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– Vi är ganska så jordnära och lugna i oss själva som gjorde, att det blev
ganska enkelt för oss att kommunicera. Det var mer att man saknade
varandra väldigt mycket och så där. Mycket av det jag sysslar med kan jag 
inte prata om – jag säger ingenting faktiskt, så då får man prata om nyhe-
terna eller vad man har käkat eller vädret, men det kan man heller inte
prata om, för det är samma väder nästan varje dag [skrattar]. Eller så får
man säga något om vad någon sagt eller gjort – något roligt. Hon berät-
tar inte så mycket hon heller, så man får fråga lite grann – alltså.  Det blir
så, att man får acceptera, att man vissa dagar inte har så mycket att prata
om, och då, om man drar ut det och tvingar fram, då blir inte samtalet
lika trevligt, upplever jag. Så vissa gånger blir det kanske bara en kvart el-
ler något, och vissa gånger blir det längre. Men jag tror att det viktiga är
väl, att man hör av varandra – lite grann. (Erfaren utlandsveteran, man)

– Genom att delta i en insats börjar man värdera livet annorlunda. ¬ Man
får helt annan respekt för livet och livets svårigheter. Hemma kan det
vara ett problem att bussen är några minuter försenad. Det är så otroligt
långt ifrån din tankevärld i Afghanistan. När man sen kommer hem, så är 
det fullständigt otänkbart, hur någon över huvud taget kan bry sig, bry
sig om att en buss är 5 minuter försenad – att det är en stor grej. Vi får så
olika perspektiv mellan insatsområdet och Sverige., om vad som är viktigt
i tillvaron – viktigt just nu. Fast samtidigt, det har vi inte alltid när vi är
på samma plats hemma heller. Man kan ha olika prioriteringsområden.
När vi kommunicerar ligger vi så långt från varandra och tänker så olika.
Man inser inte det, kan inte förstå det när man är därnere, men när man 
kommer hem då märks det. (Hemmavarande partner, utlandsveteran,
kvinna)
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Abstrakt

Dialogisk deltagande aktionsforskningsstudie har under åren 2012–2017 bedrivits om 
svenska soldater, utlandsveteraner och deras familjer. Fokus i studien är sociala aspek-
ter och hur relationerna utvecklas mellan de anhöriga, vilket stöd de behöver inklusive 
egna lösningar som de använder och rekommenderar för familjer när en familjemed-
lem tjänstgör som soldat i internationell militär insats. I studien har deltagit 110 vuxna 
varav 42 soldater/utlandsveteraner, 42 hemmavarande partners, 21 föräldrar till sol-
dat och 10 vuxna syskon till soldat. Några deltagare har dubbel tillhörighet, t.ex. är 
både utlandsveteran och hemmavarande partner. Dessutom ingår 37 barn till soldat/
utlandsveteran varav 25 intervjuats i egna samtal och 12 deltagit och observerats vid 
familjesamtal. Totalt är 59 familjer representerade.

I denna rapport fokuseras på den kommunikation som soldater och anhöriga har med 
varandra samt de responser som familjerna samskapar när familjemedlem ger sig iväg 
och deltar i insats utomlands. Genom olika strategier i kommunikationen kan de upp-
rätthålla känslan av närhet till varandra också på avstånd. De håller varandra informe-
rade och/eller bekräftar varandra känslomässigt. Olika strategier utvecklas om när, 
var, hur, vad och vem soldaten kontaktar och hur de anhöriga kommunicerar med 
varandra. Hänsyn tas till säkerhet.  Kontakt upprätthålls i telefonsamtal, privata mo-
biltelefoner, när så medges i insatsområdet, genom sociala medier kompletterat med 
paketförsändelser och brev, samt i begränsad omfattning, videokamera indirekt (för-
inspelat) eller direkt (Skype). Studien visar att fungerande kommunikation, både tek-
nologiskt och mellanmänskligt, har avgörande betydelse för utvecklingen i familjen 
och för familjemedlemmarnas välmående och kapacitet. Soldatens rätt till integritets-
skyddad och regelbunden kommunikation bör säkras. Utbildning och träning i dialo-
giska samtal, kan med fördel ingå i förberedelserna inför deltagande i insats såväl för 
soldat som anhöriga och dem tillsammans.

Nyckelord: kommunikation, dialog, responser, militär familj, soldat,  primärfamilj, an-
höriga, nätverk, mission, insats 
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Abstract

A dialogical participatory action research (DPAR) study has been conducted during 
2012-2017 with and about Swedish soldiers, veterans and their families, exploring 
their experiences of having a family member deployed abroad, how they manage so-
cially and relationally, what support they need, develop and use including solutions 
of their own and what they recommend to families with deployed family members. 
In the study participated all together 110 adults. There were 42 soldiers/veterans, 
42 home-staying partners, 21 parents of soldiers and 10 siblings (adults) of soldiers.  
Some of the participants have double connections, for example being a veteran and 
also a home-staying partner. The study also includes 37 children of soldiers/veterans 
of whom 25 participated in dialogical interviews of their own and 12 participated and 
became observed in family dialogical interviews. This report focuses on the emerging 
interplay and communication in the families. Seven different types of family respon-
ses in approaching and experiencing deployment of a family member, are presented 
in a schema. In mutual interplay, the family members are successful in maintaining a 
sense of proximity to each other also in distance. In dialogical conversations they keep 
each other informed or/and involved in living relational interplay of emotions. Diffe-
rent strategies are used about when, where, how, what, what and who the soldier will 
contact and family members participate in the communication. Consideration of secu-
rity are taken. Contact is maintained in phone calls, private mobile phones when pos-
sible, and social media supplemented with package mail and letters, and to a limited 
extent, video camera indirectly (pre-recorded) or directly (Skype). Communication is 
about technology, but also about being able to hold living dialogues. This study propo-
ses that access to efficient communication, both technologically and interpersonally, 
can be crucial for the soldier’s family system and for family members’ well-being and 
capability in context of international military deployment. Soldiers’ right to commu-
nicate regularly with their families with protection of integrity, needs to be secured. 
Education and training in dialogical interplay and conversations can be beneficial in 
the preparation for participation in deployments both for soldiers and their families.

Keywords: military familiy, communication, dialogue, responses, Swedish soldier, pri-
mary family, network, deployment
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KAPITEL 1 INLEDNING
Ur det militära systemets perspektiv handlar kommunikationen i relation till soldatens 
anhöriga, främst om att ge och sprida information men också, vilket uppmärksammas 
i denna studie, om att ombesörja så att tjänstgörande soldater kan meddela sig till sina 
anhöriga, hålla kontakt och upprätthålla sina relationer till nära och kära. Ur militära 
systemets perspektiv blir detta också en fråga om att skydda och begränsa informa-
tion, det vill säga, att bevaka så att anhöriga och andra inte nås av information, som 
de inte har rätt till eller som är olämpligt att de tar del av. Av säkerhetsskäl skapas 
hinder och begränsningar på olika nivåer i form av regler och policys. Dessa omfattar 
de anställda men inte deras anhöriga. Samtidigt läggs stort ansvar och förtroende till 
de involverade soldaterna och deras anhöriga, att ta ansvar och bedöma vad som ska, 
kan, bör sägas eller inte, när och till vem. Först som sist handlar det om att använda sitt 
omdöme och väga olika intressen. 

Genom att ge och få information om hur det militära fungerar och varför, om vad sol-
daterna gör, upplever och hoppas på, ökar förutsättningarna för familjerna att kunna 
förstå den egna soldatens motiv till att delta i internationell militär insats och vad som 
utvecklas i samband med insatsen. Varje soldat ingår tillsammans med sina närmaste 
i ett familjesystem där medlemmarna ömsesidigt påverkar och påverkas av varandra 
och varandras reaktioner och responser.  I rapporten har familjernas olika responser 
konstruerats till sex olika idealtyper dvs. hypotetiska konstruktioner där varje typ ges 
gemensamma drag som karaktäriserar just den idealtypen (Eneroth, 1984). Dessa fö-
reslås vara: Partnerskap; Tifosi – Stöd och mobilisering; Normalisering – vanligt liv; 
Anpassning och förhandling; Känslomässiga reaktioner; Sorg och saknad. Schemat kan 
användas för vidare diskussioner och reflekterande i berörda familjer,

Familjerna genomför den internationella militära insatsen tillsammans – om än i skilda 
världsdelar. För att överbrygga avståndet – slå en bro över distansen – och underlätta 
separationen, att leva åtskilda under längre tid, föreslås att varje familj utvecklar sin 
egen kommunikationsstrategi. Gäller att utveckla, pröva, ompröva, justera och pröva 
så strategin fungerar under hela missionstiden. Soldaten behöver för sin del i insats-
området, med säkerhet och integritetsskydd, ha tillgång i insatsområdet. till fungeran-
de kommunikation, både teknologiskt och mellanmänskligt. 

Rapporten är den andra i skriftserien ”Anhörigforskning om soldater, veteraner och 
deras familjer – Swedish Military Families”. I skriftserien 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 sen”. Samtliga fem rapporter planeras att 
ges ut under 2018. De kan läsas var för sig, men också ses som ömsesidigt förbundna 
med varandra. I denna rapport fokuseras på kommunikation och interaktion mellan 
soldaten och dennes anhöriga inklusive familjernas responser. 
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Studien i sin helhet handlar om anhöriga dvs. om soldaten, veteranen och dennes 
familj som anhöriga i samband med att den försvarsanställde familjemedlemmen del-
tar i internationella militära insats, också kallad mission. Studien fokuserar på hur fa-
miljelivet och samspelet mellan soldaten och de hemmavarande anhöriga utvecklas 
före, under och efter insats inklusive skillnader ur olika familjemedlemmars perspektiv. 
Inriktningen är att utforska hur familjen lyckas hantera utvecklingen genom egna lös-
ningar och andras stöd. 110 vuxna och 25 minderåriga barn har i studien berättat om 
egna erfarenheter i dialogiska intervjuer, individuellt och/eller familjesamtal. Ytterli-
gare 12 barn har varit med vid samtalen, men inte intervjuats, och desto fler barn har 
talats om (ett 60-tal). Deltagarna har delat med sig om sina reaktioner och responser, 
sina erfarenheter av samverkan med andra i nätverket, i närsamhället och med det 
militära systemet. I berättandet har deltagarna lyft fram sådant de bedömt vara vik-
tigt för andra i liknande situationer att känna till och ha nytta av. Av de 59 familjerna, 
representerade i studien, har flera följts och intervjuats såväl före, under som efter 
insats inklusive några år senare. Samtliga intervjuande samtal har transkriberats av 
forskaren med hänsyn till deltagarnas integritet och att analysen i aktionsforskning 
startar redan i mötet med deltagarna och fortgår fram till denna skrivande stund. Inne-
hållet i processer och berättelser i studien har analyserats till teman som konstrueras 
till mönster och scheman exempelvis det som i rapporten presenteras om familjernas 
olika responser (se Braun och Clarke, 2006). Mer om studiens upplägg och genomför-
ande i särskilt kapitel i denna rapport samt i Rapport I.

Konsten att kommunicera med varandra från och i skilda 
världar 
I mellanmänskliga sammanhang kommer allt vi gör – och inte gör – innebära budskap 
för den andre eller de andra. Det går inte att låta bli att kommunicera (Watzlawick et 
al., 1996). Vare sig budskap eller våra responser står ensamma eller isolerade (Bakhtin, 
1991, 1986).  Vi svarar och reagerar både på den betydelse vi själva lägger i budskap 
och vad vi tror förväntas av oss att ge som respons i sammanhanget. Detta blir till ett 
flöde av responser som också handlar om samspel med andra sammanhang/kontexter 
med kopplingar till oss som personer och system (se t.ex. Lang, 1991, Cronen och Lang, 
1994, Pearce, 1994).

Utan att vi kan hålla oss varse om allt som sker, så kommunicerar vi samtidigt på flera 
nivåer inklusive på metanivå. Metanivån blir avgörande för hur ett budskap tolkas. 
Som av sig självt sänds och emottar vi subtila signalerna på metanivå om hur budskap 
ska uppfattas t.ex. om det är på allvar eller lek: – Slåss vi på riktigt eller på låtsas – leker 
vi?  – Tillhör det som händer på scenen teaterstycket eller händer det ”på riktigt”? – Är 
detta övning eller skarpt läge? (se Bateson, 2000). 
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Med tanke på ovanstående, att vi för att förstå ett budskaps mening, behöver kän-
nedom om det sammanhang (kontexten) som meddelandet (texten) sänds från och 
används i, blir det lätt att inse vilken komplexitet som råder när familjemedlemmar 
ska kommunicera med varandra. Soldaten befinner sig i insatsområdet och anhöriga 
hemma i Sverige dvs. i två skilda och olika kontexter. Redan när soldaten initierar där-
hemma att utlandstjänstgöringen är på gång, behöver de anhöriga känna till en del 
om det militära systemets innehåll och villkor. Om inte förr så nu, när en militär insats 
förs in i deras liv. Soldaten vet redan mycket om det militära systemet, men inte alltid 
så mycket om vad som komma skall under en insats och om vad som kommer krävas 
under perioden av soldatens anhöriga. Särskilt inte om det är soldatens första mission.  
Här kan soldaten behöva utbildning och stöd i att involvera sina anhöriga, informera 
och trygga dem i hur de kan hantera vad än det nu är som kommer utvecklas inklusive 
vad som håller på att hända och som behöver hanteras under den första perioden ef-
ter beslutet om deltagande och före att avfärden närmas sig dvs. före och under den 
s.k. förmissionen. 

Kanske har soldaten varit ute tidigare. Ingen mission är dock den andre lik. Familje-
relationerna kan ha blivit annorlunda. Om inte annat är alla äldre och har med sig 
erfarenheterna av den eller de tidigare missionerna. Nya familjemedlemmar kan ha 
tillkommit, andra saknas och alla är rikare på erfarenheter. Minnen från tidigare mis-
sioner kan underlätta, men detta kan inte tas för givet. Forskning visar på att snarare 
läggs det ena på det andra och minnen om tidigare svårigheter kan bli hämmande 
(Hommelgaard et al., 2010). För barn kan upprepade och långa insatser göra anknyt-
ningen till den frånvarande föräldern alltmer osäker (Cozza et al., 2013). Men det ska 
också sägas, att barn kan fortsätta fostras på distans och anknytning hållas vid liv (De-
Voe och Ross, 2012). Allt under förutsättning att någon hemmavid tar huvudansvaret 
och familjen förbereder för hur relationen till den frånvarande föräldern ska hållas 
levande under frånvaron (Dayton et al., 2014, Louie och DeMarni Cromer, 2014). Mer 
om detta i Rapport V.

Förmissionen
Hur situationen utvecklas och förbereds därhemma under tiden före insatsen, under 
den s.k. förmissionen, påverkar hur relationerna utvecklas under insatsen såväl på 
hemmaplan som mellan soldaten och dennes anhöriga (DeVoe och Ross, 2012, Paley et 
al., 2013). Föräldrar som ska iväg, kan förbereda så att de kan fortsätta ha kontakt ge-
nom både indirekt och direkt kommunikation t.ex. genom att barnet lyssnar på inspe-
lade meddelande från föräldern eller att föräldern läser in sagor och andra berättelser 
till barnen, spelar in videos, ordnar med foton och introducerar gemensamma ritualer 
som påminner barn och förälder om varandra – sådant som kan skapa psykologiska 
närvaro (Louie och DeMarni Cromer, 2014). Barn behöver veta att den frånvarande för-
äldern tänker på dem och finns för dem – även fortsättningsvis. Väl genomförda förbe-
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redelser ger förutsättningar för utveckling av regelbunden kommunikation och mindre 
störningar i relationerna, vilket i sin tur leder till mindre distraktion för soldaterna i sina 
uppgifter (Cigrang et al., 2014). Under insatsen kommer soldaten och familjemedlem-
marna bokstavligen befinna sig och röra sig i helt skilda världar.  Ju mer soldaten kan 
berätta, visa och dela med sig av vad insatsdeltagandet och att vara i insatsområdet 
innebär för soldaten personligen, desto närmare kan anhöriga därhemma komma den 
mening som soldaten lägger i det soldaten berättar för dem. Detta kan förebygga onö-
diga missförstånd och dispyter. Och vice versa, soldaten behöver ta del av vad som 
utvecklas därhemma och vilken betydelse de anhöriga lägger i detta, så att soldaten 
hänger med och kan förstå partners, barns och andras responser därhemma.  

– Kontakten hem är därnere jätteviktig. Att man kunde ringa hem och 
prata. Jag hade koll på vad du gjorde och du vad jag gjorde. Att man för-
står varandra innan man åker. Att man inte skickar kodade meddelande 
när man pratar per telefon utan pratar öppet med varandra. Att man 
förstår vad du menar när vi pratar. Det tycker jag är viktigt. Då skapar 
man egna förutsättningar för att det ska gå bra. Man behöver nog vara i 
ett längre förhållande och känna varandra väl. (Soldat till hemmavarande 
partner)

Öppen och sluten kommunikation
Öppenhet i relation till varandra är inte givet att kunna förverkliga, särskilt inte med 
tanke på de unika livsvillkor som familjemedlemmar lever i under tiden för insats. Sol-
daterna kan och vill inte berätta allt som sker i den militära kontexten. Soldaten skyd-
dar sina anhöriga av flera skäl. Dels vill soldaterna många gånger skona sina anhöriga 
från vad soldaterna är med om, dels är det mycket som är hemligt inom det militära 
systemet och soldaterna, särskilt de som ska iväg eller är ute för första gången, kan 
vara osäkra på vad som kan och får berättas om. I studien berättas om, att när soldaten 
kom hem på första perioden av leave, då fick de anhöriga för första gången detaljrik 
information om insatsen och insatsområdet, vad det hela handlade om och vad som 
gällde för medverkan, men inte tidigare.  Signifikanta händelser i insatsområdet och 
upplevelser som verkligen berör soldaten, kan anhöriga möjligen få veta något om 
senare, efter soldatens hemkomst, eller inte alls av flera skäl.  Dels kan det bli alltför 
smärtsamt för soldaten att återge, dels riskeras att det som berättas missförstås och 
sätter igång processer som kan bli svåra att hantera därhemma så de anhöriga vanligt-
vis inte inne i den militära kontexten. Att hållas och hålla anhöriga utanför, påverkar 
familjerelationerna – på gott och ont.  Soldaten vill inte skrämma upp de anhöriga 
och göra dem mer rädda än de kanske redan är. Dessutom vill soldaten många gånger 
åka iväg igen, vilket skulle kunna bli svårare om de anhöriga delges alltför dramatiska 
och traumatiska händelser som soldaten varit inblandad i. Bland soldaterna verkar 
också kunna finnas en levande idé om att återberättande och påminnelser om svåra 
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händelser och upplevelser, kan bli alltför känslomässigt betungande och försvåra den 
egna hanteringen av minnena. Soldaterna förhåller sig som om, att det man inte pra-
tar om eller påminns om, det finns inte. Anhöriga på hemmaplan kan å sin sida också 
undanhålla händelser, reaktioner och responser för soldaten, i syfte att inte försvåra 
för denne i beslut och genomförande av insatsen. 

I insatsområdet kan soldaten sällan eller aldrig kommunicera och tala med sina an-
höriga utan att andra kan överhöra konversationen. Det blir en särskild konstart i sig, 
att kunna utveckla intimitet i samtal när inget integritetsskydd existerar. Soldaternas 
bidrag till samtalsämne rapporteras något enformiga. För anhöriga hemmavid kan det 
verka som om soldaterna inte gör i annat än äter, sover, ser på film och tränar i gym-
met. 

– Är det för detta som jag är hemma här ensam, undrar partnern där-
hemma. De verkar bara umgås med varandra. 

Soldaten i insatsområdet kan å sin sida också komma att oroa sig för det som sägs he-
mifrån, men också för det som inte sägs. Sitter partnern alldeles för mycket hemma 
och väntar, eller tar partnern chansen att utveckla ett självständigt liv med egna in-
tressen? Eller går livet vidare nästan som vanligt? Återkommer till familjernas olika 
responser i senare delen av denna rapport. 

Partners hemma har all världens chanser att gå ut och umgås med vem de vill. Men, 
gör de det? I de berättelser som hörts i studien, har hemmavarande parter varit myck-
et försiktiga med att umgås med någon som på något sätt skulle kunna väcka upp oro 
om konkurrens eller otrohet i relationen till soldaten. Hellre längtan i ensamhet än att 
så frö av misstänksamhet eller svartsjuka i relationen till soldaten.  

Skydda varandra från information
En annan levande idé, är att soldatens kapacitet och överlevnad kan påverkas negativt 
om soldaten blir utsatt för påfrestande kommunikation hemifrån. 

– Mitt råd är att vara ärlig mot dig själv. Man ska alltid försöka vara och 
visa sif så stark gentemot den som åker iväg. Man får höra att man inte 
ska berätta för den som åker iväg om hur jobbigt det är utan man ska se 
det från deras situation – Släng dig i väggen, tänkte jag, och berättade: – ” 
Jag har det jättejobbigt här”. I början så försökte jag dölja det lite grann 
och låtsas som att det inte var så jobbigt som det var, men varför? Jag har 
det jättejobbigt, Han vet om att jag ljuger, om jag skulle säga något annat. 
Så ta inte den pressen för det lägger ytterligare press på dig – glöm det. 
Rådet att inte berätta handlar väl om att de tycker redan att det är jobbigt 
att vara hemifrån, de behöver inte också hör att man vantrivs därhemma.  
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Att det blir ännu tyngre för dom. Men det är ett bra sätt för Försvarsmak-
ten att få folk dit flera gånger. Det är som förlossningar – när det väl är 
över så börjar man ifrågasätta om det verkligen var så jobbigt som det 
var. Lite har försvunnit efterhand Jag tycker det är vansinnigt att man inte 
ska säga att det är jobbigt för att de ska ha det bättre. (Hemmavarande 
partner, kvinna)

När hemmavarande partner uppfattar att förbandet och soldaten är i svåra omstän-
digheter, då tar partnern direkt hänsyn till detta i kommunikationen och utesluter allt 
som kan riskera förvärra situationen för soldaten (Caffersky, 2014, Joseph och Afifi, 
2010, Rossetto, 2013). Samtidigt kan det vara svårt för hemmavarande anhörig att 
bedöma hur soldaten har det i insatsen eftersom soldaten aldrig kan avslöja något om 
situationen i insatsområdet och om insatsen. Kanske är det därför som det händer, att 
anhöriga inte tar tillräckligt med hänsyn till soldatens utsatthet och rådande villkor 
i insatsen. Då blir det upp till soldaten att relegera kontakterna. Detta för att kunna 
koncentrera sig på uppgiften i insatsen. Samtidigt blir det oerhört viktigt att hemma-
varande anhöriga tar och får stöd för egen del. Förhoppningsvis finns det personer att 
vända sig till i egna nätverket plus att de idéburna organisationer som Försvarsmakten 
har avtal med (se mer i rapport IV), erbjuder stöd och hjälp. I studien finns flera exem-
pel på sådana lösningar. 

I studiens finns också exempel på det omvända, att anhöriga varit mer hänsynsfulla i 
relation till soldaten än de hade behövt vara. T.ex. valde en hemmavarande ung dotter 
tillsammans med sina syskon, att inte låta soldaten/föräldern få veta om att dennes 
åldriga moder troligen låg för döden. I allra bästa välmening sa syskonen till sig själva, 
att soldaten/föräldern ändå nog inte skulle hinna hem plus att hemfärden för förban-
det ändå snart var förestående. Soldaten hade nog helst velat få veta omedelbart vad 
som var på gång och själv avgöra men påpekar samtidigt, att det är viktigt att anhöriga 
alltid går via Försvarsmakten när det gäller att meddela svåra budskap till soldater dvs. 
att de ringer det telefonnummer som anhöriga fått för kris- och nödlägen. Soldaten 
säger:

– När budskap om olycka och död av anhöriga når soldaten, är det inte 
längre en soldat där ut, utan en son, dotter, partner… 

Både för soldatens skull och dennes omgivning, behöver budskapet till soldaten ges 
vid rätt tillfälle och sätt under lämpliga omständigheter. Det är för sådana tillfällen 
som förbandets präst är tillgänglig och att andra resurser finns inom förbandet för att 
hantera krissituationer.

Familjerna söker hålla en jämvikt i det som sägs i kommunikationen med soldaten och 
koncentrerar sig på det som de finner viktigast (Caffersky, 2014, Faber et al., 2008). 



17

Även om familjerna söker hålla så öppen kommunikation som möjligt, blir det ändå be-
gränsningar i vad som kan och hinns med att sägas (Caffersky, 2014, Merolla, 2010). Be-
gränsningar som uppstår när de vuxna vill skydda varandra, riskerar ”spilla över” också 
på annan kommunikationen inom familjen och försvåra densamma (Carter och Rens-
haw, 2016, Owlett et al., 2015). Begränsningarna försvårar också för soldaten att delta 
i beslutsfattandet i familjeangelägenheter eftersom soldaten inte tillåts bli involverad 
i alla aktuella aspekter därhemma och i bara utvalda händelser (Martindale-Adams et 
al., 2016).  Begränsningarna riskerar också bli till viss förvirring när soldaten kommer 
hem.  Vad som varit till stöd i den ena situationen, kan bli tvärtom vid ett senare tillfälle 
(Rossetto, 2015). Det kan ta tid innan de utvecklar ett naturligt sätt att kommunicera 
med varandra igen (Faber et al., 2008). Men så mycket tid för omställningar har inte 
de svenska soldaterna och deras familjer med tanke på att insatstiden är fylld av flera 
växlingar och omställningar.

Flera övergångar med avsked och återvändande 
För fortsättningsstyrkorna i Afghanistan var rotationstiden 6 månader och under den 
tiden var soldaterna hemma under knappt ett par veckor, s.k. perioder av leave, vid två 
eller tre tillfällen. Familjerna var således med om flera övergångar mellan att leva åt-
skilda och att återförenas för att ånyo ta farväl av varandra och leva på distans. Utifrån 
anhörigperspektivet handlar det om faserna: före för-missionen, för-missionen, un-
der insatsen med flera perioder av före leave, under leave och efter med återvändan-
de och nya avsked, hemkomsten och återvändandet, tiden efter missionen och efter 
insats(er). Dessa utforskas närmare i rapport III. Förväntningarna är stora på soldatens 
återvändande hem. Både hemkomsten efter fullgjord insats och soldatens ”besök” 
hemma i samband med perioderna av leave röner särskilt intresse i studien. Soldaten 
kommer hem på leave, men är alla överens om vad den perioden handlar om? 

Barnfamiljer väntar hem en förälder efterlängtad av både barn och den andre föräld-
ern som kanske hoppas på avlösning och återhämtning för egen del. Soldaten är kan-
ske redo för att ta över därhemma men kan också behöva den vila och avkoppling som 
perioder av leave, eller som det heter i engelsktalande länder Rest and Recuperation (R 
& R) – vila och rehabilitering eller återhämtning (Parsloe et al., 2014, Jones et al., 2013). 
Föräldrar till soldater får hem en son eller dotter som de gärna ger service och stöd, ju 
mer – desto mer får föräldrarna träffa sitt barn. Syskon kan känna sig bortglömda då 
ensamstående soldater prioriterar kompisar eller åka iväg på semester – långt bort, 
igen.  Familjemedlemmarna befinner sig i olika psykologiska sammanhang och behöver 
tala om sina förhoppningar för varandra och lyssna. Det kan lätt bli så att någon känner 
sig oförstådd och förbigången om inte såväl soldat som anhöriga därhemma stannar 
upp, samtalar och lyssnar på varandra. Soldaten kan rent fysiskt se ut som befinna 
sig hemmavid men mentalt kanske inte soldaten ännu hunnit landa. Det blir som att 
kommunicera från skilda världar också när den fysiska närheten finns. Inför att tiden 
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för avfärd tillbaka till insatsområdet närmar sig, känner anhöriga att soldaten fullt ut 
går tillbaka in i sin ”bubbla”. Det är precis när de anhöriga vill ha ut det ”sista” möjliga 
tillsammans…      

Övergångarna kan behövas markeras med ritualer för att bli tydliga och underlättas för 
såväl omgivningen som de involverade. Medaljutdelningen efter avslutad insats är ett 
tydligt exempel på markering av övergång som såväl soldater som deras anhöriga är 
inbjudna till. Dessförinnan genomförs en annan viktig markering. Vid soldaternas hem-
komst till Sverige tas soldaterna emot av det militära systemet för att avrusta, sam-
tala om vad de varit med om och fortsättningsvis få det stöd de kan behöva.  Viktiga 
rutiner som blir övergångsritualer för att underlätta de förflyttningar och övergångar 
soldaterna nu gör. De lämnar sina deras närmaste i förbandet, sin ”insats-familj”. De 
är nu på väg hem till sin egen familj, men de är fortfarande i tjänst och samlade ytter-
ligare någon dag för avskedsmiddag. Hemmavarande anhöriga, särskilt partners (dvs. 
maka/maka, sambo etc., se nedan) kan i detta tolka in något helt annat och bli besvikna 
över att soldaterna som geografiskt kan vara nära hemmet, inte prioriterar eller tillåts 
prioritera sina familjer åtminstone för en eller två dagar. De är uppfyllda av saknad av 
soldaten och längtan efter att denne ska komma hem. Soldaten är hemma men ändå 
inte hemma och det kan ta tid att landa både fysiskt och psykiskt. 

Dialogiskt samarbete
Med ovanstående som bakgrund blir det i det närmaste till ett mysterium att familjer, 
såsom deltagarna i denna studien, lyckas och lyckats föra dialogiska samtal och sam-
spela med varandra i de olika skeden som de är och varit med om. Svaret på mysteriet 
kan vara att deltagarna verkligen är bredda att lyssna på varandra, öppna för att lära 
sig och ta tillvara på vad som växer fram dem emellan. De skapar som en egen mix av 
det militära och personliga. De är lyhörda för och svarar på varandras reaktioner och 
responser. Innebär ingalunda att de alltid är överens, tycker likadant eller har samma 
åsikter. Här uppvisas spontana reaktioner och känslor i levande responser till varandra 
och vad som sägs och görs.  Det är denna ömsesidiga spontana responsivitet som är 
dialogens natur – dialogiskt samspel skapande utveckling och ny orientering för delta-
garna (Shotter, 2016)

När dialogen och det dialogiska samspelet ska hållas levande på distans – långt bort 
från varandra och med helt olika förutsättningar och omständigheter – då ställs allt på 
sin spets. Tidsförskjutning kan i sig ställa till spratt.  Också att det bara är den ena par-
ten, soldaten, som i den militära kontexten tillåts ta initiativ till kontakt för samtal (kan 
ha föregåtts av SMS hemifrån eller genom annat socialt medium).  Kan bli stressande 
för hemmavarande partners som inte vill missa något samtal, även om det innebär att 
ha med sig mobiltelefonen in i duschen och i andra vardagliga sammanhang. Samti-
digt verkar de flesta vilja undvika att binda upp sig för speciella tidpunkter för kontakt. 
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Mycket kan hända eller komma emellan som gör att telefonen inte ringer eller den 
hemmavarande inte svarar. Frågan är om det viktiga är att fråga och informera var-
andra eller om det viktiga är att överbrygga det känslomässiga avståndet i samtalen:  

– Vi har sagt så, att han aldrig ska lova ”att jag ringer imorgon eller ikväll” 
utan han ringer när han kan.  För det kan komma upp saker Det behöver 
inte vara några allvarliga saker. De kan få ett larm. Men säger han, att 
han ska ringa och han inte gör det, då blir jag orolig.  Därför har vi valt att 
liksom inte säga något om när han ska ringa. Så behöver jag inte gå och 
vara orolig – han ringer när han har tid. Jag har sagt, att du kan väl tänka 
på – jag tror att de ligger 2,5 timmar efter och alla ska ringa när de slutat 
jobba. Det är inte så mycket tid då eftersom det blir kö till telefonen. 
Jag har sagt, då kan du ju ringa mitt på dagen – inte när jag är på öppen 
förskola eller mitt i sångstunden. Så ringer han, men jag glömmer jämt 
bort vad det är jag skulle fråga om. Sen kommer jag ju på det direkt när vi 
lägger på.  Javisst, ja, jag skulle ha frågat om det där. Jag är så mitt uppe i 
att han ringer, så jag glömmer bort allt jag skulle säga eller fråga om och 
såna saker. (Hemmavarande partner, kvinna)

Ovanstående citat är ett gott exempel på att för denna partner var och är det viktiga, 
att få känna den andres närhet genom samtalet. Det är också ett gott exempel på hur 
partners samtalar om sina olika förutsättningar och skapar en fungerande strategi för 
sin unika relation och sitt samspel. 

Att kunna samtala med varandra också om den egna kommunikationen dvs. samtala 
om samtalen och kommunikationen, när det fungerar, vad, hur och när det som fung-
erar bäst, är viktigt. Det gör att familjerna skapar fungerande strategier för sin kommu-
nikation. Strategierna behöver säkerligen både prövas och omprövas. Missionstiden är 
lång och mycket hinner hända och behöva tas hänsyn till efter hand.

Strategier för närhet tvärs över avstånd
För att överbrygga det geografiska avståndet rekommenderas att utveckla sina egna 
strategier för att underlätta och hålla vid liv känslan av känslomässig/psykisk närhet till 
varandra (Pistole, 2010). När familjemedlemmar förmår att skapa ”närhet tvärs över 
avstånd” kan relationerna hållas levande också vid fysisk distans. Uttrycket kommer 
från forskning om långdistansrelationer, Long-Distance Relationship (LDR) (Pistole, 
2010). Var och en av de vuxna och av barnen kan vilja ha kontakt med soldaten på sitt 
sätt och behöva resonera och pröva sig fram tillsammans med soldaten till vad som 
passar dem bäst. Strategierna kan behöva variera över tid och med de erfarenheter 
och lärdomar som dras. Planering och förberedelser behövs men också kreativ im-
provisation (Merolla, 2010). Individuella lösningar, utifrån egna resurser, behov och 
preferenser, kan upprätthålla och vårda relationerna under partners insatstjänstgöring 
(Merolla, 2010)
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Relationellt utrymme
Den danska antropologen Maj Hedegaard Heiselberg har funnit att familjerna använ-
der sig av vad hon kallar, ett relationellt utrymme – relational space (Hedegaard Hei-
selberg, 2017). Inom detta relationella utrymme värnar familjemedlemmarna om sina 
nära relationer tvärs över geografiska distanser.  Utrymmet kan jämföras med det 
potentiella rummet som D. W. Winnicott omnämnt som det relationella utrymme som 
det lilla barnet och den person som blivit barnets närmaste, skapar när barnet håller 
på att frigöra sig och se annat och andra i världen omkring sig (Winnicott, 1981). Till 
stöd under övergångsperioder och i frånvaro av modern, eller den för barnet signifi-
kanta personen, kan barnet använda en snuttefilt eller gosedjur eller något annat som 
påminnelse och stöd. Det är en naturlig del i barnets utveckling till en självständig 
individ, ingen försummelse. Liknande sker när förälder ska åka iväg på insats. Barnet 
skickar sin förälder ett s.k. övergångsobjekt och förser sig själv med ett likadant (eller 
av föräldrarna).  Det kan vara maskot i form av t.ex. gosedjur men också andra saker, 
som blir till övergångsobjekt för såväl barn som vuxen. Detta fenomen, att barn och 
föräldrar skapade övergångsobjekt för tiden när barn och förälder levde åtskilda, och 
att familjerna skapade vad som mycket väl kan kallas ”relationellt utrymme”, gestaltats 
i allra högsta grad i denna studie.

