde i en etta i min
hemstad så det blev också lite kontraster. Jag hade bott så länge först var
det värnplikten 1 år sen var jag anställd på Eksjö 1 år och 1 år emellan utbildning tills jag gjorde Afghanistan. I de 4 åren hade jag bott tillsammans
med människor på logement alltså under hela 4 år. (Ung utlandsveteran)
Från att i månader levt nära andra människor med mycket små möjligheter till eget
utrymme, kan omställningen bli överväldigande. Soldater berättar hur de första tiden
inkapslat sig för att komma ut och kunna umgås normalt:
– Nu har han varit hemma ett halvår – han har satt sina rutiner och när
man har varit ner i Afghanistan så är man i en bubbla – när man kommer
hem så är man fortfarande i den bubblan och fastän hemma är hemma
så hör man inte till hemma – för jag har inte varit där på så länge så jag är
ingen del av det på det sättet som man var innan man åkte – det känns
lite, jag gjorde det, som främling hemma hos sig själv. (Utlandsveteran)
De som då kan vara närmast att vända sig till är föräldrar om dessa finns i närheten.
Vänner och kamrater finns förhoppningsvis kvar men såväl unga som äldre utlandsveteraner beskriver att dessa har föga intresse av att ta del av utlandsveteranens erfarenheter och funderingar kopplade till insatsen och återvändandet hem. De tröttar fort att
lyssna och utlandsveteranen drar sig tillbaka.

”Att få insats på köpet” vid nyförälskelse

Nya partners i nya relationer kan tvingas förlika sig med tanken att den man förälskat
sig i är på väg till internationell militär insats och kommer var borta ett halvår i krigszoner. Detta ingår i paketet – detta är jag. Soldaten är redan inriktad på att lämna sin nya
kärlek för en annan kärlek – Försvarsmakten och missionen. Nykär och utan vetskap
om vad det kommer innebära har den nyinvigde flick- eller pojkvännen inte stora, om
några alls, chanser att protestera eller argumentera mot missionsdeltagandet. Det har
också känts så långt bort, då avlägset i tid så tanken kan ha varit det ordnar sig – han/
hon kanske ångrar sig. Men så plötsligt är det dags:
– Jag visste ju att han ville åka det hade han sagt tidigare men just då när
han kom hem och sa att han hade bestämt sig, att han skulle åka, att det
inte var något som vi skulle diskutera eller prat om – det gjorde det lite
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jobbigare. Det kändes som att detta hade vi väl ändå kunnat prata om.
Vi hade kommit fram till samma sak eftersom han alltid har sagt att han
ville åka. Nu kändes det inte direkt som man blev delaktig (Karin, ung
student – ledde till separation)
Det händer också att soldaten blir tveksam över sitt beslut. Soldaten kan fundera på
att lämna återbud antingen för en annan gång eller helt hoppa av det militära. En kompromiss kan bli att överenskomma om att detta blir den sista missionen för soldatens
del. Samtidigt som soldaten kan säga:
– Men det är detta jag kan – jag kan ju inget annat…
Flera har uppriktigt varit beredda att hoppa av. Det kan bli det som gör att den hemmavarande ändå uttrycker medgivande, att soldaten kan och ska fullfölja. Den hemmavarande partnern känner att detta inte är möjligt att begära av den andra, göra mot
en person som man är känslomässigt involverad i; han/hon måste få leva sitt liv och
göra det han/hon vill och planerat.
Hon backade sen helhjärtat upp hans insatsdeltagande och han ringde hem mer eller
mindre varje dag från insatsområdet. De hemmavarande anhöriga märkte att på slutet hade soldaten fått nog av den militära tillvaron. Efter hemkomsten satsade han på
annan yrkesinriktning.

Förhandling - överenskommelse

Också i andra par känner den icke-militära partnern att partnern så gärna vill göra missionen att även om den som blir hemma egentligen inte vill att den andre försvinner
för som blir det närmaste ett år (inklusive förberedelserna och utbildningen i Sverige)
så ställer sig inte den hemmavarande i vägen för detta. En del säger
– Han skulle aldrig hindra mig i det jag vill göra…
Det kan komma tider när jag kan vilja göra något för egen del. Andra förhandlar till sig
uppgörelser som skapar tillräckligt med fördelar och/eller kompensation så att det
känns acceptabelt med missionsdeltagandet. Dessa utvägar talar för att soldaten som
mycket som möjligt, även om det kan kännas krävande, besvärligt och ta tid, helt enkelt omständligt, så kan det löna sig, både på kort och lång sikt, att involvera varandra
i avgörande beslut som att bestämma sig för att delta i internationell militär insats i
krigs- och terrorzoner. Soldaten bävar kanske för konsekvenserna, känner sig och är
kanske inte heller tillräckligt förberedd för att ta argumentationen och responserna
därhemma. Särskilt om det är soldatens första mission kan det vara svårt att veta vad
missionen egentligen innebär både för soldaten och dennes anhöriga.

124

Förslag till stöd för att samtala med sina anhöriga

Ett viktigt inslag i soldaters utbildning och förberedelser inför insatsdeltagande, liksom
i befäls arbete, borde vara att regelbundet utforska hur det går för soldaten i relation
till de anhöriga med fokus på information och överenskommelser. Om soldaten behöver stöd ska sådant erbjudas t.ex. i form av parsamtal eller samtalsledare vid nätverksträff. Det är mycket som annars lämnas till soldaten att ensam hantera på hemmaplan.
Har de anhöriga mött soldatens arbetskamrater och befäl, kanske fått lära känna både
dem och deras anhöriga, verkar tilliten till dessa och deras kompetens öka. Detta verka
underlätta för hemmavarande anhöriga att anförtro sin soldat till det militära systemet, stödja soldatens beslut och deltagande i insatsen, liksom hantera de konsekvenser som insatsdeltagandet kan ha på kort och lång sikt på soldaten och deras familj.

Soldatens föräldrar

Föräldrar, oavsett om de blivit involverad eller inte, verkar dock förlika sig med tanken
på att sonen eller dottern bestämt sig för att ge sig iväg – även om de i de allra flesta
fall helst hade sett att barnet stannat hemma. Föräldrar kan vara mycket oroliga och
ledsna men vill helst inte visa detta för soldaten:
– Så hörde jag. Det var inte så att hon sa till: mamma jag ska åka i november.
Utan jag hörde när vi var på besök hos någon på sommaren att P7 ska ha
en styrka. Jag åker nog med. Gud, så spännande sa alla men, jag tänkte:
– Det är vår enda dotter.
Men så kan jag säga att vi pratade igen. Jättemycket. Långa samtal. Rädslan. Man har skyddat dom i 20 år från alla faror. Vi har visserligen varit ute
och rest mycket. Vi har rest över hela världen – vi har stor kunskap om
hur världen är sammansatt. Man kan komma till fel ställen. Till folk som
inte vill en så väl. Så får man de där känslorna som man bar i kontakt med
när man föder barn. Den här outsägliga glädjen och den där panikångesten. Jättestolt. Jättebra. Jag gick igenom hela registret. Jag ville ju tala om
allt med henne. Jag var verkligen på gränsen. Det här hade jag inte räknat
med. Min man är ju gammal stridpilot. Vi pratade; Vad sa hans småländska mamma när han flög draken över norrländska vidderna? Hur mådde
hon? Det var ingen som frågade? Jo, hon var ju skräckslagen. Och då var
det ju mycket på 60-talet. Det var ju verkligen så att alla inte kom hem.
Hans inställning är att vi har hellre henne där i den trygga miljön som det
svenska förbandet innebär. Man känner trygghet för organisationen när
hon väl var där nere. Om det värsta skulle inträffa vilket Gud förbjude, så
vet vi att det är en hel apparat som hjälper till. (Mor Olga)
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Soldaterna har en uppfattning om föräldrarnas inställning även om de ibland uttrycker
viss förvåning över vem av föräldrarna som är mest oroliga:
– Pappa var nog mest orolig. Mamma såg nog att det skulle ge mer erfarenhet nya perspektiv, att det skulle vara en lärdom liksom. Men pappa
var orolig. Det var han också hemma under min uppväxt. Mamma har
alltid haft tanken att ”Händer det så händer det, man lär sig alltid nått på
vägen”. Möjligen var hon orolig hon också men visade det inte eller så
var hon medveten om att hon inte skulle visa det öppet för mig, för det
skulle bli jobbigt. Hon inte ville kanske inte 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 om riskerna och så, men jag
var väl medveten om dessa ändå (Ludvig, ung veteran)
Ibland är det en svärförälder och mor- eller farföräldrar som står för den stora oron
men de kan också vara så att de visar stort engagemang och vill följa med i utvecklingen, få så mycket information som möjligt, men också visa sitt stöd och bry sig om.
– Han tycker det är väldigt roligt att barnbarnet också har blivit militär,
vill gärna ha bilder på bilarna de ska åka i och så upprepar han: ”hon är
inte dålig hon”, ”hon är inte dålig hon”.