Att kommunikationen är viktig faktor för att upprätthålla relationer i samband med 
familjemedlems deltagande i militär insats utomlands, råder det ingen tvekan om (Car-
ter och Renshaw, 2016). Kommunikationen gäller såväl verbala uttryck som handlingar. 
Den har både en innehållsaspekt och en relationell aspekt där relationen klassificerar 
innehållet (Watzlawick et al., 1967, 1996). För att förstå vad som kommuniceras behö-
ver minst nedanstående tre områden inkluderas. Områdena härrör från Paul Watzla-
wick och har nedan utvecklats och anpassats till att kommunicera personer emellan 
dels kan innebära att ord ersätts eller kompletteras med tecken, bilder och metaforer, 
dels att den teknologiska utvecklingen inneburit att olika media kan användas:

• Den verbala kommunikationen dvs. det som uttryckts i ord, tecken, bilder 
eller andra metaforer.

• Icke-verbal kommunikation, dvs. uttryck med tonfall, ansiktsuttryck, håll-
ning, gester eller handling samt vilket eller vilka kommunikationsverktyg 
eller media som valts.

• Kontexten dvs. vilket och vilka sammanhang som kommunikationen försig-
går i och när kommunikationen sker.

Med modern teknologi och sociala medier både underlättas och kompliceras kommu-
nikationen. Grundläggande är fortfarande det dialogiska samspelet som jag återkom-
mer till, och att kommunikationen är cirkulär dvs. vi svara på varandras responser som 
uttrycks verbalt och icke-verbalt, se ovan, och, vilket ovan behandlats, sammanhanget 
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samskapar den mening vi lägger i det som når oss och som vi svarar på. I det moderna 
samhället öppnas allt fler möjligheter på och varianter av verktyg och sätt att kommu-
nicera genom utvecklingen av sociala medier. Det kan ske i direktkommunikation t.ex. 
genom mobiltelefonsamtal, chattar eller samtal via videolänk som Skype. Eller indirekt 
genom att t.ex. skicka post, beställa tjänster eller varor via internet, E-post, FaceBook, 
SMS och bloggar. De kan naturligtvis också kombineras. Alla är ingalunda tillgängliga 
eller tillåtna i militära sammanhang. Begränsningen kan också ligga i vilket land som 
den militära insatsen genomför i och de lokala förutsättningarna. Det kan också vara 
att familjer eller enskilda familjemedlemmar föredrar vissa före andra. De olika medi-
erna har sina för- och nackdelar för olika samtal och relationer (Carter et al., 2016). Yt-
terst handlar det om vad som är möjligt i det militära sammanhanget och den enskilda 
soldaten i relation till respektive anhörige. Valet av socialt medium eller medier kan 
ingå i ovannämnda strategier för att skapa närhet på avstånd. 

De nya medierna och kommunikationsvägarna öppnar stora möjligheter till att skapa 
närhet på avstånd. Förväntningarna på och möjligheterna till kontinuerlig kontakt ökar 
vilket i sig kan bli stressande. Samtidigt är det mycket som talar för att hög frekvens av 
kontakt, också under förmissionen, ökar välmående för alla parter (DeVoe och Ross, 
2012). Det kan antas förebygga och minska risken för att separationsångesten ska trig-
gas igång (se avsnitt om anknytningsteori).  När familjemedlemmar får mer kontinu-
erligt del i varandras situation, blir de också mer varse också om varandras eventu-
ella påfrestningar vilket kan öka stressen för de involverade (Paley et al., 2013). När 
dessutom massmedia dessutom har ökat sin bevakning och publicering av händelse 
i insatsområdet, så nås de anhöriga hemma snabbare av nyheter från insatslandet. 
Hemmavid följs också händelseutvecklingen av de berördas omgivning på gott och ont. 
Med den ökade exponeringen ökar såväl intresset som de anhörigas utsatthet. Här en 
hemmavarande partners röst: 

– 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 som inte har 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. 

Familjernas samspel förändras liksom enskilda familjemedlemmars livssituation och 
upplevelser. Inom relationer sker ständiga återkopplingar och anpassningar till varan-
dras responser (jfr. Watzlawick et al., 1996). I ett försök att söka åskådliggöra dessa, 
presenteras i slutet av denna rapport ett förslag till typologi med sex olika idealtyper 
sammanfattande familjers responser till insatsdeltagandet.  
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Allt kan berättas på många olika sätt och höras på kanske än fler sätt. Varje exempel, 
utsaga och berättelse i rapporten kan höras också på annat vis än vad jag som erfa-
ren socialarbetare, ledare och forskare kom att göra i studien. Ingen tolkning, inget 
perspektiv, kan pekas ut som det enda riktiga, ge den enda sanningen, eller ge svar 
om ”att så här är det” (se Gergen, 2002). Det som i rapporten presenteras är vad jag 
valt ut utifrån studiens frågeställningar och konstruerat till förslag om hur den sociala 
världen kan se ut i de sammanhang jag tagit del av i studien.   Genom att fleras citat ur 
deltagarnas berättelser återges i rapporten, inbjuds du som läsare att direkt lyssna till 
forskningsdeltagarnas formuleringar, deras röster och berättelser. Därvid kan läsaren 
också skapa sin egen version av vad som här förmedlas, utifrån sitt eget perspektiv. I 
rapporten har jag flätat in kopplingar till tidigare forskning och egna reflektioner. Rap-
porten avslutas med mer av detta och förslag till slutsatser. 
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KAPITEL 2 INLEDANDE ORIENTERING I STUDIEN
I arbetet som anställd vid Försvarsmakten ingår att då och då genomföra internationell 
militär insats. Såväl tidigare forskning som forskningsresultat i denna studie, visar på 
att från den dag när soldaten tagit upp därhemma om att en mission kan vara stun-
dande, lever familjerna med detta inom sig (se Rapport I). Missionen föregås av en 
period med förberedelser under den s.k. förmissionen – en viktig fas för helheten och 
det som komma skall. I studien finns exempel på partners som söker tänka bort den 
annalkande insatsens under förmissionen. Uppvaknandet kommer skoningslöst och 
sent, i det närmaste för sent, för de underlättande förberedelserna ska hinnas med. 

De som har erfarenhet av tidigare insatser, kan förmodas ha lättare att förstå värdet 
i att förbereda sig inför vad som är på gång och ta tag i förberedelserna.  Emellertid, 
när tidigare insatser inneburit stora påfrestningar, kan den nya insatsens annalkande, 
väcka svåra minnen till liv. Forskningsstudier har funnit att sådana tidigare erfarenhe-
ter snarare gör att nästa insats känns än mer betungande  (Hommelgaard et al., 2010). 
Resultat i denna studie bekräftar delvis detta, men än tydligare är att första gången är 
den mest påfrestande. 

När tidigare missioner fungerat väl, ur de inblandades perspektiv, underlättas delta-
gandet i nästa insats. Tidigare erfarenheter ger lärdomar som kan förstärka familje-
medlemmarnas färdigheter i att förbereda och hantera förändringar. Fortsätter fa-
miljemedlemmen inom det militära, kan familjen skapa sig vanor som underlättar 
samspelet med det militära systemet.  Familjesystemen verkar kunna utveckla själv-
ständiga medlemmar i kombination med stark familjekänsla (Jfr. familjers responser 
i kapitel 6) .

Vem är soldat respektive utlandsveteran i studien?
I studien och rapporten används benämningarna soldater och utlandsveteran för de 
personer som ingår eller ingått i det militära systemet oavsett grad, rang, funktion eller 
uppdrag. Huvuddelen av i studien deltagande soldater och veteraner är eller har varit 
verksamma inom armén. Olika positioner och funktioner vid truppinsatser respektive 
enskild insats är representerade i studien liksom olika anställningsformer. T.ex. är sjuk-
vårdspersonal som deltagit i studien, direktrekryterade med också annan anställning 
inom hälso-och sjukvården i Sverige (se Lundberg et al., 2014).

Försvarsmakten definierar veteran enligt följande:

Du som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt 
eller nationellt, med eller utan vapen är enligt vår definition veteran. Per-
sonal som deltagit i internationella militära insatser kallas utlandsvetera-
ner. (Försvarsmakten, 2018b)
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Soldater som varit iväg på internationell insats blir alltså kallade utlandsveteraner. 
Flera soldater är både soldat och utlandsveteran eftersom de efter utlandstjänst, fort-
sätter att arbeta inom det militära systemet. De kommer kanske åka iväg på ytterligare 
internationella militära insatser.  

Vem är anhörig i studien?
I studien ses soldaten och dennes anhöriga som anhöriga i relation till varandra. Stu-
dien omfattar soldaten som anhörig och hur soldaten utövar sitt ”anhörig-skap” i re-
lation de hemmavarande anhöriga, och vice versa. Vem som räknar sig som anhörig i 
relation till soldaten, är upp till var och en i soldatens nätverk att identifiera sig som. 

Denna ansats och definition används av Försvarsmakten:

En anhörig till en anställd i internationell tjänst kan i princip vara vem 
som helst. Det är en person som har en relation, genom släkt och/eller 
vänskap, med någon som ingår i Försvarsmaktens internationella insats-
förband eller gör någon annan form av tjänstgöring utomlands inom För-
svarsmakten. (Försvarsmakten, 2018a). 

I studien kom föräldrar, syskon, barn, partner (eller f.d. partner) och andra släktingar 
att delta som hemmavarande anhöriga.

Vad är familj?  
Med familj menas i studie såväl s.k. kärnfamilj som utvidgad familj. Kan också benäm-
nas som nätverksfamiljen eller primärfamilj (se Bäck-Wiklund, 2001). De behöver inte 
nödvändigtvis bo i samma bostad utan här ingår t.ex. särbos, barn i tidigare relatio-
ner inklusive deras andra förälder och ev. styvförälder, soldatens föräldrar och andra 
närstående. Familjesystemen ser olika ut och förändras över tid också inom ramen för 
denna långvariga studie. Här finns t.ex. sambos som gifter sig, eller separerar; gifta 
som skiljer sig; barn som flyttar hemifrån.  Här finns övergångar från par som lever med 
egna och/eller gemensamma barn till ensamstående med barn, eller utan barn, och att 
barn föds. Här finns gift eller ensamstående förälder till soldat och/eller partner med 
eller utan barn dvs. barnbarn till soldatens förälder. Dessutom syskon till soldater och 
barn i olika kullar och åldrar. Se nedan.

Familj ses i systemiska sammanhang som funktionssystem för interaktion av intimitet 
(se Jönhill, 1993, 1995). Interaktionen handlar om vad som kommuniceras och den 
mening som deltagarna använder i kommunikationen. Eftersom interaktion och sam-
verkan ses som familjens huvudfunktion, läggs i studien stor vikt vid dessa aspekter.  
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Olika perspektiv
Deltagarna i studien representerar olika perspektiv.  I studien används detta begrepp 
som den utgångspunkt i familjesystemet som respektive deltagare har i relation till 
soldaten.  I studien utforskas olika perspektiv och aspekter av företeelser, händelser 
och sammanhang. Det blir skillnad som gör skillnad t.ex. om deltagare talar utifrån 
positionen/relationen som soldat jämfört med att vara barn till soldat; deltagaren är 
barn och ger barnets perspektiv eller det är den vuxne som sätter sig in i barnet situa-
tion dvs. använder barnperspektiv.

Samtliga rapporter och deras innehåll
Forskningsresultaten redovisas i en rapportserie om fem rapporter som publiceras 
under 2018. Forskningsrapporterna skrivs för en bred publik; till anhöriga; till soldater 
och veteraner; till alla inom det militära systemet och som är i samverkan med det mi-
litära; men också alla dem som arbetar i samhälleliga organisationer och särskilt den 
personal som i olika sammanhang möter soldater och veteraner, deras anhöriga inklu-
sive barn och barnbarn före, under och efter insatser eller senare i livet. 

Som läsare bjuds du in till att ta del av, lyssna på och studera deltagarnas utsagor och 
delar av deras berättelser. I detta kan du skapa din egen förståelse av vad som hörs 
och sägs att jämföra med mina reflektioner och slutsatser i slutet av rapporten. I denna 
studie och i de rapporter som omnämns skapas möjlighet att lyssna och lära av dem 
med erfarenhet, ta till sig råd och exempel – om inte annat för att kunna säga: – Javisst, 
så gjorde jag också; precis så blev det för mig också. – Vad skönt, jag är inte ensam om 
att känna så här – kanske det är normalt? 

Rapport I inleds med en orientering inom forskningsområdet, idéer och teoretiska 
utgångspunkter som studien baserats på liksom reflektioner och slutsatser som görs 
inom studien. Den inledande orienteringen efterföljs av presentation av själva stu-
dien och dess genomförande. Därefter följer empiriska avsnitt med soldater respek-
tive anhörigas berättelser om motivet och beslutet om att delta i mission.  I soldaters 
berättelser ingår vad som motiverar till yrket och att delta i missioner. Detta följs av 
hur anhöriga uppfattar soldatens motiv. Därefter kommer anhörigas respons på vad 
de uppfattar vara motiverande för deras soldat liksom vad detta gör i interaktionen 
inom familjesystemet liksom i relation till omgivande system och hur de anhöriga för-
håller sig till omgivningen respons. Inte sällan hamnar hemmavarande vuxna och barn 
att förklara och försvara att anhörig deltar i militär insats utomlands inklusive varför 
Sverige deltar över huvud taget är inblandat. ”– Hur kan ni släppa iväg honom/henne 
på detta?” är ingen ovanlig fråga till anhöriga.  I den första rapporent belyses också de 
känslor av saknad som de anhöriga känner. För många blir den svårare att bära efter-
som den kombineras med oro för soldatens välbefinnande och hur den egna förmågan 
hemmavid ska räcka till.
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Rapport II är denna rapport.

Rapport III belyser att indelningen i faserna före – under – efter är en kraftig förenk-
ling av vad som utvecklas för deltagande familjer i samband med att familjemedlem 
deltar i internationell militär insats. I internationell forskning är modellen ”Emotional 
cycle of deployment” etablerad. Kathleen Vetal Logan (Logan, 1987), vars man var vid 
flottan, blev känd för modellen. Senare utvecklades den av Simon H. Pincus tillsam-
mans med kollegor (Pincus et al., 2001). Modellen bygger på längre rotationstider än 
de nordiska utan perioder av leave med hemfärd. I rapporten redovisas hur återkom-
mande perioder av leave har avgörande betydelse för upplevelsen av missionen och 
dess påfrestningar. Familjerna berättar hur de i olika faserna upplevs och att de väljer 
olika lösningar som de utvärderar och vid behov korrigerar – eller inte. Här finns också 
exempel på oönskad utveckling enligt deltagarna. 

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

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.

Denna rapport (II) inleds med en orientering om de levande idéer och teorier som 
används i studien och i synnerhet det som redovisas i denna rapport. Livet i familjer 
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med någon anställd som soldat eller officer innebär ofta att leva på olika håll i långa 
perioder varvid det kan vara av intresse och undersöka vad forskning om romantiska 
långdistansförhållanden kommit fram till. Detta relateras till i rapporten och återkom-
mes till i slutkapitlet där studies forskningsresultat diskuteras. Detsamma görs också i 
relation till anknytningsteorin. 

Anknytning är vårt primary motivational system som fungerar på sitt eget sätt med 
sina egna speciella beröringsytor med andra motiveringssystem (Bowlby, 1997). Detta 
hävdade John Bowlby (1907–1990), brittisk psykiater och pionjär inom anknytnings-
teorin. Anknytning behövs för både barn och vuxna. Vi behöver vad som känns som en 
trygg och säker hamn/bas/campus att återvända till och söka skydd i. Men också för 
att kunna utgå ifrån när vi utforskar världen utvecklande vår kapacitet och våra per-
sonligheter (Mikulincer et al., 2013). John Bowlby skrev:  

I dessa avseenden liknar rollen befälhavarens vid en militärbas varifrån 
expeditionsstyrkan ger sig ut och till vilken den kan dra sig tillbaka om 
den möter motgång. I denna roll ägnas mycken tid åt väntan, men den 
är inte mindre livsviktig för det. För endast om ledaren för expeditions-
styrkan är säker på att han har en trygg bas vågar han rycka fram och ta 
risker (Bowlby, 2010 s. 33-34)
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KAPITEL 3 TEORI OCH PRAKTIK 
I detta kapitel görs först presentation av de systemisk teori och praktik som studien är 
baserad på. Tillsammans med detta används också andra idéer, teorier och forskning 
om work-family fit, transitioner och long distance relations (LDR) samt anknytnings-
teori.

Systemisk praktik och teori om Work–Family Fit
Familjesystems huvudfunktion är interaktion av närhet och intimitet mellan familje-
medlemmarna (Luhmann, 1995, Jönhill, 1993). Inom familjen räknar vi med att vi finns 
för varandra och att vi med förtroende kan utelämna oss för varandra och få stöd.  Det 
senare kan ha fått sig en törn i och med att soldaten valt att åka iväg, utifrån hur de 
hemmavarande anhöriga kanske ser det, till farliga, riskabla sammanhang hellre än 
stanna hemma hos sin familj och trygga förhållanden. Ur soldatens perspektiv, kanske 
anhöriga inte helhjärtat känts stödja honom eller henne i alla de förändringar som de 
många transitioner, förflyttningar, till kropp och själ, insatsdeltagande innebär (reflex-
ivt också för soldatens anhöriga).  

Utifrån systemiska tankegångar är vi relaterade till varandra i system ömsesidigt på-
verkande varandra. Hur soldaten mår och agerar är avhängigt av såväl dennes närmas-
te kontext inom det militära systemet som familjesystemet och vice versa dvs. dessa 
är beroende och påverkas av soldatens kontext. Vi är alla dessutom omgärdade av 
sammanhang/kontexter som ömsesidigt koordineras reflexivt påverkande oss och var-
andra (jfr.  Cronen, 2004, Pearce, 1994). Systemen påverkar varandra genom cirkulära 
och ömsesidiga återkopplingar (Watzlawick et al., 1996). Hur det blir på hemmaplan, 
vad som utvecklas och vilket stöd som kan behövas, påverkas av hur soldaten har det, 
kan agera och om denne inser sin betydelse i relation till sina anhöriga och vice versa. 
Utvecklingen påverkas också av familjens kapacitet i att anpassa sig till nya förhållan-
den i uppgiften att skydda sina medlemmar och samtidigt anpassa sig till en ständigt 
föränderlig omvärld, skriver Salvador Minuchin, framstående företrädare inom syste-
misk familjeterapi, född i Argentina men som efter staten Israels tillkomst, anmälde 
sig som frivillig och arbetade som arméläkare i 1948 års krig mot araberna (Becvar och 
Becvar, 2006). Senare arbetade han med krigsdrabbade barn och kom mer och mer att 
intresseras sig för hela familjen.

För att relatera till Bronfenbrenners modell (Bronfenbrenner 1979, 2005), se rapport I 
och IV, så möter det militära systemet, som finns på mesonivån, soldaterna och deras 
familjer, som finns på micronivån, och vice versa. Här behövs ömsesidig anpassning 
mellan arbete och familj, se nedan, som tar hänsyn till att för familjerna behövs både 
intern och extern anpassning. 
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Internal adaption is conceptualized as the impact of work-based factors 
on the quality of family life, related in the interpersonal environment 
within the family as it has been affected by the quality of the fit between 
work and family. Internal adaption is seen in such variables as interperso-
nal communication, marital quality, personal adjustment, and competent 
home management and child rearing (Pittman et al., 2004 s. 249) 

I studien vid Högskolan Kristianstad har både undersökts den inre yttre/extern an-
passning i familjerna med familjemedlem som ska iväg på insats, är iväg och/eller varit 
iväg. Den inre handlar om anpassning inom familjesystemet och den yttre, familjens 
respons på yttre förväntningar och krav, här från arbetsgivaren Försvarsmakten.

External adaption is conceptualized as the part of the family’s response 
to perceived work demand and reward that is relevant to its ability or 
willingness to accommodate the demands of the workplace. This form 
of adaption is seen in the behaviour and attitudes of worker and family 
members directed to the work organization or to the community with 
which its demands are associated. (Pittman et al., 2004 s. 249) 

När familjerna känner att arbetsorganisationen och chefer är medvetna om koppling-
en mellan arbete och familj och familjerna märker att chefer/befäl bryr sig om och tar 
hänsyn till soldaten och dennes familj, påverkar detta familjemedlemmarnas engage-
mang och beredskap att ställa upp. Det har visat sig att för den yttre/externa anpass-
ningen, dvs. förbättringar av att familj och arbete går ihop, är avgörande för soldatens 
beredvillighet att arbeta och vara kvar inom det militära (Schumm et al., 2001). När 
anpassningen sinsemellan är god, minimeras konflikterna och den samverkan som ut-
vecklas kan ge synergieffekter (Pittman et al., 2004).

När arbetsgivares respektive anställdas egna och deras familjers behov kan tillgodo-
ses genom lösningar tillsammans med arbetsgivare i kombination med samhälleliga 
insatser, kan anställda bättre uppfylla krav på arbetet. Det har konstaterats att också 
soldaters välmående och förmåga att prestera i insatsområdet, påverkas av anhöri-
gas inställning och responser (Esposito-Smythers et al., 2011, Johansson och Larsson, 
2001, Tomforde, 2005).

Work-family Fit är ett perspektiv som föreslår att båda perspektiven arbetsplats och 
familj behöver bidra med insikter om vad som passar dem emellan så att anställda/fa-
miljemedlemmar smidigt kan förflytta sig mellan arbete och familjeliv och annat i livet 
(Pittman et al., 2004, DeBord et al., 2000). Den fungerande balansen handlar snarare 
om gränsöverskridning mellan arbete och familj på sådant sätt så att så att systemen 
passar varandra bättre.  Här har chefer/befäl inom den militära organisationen en av-
görande roll, att befälen förstår vikten av att uppmärksamma och samarbeta med sol-
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daten som familjemedlem och anhörig (Schumm et al., 2001). Även om det inte kan 
sägas ligga i ledarens uppgift att själv erbjuda stöd och hjälp är det viktigt att befälen 
känner till den sociala service och stöd som kan stå till förfogande och ser till att detta 
erbjuds soldaterna och deras familjer (Pittman et al., 2004): 

Utifrån klassisk systemiskteoretisk utgångspunkt bildar de gemensamt sammanhäng-
ande system som söker balans – att de är sammanhängande kommunicerande kärl 
som ger cirkulär återkoppling till varandra, söker stabilisera situationen till bibehållen 
jämvikt och vid begränsa fluktuationer (Tomm, 2000, Watzlawick et al., 1996). Det kan 
innebära t.ex. att vi i parrelationer hamnar i att söka upphäva något oönskat eller av-
vikande i beteende genom att kräva det motsatta och att detta i stället responderas 
med mer av den lösning som redan är vald. T.ex. par där den ena tycker att den an-
dra är för tyst och inte berättar. Denne frågar och frågar och får mindre och mindre 
svar eftersom partnern känner sig trängd, kontrollerad och ifrågasatt med ännu större 
tystnad till följd. Både fortsätter mer av samma lösningar som de valt för egen del. För 
att komma ur detta fordras att någon av de båda vågar sluta använda sin lösning var-
vid jämvikten förloras och också den andre tvingas bryta mönstret i sitt beteende (se 
Watzlawick et al., 1996). Denna strävan efter jämviktsförhållanden mellan två komple-
mentära sidor, stabilitet och förändring, kallas i systemiska sammanhang homeostas 
och pekar också på systemets tröghet inför förändringar (Tomm, 2000). De kan också 
som cirkulärt givande varandra responser som de ömsesidigt svara på samtidigt som 
de reflexivt svarar också svarar på andra systems och sammanhangs responser som 
de står också i relation till (jfr Pearce, 2005, 1994). De blir samskapande varandra – om 
inte samma system så i ömsesidig relation till varandra och starkt påverkande kon-
texter – samskapande varandra. Tillsammans blir det till något mer. Organisationerna 
liknas vid organismer i ständigt återskapande responser (Campell et al., 1994, Scott, 
2003).  Med språksystemiska, narrativa och socialkonstruktionistiska idéer levande, 
ses vi som konstruerande och ständigt återskapande i vår sociala värld i språket vi 
använder och berättelser vi skapar.  Alltså, vi gör det i vår kommunikation, när vi talar 
med varandra och oss själva (inre och yttre dialog – se t.ex. (Seikkula, 2008, Shotter 
och Katz, 2007), och genom den mening vi använder/lägger i orden i det sammanhang 
de används i (Anderson och Goolishian, 2001, Burr, 1995, Gergen, 2001, Shotter, 2010). 
Det handlar om hur vi talar om, berättar och kommunicerar liksom vad och hur vi för-
medlar och skapar för mening i det vi säger. Idéerna om greedy (Segal, 1986), lysten, gi-
rig – uppslukande varandra, skapar vissa föreställningar utgångspunkter medan idéer 
om samskapande och vara varandras förutsättning (se idéerna om work-family fit) och 
samskapelse väcker andra tankar. Exempel i deltagarnas utsagor om den ömsesidighet 
som uppstår i relationer (se mer i Rapport I):

– Det är ju soldat han är, det är hans liv, jag kan se hur han lever upp. Han 
skulle inte missunna mig sådana möjligheter. Det kan inte heller jag i rela-
tion till honom.
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Teorier och idéer som vi har som utgångspunkt när vi orienterar oss i livet, men inte all-
tid är så varse om att vi har, samskapar hur vi begriper och förstår olika situationer och 
kommunikation vi tar del av (jfr. Pearce, 1994). Reflexivt påverkar detta oss och hur vi 
kommer att tala om liksom närmar oss och hantera t.ex. relationen soldat – familj res-
pektive relationen soldat – den militära organisationen = triaden soldat – familj – För-
svarsmakten (se Everson och Figley, 2010). När den hemmavarande partnern säger: ”Vi 
är tre i det här äktenskapet: du och jag och Försvarsmakten” talas om Försvarsmakten 
som varande inkräktare. Det är så samspelet dem emellan kommit att tolkas ur denne 
partners perspektiv. 

Ur Försvarsmaktens perspektiv, om organisationen isolerar sin uppgift som endast va-
rande arbetsgivare, då kommer Försvarsmakten helt att fokusera på relationen arbets-
givare – arbetstagare. Det blir att endast vilja se en dyad (arbetsgivare – arbetstagare) 
av alla dem som ömsesidig påverkas och påverkar. Här riskeras att Försvarsmakten 
(och andra arbetsgivare) missar hur mycket de anhöriga påverkas och behövs för att 
arbetstagaren ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter och insatser. Det moderna hem- 
och familjelivet innebär mer jämlik och jämställd arbets- och ansvarsfördelningen om 
hem och barn. Soldaterna lever med dessa förväntningar såväl på sig själva som i rela-
tion till anhöriga och andra i nätverket. Det moderna arbetslivet har förändrats med 
förväntningar om gränsöverskridande mellan arbete och fritid, både individuellt som 
arbetstagare och allmänt på arbetsplatserna. 

… employers and organizations could play a beneficial role in the lives of 
employees by increasing knowledge about individual boundary manage-
ment preferences and related perceptions of boundary control. On the 
basis of this knowledge, organizations could actively contribute by adap-
ting the work situation so as to make it easier for employees to engage in 
boundary management styles that are congruent with demands in other 
areas of life and during different life stages. This could, in turn, reasona-
bly be expected to benefit both organizations and employees in terms 
of increased boundary control and subsequent positive experiences of 
work-life balance. (Mellner et al., 2014 s. 20-21)

Frågan blir hur Försvarsmakten som arbetsgivare kan underlätta för de anställda att 
kombinera det militära arbetet med egna och andras förväntningar det civila livet – i 
livets olika skeden.
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Relocation/förflyttning, långpendling och insatser – Lång 
Distans Relationer (LDR)
I dessa dagar är det många i vårt samhälle som väljer att långpendla eller att leva och 
arbeta på geografiskt skilda platser för att båda parter ska kunna uppnå sina mål och 
få det att gå ihop (Pistole et al., 2010b). Lång Distansförhållande/Relationer (LDR) ökar 
bland både människor som uppvaktar varandra och som har etablerade relationer. På 
ett sätt handlar LDR om att leva i särboförhållanden men vanligtvis avses då parter som 
bor i närheten av varandra eller på samma ort med två skilda hushåll (Holmes, 2004). I 
LDR gör avståndet att partners inte kan ha fysisk gemenskap dagligen och hindrar dem 
från att vara tillsammans så mycket som de skulle önska (Billedo et al., 2015). I militära 
sammanhang upplevs detta vanligen vare sig så självvalt eller som att uppnå bådas 
partners mål, även om det också finns sådana exempel. 

Distance relationships may offer moments of challenge to stereotyped 
performances of gender roles, but what makes them fascinating is how 
they show people engaged in struggling with the very notion that work 
and relationships are on the opposite ends of a seesaw that can be kept 
even. Distance relating is not always ‘rational’, nor does it always feel like 
a choice. It is an imperfect response to the gender inequalities embed-
ded within a supposedly rationalised world of work that is disconnected 
from the realm of human relationships. (Holmes, 2004 s. 197)

Bland deltagarna i denna studie finns flera exempel både på långpendling och att den 
icke-militära partnern flyttat till eller med till förbandsorter för att leva nära och till-
sammans med sin partner. Utan eget nätverk på orten kan det bli särskilt svårt för 
den hemmavarande partner när soldaten är borta mycket inrikes och utrikes insatser. 
Det kan också bli aktuellt med fler förflyttningar i den militäranställdes karriär. Det är 
kanske inte för inte som flera av de hemmavarande partners som deltagit i studien, är 
utbildade för yrken och anställda inom offentlig sektor. De är attraktiva och rörliga på 
arbetsmarknaden och får lätt nya anställningar på annan ort. 

Det finns således relocation, förflyttning till annan ort för soldater också i svenska sam-
manhang även om dessa inte sker med den regelmässiga upprepning som de militära 
systemen i USA och Canada bjuder på. Där är det vanligt att den militäranställde re-
gelbundet förflyttas inom landet eller utomlands (Burell et al., 2006). I till ytan mindre 
länder, som de nordiska, kan dessa förflyttningar lösas med långpendling hellre än 
flytt av hela familjen. Distansförhållande kan leda till både positiva och negativa kon-
sekvenser. Detta har också forskning inom den finska försvarsmakten kommit fram till 
(Hannola, 2017). Flera om-förflyttningar och långpendling dock också kan leda till att 
den militäranställde till slut säger upp sig (Ibid).
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LDR partner återser varandra fysiskt regelbundet för att sen separera igen. Därför blir 
relationens liv ideligen avbruten i en relation-återförenings cykel. LDR forskning ten-
derar att utgå från att dessa relationer löper större risk för att upphöra än geografiskt 
nära, men det finns också forskning som visar på att de är lika stabila om inte, stabilare 
(Stafford och Merolla, 2007). Men det krävs relationsarbete. 

Partners har valt att leva för varandra trots att man inte alltid kan bo på samma ort. 
När partners har blivit geografisk nära varandra igen, visar forskningen bl.a. att föl-
jande utvecklas (se Stafford et al., 2006, Stafford och Merolla, 2007):

•  Att återföreningen innebär fysisk närhet, vilket ger relationen mer djup.

•  Man upptäcker varandras negativa sidor men också fler positiva. 

•  Att återföreningen begränsar frihet och självständighet. Det kan bli svårt 
att få ihop tider. Ökad anpassning till varandra krävs vilket kan skapa oro, 
nervositet och valhänthet/klumpighet, tafatthet.

•  Med ökad närhet ökar också risken för fler konflikter och gräl varvid närhe-
ten i relationen försämras.

•  Iakttagande av sin partners uppträdande därhemma kan skapa ökad svart-
sjuka. 

•  Med närmare till varandra ökar kunskapen om relationen och varandra. De 
idealistiska bilderna av varandra som skapats i varandras frånvaro, skingras 
samtidigt som det ömsesidiga beroendet ökar. Flera avgörande vändpunk-
ter/kritiska punkter ansamlas när man har mer tid tillsammans (Graber och 
Brooks-Gunn, 1996)

Ovanstående utveckling kan kännas igen i samband med soldats besök hemma på pe-
rioder av leave under insatsen liksom vid återvändandet hem efter fullgjord insats (se 
också Rapport III om insatscyklerna).

Att notera är att LDR relationer upprätthålls främst i frånvaro av den andre partnern; 
att relationerna bärs upp genom interaktion i närvaro av varandra; att tillsammans 
möta den spänning som in- och ut-processerna utgör både för parterna och för med-
lemmar i deras nätverk. Att fysiskt träffa varandra möjliggör och påverkar kvaliteten i 
relationen under perioderna när partnerns är ifrån varandra och vice versa.  Relatio-
nen vitaliserades och parterna påmindes om sin gemenskap och varandras liv. Detta 
ökar tilliten till varandra och intimiteten i relationen samtidigt som de tillsammans 
bygger upp gemensamt nätverk när de träffas. Detta skapar gemensamma minnen 
som förutspår att de skulle träffas igen liksom att de förstärkt sitt gemensamma nät-
verk. Sammantaget skapas hopp och tro på relationen vilket också förstärks av att de 
lär känna varandras tillvaro. Skapar mindre osäkerhet. (Sahlstein, 2004)
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Ovanstående kan många par och familjer med familjemedlem inom det militära känna 
igen sig i. De upplever upprepade avsked och hemkomster såväl vid inrikes tjänstgöring 
(utbildning, övningar, förflyttningar) som vid utomlandsuppdrag med upprepade lea-
ve-perioder. Ett sätt att förstå vad som händer i ovanstående separation-återförenings 
cykeln är att använda anknytningsteorin kan förklara processen och normaliserar be-
lägenheten och blir hävstång till/ger kraft till att lösa situationer (Pistole, 2010, Pistole 
et al., 2010a). 

Anknytningsteorin
John Bowlby skriver om att vi har ett anknytningssystem som förtjänar särskild upp-
märksamhet särskilt i samband med hot om förlust och separationer (Bowlby, 1997, 
1998b, 1998a). Vi behöver tryggheten som de personer som vi knutit an till, anknyt-
ningspersoner, som allra mest när vi är som mest utsatta eller hotas av utsatthet. Be-
teendet är tydligast i barndomen men kan märkas under hela livscykeln. Biologiskt sett 
har den en skyddsfunktion. Anknytning är alltså en fundamental form av beteende 
med en egen inre motivation (Bowlby, 2010, Howe, 1995).

Anknytningsbeteende är varje form av beteende som leder till att en per-
son når eller bibehåller närhet till någon annan klart identifierad individ 
som uppfattas som bättre i stånd att klara världen. Det är mest påtagligt 
när personen är rädd, utmattad eller sjuk, och lugnas genom tröst och 
omvårdnad. (Bowlby, 2010 s. 50) 

Föräldrar eller annan relationell partner kan fungera som anknytningsperson utgö-
rande en trygg tillflykt, en trygg bas. Det handlar om att finnas till hands, vara beredd 
att uppmuntra och bistå, men inte ingripa annat om det verkligen behövs. 

Barn och tonåringar vågar sig allt längre bort från basen och under allt 
längre tidsperioder ju äldre de blir. Ju mer de litar på att deras bas är 
trygg och därtill beredd till gensvar vid behov, desto mer tar det den för 
given. Men om den ena eller den andra föräldern blir sjuk eller dör visar 
det sig genast hur oerhört betydelsefull basen är för barnets eller tonår-
ingens eller den unges känslomässiga jämvikt (Bowlby, 2010 s. 34)

Människor och djur reagerar med fruktan på vissa situationer, inte därför att de inne-
bär hög risk för smärta eller fara utan därför att de signalera ökad risk att förlora an-
knytningspersonen (Bowlby, 2010). Hotelser om övergivande skapar inte bara svår 
ångest utan väcker också vrede, ofta stark och intensiv. Denna har funktionen att av-
styra att anknytningsgestalten förverkligar hotet. Hotet om att förlora anknytnings-
personen skapar ångest, osäkerhet och otrygghet, det vill säga en situation där anknyt-
ningssystemet omedvetet triggas igång – en situation där just anknytningspersonen 
behövs (Shaver och Mikulincer, 2005). 
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Användningen anknytnings teori kan appliceras på arbetsrelaterade separationer som 
LDR och förståelsen av LDR. Likheten är att dessa triggar, eller riskerar trigga igång vik-
tiga anknytnings- och omvårdnadshänsyn. Dessa behöver säkras genom strategier som 
upprätthåller ”närhet tvärs över avstånd” (proximity across distance) (Pistole, 2010). 

När soldaten är just denna viktiga anknytningsperson för en hemmavarande anhö-
rig, barn som vuxen, som behövs för att skapa säkerhet och trygghet, när just denna 
viktiga person hotar med och väljer att ge sig av, då föreligger stor riks för att anknyt-
ningsbeteendet triggas igång. Det blir en paradoxal situation utan någon utväg. Inte 
“bara” att de …

 … consider themselves ”apart” rather than in an LDR. In addition, de-
ployment is often lengthy, associated with risk, and communication may 
at times be blocked” (Pistole, 2010 s. 122)

Känslomässiga band
Känslomässiga/kärleks band, som anknytningens, är långvariga band till en partner 
som är unik och obytbar inte möjlig att ersätta med någon annan (Ainsworth, 1991). 
Relationen blir unik. Men den kan följas av eller kompletteras av andra relationer som 
när de växer till något alldeles särskilt blir till anknytning.

The term ’social bond’, because it implies some sort of binding engage-
ment, is applicable only to those few social relationships to which both 
parties are committed.(Bowlby, 1997 s. 376-377) 

Inom dessa band finns en längtan efter närhet som kan bli avbruten av perioder av dis-
tans och då med en längtan att åter etablera längtan och interaktion och nöje, då det 
ofta är förenat med glädje, att återförenas. Oförklarliga separationer är förenat med 
smärta och permanent förlust utlöser sorg. Förklaringar, förberedelser och delaktig-
het, kan lindra. Också när det är en eget initierad separation så reagerar och svarar vi 
på förändringen då det kan vara ett personligt omvälvande skeende. Kris- och sorge-
reaktioner kan också utlösas i samband med kritiska utvecklingsperioder i livet liksom 
traumatiska upplevelser (Cullberg, 1975). Som försvarsmekanism vid sorg kan första 
responsen bli förnekande och att dra sig undan – isolera sig, följt av vrede, försök 
till köpslående ”om bara jag…”, depression och ledsenhet som vanligen leder till ac-
cepterande (Kübler-Ross, 1974). Responser vid familjemedlems upplevelser av förlust 
av familjemedlem genom lång fysisk separation i samband med soldats missionsdel-
tagande, kan väcka liknade sorgereaktioner som vid sörjande av någons fysisk död 
(Kaplow et al., 2013). I värsta fall kan också det senare bli fallet när anhöriga rör sig i 
krigs- och terrorzoner, eller att något händer anhöriga härhemma, som flera deltagare 
i studien påpekat. 
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När det handlar om att lämna eller bli lämnad av en signifikant viktig person, en an-
knytningsperson, så är sorg den vanligaste reaktionen på sådan förlust (Bowlby, 2010). 
Sorgereaktioner tenderar följa ett mönster, se ovan, och Bowlby talar om fyra faser:

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

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

3.  Fas av disorientering och förtvivlan.

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

Vid andra känslomässiga band är inte samtliga dessa kriterier nödvändigtvis närva-
rande men vid anknytning. De som knutit an till varandra kan sägas vara förbundna 
med varandra. Att stå varandra nära och knyta an, är viktigt för att vi ska våga oss ut, 
utvecklas vidare och finnas för varandra när det behövs. Kloka anhöriga, också barn, 
förlitar sig på att deras soldat ingår i ett väl inarbetat gäng som ställer upp för varan-
dra och knyter varandra nära. Hur ska deras soldat annars överleva och komma hem?  
Huruvida de är varse om att samma band, som kan ha gjort att deras soldat överlevt 
den ena gången, riskerar att dra soldaten iväg igen nästa gång, är inte känt. När någon 
av det inarbetade gänget ringer och ber om deltagande i nästa insats, blir det svårt att 
låta bli att följa med.

 – Tänk om något händer och jag inte var med, fanns där för de andra…

Soldaterna lämnar och kommer. Soldaten rör sig emellan familj och arbete, de olika 
systemen och sammanhangen. Soldaten behöver vara skicklig i att hantera separa-
tioner liksom återinträden; övergångar/förflyttningar – i båda/alla riktningar. Särskilt 
när systemen ännu inte utvecklat organisatorisk anpassning eller stöd i övergångar, se 
ovan. En ung utlandveteran berättar: 

– Det som jag minns tydligast är separationerna. Separationen mellan 
kollegorna var mest betungande. Hemma visste jag ju vad som väntade 
och så där. Man blir så tajta. Vi har sovit tillsammans och gjort allt till-
sammans. Kan vara påfrestande därnere men när det kommer till kritan, 
när vi ska åka till varsitt håll, så blir det så konkret att vi skiljs åt. Kanske, 
för att om ett halvår, när återträffen, är ses igen. Det är det enda som 
återstår. Det blir så abrupt slut på en sådan vistelse tillsammans. Det blir 
ändå en form av familj därnere. […] Jag gick till arbetsförmedlingen och 
anmälde mig arbetslös och började arbeta lite grann bland ungdomar. 
Efter ett par månader först, hade jag semester i Karibien och då åkte jag 
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faktiskt ner med en kollega. Vi beställde en resa ihop i februari, vi kom 
hem i december. När jag precis kom hem var jag arbetslös och bodde i 
en etta i min hemstad [nära föräldrar och syskon]. Så det blev också lite 
kontraster… (Ung skyttesoldat, man) 

I återvändandet hem ligger också separationer inbakat – från dem som soldaten delat 
såväl vardag som extraordinära upplevelser med: 

…coming home means losing the intimacy with valued friend who have 
shared the unique strains of combat deployment (Hinojosa och Hinojosa, 
2011 s. 1151)

… These friendships were instrumental in bringing to stressful events, 
providing emotional support when the men were homesick, or provided 
a shoulder to lean on after the terror of enemy engagement. Sometimes, 
friends just provided a needed distraction from the tedium of long hours 
of duty. (Hinojosa och Hinojosa, 2011 s. 1153)

Återvändandet handlar både om att släppa taget och lösgöra sig från vad som skulle 
kunna kallas den militära familjen och åter knyta an till sin personliga familj. I den unge 
skyttesoldatens berättelse kan noteras, att omställningen blev mer än så. Från att ha 
varit fullt sysselsatt och eftertraktad resurs inom det militära, står han från ena da-
gen till den andra, som ”arbetslös” på arbetsförmedlingen och ställer sina tjänster till 
förfogande. Frågan blir om de känner de igen hans kompetens och kapacitet? Ansva-
ret för övergången mellan de olika system läggs helt på individuell nivå, på soldaten. 
Denne förflyttar sig både fysiskt och psykiskt mellan olika positioner och relationer. 
För att göra omställningen mindre abrupt, ger sig soldatkamrater iväg på gemensam-
ma semestrar eller söker upp varandra igen på andra sätt. Att ses igen, att kunna tala 
med varandra, nära kollegor under missionen, bör ses som en resurs i återvändandet 
hemma och rekommenderas, inte minst när kamraterna varit med om strider och in-
cidenter tillsammans (Hinojosa och Hinojosa, 2011)

Vi använder olika anpassningsstrategier såväl på personligt plan som i utveckling av 
olika roller i olika sammanhang (cf. Ashforth och Saks, 1995, West och Rushton, 1989). 
Det kan verka bekvämast att gå tillbaka till den roll som man vanligen/”alltid” haft i sin 
familj- och vänkretsen dvs. bortse från vad som kan ha hänt sen senast med alla och 
envar. Ett mer framgångsrikt alternativ är kanske att hålla sig vänligt nyfiken och öppen 
och att utforska varandras upplevelser om hur de nya rollerna och relationerna fort-
sättningsvis kan bli (jfr. Nicholson, 1984). Enligt utlandsveteraners berättelser, är det 
ändå sällan någon som i längden är särskilt intresserad eller vill lyssna på deras upple-
velser och erfarenheter. De hänvisas till att anpassa sig tillbaka till den de var före in-
satsdeltagandet och hänvisa minnena och de nya erfarenheterna till samtal med andra 
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veteraner. Men det finns också de som bryter med tidigare umgängeskrets. Andra har 
blivit skickliga i att röra sig mellan olika sammanhang och relationer. Transitioner, dvs. 
de förflyttningar som soldaterna gör vid flertal tillfällen under en mission, förbättrar 
förmågan och skickligheten i att röra sig mellan olika kontext (Meleis, 2010). Det kan 
utlandsveteranen välja att fortsätta med.

Kommunikation och dialog på distans
Den trygghet och säkerhet som närhet till anknytningspersoner ger, samskapas i verbal 
och känslomässigt förmedlad kommunikation (Pistole, 2010). Det kan upprätthålls ge-
nom fysisk orientering i samma rum genom ögonkontakt, icke-verbala uttryck som på-
verkar konversationen men också i kontakt och ritualer på distans. T.ex. kan personliga 
ting, aktiviteter, rutiner och ceremonier som påminner om varandra eller den andre.

När anknytningspersonerna lever åtskilda, så upprätthålls närhet över geografiska av-
stånd mellan partners, mellan förälder och barn, genom att utveckla och engagera 
sig i mer direkt distanskommunikation (t.ex. telefonsamtal, Skype) och indirekt kom-
munikation (t.ex. e-mail, FaceBook, brev och paket) tillsammans med symbolisk (t.ex. 
foton, teckningar, maskot, armband) närhet och andre omvårdnadsstrategier (se Louie 
och DeMarni Cromer, 2014). Vid missionerna utomlands verkar det bli allt mer vanligt 
att som soldaten ordnar med fredagspresenter till partners därhemma, blomsterbud 
eller andra överraskningar, som kan ordnas på distans genom internet eller andra ar-
rangemang (t.ex. be kollegor, vänner och anhöriga om hjälp). Både soldaterna som är 
iväg och de därhemma uppskattar fysiska paket och brev, men i berättelserna i studien 
verkade det som om det skickas mer till soldaterna i missionsområdena än i den andra 
riktningen. Däremot kan soldater som hinner och har intresse för det vara flitiga foto-
grafer som visas vid hemkomsten. Internetkapaciteten i fält räcker inte för att skicka 
foto, säger soldaterna. Någon lyckades i alla fall skapa åtminstone under en period, 
digitalt veckobrev med bilder och text om tillvaron på missionen, som soldaten mai-
lade hem. Allt med hänsyn till sekretess och säkerhet. Soldaterna har också med sig 
presenter hem som är efterlängtade av de hemmavarande anhöriga. 

Dessa ömsesidiga omsorgsstrategier skapar förhoppningsvis tillräckligt mycket känsla 
av trygghet och säkerhet för att avaktivera anknytningssystemet både hos berörda 
barn och vuxna. Den känslomässiga fostran av barn och omsorgen om varandra kan 
fortsätta på distans, se ovan, men avgörande för hemmavarande barn är ändå att det 
fortfarande finns en anknytningsperson hemma att ty sig till, kanske flera i den utvid-
gade nätverksfamiljen. Vuxnas beroende av varandra kan göra att under tiden part-
nern är iväg, behöver någon annan i den hemmavarande vuxnas nätverk behöva träda 
in och ge trygghet såväl för den vuxne som för barn. I studien har syskon, föräldrar, 
väninnor och andra hemmavarande partners med erfarenhet av soldat iväg, funnits 
helhjärtat för partners som behövt stöd och kontakt. Några har också sökt och fått 
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stöd genom Invidzonen liksom erbjudits samtalsstöd av det lokala landstinget som 
fungerat väl för den enskilde partnern. När en trygg bas finns att tillgå, så kan det gå 
att söka sig ut och utforska världen på egen hand...

This is a seeking to obtain an experience of security and comfort in the 
relationship with the partner. If and when such security and comfort is 
available, the individual is able to move off from the secure base provi-
ded by the partner, with confidence to engage in other activities (Ains-
worth, 1991 s. 38) 

Dagens svenska barn kan antas ha väl utvecklad anknytning till båda sina föräldrar 
bl.a. med tanke på den utbyggda föräldraförsäkringen som möjliggör för båda föräld-
rarna att ta föräldraledighet. När den ene blir frånvarande kan den trygghet som redan 
byggts upp hos barnet bära vidare genom den anknytningsperson som fortfarande är 
kvar hemma med också genom de närhetsbehållande-strategier som föräldrar/par kan 
skapa och komma överens om. Dessa behöver byggas upp både med tanke på barn och 
föräldrars egen relation. Att den senare fungerar är väl så viktigt för att barn ska kunna 
känna sig i säker och trygg hamn/bas. 

När det gäller vuxna är de också varandra omvårdnadsgivare och kan behöva identi-
fiera back-up personer och psykologiska och symbolisk närhets strategier när partners 
inte är tillgänglig. Det kan också vara så att partner på distans misslyckas i att höra 
signaler om efterfrågan av omtanke och omvårdnad. Par kan behöva lära sig att känna 
igen varandras ledtrådar, uttryck eller mönster när det gäller tecken på känslor, bete-
ende avslöjande behov av trygghet och omvårdnad liksom känslor. Kopplingen mellan 
utforskande, anknytning, och omvårdnadssystem är viktig. Även om vuxnas utfors-
kande är mer omfattande än barns så fungerar inte distansomsorgen när uppsatta mål 
och överenskommelse överskrids (Pistole, 2010). Då blir parterna ängsliga och utan 
att vara medveten om det, sätts anknytningssystemet igång och längtan efter den 
som kan ge trygghet – anknytningspersonen – partnern förstärks. Därav den starka 
reaktion som en anhörig berättade om att hon fick, när hennes man inte höll sitt löfte 
till henne om att stanna på campen under insatsen (se rapport I). Tidigare insats som 
maken hade deltagit i, hade varit fylld av farliga situationer och för att trygga hustrun 
lovade han dyrt och heligt, att denna gång skulle han vara inne på campen. Vilket han 
inte kunde hålla när förbandet saknade någon med hans kompetens och han behöv-
des utanför campen. Hustrun uppfattade det genast som ett stort svek mot henne och 
var ursinnig särskilt som det visade sig att han frivilligt anmält sig till uppgiften. Några 
år senare, när jag återkommer till henne, tar hon upp om ovanstående överenskom-
melse och reaktion. Hon vill att andra anhöriga som hamnar i liknade situationer och 
känslostormar, hejdar sig och inser, att soldaterna är ute i krig och i krig gäller inga 
förhands-överenskommelser. Hur gärna man än vill och behöver som hemmavarande 
för sitt eget välbefinnande, så måste man acceptera att förutsättningarna är helt an-
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norlunda för tjänstgörande soldater – se också citatet i rapportens inledning. Nu ger 
hon rådet att inte avkräva löften eller göra överenskommelser som har koppling till 
de villkor som soldaterna lever och verkar under. Sådana överenskommelser kommer 
att behöva brytas. Ingen kan förutse vad som kan behöva göras och som anhörig där-
hemma, finns ingen rätt att vare sig före eller efter en händelse få reda på skälen till det 
ena eller det andra inom det militära systemet. Då blir det bara än värre med att ställa 
sådana ultimatum och göra sådana överenskommelser, säger hon. 

I omsorgsstrategierna om varandra behöver också beaktas psykologisk närhet genom 
att höra varandras röster eller se varandra i webkamera. Det kan vara svårt att iden-
tifiera våra psykologiska, relationella behov. Vi är vana vid att vi ska producera nyt-
tigheter och missar att ”bara” höra den andres röst, oavsett vad hon eller han säger, 
skapar närhet om inte fysisk sådan. Här kan behöva identifieras vad som kan göras för 
att inte trigga igång anknytningssystemets reaktioner, vad som kan göras för att mildra 
rädsla och oro. T.ex. visar forskning att sociala media också används för att kontrollera 
den andra med framväxande svartsjuka och ängslan (Billedo et al., 2015). Romantisk 
idealisering av varandra kan samtidigt vara en nyckel, en viktig komponent i att stabili-
sera LDR förhållanden (Stafford och Merolla, 2007). Under insatstiden gör de återkom-
mande leave-perioder att paren och familjerna åker som på känslomässiga berg- och 
dalbana (utvecklas i Rapport III). Forskningen inom LDR har funnit att så småningom 
anpassar sig berörda till separation-återföreningcyklerna med perioder av fysisk åter-
förening åtföljt av nya separationer, men om överenskommelser överskrids, då kan 
anknytningssystemet igen komma aktiverats (Pistole, 2010). Det senare styrks av flera 
berättelser i denna studie, om vilken dramatik det kan bli på hemmaplan, om Försvars-
makten i sista minuten förändrar planer när det gäller soldatens hemkomst eller att 
anhöriga blivit vilseledda eller oinformerade om t.ex. rutiner vid hemkomst till Sverige. 
Anhöriga som annars troligen moget hade kunnat acceptera och förstå att soldaterna 
före hemfärd ska genomgå s.k. debriefing samtal och delta i förbandets avskedsmid-
dag, blev utom sig av sorg och ilska i känsla av att bli förbigångna och bortprioriterade 
efter ” all denna väntan och allt vad vi gjort …” när soldaterna inte direkt kom hem till 
sina familjer utan landade först på P 7. 

Ensamhet
Relationer som karaktäriseras av kärleksband förmodas vara de viktigaste i en persons 
nätverk även om andra också är obestridligen viktiga (Ainsworth). När en anknytnings-
person är frånvarande och saknad, efterlängtad, blir ensamhetskänslan isolerande 
också mitt ibland andra människor. Denna känsla av ensamhet har benämnts ”emotio-
nell isoleringens ensamhet” medan när vi är utan socialt nätverk och någon att umgås 
med kallas ensamheten ”den sociala isoleringens ensamhet ”:
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… ”the loneliness of emotional isolation” can only be remedied by the 
integration of another emotional attachment or the reintegration of the 
one that have been lost […] Conversely, we have found that the form of 
loneliness associated with the absence of an engaging social network - 
the ” loneliness of social isolation” – can be remedied only by access to 
such a network. (Weiss, 1975 s. 18-19) 

Känslan av ensamhet och övergivenhet kan bli särskilt stor när vi tvingas fira stora hög-
tider som jul utan varandra.

Loneliness appears always to be a response to the absence of some parti-
cular type of relationship or, more accurately, a response to the absence 
of some particular relational provision. In many instances, it is a response 
to the absence of the provisions of a close, indeed intimate, attachment.  
It may also be a response to the absence of the provisions of meaningful 
friendships, collegial relationships, or other linkages to a coherent com-
munity. These seem to be the most common forms of loneliness, but 
there may be others as well; conceivably, some parents whose children 
have left home may feel the absence of the distinctive provisions of the 
relationship one maintains with those one has nurtured. And at Christ-
mas time, especially, many of those who are unable to join with kin feel 
distressed by the separation, for Christmas is a time of reaffirmation by 
kin of their fundamental commitment to one another.   (Weiss, 1975 s. 
17-18) 
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KAPITEL 4 STUDIENS UPPLÄGG 
SAMMANFATTNINGSVIS
För mer detaljerad redovisning av studiens genomförande, se Rapport I.

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

Syfte 
Studien syftar till att bidra till att göra anhörigas röster hörda i familjer med anställd 
vid Försvarsmakten som ska delta, deltar eller deltagit i internationell militär insats 
som Sverige genomför och genomfört. Detta görs i syfte att förbättra såväl för tjänst-
görande 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 insats (2010) 

Fokus och frågeställningar
Studien är fokuserad på 

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

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

Frågeställningarna i studien är flera (se Rapport I). De frågeställningar som främst be-
handlas i denna rapport (II) är följande:

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

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

3. Vad behöver förbättras, hur och av vem?

4.  Vilka tips, råd och idéer lyfts fram?

I denna rapport redovisas och reflekteras över familjers responser till att familjemed-
lem deltar i mission samt de ansträngningar som familjerna gör för att upprätthålla 
fungerande kommunikation mellan soldat och övriga anhöriga. Interaktionen utveck-
las i responsiva cykler och förändras före, under, efter och senare vilket ytterligare 
belyses i Rapport III.

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

Det dialogiska samarbetet påbörjades hösten 2011 genom att Högskolan Kristianstad 
bjöd in till och höll en dialogisk konferens i ämnet soldater, veteraner och deras famil-
jer med ett 40-tal deltagare. Här fanns representanter från Försvarsmakten, veteraner 
och anhöriga från Sverige och Norge, flera av de berörda idéburna organisationerna 
bl.a. Invidzonen, Svenska Soldathemsförbundet, Södra Skåningarnas Kamratförening 
och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna samt studenter och lärare. I fokus blev 
att Högskolan Kristianstad skulle starta forskning om det sociala stödet till soldater, 
veteraner och deras familjer. Därmed hade samarbetet med Försvarsmakten centralt 
och det lokala regementet i Skåne (P 7) inletts liksom dialogen med deltagande orga-



44

nisationer och enskilda deltagare. För att detta ska kunna levas upp till dialog och del-
aktighet för samarbetspartner och deltagare i forskningen, såväl initialt som över tid, 
krävs en öppen design och följsamhet i vad som växer fram när det gäller möjligheter 
och dilemman i forskningsprocessen. Forskaren kan därvid förväntas vara lyhörd för 
och redo att anpassa designen utifrån de nya möjligheter och nya frågeställningar som 
växer fram. 

Den aktion som planerades från början och som genomfördes, redovisas nedan. Hu-
vudaktionen var att bjuda in till utforskande dialogiska intervjuer med soldaten och 
dennes anhörig, tillsammans och/eller var för sig, det bestämde deltagarna. I samtalen 
uppmuntras deltagarna berätta om sina upplevelser, erfarenheter och lärdomar av att 
familjemedlem deltar i mission(er). Att berätta och lyssna till varandras berättelser och 
sin egen berättelse kan skapa annan förståelse i vad man varit med om, både enskilt 
och som familj, vilket kan öka ens förmåga att kommunicera och kapacitet att hantera 
liknande situationer i framtiden. Dessa evidensbaserade narrativa metoder används 
t.ex. i USA för att hjälpa militära familjer och barn (Saltzman et al., 2013)

I forskningens aktioner har:  

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

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

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

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

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

Forskningen har en socialkontruktionistisk ansats varvid läggs särskilt fokus på att ut-
forska den mening/betydelse som deltagarna lägger i det som berättas inifrån sitt 
eget sammanhang. Delaktigheten i forskningen kan ses som ett kontinuum med olika 
nivåer av involvering (Greenwood and Levin, 1998). Deltagarna medverkar i mötet 
med forskaren i de dialogiska intervjuerna men kan också bidra i analysarbetet genom 
att reflektera över vad som successivt kommer fram i studien. Därvid kan deltagarna, 
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, 2003, 2005). Denna ansats handlar också om att 
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utforska fungerande lösningar av utmaningar liksom förmågor, kunnande och styrkor 
som underlättar att hantera risker och förebygga att svårigheter manifesteras i pro-
blem. Studien har därmed inte satt främsta sökljus på problem utan på hur familjerna 
lyckas och lyckats hantera vardagslivet liksom olika utmaningar, exempelvis att kom-
municera, under missionernas olika faser. Att ta del av andra berättelser kan i sig bli 
till stöd och hjälp men också inspirera till eget reflekterande och lärande i och av eget 
sätt att re-agera och respondera i det egna livssammanhanget. Detta förhållningssätt 
och de metoder som används har också koppling lösningsinriktat förhållning- och ar-
betssätt (de Shazer, 1997)  som också bärs upp av idéer inom socialkonstruktionismen 
(Berg och Szabó, 2005)  och ingår i det systemiska häradet (Olsson, 2008).   

Deltagande personer 
När det gäller urval och rekrytering av deltagare finns en närmare redogörelse i Rap-
port 1. Sammanlagt deltog 110 vuxna var 63 kvinnor och 47 män. Dessa har nedan 
delats upp i olika kategorier. Observera att dubbel tillhörighet kan förekomma i flera 
fall varför tabellen inte kan summeras rakt av. T.ex. är 9 partners också veteraner och 
bland veteraner är känt att i 4 fall är de också barn till utlandsveteraner. Unga vuxna 
ingår också bland soldater respektive kategorin partner m.fl. 

Tabell 4:1 Vuxna deltagare i forskningen 

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

52

Kategori Antal Kvinnor Män 

Soldaten/veteran 42 8 34

Partner/maka/make/smb/särbo/pojk-

eller flickvän inkl. före detta

41 35 6

Föräldrar, mor- och farföräldrar 21 14 7

Syskon 10 5 5

Unga vuxna 19-25 år 21 16 5
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25 barn mellan 3/4 år upp till 18 år har deltagit som intervjupersoner i studien och 12 
barn mellan 0 – 3 år, har varit med vid familjesamtal, observerats och på sitt eget sätt 
deltagit i dessa möten. Eftersom studien pågått i flera år har barnen deltagit vid flera 
tillfällen och blivit äldre. Nedan redovisas barnens ålder när de introducerade sig att 
vilja delta och uttala sig själva i intervjusamtal.  

Tabell 4:2 Deltagande barn, kön och ålder när de började delta i intervjuade samtal.

 

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. 

Etiska hänsyn 
Såväl genomförandet av studien som rapportskrivandet omfattas av forskningssekre-
tess och säkerhetstänk. Intervjuer och samtal har spelats in; majoriteten med bild (vi-
deo). Det senare gjorde det möjligt att hålla isär vem som talar, se den som talar och 
det som visas i berättelserna, liksom komma ihåg och känna igen deltagarna, vilket är 
mycket viktig i deltagande aktionsforskning med upprepade möten. Av hänsyn till del-
tagarnas integritet, har jag själv transkriberat samtliga intervjuerna. Därmed har jag 
vid upprepade tillfällen sett deltagarna och lyssnat på deras berättande.  Deltagande 
i varje steg i studien har jag sökt att hålla mig varse om den reflexiva inblandning som 
jag själv bidragit och bidrar med. Bland annat har det varit nödvändigt att periodvis 
”vila” från datamaterialet för att senare kunna återgå in i mer systematiskt analyse-
rande och skrivande om studiens resultat.

 Vid transkriberingen har alla utsagor som hörts skrivits ner ordagrant. I detta har del-
tagarnas namn kodats. Kodnycklar och samtliga inspelningar förvaras i separata hård-
diskar i inlåsta i säkerhetsskåp. Endast jag själv och studiens dataansvarige, f.d. kollega 
vid Högskolan Kristianstad, fil.dr. Sven-Erik Olsson har haft tillgång till datamaterialet. 
När videoinspelningar spelats upp, har ingen av de använda datorerna varit uppkopp-
lade till internet. Samtliga deltagares namn har i transkriptionerna avidentifieras och 
kodlistor upprättats. I en så begränsad värld som det militära, räcker det inte med 

Pojkar Flickor

– 6 år 2 5

7 –11 8 4

12–15 3 1

16 – 18 2

Summa 15 10
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avidentifiering för att deltagarnas identitet inte ska avslöjas när forskningsresultat pu-
bliceras. Därför återges ingen av deltagarnas hela berättelser. I stället har delar valts 
ut och citat används rikligt. Dessa kan ha ändrats något och anpassats så att inte heller 
dessa ska avslöja någons identitet eller tillhörighet. 

Här undviks att redovisa specifika uppgifter om t.ex. ålder när det gäller vuxna, yrken, 
bostadsort, förband, rang, placering, funktion etc. Dessa uppgifter, tillsammans med 
återgivna delar av berättelser och utsagor, skulle kunna förenkla identifiering av del-
tagare. Därför används de inte i denna rapportering även om det skulle kunna vara av 
intresse och avskilja ännu mer detaljerade skillnader. Av samma skäl uppges inte del-
tagarnas kodnamn då utsagor lätt kan föras samman och mönster iakttas, som också 
kan leda i en viss riktning när det gäller deltagande personer. Därför benämns, med 
några undantag, deltagarna endast som soldat eller utlandsveteran och när det gäller 
övriga deltagare, vad de står i för relation till soldaten/utlandsveteranen: partner, för-
älder, syskon, barn eller annan relation plus kön. Barn benämns oftast med sitt eller ett 
av sina kodnamn och med den ålder som gällde när utsagan gjordes. Förhoppningsvis 
ska, trots alla vidtagna åtgärder, ändå deltagarna kunna känna igen sig, i alla fall i stort.
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KAPITEL 5 DIALOG OCH KOMMUNIKATION   
A OCH O
DIALOG handlar om att stanna upp, se efter, lyssna på och respondera till vad som 
märks, sägs och hörs i stunden, här och nu, men också vad som ger genklang från 
det förflutna och i förhoppningar/farhågor om framtiden. I dialogiskt samspel är vi le-
vande, uttrycksfulla och spontana, lyssnande och inkännande, också vad magkänslan/
kroppen säger oss, i ömsesidig responsivitet. Det senare handlar om att vi svarar på 
varandra, andra och annat i vår omgivning och vi gör det utan att vi själva lägger märke 
till det. Responsen är så inflätad i samspelet att det bara flyter på utan att vi behöver 
tänka på det. Tvärtom om vi skulle börja tänka på det skulle vi hamna i ett annat tan-
keflöde utanför den dialogiska förenande handlingen, joint action, som är ett bärande 
levande väsen i dialog och dialogiskt samspel. När vi helt ger oss hän, koncentrerar 
och fokuserar oss i att vara här och nu i det pågående dialogiska samspelet, är vi full-
ständigt upptagna, uppslukade i dialogen. Turtagning mellan deltagarna, vem som ska 
tala och när, formulera sig och berätta går som av sig självt och det blir kvalitet, lätt att 
hitta orden, formulera berättelser, lyssna på varandra, ställa passande frågor, höra och 
hålla sig intresserad av att höra mer. Uppmärksamheten växer och utforskande likaså, 
fortfarande som utan ansträngning. Det har liknats vid vad som framgångsrika idrotts-
män och kvinnor gör när de lyckas som bäst: ”– Det är bar å åk”, som Ingemar Stenmark 
sa. Andra kan utbrista vid intervjuer direkt efter sitt livs största framgång: ”– Jag an-
strängde mig inte. Det var som om kroppen gick av sig själv… ”. Men inget av detta sker 
utan mängder med träningen och förberedelser. Konststycket efter denna mängd av 
inlärning, slappna av och lita på att det sitter där: ”– Släpp loss” som Timothy Gallwey 
uttryckte det (Gallwey, 1975). Han var känd tenniscoach och tränaren som blev känd 
för att börja se till både det ”inre spelet” och ”det yttre” spelet hos sina adepter. Det 
ska vara så intränat så det sitter i kroppen och i sinnet. Utövaren kunna koppla bort 
tänket på detaljerna och att det sen är ”bar å åk” som Ingemar Stenmark uttryckte det, 
oavsett om det handlar om slalomåkningen, dans, tennis, simning, inövar frikast eller 
fint i handboll eller dialogiska samtal. Sjukvårdens rutiner liksom militära övningar kan 
kännas meningslösa när man är mitt inne i dem, alla dessa rutiner och detaljer och 
upprepningar – men när det väl gäller kan detta göra skillnad mellan liv och död. Sol-
daterna tränas att kunna samspela i relation till varandra, andra och annat – lär sig att 
förhålla sig sensitiva och ge adekvat respons när helst det behövs. Det är precis detta 
som behöver vara i görningen i dialog – ömsesidig sensitivitet och responsivitet:

All these soldiers have a story to tell. However, soon after arriving home, 
they seem to become disappointed in how friends and family members 
listen to their stories.  It seems as if the veterans have developed a strong 
sensitivity towards the responses of others and otherness in their sur-
rounding – a sensitivity well warranted and needed for survival in war 
zones, but co-creating another meaning and causing other unexpected 
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consequences at home. This sensitive interplay can be seen as dialogical. 
Inspired of John Shotter’s dialogical ideas […], I liken it to the mutual 
spontaneous living bodily expressed responsiveness in dialogical inter-
play and collaboration. My hypothesis is that this capacity and capability 
is a survival competence for the soldiers in the field. Adapted and used 
in other contexts, such as at home, at other workplaces or in the family, 
it could be excellent skills and qualifications for dialogical collaboration. 
This extreme sensitivity, which soldiers need in the combat, could, ho-
wever become tricky to deal with in relation to people at home and in 
relation to what can be heard in the environment of everyday life in the 
homeland. Soldiers/veterans talk about how their bodies remember how 
to react when the body, for example, hears bangs sounding like deto-
nations. A soldier told me how he was walking with his mother in their 
hometown in the south of Sweden and suddenly, after a slam in the area, 
hurled himself over his mother ready to draw her to safety. His reactions 
were embodied and the body made it’s own interpretations of the situa-
tion even before the veteran had a chance to become aware of what he 
was doing. This was an example of explicit response/sign of the soldier’s 
ability to survive and readiness to protect others in extreme situations. 
(Olsson, 2016 s. 340-341)

Dialog handlar om att spontant svara på varandras responser och vara inne i denna 
responsivitet – inte låta annat och andra störa. Det är vad som kan sägas ha skett i det 
samspel som utvecklades i den berättelse som paret nedan samskapar nedan. Det är 
ett utdrag från en av studiens utforskande samtal. I intervjun skapar soldaten och den 
hemmavarande partnern igen ett dialogiskt samspel mellan sig lyssnande och intres-
serade sig för varandra.  I berättelsen omtalar de hur de först inte riktigt satt sig in i 
varandras perspektiv men till slut helhjärtat satt sig in i varandras perspektiv. Då kom 
de att spontant, levande och uttrycksfullt svara på varandras budskap, ge ömsesidig 
respons till varandra och innehållet i det som utvecklades i deras samtal.  Responsen 
uttrycks såväl känslomässigt och kroppsligt som verbalt. De började båda gråta och 
berättar hur de från den stunden kunde orientera sig vidare - gemensamt:

Soldaten: – När vi träffades och blev ihop då var jag ju militär eller jag 
var på väg in. I alla fall det var ett sådant avtal att jag var i beredskap hela 
tiden så jag kunde åka in nästan när som helst.  Målet var att åka till Af-
ghanistan och få den erfarenheten. Det har varit självklart åtminstone för 
mig att jag skulle åka. Det beslutet fattade jag för länge sedan när jag tog 
ställning till vad jag ville göra i livet. I min värld är det inte så farligt att åka 
iväg – det är något jag gjort hela tiden men i din värld [tittar på sambon] 
är det kanske något väldigt stort och konstigt och svårt att förstå. Och 
därför är det kanske så att vi har olika uppfattningar. Det är både ett lätt 
och svårt beslut att åka.
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Hemmavarande partner: – Du gled undan om när det skulle ske – ända 
fram till att nu är det dags.