Soldatens syskon

Syskon till soldat blir sällan konsulterade i soldatens beslut även om dessa kan känna
sig väldigt berörda av att systern brodern ger sig iväg. ’
Soldaterna tänker inte alltid på hur syskon kan ta vid sig:
– Mamma var mest ledsen. Pappa hade förväntat sig det, tror jag, han var
beredd på det. Mina bröder tror jag inte brydde sig så mycket – inte vad
jag vet i alla fall. (Erfaren utlandsveteran)
Det är med blandade känslor som storasyskon föreställer sig lillasyster och lillebror i
stridande aktiviteter långt, långt bort:
– Klart man inte vill att hon skulle åka, men klart att vi sa; - Du ska gör
det, vi är härhemma, vi väntar på dig. Vi såg ju att hon ville. Klart att vi
inte vill att vår lillasyster ska åka ”det var inte bara att något skulle hända
henne, hon kunde behöva skjuta ngn – hur skulle hon må när hon kommer hem? Men hon har inte skjutit någon.
Det var mycket sånt (Syster, 25 år, med lillasyster som soldat)
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Ny i varandras nätverk

De mer nya flick- och pojkvännerna är kanske ännu inte helt etablerade inom soldatens
släktnätverk utan mer hans eller hennes kamratgäng. Kontakter med båda nätverken
bygger ofta på att soldaten själv deltar och kan komma in vid leave men kanske inte
så naturligt annars. Kan både leda till besvikelser och isolering särskilt om den hemmavarande flyttat till soldatens jobb- eller hemtrakter och befinner sig långt från eget
nätverk. De senare har kanske mindre förståelse för och kunnande i vad det innebär
att arbeta som soldat och delta i mission och kan vara ifrågasättande hur denne har
kunnat ge sig iväg och lämnat den hemmavarande ensam.
Oftast handlar att det är en man som ger sig iväg och en kvinna som lämnas hemma.
Har de barn så är barnen små och kan innebära ytterligare risk för isolering om fungerande nätverk inte finns i närheten. Å andra sidan öppnar barnet upp till naturliga och
viktiga kontakter och umgänge i bådas släktnätverk utan att soldaten behöver vara
närvarande rent fysiskt.

Etablerade par

När det gäller mer etablerade relationer, sambo, särbo och gifta partner så varierar
hur mycket de involverats i besluten. Några har direkt uppmanat sin partner att ge sig
iväg på mission och kanske senare insett att tilltaget inte var den bästa idéen – då var
det försent. Kändes som ett bra tillfälle eller skede i deras familj- eller arbetsliv. Barn
planeras efter missionen eller under missionen eller så att barnet kommer vara spädbarn under mission:
– När är det lämpligt och är det det över huvud taget? Alltså, som de
har resonerat är att det är bättre att han åker nu för då kommer hon inte
komma ihåg det men är det bättre när hon nu inte får någon relation till
sin pappa – hon kommer ha glömt av honom till han kommer hem – det
måste vara jättejobbigt för honom att få det så. Samtidigt är det bättre
att åka när de är 3-4 år? Det har jag också erfarenhet från där barnet har
liksom stött bort sin pappa, vill inte prata om pappa – vill inte prata med
pappa i telefon och det är ju också hemskt, att få med pappa i vardagen
fastän han inte är hemma eller mamma eller vem det nu är. Intressant
hur det kan bli och det beror ju också i vilken fas barnen är i utvecklingen
(Erfaren partner, kvinna)
Det kan också kännas som en gemensam angelägenhet att genomföra insats(er). Inte
minst i familjer där båda eller flera vuxna arbetar inom det militära. Där blir det mer
en logistisk fråga eller problem att få ihop arbetsscheman och vem är hemma när och
tar hand om barn, husdjur eller vad det kan vara frågan om. Att insatsplaneringen blir
en gemensam angelägenhet behöver inte alltid handla om att samtliga vuxna är inom
det militära.
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Andra anhöriga har precis som de yngre, se ovan, mer eller mindre fått acceptera den
anhöriges yrkesval och intresse för det militära, fått inse att Försvarsmakten är och
förblir en del förhållandet/äktenskapet/relationen på gott och ont.
– Alltså jag har lärt mig senaste året, att jag inte är gift med Adam, jo
halva jag är gift med Adam, andra halvan är gift med försvarsmakten. Och
det brukar jag säga på skämt men jag är nog ändå allvarlig för mycket av
vårat liv går ju ut på att få ihop det tillsammans med Försvarsmakten: alla
övningar, alla resor och sånt det är ju egentligen så att vi anpassar vårt liv
efter Adams jobb och det är ju Försvarsmakten – jag brukar säga så för att
få folk att förstå lite hur det blir – det var inget jag valde när jag gift mig
med honom även om jag visste att han var officer så visste jag inte att det
skulle bli så här – just nu. (Erfaren partner, kvinna)
Försvarsmakten, yrkesvalet och regelbunden frånvaro från hemmet kan påverka såväl
familjeplanering som de inblandades livsplanering i smått och stort:
Hemmavarande partner (kvinna): – Om du inte åkt hade vi nog inte skaffat barn nu men om du inte åkt hade vi kanske skaffat om 1 år nu blir det
kanske 2 år liksom – det puttats fram
Soldat (man): … eller om 1,5 i alla fall.
Par som när jag träffar dem tre år senare så finns där en liten son i familjen. De har flyttat till ett eget hus, renoverar och verkar trivas med livet.

Utvecklingen av responser

I slutänden ställer sig de flesta anhöriga sig bakom sin anhöriges beslut och stöttar
honom eller henne liksom dennes ev. partner och varandra i genomförandet av missionen. Men det finns också dem som med oförtröttlig ilska, förtvivlan och sorg hör
och ser sin närmaste anhörig välja att åka iväg bort från sina barn och sin livskamrat.
Frågan är om reaktionen kunde varit någon annan med ett annat sätt att fatta beslutet
och genomföra insatsen.
– Hon sa att hon hade fått möjligheten att åka på insats. Det var inte bestämt. Hon ville höra min åsikt och min storebrors åsikt och sin pojkväns
åsikt. Det var väl jag som var mest positiv. Mest accepterande, min storebror si så där men hennes pojkvän han var när att: Om du åker så gör vi
slut. Och det som sårade mig mest var min mammas pojkväns reaktion.
Han kunde inte resonera om det
Han kunde inte förstå varför hon ville åka. Han kunde bara tänka; hon
ska vara borta 6 månader. Jag själv tänkte, du vill uppleva nya saker, göra
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en insats, åk så mycket som du vill. Varför ska man inte åka när man har
möjlighet till det? (Ung dotter)