Soldaten: – Det var nog i somras.  Det var ju sagt att jag skulle åka och då 
sa jag det. Sen pratade vi jättemycket. Jag sa det till dig och du var väldigt 
berörd av att jag skulle åka. Då blev det att jag sa: – Jamen, då åker jag 
inte. Mer eller mindre sa jag det. Men sen mådde jag så dåligt av detta att 
jag inte skulle åka, så det blev så att jag fick åka i alla fall [ser på varandra 
leende och avslutar med skratt]– så blev det.

Hemmavarande partner: – Ja, jag kom på att du var mer ledsen av att 
stanna kvar än jag skulle vara om du skulle åka iväg, eller så jag kan ta det 
bättre än du kan göra.

 Soldaten: – Vi tittade på vad som skulle hade hänt efter – efteråt. Vem 
som drog mest mynt av det (hon rynkar pannan och ser förgrymmade ut 
när han säger detta) Eller något sånt – om jag skulle må bättre om ett år 
eller du… 

Hemmavarande partner: – Precis.

Soldaten: – Om man skulle ångra det eller inte, fördelar och nackdelar. 
Först skulle jag åka sen inte sen skulle jag åka.

Hemmavarande partner: – Väga fördelar och nackdelar mot varandra – vi 
är rätt praktiska båda två.

Hemmavarande partner: –Jag tänkte på det hela tiden medan du bara 
gick på. 

Soldaten: – Jag var väldigt inställd på att åka och det var ganska självklart 
för mig.

Hemmavarande partner: – Och det gjorde mig skit.

Soldaten: – Du ville prata om det.

Hemmavarande partner: – Jag hade sagt det men du hörde inte. Jag sa 
vissa saker flera gånger och det var tyå – tre gånger i en viss situation som 
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du sen sa: – Det har du inte sagt förut, det har du inte sagt mig innan.  Du 
förstår mer ur min synvinkel när vi pratar mer om det, men du stängde 
av – du vill inte ta in – du lyssnade, men du tog inte in eftersom du visste 
vad du ville.

Soldaten: – Jag kände att det var en tråkig sak från början. Att det är en 
tråkig sak att jag åker iväg. Genom att prata om det så tar man ju upp alla 
de känslorna och förstärker dem. Det var väl därför jag inte lyssnade – 
för det blev väldigt jobbigt att prata om det – därför var det jobbigt. Och 
negativt. 

Hemmavarande partner: – Ja, till slutpunkten när du sa:  – Nej, då åker 
jag inte och jag sa: - Åk ändå. Efter det så känns det som det blev OK, Då 
hade jag bestämt mig för att jag inte kan tänka på det hela tiden.

Ann-Margreth: – Uppfattade du att han verkligen menade det där med 
att inte åka?

Hemmavarande partner: – Det var väldigt tydligt att det var så – vi låg och 
bölade i soffan bägge två. Du hade aldrig sagt så tidigare men nu förstod 
du verkligen hur jobbigt det var för mig – så jobbigt att du t o m sa att du 
inte skulle åka. Det var du extremt tydlig med. Och samtidigt var du ex-
tremt tydlig med hur ledsen du var för att inte åka. Det var första gången 
du och jag tänkte utan för boxen. – Jaha, vad ska jag göra istället då? Och 
det var första gången jag hörde dig säga det också. Vad ska jag göra i stäl-
let då? Jag vill inte börja på ett annat jobb, så sa du

Soldaten: – Det blev också en identitetskris. Jag har bara sysslat med det 
militära sen jag slutade skolan – vad ska jag göra om jag inte är inom det 
militära? Det hade jag inte tänkt på över huvud taget tills då.

Hemmavarande partner: – Har du det nu då?

 Soldaten: – Men nu är jag mer öppen för det [hon skrattar] då var jag 
mer så [visar med handen]: – Jag ska åka till Afghanistan – göra det halv-
året. Så mycket som jag jobbat med detta så har det blivit blir en identi-
tet. Jag kan ju detta, det är något jag brottas med varje dag. Jag gjorde 
lumpen och sen har jag varit i det militära hela tiden. Jag kan ju inget 
annat. Det är en stor del av mig eftersom jag inte kan eller gjort annat. 
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Fast jag tror inte jag applicerar det på vardagen; att jag är militär? [tittar 
på sin partner frågande]

Hemmavarande partner: – Du städar och håller rent. 

Ann-Margreth: –Typiskt militärt?

Båda: – Kan man säga…

Båda hade kunnat sätta sig in i den andres perspektiv och ta konsekvenserna av vad de 
då upptäckte och förstod; hur den andre kände och uppfattade situationen. I kombina-
tion med sitt eget perspektiv kom de varandra mer nära och kunde därifrån orientera 
sig vidare. De lyckades stanna upp, utforska och lyssna på varandra, dvs. ”stop, look, 
listen” (Dewey, 2007, 1997). Det dialogiska samspelet handlar om att involvera varan-
dra som både innebär att man gör varandra mer delaktiga och att känslan av delaktig-
het ökar – man känner sig sedd och hörd, att man räknas med, behövs och uppskattas. 
Det är vad som sker i dialogiska samtal - en konst som kan läras och tränas in. Emel-
lertid är många redan fullfjädrade konstnärer i samtalets konst utan att alltid förstå 
värdet av att utöva sin konstart. Ett sätt att förstärka sin förmåga att samtala, lyssna 
och utforska inför liksom efter insats, är att delta i de PREP-kurser som erbjuds av För-
svarsmakten genom Svenska Soldatförbundets försorg (Soldathemsförbundet, 2017). 
Under dessa kursdagar, över en helg på internat i trevlig och ombonad miljö, får par 
som deltar både komma underfund med hur de kan utveckla sin kommunikation, tips 
om förbättringar och träna in dessa. PREP används med goda resultat också i Norge 
(Kildehuset kurs og kompetansesenter Modul Bad Gordon Johnsens Stiftelse, 2017) 
och har utvärderats och forskats om i Sverige (Lübeck och Sarkadi, 2009, Engsheden 
et al., 2013), Danmark (Pollman et al., 2016), och andra länder (Allen et al., 2017, 2015, 
Anderson et al., 2013, Einhorn et al., 2008). 

Metakommunikation och dubbla budskap
För både soldaten och dennes anhöriga handlar det om att ge sig tid för att stanna upp, 
utforska och lyssna på varandra. Att verkligen sätta sig in hur det blir ur den andres 
och varandras perspektiv. Universellt för dialogiskt samspel är att verkligen lyssna och 
sätta sig in i vad den andre uttrycker och berättar både om (yttre) förändringar och hur 
dessa upplevs känslomässigt (inre övergång). Detta är särskilt viktigt för förändringar, 
förflyttningar och övergångar som kan sammanfattas i transitioner. Utan att vi alltid 
tänker på det, markerar vi sådana övergångar med tydliga yttre budskap. Som t.ex. när 
soldaten tar fram eller på sig uniformen därhemma. Då signaleras att nu eller snart är 
det dags, snart är det dags för att ge sig iväg – igen. I studien berättas om hur familjer 
rensar hemmet från militära påminnelser när soldaten är hemmavid för att kunna kon-
centrera sig på att vara tillsammans här och nu – nu är det vi som gäller. 
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Mindre barn uppfattar inte de signaler som vi sänder och noterat på metanivå (se in-
ledningen), som gör att äldre barn och vuxkna (oftast) kan avgöra sammanhanget som 
ett budskap levereras inom. När pappan i familjen tog på sig den gula ökenuniformen 
för att delta i medaljutdelningen efter hemkomsten från Afghanistan, blev hans lilla 
dotter alldeles förtvivlad: – Ska pappa åka igen? 

T.ex. blir det en skillnad som verkligen gör skillnad, att bli informerad om när det är 
skarpt läge eller inte. På övningar hemma i Sverige har soldaterna grund för att lita på 
den information som når dem. Det är utgångsläget där. I insatsområdet där det kan 
handla om krig och terror, är det så mycket svårare att tolka metakommunikationen.   
Befinnande i osäkra sammanhang i; hur avgöra om kontexten är samarbetsvänlig eller 
hotande, eller kan utvecklas till att bli farlig? En ung hemmavarande partner tog i stu-
dien upp hur hon oroades för de risker som hennes barns pappa skulle kunna hamna i 
vid möten med barn där.  Hon reflekterade över hur svårt det kan vara att just ta ställ-
ning när det gäller barn som närmar sig, att bedöma om det är ett behövande barn som 
kommer en till mötes eller en hotande barnsoldat:

 – Tänk om han misstar sig och skjuter ett oskyldigt barn; eller tvärtom, 
inte inser faran och både han och andra komma till skada? 

Det är små medvetna och omedvetna signaler som vi ömsesidigt skickar och tar emot, 
en slags metakommunikation, som gör att vi snabbt läser av, ibland för snabbt eller allt-
för mycket baserat på våra egna förutfattade meningar (fördomar). Vi tror oss förstå 
sammanhanget och gör våra tolkningar om vad som hörs, syns etc. På teater, i spel-
filmer och i lek låter vi oss bli ”lurade” – det är inte ”på riktigt” – eller? Många miss-
förstånd handlar just om att vi inte reder ut eller är tydliga med vilka sammanhang vi 
befinner oss i. För att göra detta behövs att deltagande parter är villiga att dela med 
sig och komma överens om sammanhanget och vad som gäller i detsamma. Det är just 
detta som inte sker i konflikt- och terrorsituationer. Hur veta vem som närmar sig, är 
det ett nyfiket barn eller ett barn som utnyttjas i terrordåd?  Är det samarbetande po-
liser eller är de utklädda soldater? Det var heller inte vad svenska soldater visste när 
de skulle besöka en polisstation i Afghanistan och hamnade i ett ödesdigert bakhåll 
(FS 18). 

Att leva i ständig osäkerhet om sammanhangets villkor blir slitsamt, i vilket samman-
hang det än handlar om, och kan i insatsområden innebära fara.  För andras, varandras 
och sin egen säkerhet, behöver soldaterna hålla sig vaksamma och varsamma. Det kan 
påverka också hur de responderar och reagerar i relation till anhöriga både i kommu-
nikationen hem och när de kommer till hem, men också när de åker iväg igen på fler in-
satser och kanske återvänder till samma insatsland. Flera soldater berättar om hur det 
varit att återvända till Afghanistan och finna att det som tidigare gällde, skulle hanteras 
helt annorlunda. T.ex. hade de under de senare förbandsinsatserna i Afghanistan, kun-
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nat röra sig på ett annat sätt än vid tidigare insatser. Emellertid, i kroppen satt minnet 
kvar som försvårande att tolka nuläget (dvs. metabudskapet):  – Kan vi verkligen ge oss 
in där, kunde erfaren utlandsveteran fråga sig. Uppdraget blev också annorlunda för 
de sista svenska förbanden i Afghanistan. De genomförde överlämning av säkerhets-
ansvaret till de afghanska säkerhetsstyrkorna. Detta inleddes under sommaren 2011 
och i december 2012 hade afghanska säkerhetsstyrkor övertagit ansvaret för hela det 
aktuella området (se mer i Rapport I).  

– Det var som att komma till ett helt annat land, sa en soldat. 

Erfarna utlandsveteranerna kunde tolka sammanhanget på annat sätt än de soldater 
som beträdde marken för första gången. Vare sig att gå in eller inte göra det, kändes 
helt rätt eller helt fel. 

Detta att hamna i situationer eller i relation till något eller någon som binder upp dub-
belt, kan bli såväl förvirrande som slitsamt inte minst psykiskt (jfr. Bateson, 2000). Så-
dan dubbelbindning gör att vi får svårt att orientera oss i vad som förväntas av oss och 
vad som är ”rätt”. Ett annat exempel är när anhöriga säger till sin soldat att de accepte-
rar och stöder att soldaten deltar i missionen, men sen visar på ogillande på olika sätt 
och vis, kommer med gliringar om att soldaten ska åka iväg, givit sig iväg eller varit på 
mission. Då blir det svårt för soldaten att förhålla sig till den anhörigas respons – vilket 
budskap är det som gäller? Ett annat exempel är när soldaten lovat att inte ge sig iväg 
på fler missioner, men sen ändå visar att hen aktivt söker sig tillbaka. Vad är det som 
gäller? Vad ska familjemedlemmarna förhålla mig till? 

De bubbla budskapen kan kännas som en enklare lösning, en utväg för att undvika 
konflikter och inte behöva stå upp för eller undersöka vad som egentligen gäller. Men i 
längden blir detta allt mer komplicerat att leva med två eller flera motstridiga budskap 
där meddelande upphäver varandra. Gregory Bateson, Don D. Jackson, Jay Haley och 
John H. Weakland inklusive hans kollegor döpte detta till dubbelbindning (Bateson, 
2000, Watzlawick et al., 1967, 1996). Dubbelbindning är ett kommunikationssätt som 
berör problem att sända ett entydigt budskap. Man säger en sak men visar genom 
kroppshållning eller liknande på något annat. Det ickeverbala budskapet går fram till 
mottagaren därför att man står varandra nära. Annars, när man inte har en nära rela-
tion till sändaren, går icke-verbala budskapet, som ofta är dolt eller mycket subtilt, 
mottagaren förbi. Det är just att personerna har en nära relation som gör att det inte 
går att lämna situationen och eftersom budskapet är på flera kommunikationsnivåer, 
blir det svårt att kommentera eller ta upp budskapet med sändaren (se Anderson och 
Goolishian, 2001, Bateson, 2000). Att växa upp och leva med att bli utsatt för mycket 
av denna vara, är inte hälsosamt då det skapar förvirring, osäkerhet och otrygghet i 
anknytningen (se avsnitt om anknytning). 



55

Det som kan tyckas vara den svåra vägen kan vara ett klokare val – att berätta och göra 
det på ett varsamt sätt. Mottagaren kan behöva få en chans att vänja sig vid vad som 
sägs och hörs. Det handlar om att låta bli att konfrontera, argumentera och försvara 
sig själv och budskapet. Låta det tona in, lotsa mottagaren in i den förändring det kan 
innebära att lyssna på och förstå budskapet. Sök hålla dig ödmjuk och bjud in till att 
utforska, fråga och pröva om och om igen vad som sägs. Ställ dig till förfogande och 
sök sätta dig in i dennes perspektiv och situation – Hur blir det här? Vad hör du i detta? 
Vad gör det med sig? Glömma eller gömma undan sitt eget.

Kommunikationsvägar förr och nu mellan soldat och 
anhöriga
Tidigare forskning bekräftar att kommunikation kan ge verksamt stöd till och under-
lätta för att upprätthålla relationer mellan soldaten i missionsområdet och familjemed-
lemmar därhemma (Carter och Renshaw, 2016, Rea et al., 2015). För att kommunika-
tionen ska fungera behövs en bärande stödstruktur både praktiskt och relationellt. 
Detta behöver ingå i soldatens och dennes familjemedlemmars strategier för att skapa 
närhet över avstånd.

Även om det finns högteknologi inom det militära, innebär det inte säkert att soldater 
har tillgång till det senaste inom informations- och kommunikationsteknologin. I stu-
dien var det endast högre befäl och andra i speciella funktioner som kunde ordna till-
gång till direktkontakt med video som t.ex. SKYPE, i alla fall enligt regelboken. Genom 
att i Afghanistan skaffa sig lokalt mobilkontaktkort och att anhöriga gjorde likadant i 
Sverige, kunde mobil användas för samtal med någorlunda säkerhet, dock fortfarande 
på soldatens initiativ. I andra insatsområden, som t.ex. i Mali, fungerar inte denna lös-
ning då landet inte har tillräckligt uppbyggt mobilnätverk och det som finns, misstänks 
vara avlyssnat. 

Tillgång till internet berättas om som numera vara tillfredsställande. Över tid och plats 
och, som sagt, beroende på vilken position som soldaten har eller haft inom det mi-
litära systemet, har tillgången till kommunikationsmedel varierat och oftast blivit allt 
bättre än förr. Hemmavarande anhörig berättar:

 – Han får ringa till mig över satellittelefon så det är envägskommunika-
tion på så sätt – de kan vara avlyssnade - vad jag förstår så är det anhöriga 
i Sverige som har blivit hotade för att de använt vanliga telefoner – sökt 
upp den. Men så har vi var sin kontantmobiltelefon så vi kan skicka SMS i 
alla fall. Så med dom har det blivit jätteskillnad för då kan jag höra av mig 
till dom också på ett annat sätt. Sen är det mail och brev och paket. Det 
här halsbandet fick jag t. ex. via Invidzonen. Han hade beställt det och en 
del av behållningen går ju till det som de gör de anhöriga – det var en fin 
present (Ung hemmavarande partner, kvinna)
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Det kan finnas olika skäl till begränsningar, inte minst säkerhetsskäl, såväl när det gäl-
ler kommunikationens omfattning och innehåll som vilken teknologi som får eller kan 
användas (Carter och Renshaw, 2016).  De olika kommunikationssätten (exempelvis 
videosamtal eller skrivna brev) fyller olika funktioner. De kan passa olika bra för per-
sonlig kommunikation plus att vi alla har våra individuella preferenser. Erfaren soldat 
berättar om förändringen:

– Den stora skillnaden är ju Facebook. Och att jag kunde ta kontorstelefo-
nen och ringa hem. Det var en jätteskillnad Avståndet var inte alls som för 
i tiden. Förr var det en gång i månaden i 5 minuter. Nu kunde vi ventilera 
både det ena och det andra under tiden jag hann. Vi hade mycket jobb 
– över 16–18 timmar/dygn jobbar och så (Erfaren utlandsveteran, man)

Anhöriga beskriver hur anknytningen mellan den frånvarande föräldern och barn kan 
underlättas på distans genom de nya sociala medierna:

– De tekniska möjligheterna har under senare års missioner sett helt an-
norlunda ut än de gjort historiskt. Fantastiskt med de nya telefonerna 
och medierna. Jag skickar ett eller ett par foton varje dag på Facebook. 
Jag kan var ute och gå med barnvagnen och så ser jag, att han är online 
och då skickar jag ett foto. Detta gör vi här och nu.  Så lätt. Han tycker 
det är viktig, så att han kan behålla någon slaga anknytning. Nu har han 
ordnat så vi kan prata lite på Skype. Inför han kommer hem, så hon kän-
ner igen honom den här gången. Igår så log hon lite mot pappa t o m. 
(Hemmavarande partner, utlandsveteran och kvinna)

De erfarna utlandsveteranerna och deras familjer märker verkligen skillnad från förr. 
De kan visa stora buntar av handskrivna brev från tidigare missioner.  De har med 
glädje sparats som minne. Dagens soldater och anhöriga kan längta efter att också få 
sådana minnen, se nedan. Det skrivna brevet kan när det väl anlänt, läsas var och när 
som helst, om och om igen, vilket förr kunde behövas. På de äldre insatserna fanns 
möjlighet att telefonerna men mycket begränsat och postgången långsam. Internet 
fanns över huvud taget inte. En hemmavarande partner berättar och visar:

 – Då var det brevledes med Försvarsmaktens brevmärke på som man fick 
klippa ut. Du måste få se. Jag har en hel låda i garderoben. Klart att jag 
har sparat dom – i en blommig skokartong. Alla dom kom med inbyggt 
svarsfrimärke som man fick klippa ut och skicka iväg i särskilda militär-
kuvert. På baksidan står det: tänk på tystnadsplikten [skrattar]. Detta var 
i Kosovo. Där är en hel mission i lådan. Min man har nog mina brev i sin 
låda. Det kom nog 2 brev i veckan. De åkte fram och tillbaka. Det blev två 
konversioner på gång samtidigt. Flera parallella konversationer eftersom 
svaret inte hann fram till nästa brev (Hemmavarande partner, kvinna)
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En erfaren utlandsveteran berättar:

– Det var ju att skriva brev och så fick man ringa en gång i veckan – för-
utsättningarna var lite annorlunda då mot idag.  Då kunde man ringa en 
gång i veckan – det var de begränsningar som fanns. Man skrev vanlig 
fältpost. Och så kom man hem en gång på 6 månader. Nu kommer man 
hem två gånger på sex månader. Idag kan man prata i telefon när man vill 
och man kan maila när man vill. Förutsättningarna till kontakt är helt an-
norlunda vilket gör, jag tycker många gånger, att det är svårare – framför 
allt: det ställer högre krav på att man måste hålla kontakt. Det blir att 
man sitter och pratar om inge ting – det driver saker framåt – det blir ett 
tvång – i stället för att ha ett vettigt samtal en gång i veckan, eller några 
fler, men inte varje dag. För när man är där nere på mission så tycker 
man inte att det händer så mycket alla gångerna (Erfaren utlandsveteran, 
man)

Å andra sidan kunde förr i tiden hända att soldaten kunde ägna leave-perioder åt se-
mester tillsammans med anhöriga i ett grannland till insatslandet. Nedanstående ex-
empel visar att det kunde ske med viss dramatik för soldaten:

 – När jag skulle ha min första ledighet då flög min fru till Sarajevo, sen 
skulle vi Istrahalvön som var helt skyddat. Där skulle vi vara två veckor. 
Precis när jag skulle iväg, hade det varit en nedskjutning. Den konvoj jag 
skulle med hade hamnat i korseld men vi hade en transport, en UNCR 
konvoj till, så jag kunde meddela frun att jag kommer. Vi åkte till gränsen 
men sen blev det stopp. Vi fick sova bäst vi kunde där på stället. Sen rulla-
de vi vidare. Så kom vi till ett ställe med utbrända bilar. Jag talade med en 
fransk präst och jag kommenterade något om att där var många brända 
däck.  Han sa: – Men ser du inte, det är ju människor?  Det var serber. Vi 
smög förbi till Belgrad och där fick jag ett flyg. Så fyra dagar försenad så 
kom jag till hotellet där min fru var. Så hyrde vi bil och körde runt. Vi är 
rätt rationella. Vi hade jättekul och trevligt när vi möttes sen kom hon i 
november och sen under våren så hon var flera gånger och hälsade på 
(Erfaren utlandsveteran, man)

Jag uppfattade att ovanstående veteran var ute på enskild insats, dvs. mindre insats 
som där truppbidrag inte ingår. I vissa fall kan soldatens familj besöka och vistas i när-
områden eller följa med på vad som kallas familjemission. Återkommer till detta nedan 
i kapitel om familjers responser.
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Restriktioner och säkerhet 
Förr kunde inte händelseutvecklingen i missionsområdena följas vare sig av de anhö-
riga eller av allmänheten i Sverige.  Idag sprids nyheter direkt från fältet, snabbt och 
via flera olika typer av media och på många olika nivåer; mellan individer, grupper, nät-
verk, nationellt och internationellt. Med nuvarande tempo och teknologiska utveckling 
blir det allt svårare att kontrollera kommunikation inklusive vad som sprids från och till 
missionsområdet. Även om soldaterna utbildas i försiktighet och sekretesshänsyn kan 
det bli svårt att hantera och förutse allt som kan uppstå och förmedlas vid användning-
en av kameror inkl. web. kameror som Skype, via mobiltelefoner, eller på Facebook, 
Instagram, webbsites, bloggar, e-post, SMS och andra typer av sociala medier. 

Soldaterna har gått igenom vad som gäller med sina anhöriga som också accepterar 
villkoren. Undantag finns. Det kan handla om dumdristighet eller aningslöshet som 
t.ex. när alltför detaljfylla bilder och inlägg läggs ut öppet på Facebook eller bloggar. 

 – Det finns de inofficiella kanaler någon som ringer hem till sin flickvän 
– det har man inte koll på – där finns det risk för spridning. Officiella 
sociala nätverk finns koll på men vad som sägs men inte det privata. Det 
kan vara en operation som vi planera, det berättar vi aldrig men det kan 
vara att någon som pratat med sin sambo, flickvän. Då kanske man säger 
att vi ska ta det lugnt och vårda bilarna, säger man då, för att hålla nere 
vad som är på gång. Vi kan inte säga, att vi ska göra något hemligt, som 
kan vara farligt de närmaste dagarna. Så kanske kamraten pratat med 
sin sambo och säger något obetänksamt: – Nu ska jag och Bosse dra iväg 
här några dagar, bara så du vet. Och sen pratat sambon hemma med 
den ande sambon: – Hoppas att det går bra när de ska iväg.  – Vaddå, de 
ska ju inte iväg?!  Och så är ryktet igång. Ryktesspridningen kan vara ett 
problem. Problem kan också vara alla tråkiga besked ska ske genom ar-
méns taktiska stab. Alla dåliga besked då ringer den som är ansvarig med 
personalavdelning plus pastorn. Då har vi möjlighet att förbereda detta. 
Mardrömmen är att soldaten får ett SMS ute i ett skarpt läge: pappa har 
dött då slutar han att bli soldat och blir sörjande barn i stället det kan vara 
problem. (Utlandsveteran, man)

Försvarsmakten producerar egna bloggar om och från insatserna, bloggar som är 
mycket välbesökta och uppskattade av många anhöriga liksom av kollegor på hem-
maplan. Soldaterna anhöriga efterfrågar mer direkt riktad information till dem från 
Försvarsmakten. Att inbjudningar till anhörigträffar och annat som berör soldatens 
anhöriga, sänds direkt till åtminstone dem som soldaten anmält som sina närmaste an-
höriga (två utvalda personer), inte bara via soldaten som görs idag eller gjorts tidigare.
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Det är lätt att tänka att det är soldaten och förbandet som ska skyddas men också an-
höriga kan behöva tänka på sin egen tillgänglighet och skydd. 

– Worst case scenario. Då pratar man att han inte kommer hem men 
det kan var jag som dör härhemma. Jag är försiktig på Facebook. Jag är 
inte orolig. Men det är större risk för mig vars man är i ledande ställning 
därnere än om han varit skyttesoldat – det kan jag tänka. Om det skulle 
varit ett stort hot då skulle han ordnat det på annat sätt för mig. Det har 
vi faktiskt inte gjort, alltså några särskilda arrangemang. Men jag måste 
vara vaksam om vad jag pratar om på telefon och lägger ut på sociala 
medier. Blir man mer officiell så är det vissa saker som kan hängas ut. 
(Erfaren hemmavarande partner, kvinna)

Numera gör vi oss ofta lätt identifierbara både fysiskt och medialt – kanske för lättill-
gängliga med tanke på om vi har en anhörig ingående i stridsförband i krig- och terror-
zoner ute i världen. Hot mot anhöriga har förekommit och att behovet att värna om de 
hemmavarande anhörigas säkerhet ska inte underskattas. En erfaren hemmavarande 
partner berättar:

 – Han hade hög befattning och de hade en del oro över säkerheten här 
hemma. Det finns hos folk som kan söka upp en.  Vi fick inte öppna för 
försäljare och okända. De gick in och försökte kartlägga var piloterna 
bodde. I det här samhället tror jag alla har säkerhetstänk. 

Soldaten blir nyckelpersonen för att värna om säkerheten såväl för sina anhöriga som 
kollegorna och förbandet.

Stor tillgänglighet – både för- och nackdelar
De anhöriga som är intresserade har flera källor att hålla sig ajour med utvecklingen, 
men alla vill ingalunda följa med i vad som händer eller sätta sig in i det militära. Andra 
engagerar sig mycket, läser in allt de kommer över om den militära insats och/eller 
insatslandet, följer med på TV, ser filmer, deltar i det som erbjuds, söker och sprider 
information. Genom deltagandet och engagemanget blir anhöriga till viktigt stöd såväl 
för soldaten som för Försvarsmakten.  

För soldaterna i insatsen blir det inte alltid lätt att parera, förklara och kommentera 
allt det som nåd de anhöriga på hemmaplan. Vanligen är det inte heller tillåtet att för-
medla något annat eller mer om det som nått de anhöriga, som kommit att spridas. 
Förklaringar och mer information kan kanske ges senare under perioden av leave eller 
efter hemkomsten, eller inte alls. Det kan riskera att missuppfattningar och felaktig 
information kan hinna växa sig till problem.
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Soldater som annars uppskattar de anhörigas solidariska stöd till varandra, kan önska 
sig ett mera kritiskt förhållningssätt från sina anhörigas sida dvs. att de inte tar för gi-
vet att allt som sägs och hörs är riktigt utan prövar informationen och jämför den med 
andra källor – förhåller sig källkritiska. Här ett exempel på hur kommunikation mellan 
soldat och anhöriga hemmavid kan kompliceras genom vad som växer fram i umgänge 
med andra anhöriga:

– Jag är ganska negativt inställd till anhörigstödet. Den sista träffen var 
väl bra. De är kanske trevlig men de stjälper mer än hjälper i många fall. 
Min morsa hjälper och stöttar. Hon hade väl hellre velat att jag var hem-
ma, hon är min mor, men hon uttrycker ingen oro eller får mig att känna 
att det är jag som åker bort, jag gör fel när jag lämnar. Hon är stödjande 
på bästa sätt. Min tjej gnäller lite:  – Oh, ska du åka ifrån mig?! Menar 
inget med det men gör att jag mår dåligt. Min tjej var med i anhörigkören 
och när hon hade varit på första träffen var hon helt i upplösningstillstånd 
i telefonen till mig på kvällen. Varför har du inte sagt? Du har inte berättat 
sanningen för mig! Det hade jag ju. Varför har du inte talat sanning? De 
hade de nu trissat upp sig i den där anhörigkören. Hon som var ung och 
ny i det här gänget med de här fruarna, dom hade varit iväg på den ena 
och den andra missionen.

Dom bara hävde ur sig: – Nä, nä. Han kommer vara borta hela livet på 
mission. Jag vet hur det är. Han har lämnat mig hemma och jag har upp-
fostrat våra två barn Och det är farligt. Det ligger bomber Och det ena 
med det tredje … Lögner liksom. Det är liksom ”tycka synd om syjunta” – 
Varför har du inte sagt att du kommer råka på fler utlandsmissioner – åka 
iväg hela tiden. Det kommer jag inte, sa jag, jag kommer föra en dialog 
med dig om när det är lämpligt. (Utlandsveteran, man)  

Erfarenheterna är olika och i de olika forum som Invidzonen erbjuder är öppna för 
alla. Här kan olika åsikter och erfarenheter brytas mot varandra. Skriftlig blogg och 
chat som Invidzonen har tillsyn över. Organisationen kan gå in i dialogen och vid behov 
stoppa någon diskussionstråd. Det senare kan också vara viktigt i det som jag här va-
rit inne på flertalet gånger, nämligen säkerhetsaspekten men också för att förebygga 
komplikationer i relationer och dialoger mellan de berörda. Direktkommunikation kan 
underlätta för att rykten inte ska trassla in sig i samspelet, men i dag används många 
andra källor och kommunikationssätt inte minst i de sociala medierna. Det gäller att 
vara varsam och vaksam i vad som kommuniceras.
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Att hantera reaktioner och responser på distans
Mailkommunikation kan uppfattas som text som skrivs med eftertanke och omsorg 
eftersom meddelanden kan förberedas, men det kan också bli väl hastiga och oge-
nomtänkta meddelande mer fungerande som ”att skriva av sig” olika känslor (se nedan 
exempel). Forskning har funnit att kommunikation via e-post kan väl så mycket stärka 
relationers intimitet som direktkontakt ansikte mot ansikte via t.ex. SKYPE, om än fylld 
av kortfattade meddelande. Inte minst enär e-postande kan göras spontant, skrivas 
och läsas när man själv vill och kan, och kan bli såväl regelbunden kontakt som intensiv 
(se Carter and Renshaw, 2016). 

Med de mer avancerade mobiltelefonerna, som dessutom bärs med överallt, blir det 
lätt att sända iväg meddelande av olika slag via de sociala medierna var än man är och 
när som helst – för de hemmavarande anhöriga. Detsamma gäller inte soldaterna i 
insatsländerna. Tillgången till internet varierar liksom när, var och hur det kan och till-
låts användas. Även när soldaten har bra tillgång till kommunikationsmedel, påverkar 
andra skillnader i sammanhangen som inte alltid är så uppenbara, som t.ex. rutiner när 
det gäller e-postens lagring. Nedan berättar en hemmavarande partner om hur hon 
och hennes man kommunicerat via e-post:

– Det berodde mycket på kommunikationsfel. Vi skrev jättemycket mail 
till varandra och när man är hemma så känner man: ”– Jag orkar ingen-
ting.” Så skriver man en skitdålig dag; hu, bu. Så skriver man av sig och är 
jätteledsen, eller när han ringer. Men det blir också beroende av när man 
skickar det här mailet och hur man tänkt sig kopplingar till tidigare med-
delanden. Därnere sparar de inte mailen, de läser och skriver ett svar, 
sen bort med dem, så att det inte ska ligga framme eller kvar. Hemma så 
sparar jag alla mail. Så när han läser mitt senaste mail, är han inte alltid 
där jag tror han är i vår kommunikation, när jag svarar. Så jag försöker bita 
ihop och skriva ett glatt mail. Jag tycker inte jag bara ska lämpa över på 
dem. Det är inte lätt för honom därnere. Så skriver man ett glatt mail. Så 
nästa gång så är det pannkaka igen… (Erfaren hemmavarande partner, 
kvinna)

Nedan ett exempel på hur samspel liknande ovannämnda kan bli ur soldatens perspek-
tiv i insatsområdet:

 – Jag ringer varje dag, varje dag, skönt höra rösten varje dag och höra hur 
det är hemma, men tyvärr är inte alltid så positivt. Inte alltid men nästan. 
Då får man höra hur dåligt det är. Det förstärker min ångest.  Det gäller 
att stänga av och gå in till jobbet och jobba på och när det blir någon tid 
över, då dyker det upp igen då mår man dåligt och så försöker man trycka 
ner det och glömma det. Det är så jag fungerar. Jag har inte pratat med 
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andra – man pratar lite så där om hur det är hemma.  Man kan säga ”just 
nu är det tufft” men inte djupare. Jag vet ju att det kommit upp på mat-
salsdörren om att prästen som är där, hon har skrivit att man kan prata 
med henne om det är något.  Men jag kan bara tänka mig gå igenom det 
själv och komma vidare. Där är vi olika. (Ung utlandsveteran, man) 

Det är mycket som familjesystem, och som ovan de vuxna, paret som bildar en egen 
dyad i familjesystemet, söker hantera tillsammans och för varandra. De lyssnar och 
fångar upp, bär och gör för varandra. Soldaten ovan reflekterar över vem och när man 
ska ta hjälp av andra utanför den egna dyaden och familjen. 

De frågor som växer fram i samtalen i studien är, hur viktigt är det att vara spontan 
och öppen inför varandra för att hålla liv intimiteten i relationerna? Hur viktigt är det 
att hålla igen, reflektera över vad jag skriver och säger, överväga vad som är lämpligast 
att förmedla och sålla eller omformulera det jag uttrycker, med tanke på den andres 
situation och upplevelser?  

Ska parterna skydda varandra från reaktioner, händelser och information som kan 
bli påfrestande att bära på distans från varandra?  Vad kan sägas och hur avgöra vad 
som är lämpligt och inte? Vad skapas mellan parterna när delar av livet därhemma res-
pektive i insatsområdet undanhålls p.g.a. att det inte är tillåtet att berätta, för att det 
bedöms olämpligt, skapa ytterligare påfrestningarna och att den andre/de andra mår 
bäst av att inget veta – åtminstone i den aktuella situationen?

Ska partners och andra familjemedlemmar hellre, eller också, vända sig till andra i sitt 
nätverk, ta kontakt med andra med liknande erfarenheter som finns i nätverket t.ex. 
för soldaten inom förbandet och för hemmavarande anhöriga t.ex. de volontärer som 
finns inom de idéburna organisationer som Försvarsmakten stöder (se Rapport IV)? 
Det berättas om i studien att det ofta finns förstående personer i det egna nätverket 
som är beredda att lyssna. liksom professionella inom soldatens hemma-regemente 
och förband.  Soldater, utlandsveteraner och anhöriga som valt att vända sig och be 
om hjälp på den lokala vårdcentralen, har mött ett välfärdssystem som inte är bekant 
med det militära, men där enskilda medarbetare visat stort intresse och engagemang 
och ordnat det stöd och den behandling som behövts. 

Ensidigt initiativ till kontakt från soldaten
När de akut behöver ha kontakt med soldat har de anhöriga ett nummer att ringa inom 
Försvarsmakten vid akuta situationer (se hemsidan) när soldaten kan behöva nås i 
akuta lägen. Detta ska inte användas annat än nödfall men tolkningen av vad detta kan 
vara ha visat sig variera. Tanken är t.ex. att meddelande om anhörigs död eller annat 
dramatiskt inte ska meddelas direkt till soldaten utan förberedas med stödperson, 
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kanske förbandets präst, och tidpunkt väljas så inte vare sig soldatens eller andras 
säkerhet riskeras (se ovan).

– Han ringde så ofta han kunde. En gång i veckan i alla fall. Jag hade fått 
ett nödnummer – emergency och då ringde jag till honom bara för att jag 
ville prata med honom. Det var inte den sortens emergency, det måste 
ha hänt något. Den måste vara öppen. Jag måste vänta på att han ringde. 
Det var han som bestämde att åka. Det var på hans villkor. Det var hans 
pryl. (Erfaren hemmavarande partner, kvinna, 20 år vid hans första mis-
sion)

På senare tid har SMS börjat användas från båda håll när båda skaffat lokala telefon-
kort som inte kan bindas till någon av dem som person. Då kan de också bli lättare att 
nå varandra och talas vid per telefon, men det är alltid soldaten som ska ringa upp när 
det passar denne. Det senare behöver ju inte nödvändigtvis vara den tid som är lämp-
ligast för den eller de hemmavarande. 

 – Man är varm och barnen skriker och gnäller, och så ringer mobilen och 
så är det liksom Adam som ringer från Afghanistan och ska säga hej och 
så har man jättemycket saker att prata om och så säger man:  – Jag kan 
inte nu, jag står på ICA, ring mig sen. Och så svarar han: – Jag kan inte 
ringa sen för jag ska ut på uppdrag i 2 veckor.  Sådant var otroligt psykiskt 
påfrestande. (Hemmavarande partner, kvinna)

Berättelserna är många om hur partner bär med sig sin mobiltelefon i förväntan om 
att soldaten ska höra av sig:

– Han skulle ringa så ofta det gick och maila när det inte gick att ringa.  
Han skulle alltid förbereda mig på, så långt det gick, att de skulle iväg 
och höra av sig så fort han kom hem igen. Men det som hände var att 
det blev ett krav i stället för något härligt eller roligt – för oss båda.  Jag 
var tvungen att vara där vid telefonen och han var tvungen att ringa.  Så 
fort han fick reda på något så försökte han ringa och då blev det det livet 
i stället för det vanliga livet som vi försöker leva så det blev en press och 
stress än var att det var bra. När han kom hem på leave-n var på gränsen 
att vi inte orkade med. Så sa vi, nu provar vi, att har vi inget att säga så 
skicka ett SMS eller ett mail om at jag hör av mig imorgon. Då får jag 
säga att det är OK och samma sak, om jag gärna vill prata. Då måste han 
också kunna acceptera det. Det har vi testat nu och det går ju bra. Och de 
korta samtalen. Vi behöver inte prata en timme även om vi kan. Känner 
vi att det är bra så säger vi hejdå efter 10 minuter. (Ung hemmavarande 
partner, kvinna)
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Regelbundna telefonsamtal är framgångsrikt för familjerelationerna (ref), men det kan 
också varieras och varvas med andra sätt att kommunicera.

Sända paket, brev och annat till varandra förutom mobilsamtalen

 – Jag skickade ett jättepaket med godis som han fick före jul med godis 
och cykeltidningar – han älskar att cykla. Det vara bara saker som han 
tycker om och då ringde han och grät i telefonen och det var – jag blir 
nästan tårögt nu – då kunde jag känna, hur han kan ha känt, när jag har 
varit ledsen… (Ung hemmavarande partner, kvinna)

Ovanstående exempel visar på den glädje som paket kan skapa och också att den öp-
penhet som soldaten visade med sina känslor, gav den hemmavarande partner ny för-
ståelse för soldatens perspektiv. Det enda som minskar attraktionen med nersända 
saker är om det innebära att soldaten ska behöva bära än mer. 

  – Nä, jag tror inte jag fått något skickat till mig som jag kommer ihåg. Jag 
är ganska glad jag inte fick något att släpa på det. Om det inte är något 
väldigt viktigt så får det vänta tills jag kommer hem i stället. Det är nog 
lite annorlunda om man har barn. De skickar hem mycket mer grejer.  Det 
är mycket mer grejer allmänt – båda vad man får och gentjänster – man 
köper hem till sina ungar och så. Det är stor skillnad.  Ja och sen är det 
stor skillnad på dem som varit iväg. Har man varit iväg ja, säg två gånger, 
eller mer, som vissa har varit, då köper de inget speciellt till sina ungar för 
de har redan fått – liksom – ja – där är det viktigare med grejer – mycket 
sjalar som de brukar köpa.  (Utlandsveteran, man)

Samtidigt gäller det att soldaten själv nåtts av de tips som soldaterna emellan ger var-
andra om linor att hänga upp vid sängen och annat, för att underlätta tillvaro på mis-
sionsområdet. Om inte kan ju paket hemifrån bli räddningen och förgylla tillvaron. 

Försvarsmaktens bloggar från insatsområden liksom när soldaten delar med sig av 
foton från insatsområdet och campen för sina anhöriga, gör dessa mer delaktiga och 
informerade i soldatens sammanhang. Vardagsnära ting och utrymmen som sovplats, 
kaffekokarens plats och hur det ser ut inne på campen, känns väldigt viktigt för många 
anhöriga att känna till medan för soldaten kan finnas intresse i att följa med vi ad som 
sker därhemma genom foton och filmer:  

 ¬– Vi skickade ner foton på USB-minnen, spelade in när de gick Luciatåg 
på dagis, när vi bakade lussekatter och julafton – sådana grejer så att han 
skulle hålla sig uppdaterad. Det skickade jag ner med jämna mellanrum. 
Han fick se foto och filmer på vad vi gjorde. Det var så att vi har vissa ruti-
ner och så la vi in det på USB-minnet och så iväg. (Erfaren hemmavarande 
partner, kvinna)
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Observera noteringen att ovan kommunikation och inspelningar kan göra att soldaten 
blir och känner sig mer delaktig i utvecklingen hemma i familjen. Detta gör det möjligt 
för soldaten att delta också i åtminstone en del av beslutsfattandet därhemma som 
annars kan bli mer eller mindre helt överlämnad till anhöriga därhemma. Om solda-
ten kan hållas och hålla sig delaktig när det gäller frågor om gemensamma barn och 
hemmet, underlättas de övergångarna/transitioner som upprepade perioder av leave, 
liksom återvändandet efter insatsens slut, innebär för alla de anhöriga inklusive solda-
ten. Delaktigheten kan dock för somliga kännas distraherande i relation till uppgiften i 
insatsen, i alla fall om något oroväckande dyker upp i kontakterna. Var och en behöver 
känna efter och komma underfund med vad som passar i den egna familjen och för 
egen del som soldat i fjärran land.

Anhöriga hemmavid uppskattar när det blir ömsesidighet med överraskande presen-
ter. Soldaterna beställer via internet direkt hem till de anhöriga medan presenterna 
från insatslandet mestadels soldaten hem i samband med leave och slutliga hemkom-
sten. Det finns också berättelser om hemförsändelser av mattor och möbler från de 
länder där soldater genomfört uppdrag. Telefonsamtalen blir huvudsakligen soldatens 
media hem:

 – Han försöker ringa så ofta som möjligt, SMS och mail och så där. Det är 
räddningen att få prata ofta. En gång i veckan som andra har det skulle 
jag inte vilja ha. Beror väl också på vilka förutsättningar man har. En äldre 
veteran har berättat för oss om breven och frimärkena från förr. Jag har 
skickat julklappar och brev och så. Det har inte kommit tillbaka något, 
men jag har fått blommor två gånger. Jag har fiskat lite. Om han inte 
skickar så slutar jag skicka. Det finns en liten marknad där. (Ung hemma-
varande partner, kvinna)

Vanliga brev 

– Jag sa ju till farsan innan han skulle åka iväg: Är det något vi kan göra 
för att underlätta för dig när du är där nere? Han svarade: – Det är brev, 
det är alltid kul att få brev. Han har alltid tyckt om att få personliga brev. 
Min mamma har visat många brev som de skrev när han var borta, hand-
skrivna brev när han var på mission. Då tänkte jag, att nu ska jag skriva 
– jag skulle kunna skriva varje dag något om vad vi gjort, men jag har inte 
gjort det en enda gång, just för att det är som är vardag för mig (Vuxen, 
hemmavarande son)

Soldater vill gärna ha med sig eller få nerskickat vanliga brev som blir annorlunda än 
meddelanden via sociala medier, säger de erfarna. Paket är också mycket välkommet.
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 – Då är det nog mer åt det andra hållet att folk härhemma och skickar 
ner saker, skickar ned korsordsböcker och saltlakris och godispåsar och så 
– det tyckte han var jätterolig. När han var ute så mycket och kom tillbaka 
till campen och de sa: – Du har fått post! Fått post! Det var stora paket 
från min syrra eller mamma eller från oss eller så. Det hjälpte honom. 
(Erfaren hemmavarande partner, kvinna)

Nedan ur soldatens perspektiv om att få eller ha med sig brev hemifrån:

– Det var väldigt roligt att få brev. Riktiga brev. Det fick jag ett par stycken. 
Då blir man så lycklig (skrattar). En av mina kompisar skickade faktiskt 
med mig varje gång jag var hemma och när jag åkte ner så gav hon mig 
ett nytt brev som jag fick lov att ta med mig och som jag fick lov att öpp-
na, när jag kände för det – när jag behövde det i princip. Det tyckte jag var 
trevligt. Då kunde jag spara mitt brev till någon typ när jag ville ha det. En 
öppnade jag på julafton och någon annan gång på Alla hjärtans dag, det 
var det andra brevet och det tredje minns jag inte – det var någon gång 
när jag ville åka hem. (Ung soldat, kvinna)

Dialog handlar såväl om hur samtal utvecklas som annat samspel inklusive texter vi 
skriver till varandra liksom när vi läser igenom egen eller andras texter. Par kan skriva 
dagbok och kommunicera till varandra eller skriva på hemmaplan för att soldaten ska 
läsa på missionen:

 – Då köpte jag en dagbok och varje dag så skrev jag en sida så när han 
åkte i december så fick han med min dagbok så då fick han del av alla 
mina tankar som jag haft fram till det att han åkte och sen när han åkte 
så skrev jag brev till honom – de kvällar som jag kände att jag behövde 
få ut något då skrev jag brev så det blir ju som dagboksform. Det var ett 
sätt för mig när jag inte kunde ta upp telefonen och ringa – vi har valt 
att vara väldigt restriktiva med sekretess och inte gå ut med saker och 
vara på sociala medier och så där. Så vi chattar inte, har inte haft någon 
SMS-kontakt, när han varit iväg, utan enda sättet vi har kunnat kommu-
nicera på, är att jag kunnat skickar brev och sen att han har ringt mig på 
Försvarsmaktens säkra telefoner. […] Så ringer han och oftast så har det 
fungerat bra. Han vet ungefär när jag är hemma men ibland så blir det 
när man sitter hos frisören eller varit på något möte och då är det surt 
att man inte kan svara. Men så får det vara någon gång – man kan inte 
alltid. Jag har mobilen med mig, den har inte lämnat mig många meter 
så klart, men ibland så har jag ändå inte kunnat svara. Ibland har jag bara 
kunnat säga: – Hej. Vi har hörts av i snitt två gånger i veckan och då har 
vi verkligen kunnat prata ordentligt och pratat ut ordentligt upp mot en 
timme. Längre och mer sällan – det har funkar för oss.  Vi har hittat vårt 
sätt (Ung hemmavarande partner, kvinna)
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Ovanstående unga partner sände mig senare smakprov från hennes dagbok. Läsning-
en värmer. Se nedan:

Dag 1
Idag är det den 31 juli. Förberedelserna för missionen till Afghanistan har startat, el-
ler det börjar i morgon om man ska vara korrekt, men för oss startade det idag när du 
hoppade på tåget till Stockholm. Jag insåg, att det är en speciell känsla det där att få 
säga hej då, ge dig den där kramen och pussen. Se dig gå på tåget. Ja! Jag vet att du inte 
åkte till Afghanistan idag men när du hoppade på tåget idag, kom missionen ett steg 
närmare och det gick upp ett ljus för mig att du faktiskt kommer åka. Det hela kom helt 
enkelt närmare…

När jag gick med dig till tåget idag kände jag som så många gånger tidigare stolthet. 
Jag är så stolt över att få gå där bredvid dig. Bredvid den person jag älskar av hela mitt 
hjärta.
Jag hoppas det blir ett spännande äventyr som vi får göra ihop. Jag ser fram emot att 
få höra om det du möter i vardagen där borta. Du ska veta att jag finns här dag som 
natt när du vill…

Hoppas att det pirrar lite extra i din mage för det gör det här… Nu startar vi den här 
långa resan som vi om mer än ett halvår kan se slutet på och inte vet var den kommer 
ge oss på vägen….
Glöm aldrig att jag älskar dig!

Dag 22
FY! Vad jag hatar måndagar. Det känns inte alls kul att gå upp ur sängen och veta att 
man snart ska åka hemifrån och inte få träffa dig på ett par dagar… Men nog med gnäll 
nu! Det är såklart trist men jag vet ju att jag snart har dig hemma igen och en vecka är 
ju ingenting. Det är ju inte ens en vecka om man tänker efter… Dagarna går ju ganska 
fort och det känns ju skönt. Min dag på jobbet har varit bra har haft fullt upp så den 
sprang iväg. Nu sitter jag här i lägenheten och är trött i både huvudet och kroppen. Ska 
strax bli sängen för att vila upp mig inför morgondagens äventyr. Hoppas du har haft 
en bra dag älskade du! Glöm aldrig att jag älskar dig!

Dag 100
Fattar inte det här! 100 dagar! Det är idag 100 dagar du har varit i Stockholm och 
tränat. Det är 100 dagar sedan jag vinkade av dig på stationen här hemma. Nu är det 
precis två veckor kvar tills jag kommer stå där på stationen igen, denna gång kommer 
det dock vara mycket mer känsloladdat. För 100 dagar sedan var det ett steg närmare 
men inte alls som nu! Mycket har hänt, du har i stort sätt fått all din utbildning för att 
klara jobbet där borta, jag har börjat komma in i min roll på jobbet. Snart sitter vi på 
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olika platser på jorden! Jag funderar på vad du tänker och känner! Trots anhörigdagen 
och allt jag satt mig in i så kan jag inte förstå att det är så snart du ska åka! Fattar nog 
inte riktigt att vi är här igen! Det är över två år sedan förra gången. Jag vet dock att vi 
kommer klara det här! Jag vet att jag kommer göra allt för att stötta dig här hemma. 
Har fattat att jag aldrig kommer kunna förstå det du upplever, MEN… jag har en vilja 
och ett intresse i dig och i hur du mår och det du upplever. Jag vill bara att du ska veta 
att jag finns här när du vill prata. Jag kommer alltid prioritera dig. 

100 dagar! Kan inte riktigt släppa det! Känns inte riktigt som 100 dagar! Nu är dock 
även denna dagen snart slut och jag ska släcka lampan och lägga mig i sängen och 
tänka på hur mycket du betyder för mig!

Glöm aldrig att jag älskar dig!

Dag 121
Fy! Idag är en jobbig dag. Ska försöka vara stark för din skull! Men känslorna tar över 
i mellan åt. Klumpen i magen blir också större för varje timma och det känns som att 
tiden rusar fram. Vill bromsa… få lite tid till med dig…. Men det är väll lika bra att det 
börjar… Vi kommer fixa det här älskling. Jag kommer göra allt för att vara din trygga 
punkt nu. Jag kommer finnas tillgänglig dag som natt. Göra allt jag kan för att stötta och 
hjälpa dig. Är så stolt över dig, så förälskad i dig du underbara människa. Jag kommer 
tålmodigt vänta här hemma på dig.

Jag har inga krav… inte mer än vanlig omtanke och bekräftelse. Ger du mig det kommer 
jag ha styrkan att orka detta lätt och stötta andra runt omkring. Jag vill inte att du ska 
tvivla på mig, vill att du ska veta att jag ger dig ALLT jag har och kan…

Snart bär det av mot stationen… fy! Tårarna bränner redan… Det kommer bli jobbigt 
och jag kommer gråta! Men det är kärlekstårar till dig för att jag älskar dig så mycket. 
Skulle vilja skriva så mycket mer men det finns ej mer tid… Funderar ett tag så får vi 
se om det blir en ny dagbok eller brev framöver som jag kommer skriva till dig. Du vet 
hur mycket älskar och beundrar dig och du vet att du kan lita på mig! Är din för alltid!

Glöm aldrig att jag älskar dig

Överenskommelser om kommunikationen – strategier för 
närhet
I studien råder bland deltagarna olika uppfattning om värdet att komma överens om 
hur kommunikationen under insatstiden ska gå till. Erfarna familjer säger, att det ord-
nar sig, det får bli som det blir. Andra säger att vi brukar pröva oss fram och det har 
fungerat. Dessa erfarna familjer har ofta redan god kännedom om vilka förhållanden 
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som kan råda och vilka villkor som brukar gälla. Andra mer oerfarna soldater och famil-
jemedlemmar som inte tidigare varit med om internationell militär insats, har behövt 
fundera över hur de vill och kan hålla kontakt med varandra. Gemensamma strategier 
för att känna närhet över avstånd (se rapportens inledning) skissas upp, prövas och 
förändras utifrån lärdomar och förändringar i varandras sammanhang. Tidsskillnader, 
händelseutvecklingen i insatsområdet, säkerhetsläget och den enskilda soldatens pla-
cering och funktion påverkar soldatens möjligheter att kommunicera. Det som solda-
ten kan förutse inför insatsen och som familjen kommer underfund med efterhand, 
kan beaktas, men mycket går inte att förutse, vare sig på hemmaplan eller i insatsen.  

Det allra viktigaste är att försäkra varandra om, och i synnerhet berörda barn, att sol-
daten kommer hålla kontakt, kanske inte alltid när de hemmavarande vill eller som 
kan ha varit sagt, men kommer regelbundet att höra av sig hem. Mer precisa löften om 
t.ex. att höra av sig en viss dag eller tid undviks därför att om soldaten sen inte kan leva 
upp till överenskommelsen, kan de uteblivna samtalen bli stressande och oroande för 
såväl vuxna som barn. Soldater som ska ut på uppdrag utanför campen, ibland flera 
dagar i sträck, ska inte av säkerhetsskäl berätta om detta. Flera har överenskommelser 
med sina partners därhemma om kodord för att soldaten ändå ska kunna förmedla att 
nu är det är dags, nu är något på gång. Alternativet kan vara att aldrig ge några precise-
rade löften; inte säga något om när nästa samtal kommer och låta bli att använda sär-
skilda rutiner t.ex. vissa tidpunkter eller dagar för kontakt. Nämnda alternativ prövas 
dock av flera - åtminstone till en början.  

Nedan ett exempel på hur det kan bli när något kommer i vägen som gör att utlovade 
samtal inte når fram. Nedanstående är ett samtal mellan två föräldrar om deras ge-
mensamma barn, August, 8 år och Stina 6 år, om barnens upplevelser och rädslor i 
sammanhanget:

Hemmavarande partner, mamma: – Barnen var hos mormor och morfar 
och deras pappa hade inte ringt och jag var iväg, så de sa de inget, de tog 
inte upp det förrän efteråt att de inte har hört från dig på tre dagar. 

Pappa soldaten: – Jag hade inte fått tag i dem, de hade varit iväg.

Hemmavarande partner, mamma: – Då ringde August till mig och ropade; 
Stina, Stina tror att pappa är död – han har inte ringt – är han död? Och 
jag svarade: – Nej han är inte död, han har försökt ringa er men det har 
inte gått fram. Då hörde jag att det smällde till, han hade tappat luren: 
– Pappa, Stina, Stina, pappa är inte död. Och Stina säger nästan aldrig 
annars någonting hemma på det viset. Och sen när de var hos farmor 
och åt stekt fläsk och löksås, då sa farmor: – Då får du inte äta det för-
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rän nästa gång när pappa kommer hem. Då säger August: – Om det blir 
någon nästa gång- man vet ju aldrig – han kan ju dö. 

Pappa soldaten: – Sa han det? 

Hemmavarande partner, mamma: – Ja, till din mor. Så de går och tänker 
på det, men jag kan inte riktigt säga att de påverkar dem dagligen men 
det dyker ju upp. 

För att inte riskera hamna i ovanstående situation kan familjerna ha lösare överens-
kommelser. Också för att inte heller de hemmavarande ska bindas upp:

 – Han ringer ju jämt, jag får aldrig vara i fred [skrattar]. Jag sa det till ho-
nom nu när han åkte iväg. Jag har ju också nu mer än annars som jag ska 
göra själv. När han var iväg i våras, då var han inne på campen nästan hela 
tiden och då ringde han två-tre gånger per dag och jag sa till slut: – Det 
funkar inte – det har inte hunnit hända något emellan. Vad ska vi prata 
om? (Ung hemmavarande partner).

Ovanstående kan också vara ett exempel på det som nedan presenteras, att partners 
och andra har olika ansats och syfte med att ringa.  Ovan kan soldaten ”bara” ha velat 
höra hennes röst och känna hennes närhet dvs. en mer känslomässig ansats, medan 
hon såg samtalen som informationsöverföring, att berätta om vad som händer. Det 
ena påverkar det andra, se nedan. Skillnaderna i ansats kan vara bra att hålla sig varse 
om och kan bli olika från gång till gång. För att tydligt markera det ena det andra, kan 
sammanhangsmarkering behövas dvs. att säga något om vad jag vill just nu: 

– Jag vill ”bara” säga att jag älskar dig. Höra din röst. 

Svar:

– Det är inte så ”bara” det…

Uppriktigheten och spontaniteten i att uttrycka sina känslor kan också spela parterna 
spratt:

 – Vi är väldigt ärliga. Nu pratat vi mycket på Facebook via mailen det är 
som att chatta. Och har jag blivit arg så skriver jag det. Och ibland när han 
inte hunnit svara på ett par dagar och han har varit borta på något då kan 
meddelade vara upprörda; först är jag jättearg, sen har jag funderat lite 
mer, sen slutar det med att nu är det bra, – det har gått över. Och då läser 
han alltid det första – försent. De är ju inte längre aktuella. Det bestämde 
vi att före han åkte, att jag inte låtsas; är jag arg så är jag arg; är jag glad 
så är glad. (Hemmavarande partner, utlandsveteran och kvinna)
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När det gäller telefonsamtal och att utveckla förmåga och metoder i att kommunicera 
på distans, berättas om olika strategier lösningar och bland deltagarna. De flesta har 
kommit överens om hur de ska hålla kontakt, men eftersom det handlar om en lång tid, 
kan överenskommelserna behöva omprövas och andra lösningar prövas. 

 - Lyssna på honom, det är mitt råd till andra. Gråta, ja, gör det en dag 
men lev sen. Man kan inte sluta leva. Man måste tillåta sig vara ledsen 
också. Ta ledigt en dag och gråt och gråt och gråt – dra täcket över huvu-
det, ät pizza, ja. Unna dig. Och sen är det bra. Sen får man bestämma sig. 
Jag har fått lära mig att sluta fanatisera. (Ung hemmavarande partner, 
kvinna)

Soldater håller också kontakt med föräldrar och andra anhöriga. Det är t.o.m. så att 
föräldrar noterar, att de oftare pratar med barnen när barnet är iväg på mission än när 
de är hemma. När de är hemmavid ringer de oftast när de behöver något. När det är 
iväg ringer de ”bara för att prata” vilket inte är så ”bara” utan utomordentligt uppskat-
tat. Föräldrar och syskon, liksom vänner och andra släktingar, kan få telefonsamtal 
men högsta prioritet ger soldaterna hemmavarande partner och barn. 

Just när soldaten ringer och vill prata, är inte alltid den bästa tiden för barnet. När 
barnet inte vill ta tillfället i akt, kan detta tolkas av de vuxna som att barnet proteste-
rar. Men, det behöver inte vara ett avståndstagande. Det kan vara allt från en önskan 
om att inte bli påmind om att föräldern är långt borta till att just nu är det roligare att 
göra något helt annat. Att föräldern (eller systern eller brodern) ringer och ber att få 
prata med barnet är det viktiga. Att barnet hör att det är efterlängtat och efterfrågat; 
att soldaten vill prata med barnet, vill ha kontakt, saknar och längtar efter barnet. Här 
kan hemmavarande anhöriga vara till stor hjälp i att underlätta kommunikationen och 
i att förmedla till barnet soldatens längtan efter och känslor för barnet (mer om barn 
i Rapport V).

Mellan vuxna partner förekommer allt från flera telefonsamtal varje dag till samtal en 
gång i veckan eller ännu mer sällan. Vad som betraktas som ofta skiftar från person till 
person och från familj till familj och förändras över tid och sammanhang. Den som inte 
ringt hem till de sina på julafton kan behöva förklara sig liksom uteblivna samtal vid 
nyår och födelsedagar. Något kan inträffa i insatsområdet som hindrar soldaten från 
att kontakta sina anhöriga, så inte heller när vi traditionellt förväntar oss kontakt, kan 
det tas för givet.

Jul, nyår och födelsedagar är signifikanta dagar för många svenskar och familjer skjuter 
på eller dubblerar firande för att också kunna involvera soldaten. Julafton kan flyttas 
till annan dag, födelsedagar firas vid passande tillfälle – högtider anpassas till när sol-
daten är hemma. Med hjälp av videosamtal på datorn, telefon eller TV, om soldaten 
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har eller lyckats få tillgång till detta, kan den frånvarande familjemedlemmen sitta med 
vid julbord, delta i barnens spel och andra aktiviteter. I dessa lösningar lever en idé om 
att kunna överbrygga avstånd. 

– Jag skaffade mig möjlighet till Skype på internet.  Ska man inte enligt 
säkerhetsbestämmelserna, men jag struntade i det. Jag var i X-stad. Där 
hade de en Wifi hall. Så där loggade jag in mig. Då kunde vi för första 
gången snacka på riktigt. Det gjorde de flesta. Jag längtade efter en när-
mare kontakt. Det är annorlunda att se varandra. Jag hade uniform och 
såg annorlunda ut. Hann bli 10 – 15 gånger 5 min. (Utlandsveteran, man)

Dialogen underlättas när samtalsdeltagarna också ser varandra och varandras respon-
ser. Det underlättar att skapa en ”som-om-känsla” av att vara nära varandra och delta i 
händelser trots geografiska avstånd. För de hemmavarande anhöriga blir soldaten mer 
delaktig i det som sker därhemma. Förutom glädjen i den ömsesidiga delaktigheten 
underlättar densamma för dem att ställa om sig och hantera alla de övergångar/transi-
tioner som familjerna är med om i samband med insatserna. Familjerna förbereder, 
hanterar och genomför såväl förmission, själva missionen och det som kommer efter 
missioner plus alla de förändringar och övergångar som perioderna av leave innebär 
(se Rapport III). Det är i detta som den kontinuerliga kommunikationen blir så viktig. I 
röst- och videosamtal sker kommunikation direkt mellan deltagarna. 

Ansatsen påverkar innehållet, dess betydelse och syfte (och 
vice versa)
I studien verkar de svenska soldaterna endast undantagsvis haft tillgång till videolän-
kar som SKYPE. Senare forskningsresultat tyder på att denna typ direktkommunikation 
ger stora möjligheter för att bibehålla anknytning dvs. att känslomässigt överbrygga 
avstånd. Gör att soldaten kan kännas mer närvarande och deltagande med stora för-
delar t.ex. för att barn ska kunna känna att soldaten finns med vid födelsedagsfiran-
de, på julafton och vid andra högtidsstunder (Louie och DeMarni Cromer, 2014). Till 
vardagslag kan direktkontakt via telefon bli väl så bra och enklare för soldaten att 
ha tillgång till. Kommunikationens metabudskap när det gäller syfte varierar. I denna 
studie framkom, mycket förenklat, att å ena sidan var ansatsen i kommunikationen 
från parterna inriktade på utbyte av information, å andra sidan relationellt inriktade. 
Det senare håller anknytningen levande och förebygger att separationen triggar igång 
anknytningsreaktioner. Det förra, informationsöverföring, förutsätts för att lösa en 
uppgift tillsammans t.ex. för gemensamma beslut (se Martindale-Adams et al., 2016). 
Ansatsen kan således behöva varieras olika från tillfälle från tillfälle, men individuellt 
verkar det kunna vara så att det finns en viss preferens eller fallenhet för det ena eller 
det andra. Nedanstående modell/tabell ger en översikt om ovanstående responser 
och presenteras också i syfte av att kunna vara till stöd för reflekterande över egen 
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och varandras använda ansatser och vad som kan var bra att tänka på, ta hänsyn till 
och/eller korrigera.
 
Tabell 5:1 Stöd för reflektion om olika perspektiv

Olika orientering i, liksom att inte vara varse om sin egen eller vår idé med varför vi 
ägnar oss åt varandra i telefonsamtal, kan ställa till spratt i samspelet. Det kan leda 
till kanske helt onödiga missförstånd inom kommunikationen och i relationen. här ett 
exempel på orientering mer på känslomässigt utbyte är hemmavarande är varse om 
parternas olika kontext/meningsskapande kontext. 