Delaktighet underlättar och förbättrar samspelet

Forskning ger stöd för att ju större delaktighet desto bättre för den som blir delaktig
(Olsson 2008). Rätten till medbestämmande på våra arbetsplatser bygger på samma
idé att om vi bjuds in till att få information och blir lyssnade på, och våra synpunkter
och förslag kommer i beaktande, så känner vi oss del av beslut och mer solidariska till
fattade beslut i verkställandet även om de inte alltid helt och fullt går vår egen linje.
När det gäller barns delaktighet ger barnkonventionen, som Sverige och de flesta länder i världen har ratificerat (dock inte USA), stöd till att barn har rätt att bli tillfrågade
och få information i frågor som gäller dem själva.
Vid analys av studies material avslöjar mönstret att det både kan handla om att var
involverad i och förstå soldatens beslut och perspektiv OCH också om och hur soldaten söker sig sätta sig in i, förstå och delta i hur det blir därhemma för de anhöriga.
Känner de som blir hemma sig sedda och förstådda i hur det blir eller kan bli på hemmafronten? Lyssnar soldaten på de farhågor, invändningar och problem som skissa
upp? Känns det som om soldaten tar dem på allvar och hjälper till med att utveckla
lösningar? Eller lämnar soldaten över till de hemmavid att klara sig bäst de vill? Vad
kan soldaten beakta, ta hänsyn till, förebygga och bistå med i förväg, under tiden och
efteråt? När allt verkar vara frid och fröjd – hur tolkar soldaten detta?
Bland de deltagande familjer i studien var det få (n=3) av de familjer som blivit involverade i soldatens beslut (n=37) som fortsättningsvis bland familjemedlemmarna
hade som huvudsaklig orientering, att de ogillade att soldaten deltog i internationella
militära insatser. Bland dem som inte involverats (n=22) var det få (n=7) som ogillade
deltagandet. De flesta accepterade efterhand att insatsdeltagande skulle ske och genomfördes men det fanns också exempel på det motsatta. Flera (n=15) uttryckte från
början till slut positiv inställning som huvudinriktning i familjen. De som allra mest
blivit ”tagna på sängen” var de (n=11) som i tider av nyförälskelse fått veta at den de
förälskat sig i var soldat och på väg till mission
Oavsett tidigare inställning så handlar vad som utvecklas i samspelet om hur och att
soldaten och de berörda anhöriga kommunicerar med varandra, samtalar, lyssnar, ställer frågor och utforskar varandras och andras perspektiv;
– Jag minns när han sökte till Kosovo då berättade han inte det för mig
först. Det var en helg när han var hemma på ledighet, en vanlig helg, så
hade han gått upp lite tidigare än mig och när jag kom upp så satt han vid
datorn och jag frågade vad han gjorde och då sa han att han höll på att
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ansöka om att åka till Kosovo då och då blev det liksom lite så där: OK?!
[himlar med ögonen]. Då sa han: jag hade inte tänkt säga någonting till
dig [skrattar] och då blev jag lite irriterad på honom [rycker på axlarna]:
Det hade väl varit uppenbart om du försvann ett halvår?
Men då var det att han hört från sina äldre kollegor att många av deras
flickvänner hade blivit väldigt förbannade och arga och ledsna så han
ville väl bespara mig och oss detta. Och många blir väldigt besvikna har
jag förstått genom mitt jobb. Det är inte det roligaste att höra att jag kommer lämna dig ett halvår för att åka till där det är krig. Anledningen till
att det funkat så bra mellan oss och att det hållit alla de här 6 åren det är
att han har varit borta nästan hela tiden – vi har i stort sett haft distansförhållande hela tiden. Det var lite när han pluggade i närheten och nu
när han kom hem som vi egentligen bott ihop på riktigt och inte bara på
helgerna. Det är väl att jag har ett eget intresse i det också. Jag skulle lätt
kunna tänka mig att åka iväg själv. Jag förstår utmaningen att utmana sig
själv just det så fysiska jobb som de har och så det är något som jag själv
skulle kunna tänka mig därför stöttar jag honom i stället.
Man ser på anhörigträffar, när det är regementets dag och – när han får
göra det som är hans jobb – då lever han upp. Jag ser hur bra han mår av
att göra det. Då kan jag inte hindra honom – speciellt som jag själv skulle
kunna tänka sig att göra det. Då kan jag liksom inte tänka mig att jag
skulle säga att han inte får åka. (Ung erfaren partner, kvinna)

130

KAP 9. SOLDATERNAS MOTIVATION OCH
INVOLVERING AV ANHÖRIGA. KOMMENTARER,
REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG
– Jag kan alltid berätta efter vad vi har gjort men är det att så att vi fått
reda på att vi ska ut på en operation då säger jag inget. Jag säger kanske
att jag blir borta några dar – jag hör av mig när jag kommer tillbaka. Då
vet du som anhörig härhemma: så länge du inte hör något så är allting
bra – det vet de om (soldat, man)
Det är slutet i ovanstående uttalande från ung skyttesoldat som anhöriga förlitar sig
på. De kommer vara de första som får veta om något hänt deras soldat – som får beskedet. Så länge inget hörs så är allt bra. Både barn och vuxna klamrar sig fast i mantrat
”så länge ingen ringt… ”.
Liknande barnens strategier om att söka tänka bort att föräldern är iväg, att låtsas som
allt är som vanligt, söker de vuxna styra sina tankar om vad det kan innebära att en
nära anhörig deltar i internationell militär insats. De talar om att det inte är så farligt i
insatsområdet, särskilt inte om soldaten har andra arbetsuppgifter än skyttesoldatens
och om uppgifterna kan utföras i trygghet inom campen. Svenskarna är välsedda och
numera välutrustade, säger de anhöriga. Det senare har inte alltid varit fallit. Kan också handla om att insatsens inriktning förändrats men svenskarna verkar inte i områden
där det är som värst. De har mer fredsbevarande uppgifter – i alla fall är det vad sägs
härhemma i Sverige, berättar de anhöriga.
Det finns många argument som tjänar till att tona ner soldaternas utsatthet inklusive
för att skapa acceptans och förståelse för såväl Sveriges deltagande som den enskilda
soldatens. ”Det ingår i jobbet”, förklarar soldaterna för sina anhöriga. Soldaterna säger: – Du förstår väl att vi inte bara kan träna inför en match? Vi vill och behöver spela
den också.
Liksom barnen, vars strategier domineras av att de tänker bort att föräldern är iväg,
söker de vuxna styra sina tankar. Barnen söker tänka på annat. De låtsas att allt är som
vanligt därhemma när det är i skolan och förskolan. Barnen vill därför inte gärna bli
påminda med frågor av kamrater och andra om förälderns mission. Då spricker tankebubblan. Dessutom, det kan bli påfrestande frågor: – Har din pappa vapen? Har han
dödat någon?
De hemmavarande vuxna är vana vid att få frågor om soldatens deltagande. Partner
och föräldrar till soldater berätta att de får frågor om:
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– Hur kunde du tillåta detta?
De förutsätts ha kunnat påverka och ha varit involverade i beslutet. Föräldrar svarar
något om att ”–Han/hon är vuxen nu och bestämmer själv” vilket överensstämmer
med deltagande soldaters berättelser om hur de förhåller sig till sina föräldrar.
När det gäller soldatens syskon kan det skilja sig mycket i hur nära syskonen står varandra och om de blir involverade i varandras beslut. Syskon kan ha bjudits in till samråd.
Deras responser till systern eller brodern som funderar på att ge sig iväg, verkar till slut
bli, oavsett vad de tycker om att syskonet ska delta i internationella militära insatser
eller inte: ”– Det är upp till dig. Vi vill naturligtvis ha dig hemma. Men vi stöttar dig i
ditt beslut oavsett vad du än beslutar dig om”. Detta är vanligtvis också soldaternas
föräldrars svar. De uttrycker också stor stolthet över vad sonen eller dotter dristar sig
att göra.
Bland de hemmavarande visar och uttrycker partners kärlek, solidaritet och generositet i förhållande till sina militära partners. De hemmavarande partnerna verkar vilja
medverka till, om än ibland motvilligt, att åstadkomma att den person som de älskar
ska få vara med om det hen längtar efter, behöver och är bäst på, även om det innebär
förändringar för egen del inklusive uppoffringar och merarbete. Dessa konsekvenser
söker vanligtvis partners lindra för varandra och/eller för den hemmavarande om de
blir varse om vad som kan behövas och kan krävas. För detta krävs att kunna genomföra samtal, både partners emellan och med andra berörda som barn, syskon och
föräldrar, där deltagarna får berätta om det som ligger dem närmast om hjärtat. Det
kan bli svårt att uttrycka vad man känner och funderar över särskilt som det inte ens
så att man formulerat det ännu i sin egen inre dialog. Om vare sig soldat eller hemmavarande anhöriga tidigare varit med om något liknande, kan behövas berättelser från
erfarna, råd och fantasi och framför allt en öppenhet för vad man kan föreställa sig
kommer ske eller hur det är att vara på den ena eller den andra platsen; missionsområdet respektive hemmavid. Alla kan behöva hjälp och stöd i att formulera sig, bli tålmodigt lyssnande till och visat intresse genom försiktiga frågor. Viktigt att de berörda
får möjlighet till att göra sina röster hörda, också barn. Därmed inte sagt att den egna
viljan alltid kan beaktas men det gör skillnad att känna sig respekterad genom att ha få
uttrycka sig och märka att ens funderingar och synpunkter tas emot och beaktas om
än inte så att det ledde till önskad förändring – i alla fall inte omedelbart.
Besluten om deltagande i mission fattas ytterst av soldaten själv med mer eller mindre
involvering av resten av familjen. Soldaten har flera skäl till att vilja delta i internationell militär insats även när det blir uppenbart att det går ut över familjelivet och relationen till partner. Utlandstjänstgöringen är en inskriven arbetsskyldighet som anställd
vid försvarsmakten men oftast finns ett förhandlingsutrymme för när den anställde
ska åka. Periodvis har många av de anställda behövt hålla sig redo att åka iväg för att
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Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden. Under andra perioder är det få av de anställda som efterfrågas. Då finns större möjligheter för arbetsgivaren, Försvarsmakten,
att ta hänsyn till individuella önskemål hos den anställde. Vissa specialister är mer efterfrågade än andra varvid förhandlingsutrymmet minskar eller är obefintligt. De kan
behöva åka iväg i många, om än i vissa fall, kortare rotationer.
Just specialiseringen kan samtidigt vara det som gör yrket inom det militära systemet
attraktivt. Här kan erbjudas unika tillfällen till att få vara med i utveckling av och användning av högteknologisk utrustning och annan materiel. I soldaternas berättelser
finns såväl skildringar av spännande, utmanande arbetsuppgifter och perioder under
hög stress och press som tålamodsprövande väntan, långtråkig och enahanda tillvaro
och uppgifter. De lokala förutsättningarna, klimat, utrustning, fordon, samarbetspartners och befolkning kan vara påfrestande samtidigt som tillvaron är inramad av vackra
vyer och annorlunda landskap än vad soldaten annars är van vid.
Insatsdeltagande blir ett sätt att komma ut och se världen och möta andra kulturer. Det
blir till något av ett äventyr, ett avbrott i vardagsarbetet hemma på regementet eller
när det gäller direktrekryterade och visstidsanställda, omväxling från det civila arbete
som annars vardagen är fylld av. Detta är inte för alla på hemmaplan givet att kunna
göra. Resten av familjen kan med viss förvåning eller undran, stå inför att en familjemedlem bestämmer sig för att ta ledigt från sitt ordinarie arbete, för att ge sig ut på
en militär operation. När soldaten är reguljärt anställd inom det militära så ”ingår det i
jobbet” att ställa sig till förfogande för utlandstjänstgöring men när man väljer på eget
initiativ att söka utlandstjänst, vad handlar det då om?
Sjutton av de deltagande soldater och utlandsveteraner i studien har erfarenhet av
att vara direktrekryterad för en speciell insats, enskilt eller i trupp. Av de dessa har
tio genomfört enskild insats där det vanligtvis handlar om att en erfaren officer sänds
ut på egen hand utan stöd av trupp eller campförläggning. I flera (fyra familjer som
varit ute på sammanlagt sju tillfällen) av dessa har officeraren haft med sig sin familj.
Gemensamt har de genomfört s.k. familjemission. Numera är dessa möjligheter minimerade men sägs vara mycket eftertraktade möjligheter för att komma ut i världen
tillsammans.
Erik Hedlund vid Försvarshögskolan undersökte motivet för svenska soldater 2006 i
Liberia och Kosovo. Sedan dess har både rekryteringen till utlandstjänst förändrats
och uppgiften som fredsbevarande soldaten förändrats till en mer stridande soldat –
stridande för freden. Från att intresserade personer tidigare ansökte till missioner har
deltagandet blivit en arbetsskyldighet för anställda inom Försvarsmakten. Hedlunds
resultat nedan kan kännas igen i denna studie i motivationen hos soldater som blivit
direktrekryterade till insats och annars arbetar hos annan civil arbetsgivare. För dem
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blir missionsdeltagandet ett avbrott i vardagen, en chans pröva sin egen förmåga, utveckla kompetens under annorlunda förhållanden också i samarbete tillsammans med
tränade och välutrustade team som de är utvalda till. Dessa kan jämföras med följande
motiv, i fallande skala, som Hedlund fann (Hedlund, 2011b):
1. Äventyr
2. Möta nya människor och kulturer
3. Egenutveckling som människa
4. Resa till exotiska sammanhang
5. Utsätta sig själv för prövning
6. Tjäna pengar
7. Användbar merit för framtida karriär
8. Kamratskap
9. Altruism
De äldre i studien deltagande soldaterna och utlandsveteranerna var med på den tiden
när soldaterna sökte till dåvarande utlandsstyrka och/eller till särskilda insatser. Här
finns de utlandsveteraner som beskriver hur de gång på gång sökt sig ut och varför det
varit viktigt för dem att komma iväg igen. Det som kommit att kallas missionsgiftet eller
att ”missionstarmen suger” beskrivs av dem som längtan efter vad jag sammanfattat
med koppling till teorin om KASAM, längtan och behovet av att känna sig behövd och
eftertraktad, känna igen sig i sammanhanget, i rutiner och ordning, kunna förutsäga
vad som förväntas av en, känna sig omhändertagen med utrustning, mat, kläder och
service för att kunna koncentrera sig på uppgiften. Veteraner talar om att det känns
igen i kroppen så fort uniformen kommer på, att de då tycker sig kunna fungera på ett
helt annat sätt än annars. Motivationen att åka iväg kan både sägas handla om yttre
och inre incitament. De samhälleliga kraven, inom arbetsliv och i det egna nätverket
kan kännas alltför krävande och komplext för att utlandsveteranen ska finna sig till
rätta och trivas. Minnena och berättelserna från tidigare missioner upplever utlandsveteranerna att inga andra än andra veteraner verkar respektera och bry sig. Här finns
risk för att känsla av utanförskap och ensamhet som kan ta över. Gemenskap, respekt
och erkännande kan verka som om det finns inom räckhåll om och när veteranen har
kapacitet till att åka iväg igen. Frågan blir hur det blir om så inte är fallet. Kan missionsgiftet, suget i missionstarmen, ”botas” på annat sätt? Detta senare, blir att betrakta
missionsgiftet och missionstarmens sug, som om det var ett individuellt problem. Som
det var en diagnos av individens mående som bildar kroppsligt och psykologiskt incitament, ett inre incitament (se nedan), hos den enskilde soldaten att söka sig ut igen
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och igen. Snarare skulle det kunna ses som ett yttre incitament, att det handlar hur det
militära systemet fungerar och förhåller sig till sina medlemmar (jfr Newsome nedan).
I amerikansk militärforskning delas motivation vanligen upp i inneboende/inre (intrinsic) och yttre (extrinsic) motivation (Newsome, 2003). Inre är de motiv som civilisten
tar med sig in i det militära systemet som genetiska, kulturella och sociala förutsättningar. Yttre är dem som utvecklas från det militära genom socialisation och träning till
andra former som det militära systemet innebär och är avhängigt av. Den sammanhållning som utvecklas inom det militära är exempel på yttre även om det ofta behandlas
som om det vore en inre motivation (Ibid). Utveckling och känsla av tillhörighet och
team är nödvändigt för att det militära ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Utifrån en systemisk utgångspunkt kommer dessa olika infallsvinklar att samspela påverkande varandra liksom andra sammanhang som de också påverkas av reflexivt.
Missionsgiftet, missionstarmen som suger hos soldaten, kan ses som skapelse av vad
det militära systemet gör av det som soldaten har med sig som inre motivation i relation till vad den yttre motivationen gör med soldaten i den militära utbildning, träning
och de återkopplingar som soldaten är med om inom det militära. Det kan också ses
som skapelse av det reflexiva samspel som sker mellan det militära systemet och det
samhälleliga i relation till soldaten – samverkan i en triad. När utlandsveteranens kompetens och erfarenheter verkar passa in utanför det militära, uppskattas eller efterfrågas inom det samhälleliga systemet, kommer soldaten att söka sig tillbaka dit där
veteranen känt sig uppskattad och hemmastadd nämligen i gemenskapen och arbetet
inom utlandsmissionerna. Det kan också bli där som blir det sammanhang veteraner
bäst känner sig komma till sin rätta och fungera. Såväl ansvar som konsekvenser läggs
på den enskilde soldaten som söker den lösning som står tillförfogande nämligen att
delta i fler missioner.
Beskrivningarna av missionsgiftets eller missionstarmens som verkningskraft av deltagande i internationella militära insatser kan också relateras till vad som i sociologiska
sammanhang kallas totala institutioner. Totala institutioners gemensamma särdrag är
att de är inneslutande sociala inrättningar, där försiggår aktiviteter av ett visst slag som
tar tid och intresse i anspråk och blir till något av en värld för deltagarna (Goffman,
2010). Bland de funktioner totala institutioner kan ha finns att bättre kunna genomföra
en arbetsuppgift som t.ex. en militärförläggning eller ett fartyg. Men det kan också
handla om vårdinrättningar och fängelser som effektivt håller människor borta från
övriga samhället. Det är inte för inte som en officer på tillfälligt besök i Sverige från insatsområdet, på en anhörigträff berättade för deltagande anhöriga om hur soldaterna
välkomnats till campen i Afghanistan med liknelsen om att de nu kommit till fängelset
där man då och då får permissioner men mest är instängd och tvingas göra allt tillsammans. Institutionernas totala karaktär symboliseras av att det just finns hinder för so135