 – Jag brukar inte fråga så mycket. Jag vill bara veta att han mår bra. Lik-
som han inte fattar vad jag gör i mina studier så gör jag inte när det gäller 
hans. Vi har totalt olika världar. Jag säger jag har läst och skrivit och han 
säger vi har skjutit lite grann. Det är två helt olika världar liksom det är 
svårt att få inblick i varandra men det funkar ändå (Ung hemmavarande 
partner, kvinna)

Ovan ett exempel på mer känsloorientering och informationsorientering nedan:

 – Vi hörs mycket mindre nu; 1 - 2 ggr i veckan beroende på om man har 
något att säga. Vill den ena prata på så kan han göra det. Vill inte den 
andra så behöver han inte det. Man kan säga att man älskar varandra 
och det kan räcka. När vi hördes ofta kunde det bli gnälligt och man blev 
irriterad på varandra – det var besvärligt. Då var jag ledsen och tyckte 
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det var jobbigt. Vi är rationella när vi har ett problem. (Hemmavarande 
partner, kvinna)

Den känslomässiga varianten öppnar upp för kunna förstärka och underlätta för att 
den hemmavarande som saknar sin anknytningsperson, att känna sig sedd och hörd 
och med detta förebygga att de ångestreaktioner som frånvaron av anknytningsper-
sonen kan väcka. 

Uppdelningen i tabell 5:1 kan ses som en skiss att ha som utgångspunkt för egna re-
flektioner och diskussioner om egen kommunikation. Lyssnande på forskningsdelta-
garna och i analys av vad de berättat finns flera exempel på olikheterna. Och också hur 
komplicerat det kan bli om ansatsen uppenbart, dock inte för de inblandade, är olika:

 – Jag ringde för det mesta. Jag ringde alltid mamma och pappa. Oftast 
var för sig Mamma på jobbet ganska länge – hon frågar och vill veta och 
vill veta hur det går och så där.  Och så ringde jag pappa för sig – han är 
oftast hemma och han säger inte så mycket så det var oftast jag som fick 
berätta. Han säger:  – Jag har det bra – jag matar katten ibland. Jag hade 
en telefon med kontantkort som jag skickade SMS till både mamma och 
pappa och min bästa kompis och någon annan kompis. Det var de fyra 
som jag hade kontakt med via telefon eller mail. Och så skrev jag lite brev 
till min kusin och till någon annan av mina bästa kompisar. Sen var det 
Facebook och mail. Jag var ganska duktig på att höra av mig. Tycker jag. 
Vi ringde inte varje dag men om jag var inne på campen så ringde jag kan-
ske varannan dag och så blev det att jag ringde till min pojkvän en dag, 
mamma en annan dag och pappa en tredje dag – orkade inte mer.   Ibland 
ville man ringa till alla på en gång och så började man tala 40 minuter 
med pojkvännen och så skulle man ringa till mamma i 40 minuter men 
sen till pappa: Ledsen men jag orkar inte prata [skrattar], Det är på något 
vis skönt att leva i projektvärlden och inte bara går i samma rutiner – det 
var skönt – alltid nya tider, nya platser, nya ställen vi skulle på, nya saker 
man skulle ha med sig, olika tid man skulle varad är olika förberedelse 
man skulle göra och det blev väldigt dynamiskt arbete och det trivdes jag 
med. Vissa saker kunde man inte berätta om men det är ingen hemma 
som har frågat heller så mycket och jag har väl i princip visat på google 
maps var jag varit för någonstans sen efteråt. När jag var där nere berät-
tade jag inte vart vi skulle. Mamma frågade alltid: Vart skall ni imorgon: – 
Mamma, jag kan inte berätta [himlar med ögonen]. Ja, just det [skrattar]. 
Men det var inte svårare än så. Det som är hemligt är vart vi ska och var 
vi har varit de vet de ju redan så det är inget farligt (Ung soldat, kvinna)

Informationsöverföring efterfrågas. Till en början handlar det om att de anhöriga är 
intresserade av att veta mer om hur det ser ut där soldaten är, gärna i detalj. Här 
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kan soldater hjälp av fotografier och videofilmer. Särskilt under första leave-n verkar 
soldaterna förberett sig för detta. Här soldaten ovan som skulle kunna utnämnas till 
kommunikationsexpert. När hon kommer hem på första leave, sker följande berättar 
hennes mamma:

– Första gången det var leave, det var det jätteroligt. Vi hämtade henne 
på Sturup. Och hon var så känslosam. Och vi kramade henne. Sen satte 
hon oss framför TV och så slängde hon upp 500 bilder. Det var nästan så 
vi kände att vara jättehungriga och ”Oh en bild till – öken igen”. Så namn 
på alla. Hon har samlat och satt igång. Vi fick se hur hon bodde, baracken, 
allt. Den vardagliga verkligen. Det smartaste hon gjort. Sen åt vi och sen 
var hon hemma 14 dagar. Min syster och hennes dotter kom besök. Det 
var jättestökigt. Min man och jag och katten, vi har gått där ensamma 
och plötsligt var huset fullt. Hon pratade ingenting mer om Afghanistan. 
Och vi var så mättade. Inga frågor. Vi lät henne vara. Ingen kastade sig 
över henne. Hon träffade sina kompisar. Det var som hon inte hade varit 
borta …

Informationen om insatsen och insatslandet som den hemkommande soldaten under 
första leave hemma levererar, uppskattas mycket, särskilt som många av soldaterna 
inte tidigare inte sagt så mycket om hur det ser ut och bli eller inte förmått. Första peri-
oden av leave är soldaterna, speciellt de som är ute för första gången, uppfyllda av nya 
intryck och vill dela med sig. Fortsättningsvis när vardagen tagit över, kan entusiasmen 
minska i att redogöra för morgonstundens ”eviga” promenader eller löprundor, varv 
efter varv runt inne på campen; frukostmaten; arbetsuppgifterna; övriga måltider; 
gymmet och/eller filmerna. Soldatens arbete och ev. utfärder är i mångt och mycket 
inte möjligt att säga så mycket om – av säkerhetsskäl. Men det kan finnas mycket att 
utforska när det finns intresse för detaljer och nyanser, hur händelser har upplevts, de 
känslor och tankar som berättelser väcker och för kärlekspartners, hur det känns att 
höra varandras röster och psykologiska närhet. 

I båda inriktningarna kan båda vilja veta mer och i detaljer, men parterna kan vara upp-
tagna av att balansera så att inget sägs som skapar oro eller rädsla över vad soldaten 
eller de på hemmaplan har på gång. Soldaterna vill inte riskera att överdramatisera 
vad de kan bli eller varit ute i vare sig före, under eller efter insats. De är medvetna 
om att anhöriga redan är oroliga och vill inte skapa mer ängslan både för att det kan 
innebära att soldaterna kommer få svårigheter att förklara att de vill åka iväg igen och 
för att de vill skydda sina anhöriga från lidande. Genom att skydda sina anhöriga från 
vad som verkligen kan hända och har hänt, kan de hemmavarande fortsätta leva och 
tänka inifrån sin bubbla (jfr soldatens bubbla i bl.a. Rapport III), sina föreställningar och 
förhoppningar om vad soldaten är inne i.  
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Dilemman i kommunikationen
För soldaten kan samtalen och breven med dem därhemma, som kanske låter som 
aningslöst pladder om ditt och datt, bli till sköna och hoppingivande avbrott och på-
minnelse om en annan värld som finns där och väntar. Men när hemmavarande part-
ner går till angrepp med förtvivlade anklagelser och arga ifrågasättanden, kan solda-
tens tillvaro rämna och uppgiften i missionen bli alltför svår att koncentrera sig på. 
Närmaste kamrater och chef sägs märka när allt inte står rätt till och kunna finnas där 
till stöd. På campen finns också en präst och sjukvårdspersonal tränade i krissamtal. 
Soldater har behövt åka hem antingen på en extra period av leave eller för att senare 
avbryta missionen. Det kan ha handlat om nära anhörigs dödsfall eller sjukdom, när 
partner plötsligt gjort slut på distans eller andra allvarliga bekymmer i livet på hem-
maplan. 

 – Jag hade ju haft samtal förut om att min sambos mor blivit sjuk och 
jag informerade min högre chef att just nu är det inte bra för min sambo 
och sen kom det här att vår son också hamnade på sjukhus. Då sa jag, att 
det kan bli så, att jag behöver åka hem. Det har inte varit några problem. 
Det är så inom Försvarsmakten att de närmaste cheferna ställer upp och 
gör så att du mår bra – så det var inga som helst problem att åka hem. 
(Soldat, man)

Precis som anhöriga därhemma inte alltid kan eller har förutsättningar för att kunna 
sätta sig in i soldatens situation i insatsområdet, kan soldaterna brista i hur det blir för 
hemmavarande partners att lyssna till soldatens upplevelser. Soldaten har valt något 
för egen del, som anhöriga helst varit förutan, och så är soldaten ändå inte nöjd. Kan 
bli frustrerande och påfrestande:

– Jag började koppla av att han fanns – tänka bort – för att skydda mig 
och oss, för den delen. Inte alltid att jag svarade när han ringde eftersom 
samtalen var jobbiga och det blev lätt tjafs – onödigt. (Ung hemmava-
rande partner, kvinna)

Samtidigt vill anhöriga finnas för sin soldat när soldaten signalerar något som oroar de 
anhöriga. Anhörigas delaktighet ökar i och med den växande tillgången till kommuni-
kation och lyssnandet till soldatens berättelser, inklusive klagan från insatsområdet. 
Det senare kan också vara ett sätt för soldaten, särskilt på slutet av en insats, att börja 
frigöra sig från det militära systemet och börja orientera sig hemåt. Om sådana pro-
cesser startar för tidigt, medan förbandet och soldaten fortfarande behöver ha full 
vaksamhet i nuet, kan det bli riskabelt (DeVoe och Ross, 2012). 

Det händer att samtalen med anhöriga blir så påfrestande att soldaten måste säga 
ifrån både med tanke på sin egen säkerhet och soldatkamraternas. Därhemma är kan-
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ske den anhörige så upptagen av sin egen utsatthet, att den anhöriga ö h t inte förmår 
sig ha någon som helst inlevelseförmåga kvar för att sätta in sig eller ta hänsyn till 
soldatens situation. Än mindre förstå allvaret i situationen. Efteråt kan det bli annor-
lunda, när den anhörige också fått distans. Nedan ett exempel, ett annat finns början 
av kapitlet om anhörigas olika responser.

 – Jag var inget stöd till honom. Jag var inte uppskattande – sa aldrig att 
det är viktigt för freden eller något positivt.  Jag sa mest: – Varför är du 
inte hemma med mig? Jag var inte så mycket för det militära. Hans för-
äldrar hade också svårt att förstå vad som hände där. Hans mamma var 
jätteorolig, hon kunde inte sova. Jag tyckte, att hela tiden hon gav honom 
ganska dåligt samvete. Jag var heller inte särskilt stöttande. Så det blev 
att han höll allt det militära för sig själv. Inför Kosovo fanns det också en 
sån där anhörigdag. Då tyckte han, att den behöver du ju inte åka på. Och 
sen var det medaljutdelningen. Det var en ceremoni ute i skogen. Det var 
inget storslaget. Idag är det har jag för mig, mer pampigt för anhöriga. 
Vi fick komma på det, men han tyckte, att det inte behövdes. Jag tror 
ingen var där. Kanske på den första, men jag var inte på någon. Allting 
bidrog.  Det militära var hans arena. Han inkluderade inte mig. Det var väl 
för att jag var avig hela tiden. Men han satt gärna och pratade med min 
mamma. I alla fall i efterhand. Hon var alltså: ” – Han gör det bra.” Jag vet 
inte riktigt vad de pratade om. Han tog med sig hem militära dekaler och 
pinches som hon uppskattade jättemycket. 

Han försökte hela tiden lugna ner mig: ” – Allt är bra.” Men jag hade detta 
i mig; allt är inte bra. Ja, han sa det hela tiden, att han längtade efter mig, 
att han skulle komma hem och då skulle vi göra det och det. Det var just 
det – sen – allt vad sen.  (Hemmavarande partner, kvinna, 20 år vid första 
mission)

De anhöriga söker säga och göra de ”rätta” sakerna till och inför varandra, men känslo-
mässigt nära varandra så märker de också av de små, subtila förändringarna även om 
inget uttalas direkt eller öppet. 

Lovers can notice in loved ones, tendencies that outsiders ignore; lovers 
can ’set a scene’ that ’invites’ a loved one to ’realize’ such tendencies 
more fully. This is what I special about the nature of dialogically-structu-
red, developmental processes. (Shotter, 2016 s. 188) 

Denna ömsesidiga involveringen riskera avslöja mer än parterna har tänkt sig men den 
är också bärande för deras dialogiska samarbete, att de kan stötta varandra också på 
distans. 
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Soldatens utsatthet
Hemmavarande anhöriga tar i studien upp om hur de också noterar när något hänt 
soldaten eller något är på gång, även om denne inte öppet eller direkt kan berätta. De 
märker också när förväntningar inte infrias. Soldaterna beskrivs må dåligt av tristess, 
när de utsätts för ”evig” väntan, att vara beroende av samarbete med andra, för lite el-
ler för mycket att göra, instängdhet när de räknat med att får röra sig utanför campen, 
av att inte kunna ingripa som de tränats till eller varit vana vid i tidigare insatser. Min-
nen från tidigare incidenter och nya upplevelser växer in i varandra. 

Samtalen hem kan bli fyllda av soldatens klagan, också om sådant som från hemma-
perspektivet kan verka som bagatellartade aspekter av tillvaron i insatsen. Det kan 
handla om omformuleringar från soldatens sida, av den utsatthet som soldaterna lever 
i och kan känna. 

 Soldaten:  – Det var mest när jag ringde hem och var lite frustrerad över 
kollegorna. Jag är väldigt aktiv själv, tycker om att jobba när jag väl är 
iväg. Jag ringde hem och förklarade, jag var frustrerad över de andra, vad 
de gjorde och inte gjorde. Då fick hon höra det – för jag behövde någon 
att prata med. Hon är ju, vad ska man säga, utomstående och kan ge mig 
en annan syn på det som sker. Klart att jag kunde prata med kollegorna 
men då hade jag ju missat hennes syn på det jag var med om.

Hemmavarande partner: – Jag blev ett oberoende bollplank eftersom jag 
jobbar ju inte med dem och är inte inom det militära.

Soldaten: – Sen kunde hon ge mig tips om hur jag skulle göra. Den kon-
takten är jätteviktig. Jag hade tyckt att det varit jobbigt att inte ha någon 
hemma att prata ut med, om den inte funnit hade jag mått dåligt både 
där nere och när jag kommer hem. Så de anhöriga är minst lika viktiga 
som kollegorna därnere.

Soldaterna berättar att det oftast är naturligt att prata med den eller dem som de ar-
betar och lever närmast med i insatsen. Men det kan också bli för mycket av varandra, 
se ovan citat. De kan behöva andra perspektiv och bedömningar från personer utanför 
deras tillvaro, personer som de hyser förtroende för och kan lita på.

Under den långa tid som soldaterna är nära varandra och tillsammans under insatsen, 
hamnar de naturligtvis i olika omständigheter där de blir olika öppna för varandra. De 
kan vilja fråga soldatkamraterna om hur de har det med dem därhemma, men de vill 
också visa respekt för varandras behov av personlig integritet. De lever så nära inpå 
varandra och delar ändå det mesta i tillvaron. När en kollega verkar dämpad, deppig, 
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inte må bra, kan det vara svårt att veta när och om det passar sig att fråga, liksom be-
döma vem som kamraten helst vill prata med - konsultera. Men visst frågas det och 
pratas om både det ena och det andra. Gemensamma stunder i arbetet eller promena-
der inne på campen kan ge tillfällen till personliga samtal. Soldat med annat i tankarna 
än fokus på sin uppgift kan få ödesdigra konsekvenser. Det berättas om att vanligen 
är närmaste befäl uppmärksam på hur gruppen och de enskilda soldaterna mår och 
utvecklas. Det kan inkludera att befälet frågar soldaterna om de anhöriga därhemma 
och hur kontakterna fungerar. Befälets förutsättningar att följa denna utveckling ökar 
när befälet redan från början visat intresse för soldatens anhöriga. Det kan handla om 
att i samtal med soldater fråga om hur soldaten informerat och talat med sina anhö-
riga till att t.ex. som en plutonchef gjorde, bjöd hem sin grupp till grillfest tillsammans 
med de anhöriga så att alla fick lära känna varandra. Detta tryggade de hemmavarande 
anhöriga. De vill gärna träffa den egna soldatens närmaste kollegor och bilda nätverk 
med dessas anhöriga. De ger trygghet att de känna varandra och hålla kontakt varan-
dra. Här kan sociala medier underlätta t.ex. genom att skapa egen Facebook-grupp för 
nätverket.

Paradoxen att ökad involvering av anhöriga kan oro mer än 
trygga 
Som påpekats vid flera tillfällen i studiens rapporter, mycket mer görs numera från 
Försvarsmaktens sida för de anhöriga. Numera är det krav på Försvarsmakten att 
stödja anhöriga i samband med att familjemedlem deltar i militär insats (2010). Det 
har slagit både vuxna och barn (se rapport I) att ju mer som byggs upp och erbjuds i 
form av speciella aktiviteter och stöd till anhöriga, desto mer finns det nog anledning 
att anta att om de nu behöver så här mycket stöd och uppmärksamhet, så är nog inte 
soldatens insatsdeltagande så ofarlig som den den egna soldaten kanske sökt inge dem 
förhoppningar om. Paradoxen blir att ju mer känsla av trygghet som Försvarsmakten 
söker skapa med att erbjuda speciella arrangemang, desto mer misstänksamma och 
oroliga kan anhöriga bli över vad som är på gång. Vad är det som de inte fått reda på? 
Vad göms i det som sägs eller snarare di det som inte sägs?

De litar på att om något oönskat skulle inträffa i insatsområdet, kommer närmaste 
anhöriga omedelbart bli informerade – så snabbt som möjligt bli underrättade. Denna 
försäkran skapar trygghet och minskar oron hos gammal och ung därhemma. Så länge 
inget hörs, är det lugnt. Det som de ännu inte känner till, när de inte varit med om mis-
sion tidigare, är att denna första information blir att i bästa fall höra sin soldats röst 
säga: ”¬– Jag mår bra”. De samtal, på satellittelefon, som soldaten tillåts och ska göra 
hem vid allvarliga incidenter, berättas om som synnerligen kortfattade. Anhörig som 
svarar, säger sig knappt hinna fatta att det är soldaten som ringer, förrän samtalet är 
slut. Än mindre finns utrymme för information om vad soldaten är mitt upp i, vad som 
hänt eller vad som håller på att hända. 
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Samtalen syftar till att anhöriga ska tryggas och visa dem att de som närmaste till 
soldaten är högprioriterade. Anhöriga ska inte behöva oroa sig i onödan utan direkt 
få veta när något oönskat inträffat och att deras soldat mår väl. Om inte, mobiliseras 
numera, se nedan och jämför, omedelbart stöd till anhöriga i Sverige. Utgångspunkten 
för upplägget i rutinerna är att beakta att information sprids idag snabbt och inte alltid 
i rätt syfte eller med korrekt innehåll. När den massmediala uppmärksamheten startar, 
och numera de sociala medierna fylls, ska soldatens anhöriga redan vara underrättade. 
Nedan berättar en erfaren hemmavarande partner om hur det kan bli:

 – Jag var väl rätt så trygg, jag tänkte, att så länge jag inte hör någonting 
så är det lugnt – för det var ju det som man hade sagt från Försvarsmak-
ten från början, att anhöriga får reda på saker och ting först. Men det 
omkullkastades när de sitter fast i en liten by omringade. Jag vet inte vad 
det var för folk, och Försvarsmakten i Stockholm visste ingenting eller så 
vägrar de svara när man ringer och frågar efter information. Det var bara 
det att, ja, soldaten kunde ringa ett snabbt samtal i satellittelefonen och 
säga att de mådde bra. Men, alltså, det var inte bra: ”– Det är inte bra 
men vi mår bra” så sa han mitt i natten [skrattar – ironiskt]. Det var väl 
kanske omtänksamt. Han hade trott, att jag visste mer. Han trodde ju, att 
jag hade fått reda på av Försvarsmakten att de var en OMLT som satt fast 
och att de inte fick kontakt – det var dåligt. De hade sporadisk kontakt 
med Försvarsmakten under tiden de satt i den här byn, då och då. Så då 
trodde han, att jag hade fått reda på den informationen. Han ville bara 
ringa och säga att han mådde bra. Men jag visste ju ingenting. Så i stället 
rörde han runt. (Hemmavarande partner, kvinna)

Nedan, samma tillfälle, men nu ur en soldats perspektiv. Med Hildebrandt avses jour-
nalisten Johanne Hildebrandt. Hon följde 2010 skyttesoldaterna i FS 19 och OMLT från 
utbildningen till hemkomsten och skrev ett reportage i bokform (Hildebrandt, 2011). 

 – Vi ringde hem varje gång. Det var då, när vi satt fast, man kan säga i 
ett område som Hillebrandt också beskriver. Det är en riktig rövarkula 
där. Vi blev instängda i 5 dygn. Och då ringde vi ju hem och kunde inte 
säga något och när anhöriga ringde till försvarsmakten så visste de inget. 
Försvarsmakten hade ingen koll då. Vi blev ombedda av vår chef att ringa 
hem för att detta kommer omnämnas i tidningarna sen, sa han. Man vet 
ju inte vilka proportioner som det tar i massmedia. Antingen blir det en 
liten notis på Försvarsmaktens hemsida eller blir det fem sidor i Afton-
bladet – det vet man ju inte. Nu blev det bara något litet i tidningen. Men 
man har den här rutinen att, om det händer det något för den enheten 
som man ingår i, om den är inblandad i något, skottlossning eller skador 
eller både och eller något annat, så ska man ringa hem till sina anhöriga 
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innan tidningarna får reda på det och skriver. Försvarsmakten lämnar inte 
ut något till media förrän de vet att hela enheten har informerat sina an-
höriga. Man ringer bara hem och säger, att det har varit en händelse här 
och där är vi nu. Man kan inte säga var man är heller. Den telefonen jag 
ringde på var nog en satellittelefon. Dem kan man inte avlyssna, men jag 
sa nog bara, att jag mår bra och vi sitter fast här nu och vi blir hämtade 
om några dygn och vi vet inte mer när – det var väl det, den gången. Det 
var fler gånger som jag ringde och sa något sådant… (Soldat, man)

Soldaterna turas om att ringa snabbsamtal, informerande att de mår bra efter att nå-
got som hänt som troligen snart kommer på nyheterna i Sverige. Inget mer. Rutinen 
syftar till att trygga, att de närmaste ska kunna förlita sig på tesen att inget har hänt 
så länge de inte hört något. Nu blir det dock ibland föga lugnande att få ett sånt där 
snabbsamtal, se ovan och nedan. 

– Jag satt och tentapluggade en söndag och skulle tenta dagen efter och 
jag fick ett samtal som jag inte kände igen. Det var inte dolt som när För-
svarsmakten ringer och när jag svarade så var det min sambo. Allt han 
sa var att: – Hej, jag har varit med om trafikolycka men jag är okay men 
måste lägga på. Jag hann inte fråga hur de mådde, ingenting. Jag fick ju 
panik. Jag hörde, att han levde men vad är en trafikolycka – vad innebär 
det? Det första jag gjorde var att ringa mamma och storgrät. Sen jag in 
och kollade Försvarsmaktens hemsida men det tog 3-4 timmar innan de 
uppdaterade om vad som hänt och då var det ganska knapphändig in-
formation. Sen ringde jag min svärmor för jag tänkte de ska väl också få 
veta vad som hänt, men deras reaktion var bara: – Jamen, han ringde ju, 
han lever, så det är inte så farligt. Och då blir man liksom så där: – Men 
han har varit med om en trafikolycka, kopplar ni inte? Det är väl det – de 
har en sån distans till det hela och drar paralleller till andra erfarenheter, 
men man kan inte jämföra med jobb i Sverige, även om också de kan vara 
påfrestande (Hemmavarande partner, kvinna)

Det korta meddelandet från soldaten är tänkt att lugna men blir tvärtom. Oron väcker 
upp önskan om att få veta mer. Numera är vägarna till att söka information många. 
Frågor och berättelser sprids genom e-post, Twitter eller Facebook sprids som en löp-
eld. Likt barndomens visklekar riskerar budskapet att ändra skepnad och karaktär. Att 
stoppa ryktesspridningen i sociala medier blir till en hopplös kamp. Innan alla budskap 
hinner hanteras och korrigeras, om någonsin, kan mycket stå på spel och mycken oro 
sprida sig. Lärdomen är att också anhöriga behöver vara mycket försiktiga i vad man 
lägger ut och delar med sig. Såväl etiska hänsyn som hänsyn till egen och andras sä-
kerhet behöver beaktas – även när vi i stundens hetta är mycket ledsna, upprörda och 
behövande av andras svar och stöd. 
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I dessa situationer har Invidzonen en viktig uppgift. Med sin hemsidas forum, blogg, 
telefonkontakter och möjligheter till att förmedla vidare till professionella stöd- och 
behandlingsresurser hos Soldathemsförbundet, har Försvarsmakten byggt upp ett 
fungerande anhörigstöd. 

Den enskilde ska dock inte dra sig för att söka stöd hos den lokala socialtjänsten eller 
primärvården. Dessa har sällan särskild kompetens om det militära men enskilda an-
ställda kan mycket väl själva vara veteraner eller anhöriga till soldat eller veteran (se 
Rapport IV). Dessutom visar erfarenheterna i denna studie att även om erfarenhet 
av just det militära sammanhanget saknas inom skola, vård och socialtjänst, så finns 
intresse för att ge stöd och goda förutsättningar att omvandla kunnande från andra 
sammanhang till det här aktuella sammanhanget – det militära och deras anhöriga. En 
alltid öppen möjlighet är också att ringa till soldatens regementes anhörigsamordnare 
som står redo att lotsa anhöriga genom det militära systemet eller på annat sätt reda 
ut det som den anhörige efterfrågar och behöver.

Förr var det sannerligen annorlunda. Flera av de deltagande äldre utlandsveteranerna 
och deras familjer har erfarenheter av att de hört på nyhetsutsändningarna att något 
hänt med svenska soldater i det område som de visste att deras egen soldat rörde sig. 
Detta hände familjen som nedanstående citat handlar om. Som av en händelse, kom 
de allihop att samtidigt, men på var och en på sitt håll, höra nyhetsutsändningarna 
denna dag. När de ringde till Försvarsmakten fanns inga besked. 

Syster till utlandsveteran: … det var ju lite konstigt. Jag kommer inte ihåg 
varför, men jag var hemma av någon anledning och hade radion på och 
jag hörde om det här. Och jag tänkte, brorsan är med där. Jag kände det 
på mig. Så jag blev väldigt orolig, så jag ringde mamma och hon sa samma 
sak. Hon hade också hört på radion och hon var också väldigt orolig. Det 
kändes inte bra. Jag försökte ringa runt och få klarhet i vad som hade 
hänt. Men det var ingen som visste något. Jag ringde till staben, där fick 
jag inget svar. Jag ringde till UD – ingenting. Först ville de inte säga något, 
men sen fick jag ju fram, jag tror att det vara samma dag på kvällen, att 
min bror faktiskt hade varit med. Det var inte han som var död, men att 
han var en av dem som var skadade. Det fick jag veta på kvällen efter 
idogt sökande. Jag var rätt energisk och ringde till alla som jag kunde 
komma på. Och så fick jag numret till sjukhuset där nere, där min bror låg 
och fick också prata med honom. Men det var inte samma dag. Det var 
väldigt mycket upp till oss för att över huvud taget få någon information. 
Det var ju ingen som ringde till oss och berättade direkt till oss. Sen så 
tyckte min bror, att han skulle vara kvar. Han var ju kvar där i tre veckor 
till. Annars hade man ju tyckt, att han skulle få komma hem. Det hade jag 
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i alla fall förväntat mig. Och att när han kom hem, att vi fått samlas och 
prata med någon som förstår hur det här går till och så. Det blev aldrig så. 
Han kom hem och sen skulle det på något sätt bara vara som vanligt. Det 
var det ju inte. Det var inte som vanligt. Han var en annan person. Han var 
mer innesluten, mer introvert än tidigare, mer allvarlig som person. Inte 
så öppen mer, ja, avskärmad på något sätt.  Det var svårt att prata om, Ja, 
han pratade om vad som hänt rent tekniskt, hur det hade gått till, sådana 
detaljer. Det pratade vi om både då och de senare gånger han var iväg på 
missioner. Han var med om att gräva upp massgravar. Det låg ju lik som 
var 10 månader gamla och det var inte bara ben utan det var rester, klä-
der som satt kvar på kroppen, halvförmultna kroppar. Det berättade han 
om i detaljer, sådana saker men, inte hur det kändes Det var mer logiskt, 
logistiken och tekniskt förklarat. Vi hade behövt hjälp och få samtala då 
för att kunna hjälpa och förstå honom bättre som familj. Men själva, när 
min bror inte var närvarande, då pratade vi med varandra. Vi är väldigt 
olika min bror och jag. Jag, min man och mamma vi pratade. Pappa pra-
tar inte lika mycket, men han var med. Vi pratade hela tiden – det var 
chockande. Det var som att vara med i en dålig film. Det är sånt som inte 
händer – man blir inte som svensk beskjuten och tagen som gisslan hur 
som helst – inte ens om man med i ett FN-uppdrag. Det kändes väldigt 
konstigt – det var chockande. Det tog ett tag innan det sjönk in att det 
faktiskt var så …

Mötena med ovanstående familj och denna utlandsveteran var mycket lärorika också 
för mig. Jag har närmare skrivit om detta i ett bokkapitel (Olsson, 2016). Där framgår 
också veteranens perspektiv.
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KAPITEL 6 OLIKA RESPONSER HOS ANHÖRIGA – 
MÖNSTER SOM FÖRBINDER
I berättelserna i forskningen har växt fram och synliggjorts olika sätt att förhålla sig till 
varandra före, under och efter soldatens deltagande i missionen. Familjemedlemmar 
och familjer reagerar och responderar olika och utvecklar därefter också olika strate-
gier i att hantera situationen. I analysen av innehållet i berättelserna utkristalliserade 
sig sju olika varianter av mönster i familjernas responser. Respektive variant/kategori 
sammanfattades i var sin idealtyp som var och en kan ses som hypotetiska konstruk-
tioner (jfr. Eneroth, 1984). De är antagande som sammanfattas och konstrueras i skilda 
typer där det mycket väl i praktiken kan vara så att något som sorteras till den ena ty-
pen också kan kännas igen i en annan eller flera av typerna. 

När deltagare i studien tillfrågades om förslaget till modell, se nedan, sa de oftast till 
en början att de kände igen sig mer eller mindre i samtliga typer. Efter närmare reflek-
terande valde de en viss idealtyp, eller flera, som de kände igen sig mer i än de andra. 
Deltagarna beskrev med stöd av modellen, hur deras responser skiftat över tid bero-
ende på vilken fas de tänkte på eller befann sig i (se mer om faser och insatscykler i 
Rapport III)

Levande exempel – kärlek och dilemman

– Han behöver inte oroa sig för mig eller barnen härhemma, för han vet 
att detta göra jag nog så bra. Han brukar säga det till mig: – Fasingen, 
du behöver egentligen inte mig. – Nej, det gör jag egentligen inte, inte 
praktiskt – men känslomässigt. Då säger han: – Det är rätt bra, att veta för 
klarar du dig praktiskt, och det gör du ju, då vet jag: –Du ha mig då – du 
tycker om mig! Det är trygghet för honom, att han vet att jag är ett hand-
lingskraftigt fruntimmer – det löser sig. (Hemmavarande partner, kvinna)

Ovanstående citat kan representera vad som nedan kategoriseras som ”Normalisering 
– del av det vanliga livet”. Familjemedlemmarna är vana vid vad det innebär att ha en 
eller flera anställda vid Försvarsmakten och har anpassat sig därefter. Inte så att livet 
i allt handlar om det militära, men familjen är väl insatt i det militära och har anpassat 
sig så att deras vardag fungerar såväl för den försvarsanställde som för övriga famil-
jemedlemmar.

Om några svenska familjer skulle kalla sig ”militära familjer” så är det dessa.  Verkar 
också som att familjemedlemmarna i dessa familjer har det gemensamt att här pratas 
det mycket om och med varandra. Familjemedlemmarna håller nära kontakt, intresse-
rar sig och är öppna för varandra; samtalar, reflekterar och diskuterar – också om det 
militära. Också soldaten är redo och har förmåga att stanna upp, lyssna och utforska 
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vad anhöriga och andra vill berätta eller att soldaten berättar om eller visar. Kort sagt, 
familjemedlemmarna är duktiga på att föra dialog och dialogiskt samarbete. 

Nedanstående utdrag är från en av studiens dialogiska intervjuer. Han är erfaren ut-
landsveteran och igen i Afghanistan. Hon gör sin första mission på hemmafronten. De 
tar inledningsvis upp det tema som ovanstående citat också handlar om; att den hem-
mavarande partnern reder sig bra på egen hand därhemma – t.o.m. kan verka fungera 
”alltför bra”. Den hemmavarande kan komma på att partnern som givit sig i väg på in-
sats, egentligen inte behövs därhemma, åtminstone inte för det praktiska i vardagen.  
Soldaten kan redan känna sig ligga på minus som den som lämnat – övergivet – dem 
därhemma. Kanske kommer han eller hon inse att här behöver visas mer särskilt intres-
se för den hemmavarande partner, ”rucka” lite på balansen därhemma och/eller (o)
balansen mellan sig och partnern. Å andra sidan kan det snabbt förändra sig till alltför 
mycket obalans. Vi kommer in när samtalet handlar om idealtypsmodellen:

Soldaten: – Jag känner igen alla typerna.

Hemmavarande partner: – Kan gå i perioder när någon passar bättre, 
man kan säga att alla passeras, alla de här, i alla fall om man tänker på 
oss ...

Soldaten: – … så har vi nog varit i alla.

Hemmavarande partner: – Precis, även om vi har ett utgångsläge att 
komma tillbaka till.

Soldaten: – Du menar det normala kommer tillbaka?

Hemmavarande partner: – Man är inte statisk, det ändras hela tiden. 
Jag tänker på dessa anhöriga som var jätteledsna när soldaterna åkte 
och tiden före avresan. Sen kanske de ser: – Skit, detta fixar jag och den 
som är borta kanske då inser: – Oj, nu har hon eller han kommit på att 
det fungerar ändå därhemma och då kommer uppvaktningen, visande 
av uppskattning. 