cialt umgänge med världen utanför och för medlemmarna att avlägsna sig. Alla livets
aspekter sker inom den totala institutionen under samma auktoritet (Goffman, 2010).
De dagliga göromålen är noggrant planerade, bestämda ovanifrån och beordrade genom ett system av klart formella regler och officiella skrivelser som samordnas i en
enda plan utformade för att uppfylla institutionens officiella målsättningar (Goffman,
2010). Det intressanta ur familj- och anhörigperspektiv som denna studie handlar om,
är att Erving Goffman som skrivit klassikern om ”Totala institutioner”, markerar att
dessa är oförenliga med en annan betydelsefull beståndsdel i vårt samhälle, nämligen
familjen. ”Familjeliv kontrasteras ibland mot att leva ensam, men faktum är att ännu
klarare kontrast mot familjelivet utgör massboendet; de som äter och sover på arbetsplatsen tillsammans med en grupp arbetskamrater kan knappast upprätthålla något
meningsfullt privatliv. Omvänt möjliggör personalens hem och familjer utanför området att de förblir inordnade i samhället och kan undgår institutionens instängdhet.”
(Goffman, 2010 s. 18–19). Förekomsten av familjer ger en strukturell garanti för att
totala och slutna institutioner möter ”motstånd”, enligt Goffman, men det kan också
ses som givande motvikt och balans i livet. I det senare kan missionsgiftet och att missionstarmen suger kännas som obalans i tillvaron.
I stället för att konkurrera som glupska (greedy) institutioner från varsitt håll (se Segal,
1986) vore det rimligare att systemen samarbetade för att ta tillvara varandras resurser på ett långsiktigt hållbart sätt såväl på individuell som allmän (grupp) och strukturell nivå (samhällelig). Detta kan också formuleras som att hänsyn behöver tas till
vad utlandstjänst betyder och kommer att betyda för utlandsveteraner på personlig
nivån, inom arbetsliv och det militära livet respektive på samhällelig nivå (jfr. Gustavsen, 2016). På personliga planet handlar det främst om samarbete med anhöriga,
om soldatens/veteranens interaktion med den egna familjen och närmaste vänner.
Det handlar också hur utlandsveteranen tas emot och värderas efter insats av det civila samhället såväl som av det militära samhället; att utlandsveteranens sociala och
personliga kompetens värdesätts och tas till vara (Mattsson, 2015). Det senare handlar
om möjligheterna till att etablera sig på arbetsmarknaden liksom karriärs- och/eller löneutveckling. Svenska Försvarsmakten verkar ha tappat flera av sina anställda genom
mindre konkurrenskraftig eller oförutsedda förändringar i löneutveckling enligt såväl
soldaternas som deras anhörigas berättelser. Hur arbetsmarknaden ser ut på hemmaplan har betydelse liksom vilken slags mission som väntar, landet och förhållandena
där. Nya insatser kan locka mer än andra (Johansson och Larsson, 2001). Som en hemmavarande partner nämnde:
– Han vill vara med om den första svenska insatsen någonstans …
Soldaterna motiverar sig på olika sätt och med olika motiv. De reguljärt anställda inom
Försvarsmakten lyfter i denna studie främst fram att det ”ingår i jobbet” och därefter
att det är nödvändigt för fortsatt karriär inom det militära. Uttrycket ”ingår i jobbet”
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kan kopplas till att det finns en arbetsskyldighet att delta i utlandstjänst. Flera talar om
”att få det gjort” så att de inte har denna skyldighet hängande över sig i alla fall inte
inom de närmaste åren. Men uttrycket används också med följande betydelse:
För att kunna fungera som landets försvarsmakt går det inte ”bara” att
utbilda, träna och öva. Såväl utrustning, materiel, som personal och organisation behöver prövas, användas och utvärderas i skarpa lägen.
För att använda en tredelade typologi som Fabrizio Battistelli skapat för att beskriva
soldaters motiv till att delta i missioner (Battistelli, 1997), se nedan, så kan ovanstående ses och höras som ett normativt ansvarstagande, en fråga om att göra sin plikt,
fullgöra åtagande och att se till att bli fungerande för andra och att bidra till att stärka
sitt lands image på internationell nivå. Battistelli benämner denna typ eller inriktning
som paleomodern.
Tabell 9:1. Typografi av soldaters motivation att söka sig till och delta i missioner (min översättning)

Paleomodern




Att bli användbar för andra
Att stärka det egna landets image på
internationell nivå

Modern




Att tjäna extra pengar
Att lära sig saker som kan bli
användbart för karriär I det militära alt.
civila

Postmodern




Att tillfredsställa äventyrslystnad
Att ge meningsfulla personliga
erfarenheter att stärka det egna
landets image på

För att fortsätta inom Försvarsmakten, vidareutbilda sig och göra karriär behöver alla
de försvarsanställda soldaterna insatserfarenheter. Att ha detta som motiv ser Battistelli, se tabell 9:1, som en modernistisk inriktning som är mer nyttoinriktat. Erfarenheten från insatser kan vara bra att ha även för den civila karriären plus ge klirr i kassan
inom privatekonomin – ett välkommet tillskott för att kunna köpa ny eller egen bostad,
utbilda sig eller, bilda familj eller göra längre resor, åka på nya äventyr. Det senare kan
också själva insatsdeltagandet i sig ses som. Det kan även bli en egen personlig och
meningsfull erfarenhet. Detta kan ses som postmodernistiska motiv.
Det kan antas att motivationen till att arbeta som soldat ökar i krigstider men både i
tider av krig respektive fred är det samma andra åtagande som påverkar: familj och arbete och annat inom civila sektorn liksom organisatoriska (ledarskap, obligatorisk eller
inte), ideologiska (patriotiska, önskan att bidra till samhället) och sociodemografiska
skäl (t.ex. ålder utbildning, gift eller inte) (Ben-Dor et al., 2008). De ideologiska aspekterna kan både verka för och emot att medverka inom det militära. Bland deltagande
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anhöriga till soldater fanns överraskande, i alla fall för mig, starka åsikter mot svenskt
deltagande i internationella militära insatser och ifrågasättande av nyttan med militära insatser. Berörda soldater hade såväl att hantera dessa ifrågasättanden som de
relationella frågorna i familjen. För de kritiska anhöriga blev också den egna responsen
påfrestande men också paradoxal. De ville ta avstånd från att deras anhöriga medverkade i insatser som soldater i främmande land. Samtidigt ville de visa sina anhöriga
kärlek och omtanke även om den anhörige soldaten gjorde något som de själva vare
sig trodde på eller ställde sig bakom.
Soldaternas självbild som soldat och veteran är olika mellan länder och förband men
också över tid (jfr Burdett et al., 2012). Svenskar har tidigare identifierat sig som skickliga fredsbevarare (Hedlund, 2011a). Att delta i Bosnien på 1990-talet kunde vara motiverat av att soldaten ville delta i spännande upplevelser, arbeta i en nära samarbetande grupp, förbättra sina egna kvalifikationer, utveckla sig och komma ifrån rutinarbetet
hemma men framför allt att personligen bidra – göra skillnad. I takt med allt större
insikt om uppdragens natur och vilka små möjligheter som finns under begränsad tid
som insatserna utgör, sjönk motivet att personligen bidra till förmån för att själv få ett
finansiellt bidrag till den personliga ekonomin (Johansson 2007).
När säkerhetsläget 2009 i Afghanistan försämrades och den internationella insatsen
under ledning av ISAF ändrade karaktär, förväntades också svenskarna delta i den upprorsbekämpningen som nu prioriterades. Rollen förändrades mer och mer till att bli
krigarens än fredsbevararens (jfr Holmberg och Hallenberg, 2016, Thisner och Garpenhag, 2016). I forskning om svenska soldaters motivation tar dock få soldater upp eller
reflekterar över att de kan tvingas att ta någon annan människas liv i en väpnad konflikt
(Lavén, 2015). Det är däremot något som soldaters anhöriga i denna studie tar upp. De
är oroliga för hur det skulle kunna påverka deras soldat, om hen skulle tvingas skjuta
en annan människa. De är oroliga för att soldaten ska återvända hem med skador till
kropp och själ.
Motivationen förändras såväl före som under insatsen (Tomforde, 2005), vilket jag
återkommer till i rapport III om missionscyklerna, liksom att motiven för att ge sig iväg
förändras med åren och erfarenheter av flera insatser (Vegic, 2007). De mer altruistiska motiven kan vara mer viktiga för soldater som åker iväg för första gången medan
vid senare insatsdeltagande blir viktigare att delta för att ”det ingår i jobbet” och för
professionella karriären (jfr Vegic, 2007). Med åren blir det allt viktigare att ägna mer
tid till, och kunna hålla kontakt med, sina anhöriga.

Slutsatser

Det som resultaten studien sätter fokus på och tillför är den relationella aspekten; att
de motiv som i ovanstående avsnitt redovisas, konstrueras av soldaten i relation till
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och i interaktion med viktiga personer i soldatens familj, arbete och nätverk. 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 arbetssammanhang, familj och nätverk i olika kontexter som omger soldaten, se nätverksbild i inledningen av denna rapport.
Soldaten är soldat, alternativt utlandsveteran, i förhållande till det militära systemet
och det kan vara en viktig del av soldatens/veteranen image som person, dennes identitet. Men samtidig är soldaten också själv anhörig; partner, förälder, son/dotter, bror/
syster med allt vad detta kan innebära. Soldatens motivation innehåller förutom alla
de motiv som ovan redovisas i relation till det militära, också avvägningar och hänsyn
till andra relationer i soldatens nätverk och de motiv som soldaten kopplar till att hålla
levande. Där kan det antas att de som så står allra närmast soldatens hjärta också påverkar och påverkas som allra mest av soldatens beslut.

Vad behöver Försvarsmakten tänka på?

Här följer sammanfattande reflektioner och förslag om vad Försvarsmakten särskilt
kan behöva beakta med tanke på studiens resultat.

Unga soldater och deras unga partners och syskon

Studien omfattar deltagande soldater och utlandsveteraner i åldrar från 21 år upp till
pensionsålder - 65 år. Som också anhöriga varit inne på, spelar roll det hur erfaren och
mogen en person är när han eller hon får och genomför uppdrag. Det kopplas till soldatens ålder men också till erfarenheter som antalet genomförda missioner och upplevelserna i dessa. När soldaten är ung är troligen också berörd partner och syskon unga.
De kan antas vara mindre redo för att hantera det som en anhörigs insatsdeltagande
kan innebära. Här finns anledning att överväga om riktade insatser till stöd för unga
anhöriga kan behövas. Det kan handla om att nyetablerade parförhållande liksom involverade syskon till soldaterna erbjuds och prioriteras till t.ex. PREP-kurs eller annan
gruppverksamhet med information och förberedelser.

Utökade familjer med flera barnkullar och partners

I varje soldats nätverk är det många personer som berörs av att soldaten deltar i internationell militär insats och allra mest dem som står känslomässigt närmast soldaten.
Soldater kan vara ensamstående eller leva med partner, leva i olika relationer och vara
i olika faser i dessa. Samlevnadsformer i Sverige kan se mycket olika ut. Par kan vara
sammanboende med gemensamt hushåll eller inte; vara särbo med varsitt hushåll eller
del i annat hushåll (som förälders). Många sambos gifter sig aldrig, andra gör det, om
inte annat inför att en av parterna skall åka iväg på mission (uppger att det blir enklare
än att skriva avtal, särskilt om det finns flera barnkullar). Deltagarna lever i gamla och/
eller nya relationer. Gäller både unga och äldre soldater. Soldaterna kan ha barn i en
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eller flera kullar. Barnen kan i det senare växla mellan flera hushåll och både nuvarande partner och fd. partner bli berörda av utlandstjänstgöringen. Genom att den ene
föräldern åker på insats, och också under långa perioder i Sverige inte är hemma och
kan fullgöra sin del i uppfostran av och omsorgen om barnen, krävs att också fd partners och hemmavarande förälder till gemensamma barn, tar större ansvar för barnen.
Dessa familjer och soldater står inför komplicerade överenskommelser som bygger
på att både f.d. partner och eventuella nya partners är redo att inträda i samarbete
medan den frånvarande föräldern/partners genomföra insats. Här kan också behöva
tänkas på än mer från Försvarsmaktens och andras sida, att soldaternas familjesystem
kan se väldigt olika ut. Försvarsmaktens rutiner och t.ex. informationsmaterial och
inbjudningar till anhöriga, kan behöva rikta sig till flera familjevariationer. Soldaterna
kan också behöva uppmärksammas på om vikten att beakta och involvera hela sitt
familjesystem inklusive t.ex. barn i tidigare förhållanden och berörda f.d. partners.

Mer forskning om soldaten hela nätverk inkl. vänner

I studien har soldater, veteraner och deras anhöriga inbjudits att delta och berätta om
sina erfarenheter tillsammans med dem som respektive deltagare definierat som sin
familj och som velat delta i studien. Deltagarna har också kunnat delta individuellt och
berätta om sina och deras familjers erfarenheter. Viktiga vänner till soldater och deras
anhöriga kan också de arbeta som soldater och därför kommit att omfattas av studien.
Vänner till soldater och deras familjer har inte särskilt inbjudits i denna studie. De hade
kunnat ge studien ytterligare en dimension – ännu ett viktigt perspektiv som kunnat
bidra med mer kunskap om de närmaste till soldater och deras familjer påverkande
soldats deltagande och prestation. Inte minste minst de unga soldaternas nätverk kan
antas innehålla viktiga kamrater och vänner, som normalt sett inte räknas in i familjesystemet, men som mycket väl kan stå den unge mycket nära. Ytterligare forskning
krävs för att belysa hur hela soldaters nätverk påverkas av och ger stöd till genomförande av militära insatser omfattande både vänner och kamrater i soldaternas nätverk.

Mer forskning om genusskillnader

I denna studies resultat kan skönjas att det kan finnas genusskillnader i när och om föräldrar involveras av sina unga vuxna barn i beslutet om att delta i internationell militär
insats. I materialet, som är för litet för att kunna dra några långtgående slutsatser i
denna fråga, finns tecken på att unga döttrar/systrar samråder med sina föräldrar och
syskon mer än sönerna/bröderna. Denna studie kan endast föreslå att denna hypotes
utforskas och prövas vidare i forskning. Här kan finnas flera goda exempel på att involvering av anhöriga gör skillnad såväl för soldaten som dennes närstående.
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Utbilda och uppmuntra soldaten i att involvera sina anhöriga