Soldaten: – Men det finns också mycket av att den hemmavarande säger 
”men jag vill inte ha någonting”, så skickar man en blomma ibland i alla 
fall. [Båda ler kärleksfullt och ser varandra i ögonen]. Det gör man ändå.  
Det är mycket jag som vill uppvakta, men du som inte vill bli uppvaktad.
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Hemmavarande partner:  – Ja, oss emellan ja. Du är där borta. Därför 
är du rädd, rädd för att jag ska glömma bort dig.  Jag tycker, att det är 
så självklart att det gör jag inte. Men på något sätt måste jag hitta ett liv 
medan du är borta. Det är ändå du som har ju valt att åka iväg så pass 
länge. Då måste jag hitta en rutin. Men du rädd att du då inte får plats i 
det livet, liksom. Men man har väl olika inställningar. Även jag har varit 
inne i den perioden av uppgivenhet. 

Den hade vi för några veckor sedan innan du kom hem på leave – allt bara 
rasade. Jag kände det här funkar inte – jag tänkte: – Kan jag kräva, att han 
kommer hem för det här funkar liksom inte? Alternativet var, att nu vill 
jag inte vara med längre – det här orkar jag inte med – det får vara. Till 
slut så var det faktiskt du som sa ifrån. 

Innan har du alltid sagt, att jag måste berätta om något känns fel eller 
konstigt. Det ville du för du hör ju ändå på telefonen, att det är något. 

Men då tyckte du, att det blir för jobbigt. Du sa: 

– Alltså nu kan jag inte fokusera på mitt jobb längre. 

Då blev jag sur över det: 

– Jaha, nu passar det inte längre.  

Alltså jag var helt hysterisk därhemma. Så pratade vi inte i telefon på över 
en vecka. Men så chattade vi på Facebook för då behövde han ju inte 
höra mig storgråta i en halvtimme i telefonen tills vi insåg att nu kommer 
vi ingen vart ändå. 

För det var nog det också – för innan, om jag har varit lite ledsen, så har 
vi kunnat prata och så kändes det bra. När vi lagt på då, insåg jag, att det 
här fixar vi liksom. Men nu – då fanns det inget som du kunde säga som 
jag kunde må bättre av. För antingen så blev jag arg eller så blev jag jät-
teledsen och när jag blir jätteledsen, så kan jag bli ganska elak också, och 
det vet jag ju, att jag vara … dum. När man lägger på luren sen, så inser 
man: – Nej, varför sa jag så? Då ångrar man det igen. Det hjälper inte för 
det går inte att ringa upp plus att då tyckte du: 



87

– Nu får det vara nog. Nu var du dum. Nu så får det vara ett tag. 

Så då hade vi riktigt jobbigt där en vecka. Jag sa ju det till dig också, att vi 
behövde tid för att tänka – var och en lite för oss själva. Men, så hade du 
skickat en av dina tröjor med en kollega hem till Sverige. Den luktade Dig. 
När jag fått den kändes det så gott. Jag fick öppna och så luktade det Du 
och då blev jag så glad och kände: – Detta fixar vi! 

Det sista med tröjan, att känna doften av sin den person som man knutit an till, blivet 
ens anknytningsperson, är ett exempel på lösningar som kan skapa psykologisk när-
het på distans, överbrygga avstånd. Kan rekommenderas också för att barn ska kunna 
känna närhet av sin frånvarande förälder (Louie och DeMarni Cromer, 2014). För att 
minska och förebygga de reaktioner som hotet om, och upplevelsen av, att förlora en 
viktig person, kan utlösa, behövs mer kontakt än någonsin – inte mindre. Men soldaten 
befinner sig i ett sammanhang där hen sällan har förutsättningar att leva upp till och till 
fullo möta anhörigas behov. Soldaten hamnar i ett moraliskt dilemma; hur reda ut att 
i kritiska situationer både fungera som soldat och partner?

Efter många upprivna telefonsamtal kände denne soldat att nu ”orkar jag inte mer”. 
Han berättar vidare (ej återgivet ovan) om hur maktlös han känt och känner sig, hur 
han växlar mellan längtan efter sin partner, och besvikelse över att inte bli förstådd. 
Han vill räcka till för allt och alla. Nu känns det som han inte räcker till någonstans eller 
för någon. 

Deras berättelser är fyllda av starka känslomässiga reaktioner och de rör sig i riktning 
till vad som i nedanstående schema benämns som uppoffring och lidande. De riske-
rar att sluta sig för varandra och har svårt att på egen hand finna vägar ur det som nu 
utvecklas dem emellan – i alla fall på distans. Den hemmavarande partner åker berg- 
och dalbana i känslor, mellan hopp och förtvivlan, ilska och utbrott. De ber om och får 
stöd från en av de idéburna organisationerna. Vad jag förstår har också våra samtal i 
studien inneburit visst stöd 

Schemat – modellen – med idealtyperna 
I detta avsnitt presenteras föreslagen om idealtyperna. De presenteras i ett schema 
som nedan presenteras. De har presenterats för deltagare i studien respektive vid 
olika seminarier som förslag till hur anhörigas responser kan belysas och överskådas. 
Förslag om justeringar och korrigeringar har succesivt bearbetas och beaktas när så 
funnits motiverat. 

Schemat kan vara till hjälp för att orientera sig i egen eller andras responser till insats-
deltagande, reflektera på desamma och fundera över fortsatt orientering. Det kan 
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kopplas till de olika faser som familjerna är med om i samband med insatsdeltagande. 
Dessa olika faser presenteras i internationell forskning om militära familjer som insats 
cykeln, the cycle of deployment (Logan, 1987, Pincus et al., 2001), och utforskas närma-
re i Rapport III i denna skriftserie. I svenska sammanhang där truppförband oftast har 
en insatstid om 6 månader utomlands föregått av 4–6 månader förmission i hemlandet 
samt 2-3 perioder av leave hemma under insatsen, blir cyklen (före, under och efter) 
mer likande en spiral eller berg- och dalbana med flera olika faser av förändringar och 
transitioner – förflyttningar och omställningar – än vad som beskrivs i tidigare forsk-
ning (se Rapport III). De responser som familjer utvecklar är således inte en gång för 
alla på ett visst sätt utan förändras såväl i samband med en viss insats som från insats 
till en annan.

Tabell 6:1 Familjens respons i idealtyper

A B C D E F
Partnerskap Tifosi

Stöd och 
mobilisering

Normalisering 
vanliga livet

Anpassning 
och 
förhandling

Känslomässig 
reaktion

Uppoffring 
och lidande

Joint actions
Gemensam 
utmaning 
Stor delaktighet
Ömsesidig 
involvering i 
varandras 
och/eller 
gemensamma 
”projekt”

Intresse för och 
vidgar sin 
kunskap om det 
militära
Ömsesidigt stöd 
och utveckling 
också för andra 
Soldaten bjuder 
in, involverar
Mobiliserande 

Vana vid och att
anpassa sig till det 
militära livet. Blir 
det normala livet.
Inga särskilda 
åthävor förväntas

Jämställdhet 
Jämlikhet 
Kompensation 
Rättvisa
fördelning 
Balansakt –
vågskål

Ilska, arg
Känsla av 
maktlöshet 
Extrovert 
Anknytning hotas
Anknytningsperson
hotar försvinna -
försvinner

Känsla av 
övergivenhet
Sorg
Introvert
Ångest
Slutet 
familjesystem 

Dialogisk
kommunikation

Öppen 
Kommunikation

Öppen 
kommunikation

Öppen 
kommunikation

Inkräktande 
kommunikation

Knapphändig, 
stängd 
kommunikation

Självständighet.
Om någon 
behöver något, 
frågas om eller 
arrangeras stöd 
i första hand 
genom sitt 
närmaste 
nätverk plus 
service från 
lokalsamhället-

Intresse, öppen 
för möjligheter 
att delta och 
dela 
erfarenheter
Hjälpsamma, 
öppna för att 
stödja andra. 

Inte alltid så 
delaktiga i praktiken. 
Involverade, som om 
de vad inne i militära 
systemet – vet ändå.
Täta familjeband. 
Många samtal och 
täta kontakter mellan 
familjemedlemmarna
Stöd inom familjen 
– de närmaste.

Behöver och är 
öppen för stöd 
Öppnar upp 
och tar till vara 
möjligheter i 
närsamhället 
inklusive köpa 
service och 
stöd Förhandlar 
Kompromissar

Behöver mer 
förberedelser och 
varsam 
introduktion i och 
om insatsen
Mer information 
Mer dialog – inte 
tvärtom men 
soldaten riskerar 
dra sig undan, rädd 
för att göra saken 
värre om mer 
kommer fram.

Som i E., se till 
vänster
Avbrott i 
anknytning 
och 
sammanbrott
Här behövs att
utanförståendes
uppmärksamhet 
och stöd för
Att bryta 
mönstret och

Schemat åskådliggör främst samspelet mellan partners men kan också involvera be-
rörda barn övriga medlemmar i nätverket – den utvidgade familjen. Soldatens föräld-
rar och syskon växlar främst mellan att ingå i typerna ”Normalisering”, dvs. att det ses 
som en naturlig del i det normala livet i familjen, respektive ”Tifosi. Stöd och mobili-
sering” alternativt eller i kombination med att det periodvis kan kännas som ”Uppoff-
ring och lidande”. I öppen kommunikationen känner deltagarna att de kan göra sina 
röster hörda, att det finns utrymme för olikheter och hänsynstagande till varandra. 
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I inkräktande kommunikation är det svårt att värja sig för de dominerande rösterna 
och deras argument, du kommer i försvarsläge och blir osäker på betydelsen i det 
som sägs och följderna av vad som uttrycks och vad som du själv bidrar eller kan bidra 
med. Stängd kommunikation är knapphändig och fåordig, deltagarna vill över huvud 
taget inte gärna dela med sig, avslöja något i samtal med varandra, slutar lyssna och 
respondera på vad som sägs och hörs. Tvärtom mot vad som sker i dialogisk kommu-
nikation som handlar om levande, spontan, uttrycksfull responsivitet som känns och 
märks också kroppsligen.
 
Strategierna används olika från familj till familj med olika betoning på det ena eller 
det andra över tid. Nedan presenteras varje idealtyp utifrån hur dessa konstruerats i 
studien.

Partnerskap
Idealtypen som benämns ”partnerskap” samarbetar familjemedlemmarna nära och 
handlar så samstämmigt att utvecklat ett förenat samhandlande – joint actions – en 
relationell dynamik (Se Olsson, 2007, Shotter, 1980, 2004). De uppmärksammar resul-
tatet av sitt samhandlande, men tar det för givet – som om det uppstått av sig självt. 

De familjer som närmast kan tänkas se på deltagande i internationell militär insats 
som ett gemensamt projekt i partnerskap, kan antas vara dem där båda/alla berörda 
är anställda i Försvarsmakten. Det har också bekräftats i studien.

– Det ingår i vårt jobb. Det är vårt jobb. Vi har valt detta yrke och hon vill 
åka och det vill jag också. Men inte längre samtidigt. Nu har vi ju barn.

Men det kan också mycket väl vara kombinationer av andra yrken, intressen och am-
bitioner, som gör att insatsdeltagande görs i partnerskap med partner på hemmaplan. 
Den anhörige hemma kan sitt eget ”projekt” att förverkliga medan soldaten fullgör sitt: 

– Alltså jag tyckte det var jättesmidigt, att han åkte iväg till Kosovo, för 
då gjorde jag mina grejer under ett halvår. Så under den Kosovovändan 
så jobbade jag dygnet runt i stort sett i ett halvår nästan inför valet. Hade 
han varit hemma då, så hade han ändå inte sett mycket av mig. Nu är det 
inaktuellt att du [till maken] skulle göra ett halvår uppdrag, nu när vi har 
barn. Det kunde du när vi inte hade barn och då kunde jag passa på att 
göra mina grejer under tiden. Det var därför det funkade. Hade du sagt 
nu, att du skulle åka ett halvår till Afghanistan – det hade jag inte gått 
med på – inte en chans – inte med två så små hemma. Det är inget liv 
som jag valt att leva. Det hade bara varit helt, nä, nä, säger jag bara (Hem-
mavarande partner, kvinna)
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Här finns också exempel på anhöriga som investerar all sin tid i nystartat företag, som 
dubbelarbetar och/eller satsar på att gå utbildningar när de tidsmässigt får chansen. 

Gemensamma ”projekt” kan vara att i samband med insatsen, på eller från var sitt håll 
och tillsammans, träna inför viss tävling, svensk klassiker eller annan idrottsprestation; 
renovera kök eller renovera nyinköpt gård, hus eller lägenhet – soldaten beställer va-
ror på distans och hemmavarande leder och/eller genomför arbetet hemmavid. 

Även inom partnerskap kan lösningar behöva förhandlas och olika intressen jämkas 
ihop som också görs inom typen D, se ovan. Gemensamma barn, som i ovannämnda 
citat, kan göra det omöjligt att åka iväg samtidigt varför paret ser till att ingå i olika 
förband för att inte riskera att behöva ge sig hemifrån samtidigt. Flera ser det som en 
rättvisa och jämställdhetsaspekt i relationen, att båda får sina chanser, vilket också är 
gemensamt med typen om ”anpassning och förhandling”:

 – Det som gör det möjligt för honom nu tror jag är, att jag har varit iväg: 
En stor grej är detta – handlar om att ge och ta. I och med att han varit 
hemma och stöttat mig så jag kunde åka ett halvår så är det svårt för mig 
nu att säga nej. Och så är han väldigt uppgiftinriktad på ett sätt: Jag är 
placerad rent organisatoriskt på den uppgiften och jag vill fortsätta jobba 
i Försvarsmakten då får jag åka på det här, säger han. Det är nog det bästa 
med alltihop att jag åkte själv. För jag var riktig motståndare till Afghanis-
tan och med en styrka tidigare. Och sen var jag bitter på min arbetsplats 
i perioder - har inte varit lätt att vara kvinnlig officer därute, speciellt inte 
med den inriktningen som jag haft, för jag har ju har varit ensam kvinna 
i kompaniet sen jag började. Så när jag väl fick chansen att åka iväg så 
bestämde jag mig på 24 timmar. Från att ha varit motståndare till att själv 
åka. Nu när jag själv varit därnere, kan jag förstå varför han vill åka men 
innan dess gjorde jag inte det, utan när han pratade om, att han skulle 
åka till Afghanistan, så var det tandagnissel: – Hur kan du vilja åka ifrån 
mig och hunden? Hur kan någonting vara viktigare? Hur kan du tänka dig 
att åka till krigszon – är du dum i huvudet? Så… [ler] (Utlandsveteran, 
hemmavarande partner, kvinna)

Partnerskapet kan också innebära att familjen väljer att tillsammans göra mission dvs. 
att familjen följer med när soldaten ska genomföra enskild insats någonstans i världen. 
Handlar om att om att erfaren soldat och utlandsveteran får chansen att genomföra 
en mindre internationell insats en s.k. enskild insats, inte kopplade till någon trupp-
styrka. För familjen kan alternativet till att bryta upp och åka iväg tillsammans under 
minst ett år vara att göra tillfälliga besök i, eller i närheten av, där soldaten genomför 
den enskilda insatsen. Familjemission behöver inte betyda att hela familjen kommer 
att bo på samma plats där soldaten är verksam. Denne befinner sig kanske långt bort, 
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t.ex. som FN-observatör, på mer osäker plats och familjen bor där det bedömts vara 
tryggare och säkrare. Det senare har dock inte alltid visat sig vara fallet. Bomber har 
briserat i restaurang och hotell i närheten av svenska familjer, och dit de brukat gå, 
vilket inneburit snabba evakueringar hem till Sverige. 

Familjemissioner är sällsynta men populära, även om de erfarenheter som berättas 
om i studien, visar att de på intet vis alltid erbjuder idyllisk eller riskfri existens. Både 
föräldrar och barn (nu vuxna) pratar om familjemissionerna som positiva perioder där 
familjebandet stärkts. Familjemedlemmarna utvecklar färdigheter i att flytta och röra 
sig i nya sammanhang, lära känna andra kulturer, tala olika språk, närma sig och bjuda 
in andra människor liksom ge eller be om hjälp när det behövs. När soldaten på egen 
hand senare ger sig iväg på internationell insats, hanteras detta som ett gemensamt 
projekt, en utmaning som gör att de alla tar ansvar och behövs för varandra vilket öpp-
nar nya möjligheter och andra sätt att hantera situationen hemma än när soldaten är 
hemma. Barnen betraktar sig som involverade. De talar om att ta på sig ansvar som 
en självklarhet. De ser egna tillkommande arbetsuppgifter som en chans att förbereda 
sig för en självständig framtid. De talar om att känna sig del av ett större sammanhang 
som är viktigt och som berikar att få möjlighet att vara del i och vara med om. Familjen 
gör något gemensamt som gör skillnad där de håller sig öppna för andra kulturer och 
andra sätt att leva än det som de hitintills vant sig vid.

Icke-militär partner: – Det som lockade mig att åka utomlands var först ju 
att jag inte ville att min man skulle åka utomlands utan oss. Han hade ett 
litet barn och han hade mig. Så klart att han ville åka och med familjemis-
sion kunde vi åka tillsammans, när nu han ville utomlands. Sen har väl 
jag också varit en sådan, att jag ville någon annanstans. Jag vill uppleva 
andra saker och träffa andra människor, se andra kulturer och detta var 
ett väldigt bra sätt att göra det. Jag anser, att åker man på semester så ser 
man inte kulturen, man lever inte i den, då måste man befinna sig i sam-
hället och vara en del av samhället. Så det var ju en av de sakerna som 
gjorde att vi skulle åka. Men sen var det ju – det är en helt annan värld än 
den som vi lever i.  Det var häftigt att se något helt annat, uppleva något 
annat, så det var ju det som lockade mest. När ni var i Kosovo så berät-
tade ni en massa saker hela tiden och jag kunde inte relatera till det för 
jag var inte där. Man delar det inte när man inte är där. Även om vi var på 
olika ställen i landet vi kom till, så var vi och levde vi i samma kultur. Fast 
vi var egentligen inte i samma land hela tiden eftersom du var i grannlan-
det också. Men vi levde i samma kultur, har mött andra värderingar, ätit 
samma mat – delar upplevelsen på något sätt.
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Tifosi - Stöd och mobilisering. 

¬ Jag, vet vilka organisationerna är – jag har varit med så mycket, vilka 
jag kan ringa. Nu har jag dessutom själv blivit mentor i Invidzonen så nu 
liksom nu är jag inne. Jag är nu mer intresserad av hans bit, vem som är 
hans kollegor och hur det ser ut. Men det kan finnas dom som fortfa-
rande inte vet om att ens Invidzonen finns eller Fredbaskrarna. För dem 
kan det vara bra att lyssna och få veta vid Försvarsmakten anhörigträffar, 
om att de finns. Men när det gäller hans grupp – litar han på dem, så litar 
jag på dem. Litar hans på sina kollegor så måste jag göra det också. (Ung 
hemmavarande partner, kvinna)

De anhöriga visar stort intresse för den internationella militära insatsen. Här finns 
många som engagerar sig och ger support på olika sätt – också för andra än i det 
egna nätverket. Det kan handla om att bli mentor inom Invidzonen, som kvinnan i 
ovanstående citat. Invidzonen är en organisation som just en anhörig till en soldat 
tog initiativet till för att ge andra anhöriga i liknade situation stöd och hjälp. Samtidigt 
ger de idéburna organisationerna anhöriga tillfälle att ytterligare närma sig det mili-
tära, komma in i dess kultur och sätt att tänka och tala – blir som del av det militära 
systemet. Organisationerna (se Rapport IV) har idag avtal med Försvarsmakten och 
erbjuder både aktiviteter och stöd för den som vill och behöver. De ger möjlighet att 
engagera sig och också själv ta första steget in i det militära systemet t.ex. gå med i 
hemvärnet, eller att gå på kurser för att förbereda sig inför eventuella egna framtida 
internationella insatser, om inte inom det militära så ingående i annan organisation 
med internationella uppdrag.

– Jag skulle lätt kunna tänka mig att åka iväg själv. Jag förstår utmaningen 
– att utmana sig själv. Just det fysiska jobbet som de har. Det är något 
som jag själv skulle kunna tänka mig. Därför stöttar jag honom. (Ung 
hemmavarande partner, kvinna) 

Anhöriga läser och informerar sig om det militära systemet och om utvecklingen i 
insatsländerna och informerar vidare, berättar för andra i familjenätverket som inte 
följer med lika noggrant. 

– Johanna Hillebrandt, hon åkte med dem ut […] Vi brukar ha en bok och 
rekommendera den som orienterande för andra som intresserar sig. Vår 
son har sagt till mig: – Jag kan inte själv prata så mycket, men läs den 
boken! Det har vi gjort både jag och min hustru. Vi har läst allt vi kommit 
över. (Far till erfaren soldat)

De engagerade familjemedlemmarna i kontakt med de idéburna organisationerna 
kopplade till Försvarsmakten, lyssnar också på andras berättelser om soldater och fa-
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miljer, om vad som händer på insatsens campus och i varandras liv. Användningen av 
Skype, e-post, Facebook, Instagram, bloggar och andra sociala medier öppnar upp till 
en variation av nya möjligheter till att kommunicera, få information och sprida vidare. 

Även om de inte är vana vid situationen, är de engagerade i att hitta lösningar och ge 
stöd. Soldaten bjuder in sina familjemedlemmar in i det militära systemet genom att 
berätta, visa och motivera dem att delta i t.ex. anhörigträffar och Försvarsmaktens 
familjedagar på regementen. Soldaten visar att det viktigt att uppnå en känsla av att 
detta gör vi tillsammans. 

Den anhöriga ställer upp när det behövs, deltar, läser in, följer med och utforskar vad 
som händer i Afghanistan och i andra länder med insatser (soldaten ska kanske dit 
nästa gång), i det militära sammanhanget och kring den egna soldaten i synnerhet. 
Som supportrar skapar de anhöriga önskvärda möjligheter för soldaten till avlastning 
och avbördande, men det kan också bli att de anhöriga blir så indragna eller så nyfiken 
på vad som är i görningen, att de militära reglerna sätter stopp. 

Soldaten får inte och kan inte berätta allt – både av säkerhetsskäl för soldaten och för 
den anhörige. Inifrån och deltagande i soldatens system kan det som skett och gjorts 
te sig logiskt, men oförklarligt och t.o.m. oförlåtligt, i andras ögon och öron. 

För att ändå i görligaste mån känna på hur det kan vara att soldaten kan den anhörige 
bokstavligen ställa sig i soldatens skor, klä sig i kängor och bära tung ryggsäck och följa 
med ut på soldatens egna förberedande gångturer i skog och mark. 

– Ska han ut och marschträna så är jag så dum att jag tar på mig på rygg-
säck jag också och så marschtränar jag tillsammans med honom för jag 
tycker det är jättekul. Skulle vilja utmana mig själv. Vi har pratat om att gå 
ut och köra några fältdygn själva på semestern nu – bara ha en väska med 
grejer så går vi ut – jag är lite galen, men jag tycker det är jättespännande. 
(Hemmavarande partner, kvinna)

Delaktigheten och engagemanget kan också fylla funktionen av att öka anhörigas insyn 
och känsla av att kunna ha kontroll på vad som händer och sker.

 – Vi gick igenom det här Vita arkivet ihop och vi fyllde i närmaste anhörig 
och då satte han mig som närmaste anhöriga. Jag är en kontrollmän-
niska. Jag är väldigt inläst på hur Försvaret funkar allting jag kan många 
termer för jag behöver veta, jag frågar honom. När han kommer hem på 
helgerna efter en vecka på jobbet så frågar jag. Jag vill veta om de har 
varit ute på skjutövning, vad har ni nu gjort? Vad har det inneburit? Jag 
frågar när det kommer konstiga termer som jag inte förstår. Han är en 
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god berättare, det har jag förstått, att det är det inte alla som har det så i 
sitt förhållande. Många vill nog skjuta det ifrån sig, men jag är jätteintres-
serad. Vi tar ofta långa promenader och då är det som det bara väller ut, 
jag frågar och han svarar eller så berättar han och jag lyssnar. Jag tycker 
att det är jättespännande och gillar också psykologi och förstår det här 
med gruppkänslan och utmaningen och hur man, det ligger i mitt jobb 
också, hur man motiverar sig och tränar i förberedelser. (Hemmavarande 
ung partner, kvinna) 

Anhörigas engagemang och delaktighet kan leda till att utlandsveteraner börjar fun-
dera på att bjuda in familjen och åka iväg tillsammans med sin familj på s.k. familjemis-
sion, se ovan. Det kan bli som en naturlig del i familjens tillvaro att också ta steget att 
flytta med soldaten både inrikes och utrikes, som i nästa idealtyp.

Normalisering - vanligt liv. 
I det som skulle kunna benämnas ”militär familj”, se ovan inledning av kapitlet, ingår 
utlandstjänst i de normala och normaliserande skeendena i familjemedlemmarnas yr-
kes- och familjeliv. Soldaten har vanligtvis varit anställd flera år inom Försvarsmakten 
och tidigare varit utomlands och genomfört uppdrag på en eller flera insatser, kanske 
också tillsammans. Det kan handla om att gemensamt göra en s.k. familjemission, se 
ovan, om partnerskap, men också att välja att som anställd åka iväg samtidigt:

– Idag är det många som är anhöriga till varandra som åker iväg på sam-
ma mission. Det stod på Försvarsmaktens hemsida om bröder där en har 
med sin sambo. Det kan vara far och dotter eller son. Sen är det en man 
med fru och två barn som åker på samma. Vuxna barn som är på samma. 
En är sjuksköterska och en är förare till sjukvårdsgrupp och de andra är 
skyttesoldater. Jag skulle heller inte vilja sitta hemma och lyssna på vad 
hon gör; jag vill vara med och förändra. Det är lika som när en nära kom-
pis åker iväg. Jag kan ju inte vara där och kunna ändra på något om jag 
sitter här hemma men är jag med så kan jag ändra på och ta ansvar för 
saker. (Soldat, man)

Familjemedlemmarna kan också vara vana vid den livsstil som kopplingen till det mili-
tära kan innebära på annat sätt, t.ex. genom att de vuxit upp med förälder eller annan 
närstående inom det militära eller någon som varit till sjöss. Den aspekt på livsstilen 
som här särskilt tänks på är att tillvaron präglas av växlingar mellan närhet till anhörig 
och frånvaro under längre eller kortare tid. En annan aspekt kan vara att livsstilen sy-
nes från mitt perspektiv, präglas av förväntningar om ansvarstagande och att upprätt-
hålla ordning och reda med saker och ting. Vem som är den ”stora” ordningsmänniskan 
kan växla från familj till familj – soldaten eller att soldaten dragits till en partner med 
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stor ordningskänsla eller båda. Verkar finnas behov av förutsägbar ordning i såväl bo-
stad som familjeliv med höga ambitioner som föräldrar och i relation till varandra när 
det gällertillit och förtroende.

Familjemedlemmarna är vana vid att röra sig inom det militära och använda begrepp 
inom det militära språket. Familjemedlemmar, vuxna som barn, har varit med till den 
militära arbetsplatsen, träffat arbetskamrater och befäl, på olika sätt tagit del i vad 
det militära livet kan erbjuda. Soldaten berättas om som trygg i förhållande till sina 
arbetskamrater, sina arbetsuppgifter liksom i vad som kan berättas om och visas för 
anhöriga. Anhöriga menar, att de väl känner till vad soldaten rör sig i för sammanhang, 
vem hen umgås med och vad hen värdesätter både på jobbet och på hemmaplan. De 
litar på soldatens befäl och arbetskamrater. 

För vuxnas parrelation verkar både enstaka och återkommande separationer kunna ge 
näring i relationen, skapa tillfälle till uppskattning och omtanke om varandra, till något 
av en nytändning i längtan och saknad som leder till återförening. I en intervju berättar 
en partner som varit med om sin första mission efter flera års äktenskap och maken 
anställd inom Försvarsmakten:

– Jag och min man vi träffades när jag var bara 15 år och är nu gifta och 
fått alla barnen. Så för oss, för relationen, om man bortser från det job-
biga med barnen och att det var sorgligt, var det riktigt bra. Vi har varit 
ihop så länge och har aldrig varit borta från varandra särskilt länge och 
nu blev det ett halvår. Man fick längta efter varandra, skriva mail, skriva 
brev och skicka saker 

– Förälskelse på nytt?

– Ja, det blev det faktiskt [skattar] 

De vuxna verkar trygga med varandra. Nyckeln till detta verkar vara att de inser värdet 
av att samtala med varandra. En partner berättar:

– Vi diskuterar alltid. Jag vet hur fortsättningen blir, när han väljer det 
ena eller det andra. Jag vet hur länge det innebär och det vad det inne-
bär inklusive vad det innebär att gå den kursen eller den kursen. Om jag 
inte fått veta och fattat innebörden då tror jag, att jag skulle ha blivit arg 
och känna mig förd bakom ljuse. Man måste spela med öppna kort och 
berätta att: ”– Gör jag det här så innebär det detta fortsättningsvis. Det 
kan innebära att det blir så här och så här.” Då kan jag också ta ställning 
till det. ”– Jamen, OK det är bra”. Vi har en sån grundtrygghet sinsemel-
lan. Vi vet liksom vad den ande tycker. Som när man ska släppa barn på 
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egen hand eller få ansvara för mer saker. När jag ska hålla på rutiner eller 
vissa regler eller inte; när de ska få åka och bada själva; när ska de få åka 
bussen in till stan ensamma och när de som alltid har kommit hem kl. 22, 
nu vill de så här… Jag känner, att jag alltid har mandat att ta dom besluten 
ändå.  Det är annars kanske en sån sak som man vill diskutera. Sen lever 
vi mycket här och nu. Nu bor vi här och jag sätter upp gardinerna här. 
(Hemmavarande partner, kvinna)

Familjen, liksom enskilda familjemedlemmar inklusive soldaten, eftersträvar att inte 
markera med några större åthävor när det är dags för ännu en utlandstjänstgöring. 
Här åks inte runt till släktingar eller vänner för att ta särskilt farväl inför avfärden till 
insatsområdet som kan vara viktigt för andra.

– Tyvärr är det så att detta blir ju lite av en rutin, att varje dag som går har 
jag som en vanlig dag – jag tänker inte själv att jag ska iväg utan jag tar en 
dag i taget och när jag väl åker, så åker jag. Så mina dagar är som vanligt. 
Jag är van. Men jag hör ju nu att mina anhöriga, släkt och vänner – alla 
vill ju ta del av mig. Alla vill ju ha en liten bit av mig. Alla vill ju att jag ska 
hälsa på och det hinner man inte. Jag hinner inte i alla fall. Jag vill bara att 
dagarna ska bli bra, som de hela tiden varit… (Erfaren, ung soldat)

Barnen vill inte med några större åthävor, t.ex. på skolan, markera att föräldern har 
ett speciellt yrke. Om andra barns föräldrar informerar i skolan om sina yrken, så kan 
också soldatyrket presenteras.  De lever med att det regelbundet är dags för missioner 
– inrikes eller utrikes. Barnen beskriver hur vana de är vid att föräldern är borta nå-
gonstans. En flicka, 12 år, dotter till erfaren utlandsveteran uttrycker detta i följande:

– Det är svårt att säga hur det blir [himlar med ögonen] när han är iväg 
[slår ut med händerna].  Han är ändå så mycket borta iväg på kurser och 
överallt hela tiden [sveper ut med händerna] så det känns inte, speciellt 
inte som jag vet att han har skyttesoldater som skyddar honom.

Det ingår i jobbet att vara iväg mycket. Samtidigt visar också ovanstående citat, att hon 
är varse om att föräldern rör sig i riskområden och behöva skydd. Barnen i de svenska 
familjerna som upplevt flera missioner, verkar ha svårt att minnas annat än den se-
naste missionen som föräldern varit iväg på, samtidigt som de säger sig ha upplevelsen 
att föräldern på ett eller annat sätt är borta länge ”hela tiden”. Även deltagande vuxna 
barn till soldater och utlandsveteraner som upplevt att föräldern deltagit i insatser, 
minns. det ta som en för dem naturlig del i tillvaron. Som vuxna har de fortsatt god 
kontakt med föräldrarna som då och då fortfarande gör missioner, som nedan. Två 
vuxna söner:

– I min värld är det inte något speciellt med att han är i Afghanistan – det 
är inte det – han skulle lika väl kunnat vara uppe i Stockholm. Ja, för jag 
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glömmer ju bort att han är där nere. För mig är vardagen likadan som den 
är annars. 

– Det är som min bror säger, man går i sin vanliga vardag så man reagerar 
inte. Man är så van vid att han har varit så mycket med sitt jobb och den 
biten. Än har han varit iväg till Stockholm en månad, än här och där. Själv 
går man i sin vanliga vardag med rutiner …

I denna idealtyp räknas med att familjemedlemmar som arbetar inom det militära, 
åker iväg då och då. Om de kommer att vara borta igen, är när och hur länge. Ytterli-
gare ett syskonpar berättar:

Sonen: – Enda skillnaden för oss den här gången var att han var borta så 
länge – han har alltid varit borta periodvis i våra liv med övningar och allt 
möjligt. Det som gjorde skillnad senast var att han var borta så länge, att 
han var i ett annat land och att det var saker på gång där. 

Dottern: – När vi var yngre hade vi inte heller så stor insyn. Det var mam-
ma som höll kontakt då. Men nu är det på ett annat sätt. Nu i och med att 
han kan använda Facebook där han är, så har han direktkontakt med oss. 
Vi följer aktivt Afghanistanbloggen som varit en jättehjälp för oss.

Sonen: – Ja, den är jättebra.