Soldaten kan behöva utforska hur de anhöriga ser på soldatens deltagande i internationella militära insatser. Till sin partner och andra anhöriga kan behöva frågas: Hur
ser du på att jag/du åker? Hur tänker du att det blir för Dig/Mig? Hur kan vi som allra
bäst hålla kontakt – överbrygga avståndet? Vad behöver jag tänka på och göra för dig
och vice versa? Hur fyller vi vårt relationella utrymme och skapar ”närhet tvärs över
avstånd”?
När soldaten lyckas med att involvera sina närmaste är det mycket som talar för att
detta underlättar interaktionen inom familjesystemet tvärs över avstånd både över tid
och rum. Anhöriga behöver få veta om vad som håller på att hända, få fråga och undra
också över vad som motiverar soldaten, vad det innebär för denne och hur soldaten
ser på sitt deltagande, och vad soldaten förväntar sig av de sina, vad det innebär för interaktionen inom familjesystemet – vad som kommer krävas av dem som familj och för
enskilda familjemedlemmar liksom olika konstellationer, undersystem, inom familjen;
föräldrapar, partners; syskongrupp etc. Här behövs information om insatsen liksom
arbetsvillkoren, vad som ställs till familjens förfogande, möjligheter liksom risker och
vad göra för att förebygga svårigheter på hemmaplan.
Ju förr desto bättre att soldaten involverar de sina och om soldaten stöter på hinder
eller svårigheter, drar sig för att prata med sina anhöriga eller vad som utvecklas, bör
detta upptäckas och uppmärksammas av närmaste chef och erbjudande om stöd finnas t.ex. i form av samtalsstöd eller samtalsledare för nätverksträff med den egna
familjen, så att kan såväl informera som för samtal med sina anhöriga om vad insatsdeltagande kan betyda för deltagande familjer och soldater. Informationsmaterial och
anhörigträffar behöver i tidigt skede ställas till soldatens och de anhörigas förfogande
för att underlätta soldatens kommunikation och samtal med sina anhöriga. Närmaste
befäl och soldatkamrater, fråga regelbundet efter hur det går för soldaten i relation
till sina anhöriga, deras inställning till missionen, vad de undrar över och vad soldaten
behöver för att underlätta interaktionen med de anhöriga.
Närmaste chef/ledare har här en viktig uppgift som kan bli avgörande för fortsättningen. Soldaterna anhöriga vill gärna träffa varandra, träffa anhöriga till de soldater
som ”deras” soldat kommer leva och verka/lever och verkar tillsammans med under
insatsen. Att bjuda in den egna gruppen och deras anhöriga bör ingå som obligatorium
i förberedelserna för närmaste befäl. Anhöriga kan dock inte beordras in utan här
krävs information och förklaringar varför detta nätverksbyggande är viktigt för alla
inblandade. Att organisera fler träffar i dessa mindre nätverksgrupper kan erbjudas
de anhöriga i samband med Försvarsmaktens större anhörigträffar men det kan också
vara något som anhöriga fortsättningsvis själva vill ta ansvar för att arrangera. Listor
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med e-postadresser och telefonnummer kan upprättas, sammankomster organiseras
såväl under tiden soldaterna är iväg som i samband med perioder av leave och efter
insatser. Sociala medier erbjuder också stora möjligheter att hålla kontakt. T.ex. kan
egna Facebook-grupper eller bloggar läggas upp vilket också görs och gjorts i samband
med flera insatser.
Ett viktigt inslag i soldaters utbildning och förberedelser inför insatsdeltagande, liksom
i befäls arbete, borde vara att regelbundet utforska hur det går för soldaten i relation
till de anhöriga med fokus på information och överenskommelser. Om soldaten behöver stöd ska sådant erbjudas t.ex. i form av parsamtal eller samtalsledare vid nätverksträff. Det är mycket som annars lämnas till soldaten att ensam hantera på hemmaplan.
Har de anhöriga mött soldatens arbetskamrater och befäl, kanske fått lära känna både
dem och deras anhöriga, verkar tilliten till dessa och deras kompetens öka. Detta verka
underlätta för hemmavarande anhöriga att anförtro sin soldat till det militära systemet, stödja soldatens beslut och deltagande i insatsen, liksom hantera de konsekvenser som insatsdeltagandet kan ha på kort och lång sikt på soldaten och deras familj.
I samband med deltagande i insatser blir samspelet inom familjen annorlunda. Möjligheterna till att kommunicera försämras praktiskt, tekniskt och relationellt (jfr. tillvaron i ”totala institutioner” ovan). Hur samtala med nära och kära kärleksfullt och
familjärt när ingen integritet erbjuds inom missionsområdet, samtal riskeras bli av- eller överlyssnade, de tillfällen som ges är begränsade och under speciella villkor och
förutsättningar? Här kan par och familjer komma att ha svårt att hålla isär vad som
handlar om de yttre förhållandena och vad som handlar om deras inre processer och
relationer. 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. De känslor av saknad
som de anhöriga berättar om, blir svåra att bära eftersom saknaden kombineras med
oro för soldatens säkerhet och hur den egna förmågan hemmavid ska räcka till om något oönskat skulle hända. 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 underlätta att det kan ske på ett
integritetsäkert sätt såväl under förberedelsetiden som under insatstiden.
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2. att anhöriga tidigt informeras och erbjuds att bli insatta i vad den militära
insatsen 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 eller mötas.
3. att soldaten uppmuntras och erbjuds stöd i att förbereda och samtala med
sina anhöriga i god tid före insats samt vid behov fortsättningsvis under och
efter insats. Detta kan ske genom att närmaste befäl håller sig underrättad
om utvecklingen därhemma för varje enskild underställd soldat i samband
med internationell militär insats.
Genom att förbereda sig, träna på att samtala, lära sig metoder och tekniker till att bli
mer lyssnande och utforskande i dialogiska samtal kan det relationella utrymmet och
närhet på distans hållas vid liv. Det finns hög risk för att också missförstånd utvecklas
och hålls vid, kanske växer utanför de inblandades kontroll, enär de inblandade är med
om många uppbrott och återföreningar såväl under tiden före missionens början som
under missionen med flera perioder av leave. Telefonsamtal och olika kontakter på
sociala media kan väcka fantasier och omtolkningar ske av vad som sagts, hörts, lästs
eller inte. Hur reda ut detta på de korta men efterlängtande telefonsamtal och/eller
perioder av leave? Soldaterna återvänder då hem för vila och återhämning (se Parsloe
et al., 2014), eller är det avlösning av partnern därhemma det handlar om? Mer om
detta i rapport III om missionscyklerna. Det är mycket som ska stämma för att kommunikationen på distans ska fungera och bli framgångsrik. Som några av deltagarna sagt
i studien, låt inte erfarenheterna er emellan under insatstiden utgöra någon som helst
grund för avgörande beslut i era liv. Det är så exceptionellt annorlunda, långt från er
normala interaktion så hejda er. Det kan bli helt annat efter en tid hemma igen. Detta
bekräftas också i studie när jag återvände till ett mindre urval av familjer efter tre år
från det att jag senast träffat dem. Här fanns de som verkligen satsat på ett framtida liv
tillsammans, familjer med fler barn och nya bostäder liksom att hemmavarande partners förverkligat sina drömmar om att åka iväg på mission eller genomföra andra egna
uppdrag – uppfylla sina drömmar.

143

REFERENSER
1177 Vårdguiden Region Skåne. (2016). Beneraliserat ångestsyndrom – GAD [Online].
Region Skåne. [Accessed 28 Febr 2018].
1949. Föräldrabalk. 1949:381. Sweden: Svensk författningsamling.
2010. Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser, [Swedish Armed
Forces personnel in international military operations]. SFS 2010:449. Sweden:
Regeringskansliet/Lagrummet.
Adolfsson, P., Diedrich, A., Gillberg, N., Lavén, F. & Walter, L. (2015). GRI-rapport
2015:2. Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten. Göteborg:
Gothernburg Reseearch institute (GRI).
Andres, M., Moelker, R. & Soeters, J. (2011). Behind the Family Lines. A Longitudinal
Study of Dutch Families’ Adaptions to Family-Induced Separations. Res Militaries,
2.
Agrell, W. (2013). Ett krig här och nu. Sveriges väg till väpnad konflikt i Afghanistan,
Stockholm: Atlantis.
Anderson, H. (1990). Then and now: a journey from ”knowing” to ”not knowing”.
Contemporary Family Therapy, 12, 193 - 197.
Anderson, H. (1999). Samtal, språk och möjligheter. Psykoterapi och konsultation ur
postmodern synvinkel, [Conversation, Language, And Possiblities: A Postmodern
Approach To Therapy], Stockholm: Mareld.
Antonovsky, A. (1991). Hälsans Mysterium, Natur och Kultur.
Bakhtin, M. M. (1986). Speech Genres and Other Late Essays, Austin, Texas: University of Texas Press.
Bateson, G. (2000). Steps to an ecology of mind, Chicago and London: the University
of Chicago Press.
Battistelli, F. (1997). Peacekeeping and the Postmodern Soldier. Armed Forces & Society, 23, 467-484.
Becvar, D. S. & Becvar, R. J. (2006). Family Therapy. A Systemic Integration, Boston:
Pearson Allyn and Bacon.
Ben-Dor, G., Pedahzur, A., Canetti-Nisim, D., Zaidise, E., Perliger, A. & Bermanis, S.
(2008). I versus We. Collective and Indvidual Factors of Reserve Service Motivation during War and Peace. Armed Forces & Society, 34, 565-592.
Berg, I. K. & Szabó, P. (2005). Brief Coaching for Lasting Solutions, New York and London: W.W. Norton & Company.
Berndtsson, J., Daneker, C. & Ydén, K. (2014). Swedish and British Public Opinion of
the Armed Forces afer a Decade of War. Armed Forces & Society
Bowlby, J. (1997). Attachment Attachment and Loss Volume 1, London: Pimlico.
Bowlby, J. (1998a). Loss Sadness and Depression. Attachment and Loss Volume 3,
London: Pimlico.
Bowlby, J. (1998b). Separation Anger and Anxiety. Attachment and Loss Volume 2,
London: Pimlico.
144

Bowlby, J. (2010). En Trygg Bas. Kliniska tillämpningar av anknytningsteorin, Stockholm: Natur & Kultur.
Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Experiments by nature and design, London: Harvard University Press.
Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the Familiy as a Context for Human Development Research Perspectives. Developmental Psychology, 22, 723-742.
Bronfenbrenner, U. (ed.) (2005). Making Human Beings Human Bioecologisal Perspectives on Human Development, Thousand Oaks London New Dehli: SAGE
Publications.
Bruner, J. (2008). Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning, Göteborg:
Daidalos AB.
Burdett, H., Woodhead, C., Iversen, A. C., Wessely, S., Dandeker, C. & Fear, N. T.
(2012). “Are You a Veteran?” Understanding of the Term “Veteran” among UK ExService Personnel: A research Note. Armed Forces & Society, 39, 751-759.
Burell, L. M., Adams, G. A., Briley Durand, D. & Castro, C. A. (2006). The Impact of
Military Lifestyle Demands on Well-Being, Army and Family Outcomes. Armed
Forces & Society, 33, 43-58.
Burr, V. (1995). An Introduction to Social Constructionism, London and New York:
Routledge.
Bäck-Wiklund, M. (2001). Senmordernt familjeliv och barns vardag. I M. Bäck-Wiklund, & T. Lundström (Red.), Barns vardag i det senmoderna samhället. Stockholm: Natur och Kultur.
Cooperrider, D. L. & Whitney, D. (2005). Appreciative Inquiry. A Positive Revolution in
Change, San Francisco: Berett-Koehler Publishers.
De Shazer, S. (1997). Ledtrådar. Undersökning av lösningar i korttidsterapi, Stockholm: Mareld.
De Shazer, S. & Berg, I. K. (1997). ’What works?’ Remarks on research aspects of
Solution-Focused Brief Therapy. Journal of Family Therapy, 19, 121 - 124.
Debord, K., Canu, R. F. & Kerpelman, J. (2000). Understanding a Work-Family Fit for
Single Parents Moving from Welfare to Work. Social Work, 45, -324.
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt
inom samhällsvetenskaperna, Lund: Studentlitteratur.
Edlund, L. & Lindquist, S. (2015). Soldater under existentiellt tryck. Stockholm: Forskningsstiftelsen Existens & Samhälle.
Ekström, M. (2005). I fredens tjänst. Södertörns Högskola.
Elo, S. & Kyngnäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62, 107-115.
Engelbrektsson, K. L. E. (2015). Inledningsanförande. I P. Tillberg (Red.), Modern militär professionalism erfarenheter, utmaningar och möjligheter, Kungliga Tekniska
Högskolan Centrum för Studier av Militär och Samhälle (CSMS).
Eriksson, P. & Roosberg, H. (2015). Några för insatsen specifika förmågor: Sök, Insats
mot folkmassa (IMF), samverkansenheter (LMT). In: ERFARENHETSANALYS, F. A. F.
(ed.) Erfarenhetsanalys Kosovo. Stockholm: Försvarsmakten.
145

Esseveld, K. (2014). Med Fredsbaskrarnas möten i centrum. Utlandsveteraner berättar om tjänstgöring, identitet och sina relationer till varandra, andra människor
och Försvarsmakten. Master, Lunds Universitet.
Esposito-Smythers, C., Wolff, J., Lemmon, K. M., Bodzy, M., Swensson, R. R. & Spinto,
A. (2011). Military Youth and the Deployment Cycle: Emotional Health Consequences and Recommendations for Intervention. Journal of Family Psychology,
25, 497-507.
Everson, R. B. & Figley, C. R. (eds.) (2010). Families Under Fire. Systemic Therapy With
Military Families, New York London: Routledge.
Försvarsmakten. (2013). Så möts IED-hotet [Online]. Stockholm: Försvarsmakten.
[Accessed 27 Febr 2018].
Försvarsmakten. (2013). Anställd i Försvarsmakten. I Försvarsmakten (Red.), http://
www.forsvarsmakten.se/siteassets/3-organisation-forband/gota-ingenjorregemente/hrc_anstalld-i-fm.pdf. stockholm: Försvarsmakten.
Försvarsmakten. (2018a). För anhöriga. Vem är anhörig? [Online]. Stockholm: fösvarmakten. [Accessed 18 februari 2018].
Försvarsmakten. (2018b.) Södra Skånska Regementet – P 7 [Online]. Stockholm: Försvarsmakten. [Accessed 18 februari 2018].
Försvarsmakten. (2018c). Vem är veteran? [Online]. Stockholm: Försvarsmakten. [Accessed 23 February 2018].
Försvarsmakten (2015). Försvarsmaktens guide för Anhörig, [The Swedish Armed
Forces’ guide for military families]. I Försvarmakten, S. A. F. (Red.) http://jobb.
forsvarsmakten.se/siteassets/media/pdf-och-worddokument/informations--ochrekryteringsbroschyrer/anhorigbroschyr.pdf. Stockholm: örsvarmakten, [Swedish
Armed Forces]
Försvarsmakten (2016a). Till dig som gör en insats hemma före/under/efter. In: Veteranenhet, F. (Ed.) http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/5-information-ochfakta/anhorigstod/anhorig-for-webb.pdf. Stockholm: Fösvarsmakten.
Försvarsmakten (2016b). Villkor vid en militär insats utomlands. Stockholm: Försvarsmakten.
Försvarsmakten (2017). Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att
leva som vi själva väljer. Försvarsmaktens årsredovisning 2016 Bilagor 1-3. Stockholm.
Försvarsmakten (2017). Till Dig som gör en insats hemma före/under/efter. http://
www.forsvarsmakten.se/siteassets/5-information-och-fakta/anhorigstod/anhorig-for-webb.pdf. Stockholm: Försvarsmakten.
Försvarmakten. (2018). Första Svenska FN-bataljonen i Bosnien [Online]. https://
www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/forstasvenska-fn-bataljonen-i-bosnien/: Försvarsmakten. Available: https://www.
forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/forsta-svenska-fn-bataljonen-i-bosnien/ [Accessed 30 March 2018].
Försvarsmakten. (2018). Totalförsvarsplikt [Online]. Stockholm: Försvarsmakten.
[Accessed 25 Febr. 2018].
Gergen, M. M. & Gergen, K. J. (2006). Narratives in action. Narrative Inquiry, 16, 112121.
146

Goffman, E. (2010). Totala Institutioner, Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
Gustavsen, E. (2016). The construction of meaning among Norwegian Afghanistan
veterans. International Sociology, 31, 21-36.
Government/Regeringen, S. (2010). Regeringens proposition 2009/10:160 Modern
personalförsörjning för ett användbart försvar – vissa frågor om Försvarsmaktens
personal. In: Försvarsdepartementet (ed.). Stockholm: Regeringen.
Greenwood, D. J. & Levin, M. (1998). Introduction to Action Research. Social Research for Social Change, London: SAGE Publications.
Hall, C. (1997). Social Work as Narrative. Storytelling and persuasion in professional
texts, Aldershot: Ashgate.
Hammond, S. A. (1996). The Thin Book of Appreciative Inquiry, Plano: Thin Book Publishing co.
Hannola, A. Relocating Military Families in Finland. In ERGOMAS., ed. 14th Biennial
Conference of ERGOMAS., 26-30 June 2017 2017 Hellenic Army Academy, Athens,
Greece. Finnish Defence Research Agency.
Hedegaard Heiselberg, M. (2017). Fighting for the familiy: overcoming distances in
time and space. Critical Military Studies, 3, 68-86.
Hedlund, E. (2011a). Self-Images Among Swedish Peacekeeping Soldiers. An analysis
and Theoretical Discussion of Soldier’s National Self-Images in the Context of
Swedish Shift to an All-Volunteer Format. Res Miliaris, 2.
Hedlund, E. (2011b). What Motivates Swedish Soldiers to Participate in Peacekeeping
Missions: Research Note. Armed Forces & Society, 37, 180-190.
Herzog, J. R., Everson, R. B. & Whitworth, J. D. (2011). Do Secondary Trauma Symptoms in Spouses of Combat-Exposed National Guard Soldiers Mediate Impacts
of Soldiers’ Trauma Exposure on Their Children? Child & Adolesent Social Work
Journal, 28, 459-473.
Holmberg, A. & Hallenberg, J. (eds.) (2016). The Swedish Presence in Afgahnistan.
Security and Deence Transformation. Abingdon: Routledge.
Hornstrup, C. & Loehr-Petersen, J. (2001). Appreciative Inquiry - en konstruktiv metode til positive forandringer, Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
Invidzonen. (2017). Om invidzonen [Online]. Stockholm: InvidZonen. [Accessed June
9 2017].
Invidzonen - Ett Nätverk För Anhöriga Till Personal I Internationell Tjänst. (2018). Vem
räknas som anhörig? [Online]. https://invidzonen.se/default.aspx?page=121: Invidzonen. [Accessed March 3rd 2018].
Jelusic, L. (2007). Motivation for Peace Operations. International Review of Sociology,
17, 73-85.
Johansson, A. (2005). Narrativ teori och metod, Lund: Studentlitteratur.
Johansson, C. (2013). Soldathustrur, markententerskor och kvinnliga krigare. [Accessed 2014-01-05].
Johansson, E. & Larsson, G. (2001). Swedish peacekeeping in Bosnia and Herzegovina:
A quantitative analysis. International Peacekeeping, 8, 64-76.

147

Jonsson, U. & Nordlund, P. (2010). Frivilliga soldater istället för plikt – internationella
erfarenheter och ekonomiska konsekvenser. Stockholm: FQI – Totalförsvarets
forskningsinstitut.
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Svenska Soldathemsförbundet
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