Och när den hemmavarande partner är på samma våglängd som exempelvis soldaten 
ovan, kan dennes säga följande om att partnern ska iväg på mission:

 – För mig är det inga problem över huvud taget. Som jag brukar säga, 
när jag pratar med mina kollegor: – Jag lever med min man inte genom 
honom. Det här är en del av hans jobb och det accepterar jag till fullo. Jag 
ser inte detta som problem över huvud taget. Det var därför jag tänkte att 
jag skulle vara med här i forskningen. Jag har inga problem med detta. Jag 
förstår att det är en del av hans jobb. Det är ju också en del av ens egen 
utveckling, sin personliga utveckling och sin yrkesmässiga utbildning. Det 
är inget svårt på något sätt. Sen är han min absolut bästa vän Han är 
den klokaste människa jag vet. Han är så fruktansvärt allmänbildad och 
omtänksam. På sätt och vis så jag saknar det dagliga att träffa honom och 
prata om jobbet, det gör vi mycket. Visst vi pratar om mitt jobb också 
– jag jobbar ju med döden – det gör han också – lite så. Visst pratar vi 
mycket om jobb och sådana saker och situationer som uppstår, hur tycker 
du, hur hade du handlat och så, men det kan jag sakna. Men det är ingen 
lång period – det är ett halvår. Det kan vi klara. Det är inte längre, när han 
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är iväg. Men jag kan sakna honom som människa och så, men annars inga 
problem. (Erfaren hemmavarande partner, kvinna)

Anpassning och förhandling
I denna idealtyp handlar det i familjerna främst om att arrangera så att den hemmava-
rande partnern, och när det finns barn i familjen, också barnen ska kunna fortsätta sina 
vardagsliv utan alltför stora umbäranden. Föräldrar prioriterar att barnen ska kunna 
fortsätta med sina aktiviteter som tidigare, även om det riskerar innebära ökad belast-
ning för den hemmavarande föräldern. För att få ihop livspusslet och för att leva upp 
till den jämställhet som ofta svenska familjer söker leva upp till, vill partners inklusive 
föräldrapar, att båda ska ha samma möjligheter till utveckling och yrkeskarriär åtmins-
tone inom ett överskådligt tidsspann. 

– Man får kompromissa. Han får åka den här gången, en annan gång är 
det jag. Han stöttar mig i så mycket annat så nu för jag stötta honom 
(Hemmavarande partner, kvinna)

Här förväntas rättvisa och kompensatoriska åtgärder som återger balansen i famil-
jesystemet som ruckats av att en familjemedlem genomför utlandstjänstgöring. Kan 
kännas besvärligt med förändringen men, som en partner uttryckte det: 

– Han säger inte nej till något jag vill göra, då kan inte jag säga nej. (Hem-
mavarande partner, kvinna)

I hemmet ordnas med bokning av hushållsnära tjänster som städning, fönsterputs, och 
annat som underlättar praktiskt därhemma. Hemhandling och matlagning kan under-
lättas med varuleveranser och/eller leveranser av s.k. matkasse (innehåller matvaror 
och recept till föreslagna måltider). 

Listor på vad som kan behöva göras och vem som kan kontaktas upprättas och gemen-
sam genomgång görs för att ta hand om och förebygga svårigheter och hur problem 
ska åtgärda vid eventuella komplikationer. Soldaten kan också ha ansvar för annat och 
andra – inklusive husdjur – ansvar som behöver spridas och delegeras till andra.

För att det inte ska kännas för ensamt för den hemmavarande, kan lösningen bli att 
partnern, ev. tillsammans med barn, bor hemma hos sina föräldrar för en tid alterna-
tivt, när detta är ett naturligare, flyttar hem till partnerns föräldrar.  Den hemmava-
rande kan också välja att hyra ut en del av bostaden till någon i bekantskapskretsen 
och därmed också få sällskap på köpet. Ett annat alternativ är att anställa en au pair 
som bor i värdfamiljen och assisterar när det gäller att ta hand om barn och i hushålls-
arbetet. Lösningen kan också bli att släkting, syskon eller föräldrar, för en tid flyttar in 
i soldatens hem eller långvarigt besöker den hemmavarande familjen. 
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Således, nätverket mobiliseras och tjänster köps för att kompensera förlusten av de 
arbetsinsatser som soldaten vanligen bidrar med i familjen. Den hemmavarande part-
nern ska kunna fortsätta sin egen yrkeskarriär eller vad hen har för egna ambitioner 
och aktiviteter. 

Som jämställda föräldrar är föräldraansvaret gemensamt och jämlikt så när ena föräld-
ern ger sig av, behövs särskilda arrangemang och ömsesidiga hänsyn såväl i relation till 
inblandade barn som vuxna. Mor- och farföräldrar berättar hur de fått större tillgång 
till såväl sina döttrar och söner som barnbarn – mer än de troligen annars hade haft. 
Eller så köps tjänster in som avlöser den hemmavarande föräldern när inte den kom-
munala förskolan erbjuder sina tjänster i tillräcklig omfattning. 

Men det kan också handla om mer ingripande anpassningar mellan partners för att 
den ene vill vara verksam inom det militära och regelbundet förväntas och vill delta 
i internationella insatser. Händer att par avstår från eller dröjer med att skaffa barn. 

Soldatens motiv kan vara att soldaten anser, att den värld som soldaten möter, är inte 
den värld som soldaten vill sätta barn till.  Soldaten kan också söka överenskommelse 
med partnern om att barn och familj inte vare sig känslomässigt eller praktiskt går ihop 
med dennes militära karriär. 

I studien är det hemmavarande kvinnliga partners som tar upp ämnet. De har hitintills 
anpassat sig till soldatens hållning, ingått överenskommelse härom, varför detta tas 
upp i denna idealtyp. I samtal i studien visar de och talar sina responser som mer lik-
nande dem som dominerar i de två återstående idealtyperna ”Känslomässig respons” 
respektive ”Uppoffring och sorg”.  En av nämnda kvinnor utryckte barnlösheten som 
följer:

– Vi har inte barn trots att vi är 35 år gamla. Det handlar väldigt mycket 
om hans jobb att vi liksom valt bort det. Det har liksom, p.g.a. att han 
är borta så mycket, så har det inte varit läge liksom.  Vissa dagar kan jag 
tycka, att det är rätt okay.  Vissa dagar kan jag känna mig bitter på det. 
Bitter är fel ord, men att det är lite orättvist. Ibland resonerar jag, nej, alla 
kanske inte ska ha barn, vi har så många barn i vår bekantskapskrets.  Han 
har en brorson och så där det är kanske så att vi inte ska ha egna barn. Jag 
vet inte riktigt, nu känns det som, nu har det gått så många år. […] Nu hit-
tar jag ordet. Jag är inte bitter, men jag tycker ibland att det är en väldigt 
stor uppoffring Det är ordet jag vill använda. (Hemmavarande partner, 
kvinna)
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Känslomässiga reaktioner 
Partnern och/eller föräldern deltar i internationell militär insats, kan var en mycket 
viktig person för sina närmaste eller någon bland dem – en person som hen har knutit 
an till och känslomässigt kommit att bli beroende av. Praktiska konsekvenserna kan 
lindras t.ex. när familjebidraget som betalas till soldater med barn, prioriteras för att 
köpa tjänster för att förenkla vardagen därhemma (se ovan). Svårare kan det bli att 
lindra de känslomässiga konsekvenserna. 

Har soldaten blivit den trygga bas som John Bowlby skriver om i anknytningsteorin 
(se tidigare kapitel, ovan), riskerar ”bara” en antydan om att soldaten planerar att åka 
iväg, att sätta igång starka reaktioner hos den anhörige som har soldaten som anknyt-
ningsperson. Bara tanken skapar osäkerhet och otrygghet. 

Utan att barnet självt, eller den vuxne, som knutit an till soldaten, är varse om detta 
så triggas anknytningssystemet igång. Paradoxalt nog är den naturliga reaktionen när 
ångesten väller fram, att reagera med vrede och besvikelse. När soldaten känner ilskan 
riktat mot sig kan det bli svårt att läsa in budskapet: – Jag behöver dig mer än någonsin! 

Soldaten riskerar reagerar precis tvärtom än vad den anhöriga just nu behöver, att 
dras sig undan och undvika samtal. Det soldaten behöver känna till är att som an-
knytningsperson behöver soldaten förbise sin egen naturliga reaktion att undvika och 
söka skydd, och i stället visa den anhörige att svaret är: – Ja, jag finns, jag finns för dig.  
Här gäller det att stödja den anhörige i att hantera ångesten och sin rädsla för att bli 
övergiven.  För att inte trigga igång ytterligare av anknytningssystemets reaktioner 
och underlätta för den anhörige (barn och/eller vuxen) att hantera situationen, behö-
ver anknytningspersonen stå ut med att ta emot även starka reaktioner. För att före-
bygga dessa reaktioner behöver de anhöriga långsamt vänjas vid tanke och att inte ha 
anknytningspersonen fysiskt nära. Gemensamma strategier behöver utvecklas som 
fungerar för just dem och som bibehåller känslan av närhet till anknytningsperson – 
”närhet tvärs över avstånd” (Pistole, 2010). 

Soldaten verkar ana att det kan bli riskabelt att bli alltför öppenhjärtig i vad soldaten 
planerar och drar undan. Soldaterna antar att de helt och fullt inte kan räkna med att 
bli förstådda av någon som inte själv är eller varit med om internationell insats. In i re-
lationen till hemmavarande partner och andra därhemma, kommer något som inte kan 
delas eller hållas gemensamt – outtalade berättelser, det hemliga. Anhöriga känner 
vad som händer och svarar med protester till att bli alltmer undanhållen information, 
inte räknas med utan bli alltmer trängd och hållen utanför det som soldaten är inne i 
tillsammans med sina arbetskamrater i fjärran land.  Denna känsla av övergivenhet och 
utestängdhet sammanfattas och ”förkroppsligas” som varande Försvarsmakten som 
agerat och kommit in i relationen. Såsom en hemmavarande partner uttryckte det:  
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– Vi är tre i den här relationen; du och jag och Försvarsmakten. 

Partner kan då känna det som om blivit för trångt och ta upp kampen om soldaten. 
Den anhörige kan sägas ropa efter mer uppmärksamhet och utrymme i soldatens liv 
och tillvaro. Det kan ta sig uttryck i och också handla om delade åsikter om betydelsen 
av att Sverige medverkar i internationella militära insatser. Anhöriga kanske inte tycker 
att insatsen är så meningsfull som Försvarsmakten påstår och ifrågasätter såväl Sve-
riges som soldatens deltagande. Anhöriga som är hemma möter också omgivningens 
reaktioner, vilket inte gör situationen lättare. Andra kan ha svårt att förstå att soldaten 
är beredd att lämna sina närmaste och käraste för att ge sig iväg till ett främmande 
land och delta i farliga uppdrag.  Finns det inte tillräckligt att värna om på hemmaplan?  
Anhöriga på hemmaplan, känner sig utsatta samtidigt som de inte släpps in i soldatens 
värld. Familjen frågar: – Bryr du dig inte om mig/oss? Hur kan du ens tänka på att lämna 
oss? Vad kan det egentligen vara som är så attraktivt med att delta i en mission?

Känslorna växlar mellan stolthet och ilska över soldatens deltagande. Nedan berättar 
ett par hur soldaten kan säga sig vara beredd att ge upp tanken om att åka iväg, men 
att den hemmavarande anhörige aldrig skulle drista sig att begära detta även om det 
smärtar…

Soldaten: – När man väl är där så är det ju svårt att gör något åt det – när 
man pratar är det bara att lyssna. Sen förstår jag att hon är arg emellanåt 
och bitter på mig – alltså över att jag åker iväg. Då får man svälja undan 
det och kräka av sig det. Det blir inget speciellt – jag kan ju inte göra så 
mycket därnere. Det är i så fall att säga upp sig och åka hem och det har 
jag sagt hela tiden att ber du mig komma hem så kommer jag – det är 
inga konstigheter – det sa jag under utbildningen också – minsta lilla så 
hoppar jag av.

Hemmavarande partner: – Du kan ju säga det för du vet ju att jag aldrig 
skulle be dig – det skulle möjligen vara om allt vi ägde och ha,r brann upp 
och vi stod där …

Det spelar ju ingen roll, att du sagt det,  för du vet att jag aldrig skulle 
säga det.

Soldaten: – Men det är det jag kan göra. Att du är så stolt, att du aldrig 
skulle be om det– det kan jag inte göra något åt.

Snabbt kan humöret växla mellan glädje och sorg, mellan förtröstan och uppgivenhet. 
Det gäller att hålla gott mod och inte alltför mycket bli betungande för soldaten. Då 
kanske han/hon inte längre vill ringa – hålla kontakten. 
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Soldaten behöver hålla fokus för att klara sina uppgifter. Skillnaden mellan liv och död 
kan bli marginell och det gäller att koncentrera sig. 

Skuldkänslorna växer både hos den hemmavarande och soldaten såväl i relation till 
varandra och som i relation till soldatens kollegor (och deras anhöriga) – soldatens 
stridskamrater som när det gäller, kan komma bli helt beroende av kollegornas dags-
form, kunnande och fokus. Parterna börjar sluta sig inför varandra och i synnerhet i 
telefonkontakterna, för att inte risker att mer ska trassla till sig dem emellan och för att 
skydda den andra från vad som kan ha hänt som kan bli svårt att bära och/eller reda ut 
på avstånd. De bygger upp buffertar. 

Samtidigt växer berättelserna om samvaro med andra, gott om fritid och frihet att 
träffa andra, bristande möjligheter till ensamhet (på campen), vilket i sin tur betyder 
umgänge med andra än varandra. Hur nära blir de andra varandra egentligen? Blir 
gemenskapen med andra starkare och viktigare än den egna relationen? På campen 
samsas män och kvinnor – blir det mer än kamratskap? Historier om förälskelser och 
hemliga parrelationer cirkulerar, också på Facebook -– kan det gälla ”min” soldat? 

– Det har ju hänt. Förra gången jag var iväg då var det två som blev ett 
par. Det blev rätt så många – det var ett par som blev tillsammans där 
nere under missionen så klart att det händer – det är en arbetsplats där 
man är dygnet runt. Det kan hända. Där finns flera att umgås med. De 
flesta har uppfattningen att det inte är lämpligt, att det kan uppstå situa-
tioner så man gör felbedömningar och det är många som jag jobbar med 
som menar att det inte är okay.  De som blev tillsammans, de berättade 
ju inget förrän de kom hem – men det gick rykten [skrattar]. Klart att det 
märks. De anmälde det säkert till befälet. (Utlandsveteran, man)

Och omvänt, anhöriga på hemmaplan uttrycker längtan efter sällskap både med kvin-
nor och män; vill gå på promenad med såväl manlig som kvinnlig vän, umgås och sam-
tala både med män och kvinnor. Av soldaten kan detta uppfattas som konkurrerande 
– att det finns risker för att någon tar soldatens plats därhemma, eller? 

– Jag vet hur han är med tjejer här. Han har inget behov av att umgås 
med tjejer. Han har inte så mycket tjejkompisar och sen han träffade mig 
har han gjort av med dem han hade på Facebook och sånt där. Vi har 
pratat om det – han kan inte förstå varför jag behöver killkompisar – han 
känner inget behov av att ha tjejkompisar – svårt att förstå – han tänker 
inte i de banorna – utan det enda som är aktuellt för honom är att kom-
ma hem till mig. Det är ju gott och man kan också tänka varför tar jag inte 
vara på honom? Om han var på en camp med, vad ska man jämföra det 
med, bikiniklädda tjejer – då hade kanske han också tänkt annorlunda. 
Osminkade tjejer som luktar svett i uniformer kanske inte berör honom. 
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Men uniformerade killar – de flesta tjejer blir lite så [visar med ansiktsut-
tryck] fnissiga kring sådana. Hade dom haft en motsvarighet till vad jag 
har här så skulle situationen varit annorlunda. När jag jobbade på XX, där 
fanns fantastiska killar – urtypen av riktiga alfahannar, stora skägg och 
stora muskler – det var fantastiskt att vara där ibland, snacka lite med 
dem – sen kunde man var nöjd sen länge, länge. Just för att träffa en riktig 
man. (Hemmavarande partner, kvinna)

Den anhörige på hemmaplan kan här känna behov av att eftersträva att få veta så 
mycket som möjligt vad som händer kring soldaten både i arbetet och på fritiden på 
campen. Svartsjuka och/eller avundsjuka ligger på lur och kan ställa till svårigheter. 
Den hemmavarande anhörige känner sig ratad, bortvald och övergiven. Det var inte 
detta som hen hade tänkt sig som ingående i en par-relation – att vara ensam och 
känna sig utanför, bunden men är då inte, men ändå utan frihet att själva välja um-
gänge. Andra har varandra, kommer i par, umgås i par, firar jul och nyår i par. Avled-
ningsmanövrerna från hemmavarande anhörigas sida är flera för att hantera situation, 
allt från att flytta tillbaka hem till mamma och pappa och bli som barn på nytt; arbeta 
storhelger och fira med arbetskamraterna; sluta bry sig om traditioner och stänga in 
sig därhemma. Soldaten kan i sin tur fantisera om hur det är den hemmavarande part-
nern som har de verkliga möjligheterna, friheten att roa sig och se sig om efter annat 
och andra. Eller så blir det som om hela relationen tagit ”time out”:

– Vi sa väl mer så att det kommer bli jobbigt ”men jag ringer” (skrattar) 
liksom. Vi pratade inte om att det inte skulle funka eller något sånt. Sen 
när jag kom hem på leave så var det lite så där. Då knakade det lite och 
då pratade vi om det och så.  Här och då pratade vi om, vi pratade inte 
om att göra slut, men vi pratade om vad ville ha i vårt förhållande, vad 
vi tyckte om varandra och vi kom fram till att:  ”– Ja, men, är du särskilt 
kär i mig? Nää.” Det var liksom den jargongen som var då. ”– Jaha, jag är 
inte kär i dig, är du kär i mig? Nej, jag tror inte det.” Liksom. ”Jaha. Nähä.” 
[tittar snett uppåt och skrattar] ”– Men vad betyder det här nu?” Lite så 
där. ”– Vad ska vi göra åt det här?” Och så sa vi, så sa vi:” – Men, vi kan 
inte ta några omvälvande beslut nu. Vi får väl se vad som händer först.” 
Jag visste ju i princip, vad jag skulle göra till hösten och han likaså. Så vi 
sa: ”– Vi får låta det gå. Låta detta vara och så när jag kommer hem så får 
vi testa och se hur det känns då, när vi får mer gemensamt liv för vi har 
ju egentligen haft två helt olika liv i år. Även om det känns dåligt nu och 
ja, jag är ihop med dig”. Men det fanns ingen spänning kvar. Det var mest 
bara:” – Jaha” […] Sen nu när jag kommit hem [ler]. Nu är det jättebra 
[skrattar]. Det var tur att vi inte gjorde slut då mitt uppe i alltihopa. Det 
hade kanske varit skönt då, men jobbigt att komma hem till sen. Men nu 
känns det jättebra [skattar]. Låter kanske lite konstigt. Det är många som 
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gör slut när de kommer hem men för oss blev det tvärtom. (Utlandsvete-
ran, kvinna)

På hemmaplan kan det bli de som ger upp, inte orkar hålla ut och stanna i den käns-
lomässiga påfrestning som saknaden kan innebära, och gör slut med sin soldat under 
pågående mission:

– Även om det kändes dumt av mig att ta upp det när han var där och 
behövde fokusera och allting, så ångrar jag inte att jag gjort det. Men 
jag fick kommentarer från andra som jag känner inklusive min mamma 
som alltid har stöttat mig så annars; t o m hon kan tycka: ”– Men var du 
tvungen – kunde du inte ha väntat?” Det här var kanske två veckor efter 
hans andra period av leave som jag till honom, att jag inte ville ha någon 
fortsättning. Då tyckte mamma, att jag kunde ha väntat med detta. Jag 
har inte fått något stöd från någon i detta eftersom han är ju en väldigt fin 
kille, det tycker jag också, han är en underbar människa. Och då har jag 
inte riktigt fått den stöttningen från någon, att jag tyckte som jag tycker. 
Dels var det dumt, att jag sa när han var där nere. Dels, hur kan jag tycka 
så för han ställer ju upp och gör allting? Så då har jag haft en mentor på 
Invidzonen som jag har haft mycket kontakt med. Hon är den ende som 
jag har kunnat prata med som inte har värderat utan har förstått. Hon 
kan känna igen de känslorna. Skönt att ha någon som inte dömer en, som 
jag bara kan spy av mig känslor på. Innan så har jag ju haft mamma och 
hon har lyssnat och lyssnat och när hon vände så gick det inte att prata 
med henne, för hon vände ju det till min nackdel. Det blev inte skönt. Jag 
tyckte ju att det var jättejobbigt själv att folk tyckte det var dumt gjort. 
Det blev ännu jobbigare. Min mening var ju inte att han skulle bli ledsen 
utan att han skulle lyssna. (Ung hemmavarande partner, kvinna)

Ovanstående kan mycket väl ha blivit resultatet av alltför stor sorg och saknad av sol-
daten. Sörjande kan leda till att det som varit en stark anknytning bearbetas till avslut-
ning av känslorna och relationen till den saknade. I så fall hör ovanstående citat mer 
hemma i nästa idealtyp, se nedan.

Sorg och saknad 
I denna idealtyp är det mycket som går igen från tidigare om känslomässiga reaktio-
ner, inklusive att soldatens respons på anhörigas reaktioner alltmer blir till att soldaten 
drar sig undan. Samtal blir till gräl. För att relationerna inte ytterligare ska försämras, 
drar sig involverade partner för att kommunicera med varandra.  Exemplen nedan 
handlar om par, men sorg och saknad beskriver såväl föräldrar till soldater som syskon 
och barn till soldater. I berättelserna är dessa reaktioner som allra störst inledningsvis 
men kan också bli stark senare under missionen inte minst i samband med de återkom-
mande perioderna av leave.
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Här inleds med ett utdrag från en av mina dialogiska intervjuer med hemmavarande 
partners. Detta är från ett möte med en ung kvinna, 22 år, samboende med en skyt-
tesoldat, också han ung. 

Partner: – I början höll jag mest för mig själv. Sen kom allt. Jag var ledsen 
jag var arg. Förbannad. Allt på samma gång och han sa bara: ”– Jamen, du 
visste ju detta. Jag sa det ju från allra första början”. Ja, men bara för att 
jag visse det, så gör det ju det inte enklare. Det var jobbigt också de sista 
månaderna före han åkte.

AMO:  – Vad sa ilskan?

Partner: – Att han lämnar mig. Alltså någonstans så hoppades jag kanske 
på, att han skulle välja att stanna men det visste jag ju innerst inne också, 
att han inte skulle. 

AMO: – Vad sa lessenheten då?

Partner: – Rädsla, att jag var rädd att det ska hända något. Rädd för att 
vara ensam. Att fixa allt själv. Ledsen för att man känner sig övergiven. 
Han åker ju ändå ifrån mig. Mina föräldrar tycker det är jobbigt; att se mig 
må så dåligt. Jag har stängt för alla – stängt all ute, för att det är så jobbigt 
att prata om det och ha folk omkring sig som bryr sig, Det får mig att bry-
ta ihop o det vill jag inte. Jag vill fixa detta – jag vill inte bryta ihop. Jag har 
nära vänner eller mamma och pappa som bryr sig – det gör de ju – men 
det så jättejobbigt så då har jag liksom tagit avstånd från dem också – det 
har dom tyckt är jobbigt. De är också oroliga för att det ska hända honom 
något. De har heller inte så mycket kunskap om vad han gör eller hur det 
ser ut därnere. De vill ju lära sig och de var på anhörigträffen.  De har varit 
ned vid olika tillställningar och är till ett underbart stöd. De finns här. De 
ställer alltid upp. Dom sa att: ” – Du kan ringa när du vill – tre på natten”. 
Men det är först nu som jag har blivit intresserad och vill veta och lära. 
Innan sköt jag bara ifrån mig. Vi har haft mycket bråk eller bråk var det 
väl inte, men jag var jätteledsen och då blev han ledsen för, att jag mår 
så dåligt. Det kan komma upp i dager när man bryter ihop. […] Samtidigt 
bra för vi har kommit varandra nära. Vi kan prata om allt nu. Jag säger 
precis som jag tycker och känner. Och när är jag ledsen så tillåter jag mig 
att vara ledsen också framför honom. Tidigare gick jag gärna undan om 
jag behövde. Det var frustrerande för honom och han blev arg. Han visste 
ju varför jag var arg, men visste ju egentligen inte eftersom jag sa ju inget 
och då blev han också arg, så det var jobbigt innan.
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AMO: – Vad gjorde att ni bröt det mönstret?

Partner: – Jag tror bara, att jag bestämde mig, att jag måste visa vad jag 
känner. Annars skulle vi inte kunna fixa att ha ett förhållande medan han 
är där nere om jag inte varit ärlig mot mig själv och honom. För jag var 
ju väldigt så att jag skulle låtsas att vara något jag inte var. Jag skulle vara 
stark. Jag skulle inte gråta. Jag skulle minsann vara världens bästa flickvän 
och stötta honom genom detta och jag skulle inte alls tycka att det var 
pest och pina, fast det var det, jag ska vara topp i allt. 

Ensamheten och smärtan över att känna sig övergiven, gör att anhöriga gråter sig till 
söms, gråter i bilen till och från jobbet när barnen inget ser, eller plötsligt brister ut i 
gråt vid både möjliga och omöjliga tillfällen. Känslorna far upp och ner. Det kan kännas 
bättre en stund, några dagar – sen är det där igen. Här behövs att nätverket ser och 
förstår att de behövs:

– I början var det jättejobbigt. Det är inte jobbigt varenda dag. Vi har 
kunnat prata väldigt mycket det är också en fördel Precis när han åkte 
iväg var det än jobbigare.  Då fick jag av mina kollegor på jobbet en liten 
chokladask som de svept in i folie och satt på massa snören och skrivit att 
det var ”Första aid-kit för brustna hjärtan”. De flesta märkte det – jag var 
så ledsen. Sista veckan innan han åkte var det kännbart. Jag sa: ” – Du kan 
lika väl åka nu så det kommer igång. ” Första veckorna därefter var värst. 
Jag hade strategier. På jobbet går allt av bara farten så jag har jobbat gan-
ska mycket. Jag har inte tänkt ”nu är klockan halv fem” utan jag har kört 
på. Så har hästen fått mycket tid. Jag har fyllt tiden med jobb och hästen 
och bara kommit hem för att sova. (Hemmavarande partner, kvinna) 

Hemmavarande partners riskerar att hamna i som i ett vakuum, som några uttryckte 
det, att isolera sig, eller bli isolerade, som om de tagit ”time out” från normalt um-
gänge och liv.  Anhöriga berättar, att detta hade de inte förväntat sig, att det skulle 
vara så svårt som det blev att ta sig ut, företa sig något annat än komma iväg till jobbet. 

– Jag hade jobbet. Det var att gå till jobbet, att sätta en fot framför den 
andra, till slut kommer man trots allt fram. (Hemmavarande partner, 
kvinna)

Vuxna barn i familjerna, kan vara vana vid att föräldrar har varandra och aktiva tillsam-
mans. Barnen glömmer att när den ene farit iväg, är det inte lika självklart, eller kanske 
inte finns någon vana för den andre, att ta sig ut på egen hand. Till vem och vad? En av 
dessa partners, som satt ensam i soffan framför TV:n varje kväll och kände sig övergi-
ven, ”räddades” av en granne som såg tecknen på grannens håglöshet. Grannen tyckte 
inte att hon, hemmavarande partnern/grannen, skulle behöva sitta där ensam på fre-
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dagskvällarna eller andra kvällar heller. När maken väl kom hem från insatsen, var frun 
fullt aktiv och van att träna och vara ute på olika aktiviteter varje dag, Hon kände sig 
nu tvungen att börja trappa ner och hålla sig mer hemmavid, även om det tog emot.  

Vänner och släktingar kan inför insatsen, ha lovat att finnas där för de hemmavarande, 
men hör inte av sig. Kan vara att de förväntar sig att de anhöriga ska kontakta dem och 
be om hjälp, sällskap och stöd. 

Det ska dock gå mycket långt, för att någon av de hemmavarande anhöriga inser, er-
känner och tar steget till att be om hjälp. Soldaten menar, att det kan man visst göra ¬ 
soldaten utför ett uppdrag i rikets tjänst till allas bästa. 

Men anhöriga hör för många andra röster om att soldaten inte borde givit sig iväg. De 
föredrar att stolt vara solidariska och tiger om sina behov. Det kan också vara så att den 
hemmavarande anhörige känner såväl sorg som skam över att bli övergiven, lämnad 
ensam: – Är jag inte värd mer uppmärksamhet? Eller som barn kan uttrycka det: – Vi 
måste varit väldigt bråkiga eftersom pappa vill åka ifrån oss till krig. 

Erfarna anhöriga, familjer och utlandsveteraner, känner igen ovanstående fenomen 
och väntar inte på signaler från de anhöriga. De dyker upp, tar initiativ, tar tag i vad 
som behöver göras och/eller bjuder hem och ut på olika aktiviteter. Dessa kan vara helt 
andra personer än de förväntade, som t.ex. ovannämnda granne, som utkristalliserar 
sig som uppmuntrande och stödjande vänner när det behövs. 

Slutsatsen som erfarenheter i denna idealtyp leder till, är att det kan finnas tillfällen 
när hemmavarande anhöriga mer aktivt behöver bjudas in till kontakt och aktiviteter. 
För att bryta de mönster av sorgereaktioner och isolering som riskeras, kan någon, 
gärna utanförstående det egna familjesystemet, ingripa erbjudande kontakt och inbju-
dande till aktiviteter som öppnar upp till nyorientering för de anhöriga.
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KAPITEL 7 REFLEKTIONER OCH SLUTSATSER
Här följer reflektioner, slutsatser och förslag om fortsatt orientering.

Med tanke på anknytning…
Den trygghet och säkerhet som närhet till anknytningspersonen ger samskapas i ver-
bal, känslomässig förmedlad kommunikation (Pistole, 2010). Det upprätthålls genom 
fysisk orientering, ögonkontakt, icke-verbala uttryck som påverkar konversationen så-
väl om personliga ting som separation och återförening, känslor och gemensamma 
aktiviteter och planer. När anknytningspersonerna lever åtskilda så kan närhet upp-
rätthållas över geografiska avstånd genom att utveckla och engagera sig i distanskom-
munikation (t.ex. telefonsamtal, e-post, Facebook, Skype) och symbolisk (t.ex. foton) 
närhet och andra omvårdnadsstrategier. Vid missionerna utomlands verkar det bli allt-
mer vanligt att som soldaternas ordnar med fredagspresenter till partners därhemma, 
blomsterbud eller andra överraskningar som kan ordnas på distans. Både dem som är 
iväg och dem därhemma ville gärna ha paket och brev men det skickas mer till mis-
sionsområdena än vice versa. Soldater som hinner och har intresse för det, kan vara 
flitiga fotografer som visas vid hemkomsten. Någon skapade också, i alla fall under en 
period av missionen, digitalt veckobrev med bilder och text om tillvaron på missionen. 
Allt med hänsyn till sekretess. Dessa strategier för att minimera avstånd, skapar för-
hoppningsvis tillräckligt mycket känsla av trygghet och säkerhet för att avaktivera eller 
förebygga att inte anknytningssystemet triggas igång hos berörda barn och vuxna. Det 
som här sägs om anknytning handlar i allra högsta grad om barnen till föräldrar som 
åker iväg, även om denna rapport inte fokuserar på barn – förälder relation utan det 
görs i Rapport V. 

Förhoppningen är att de hemmavarandes beredskap och behov av att omedelbart 
söka upp och efter anknytningspersonen och omvårdnad avaktiveras – åtminstone 
för en tid. Om anknytningen erbjuder en trygg bas så kan det gå an att söka sig ut och 
utforska världen på egen hand ett litet tag.

This is a seeking to obtain an experience of security and comfort in the 
relationship with the partner. If and when such security and comfort is 
available, the individual is able to move off from the secure base provi-
ded by the partner, with confidence to engage in other activities (Ains-
worth, 1991 s. 38) 

Dagens svenska barn kan antas ha väl utvecklad anknytning till båda sina föräldrar 
med tanke på att föräldraförsäkringen numera byggts ut och uppmuntrar att båda 
föräldrarna tar ut ledighet och är med sina nyfödda barn (se Wells och Sarkadi, 2012, 
Almqvist och Duvander, 2014). När den ene av föräldrarna behöver bli frånvarande, 
kan det antas att den relation som redan byggts upp med barnet, bär vidare genom 
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den anknytningsperson som fortfarande är kvar hemma. Det kan och bör komplet-
teras med de närhetsbehållande-strategier som föräldrar/par kan skapa och komma 
överens om, t.ex. förinspelade videofilmer med den frånvarande föräldern till barnet, 
rutiner som påminner om föräldern och som gör att de kan hålla kontakt med varan-
dra. Att detta fungerar är viktigt för att barnet ska kunna känna sig i säker och trygg i 
hemmets hamn/bas. Föräldern kommer tillbaka, kommer hem igen.

När det gäller vuxna är de också varandra omvårdnadsgivare och kan behöva identi-
fiera back-up personer och psykologiska och symbolisk närhets strategier när partners 
inte är tillgängliga. Det kan också vara så att partner på distans misslyckas i att höra 
signaler om efterfrågan av omtanke och omvårdnad. Par kan behöva lära sig att känna 
igen varandras ledtrådar, uttryck eller mönster när det gäller tecken på känslor, bete-
ende avslöjande behov av trygghet och omvårdnad liksom känslor. Det blir viktigt att 
kunna lita på varandra och att det man kommit överens om hålls till annat bestäms. 
Kopplingen riskeras allvarligt om överenskommelser överskrids. Då ökar ängslan och, 
utan att alltid vara medveten om det, så triggas anknytningssystemet igång. Längtan 
efter och behovet av den som kan ge trygghet – anknytningspersonen – partnern/för-
äldern ökar. (Pistole, 2010)

Behovet av psykologisk närhet beaktas genom att höra varandras röster eller se var-
andra i webkamera. Det kan vara svårt att identifiera detta psykologiska, relationella 
behov för både sig själv och hos varandra. Vi är vana vid att vi ska producera nyttighe-
ter och missar att ”bara” höra den andres röst, oavsett vad hon eller han säger, skapar 
närhet om än inte fysisk sådan. Här kan behöva identifieras vad som kan göras för att 
inte trigga igång anknytningssystemets reaktioner, vad som kan göras för att mildra 
rädsla och oro. Kommunikationen via sociala medier kan bli till delaktighet i vad den 
andre gör och inte gör, öka känslan av att ha kontroll på den andre, vilket kan förebygga 
och mildra framväxande svartsjuka och ängslan (Billedo et al., 2015). Romantisk ideali-
sering av varandra kan samtidigt vara en nyckelkomponent i att stabilisera lång-distans 
förhållanden (Stafford och Merolla, 2007). Vartefter anpassar sig paret till den sepa-
ration-återföreningscykel med perioder av fysisk återförening men anknytningssyste-
met kan igen komma aktiverats t.ex. om överenskommelser överskrids (Pistole, 2010). 
Under de missioner som svenska familjer genomför, gör de återkommande leave-peri-
oder att familjerna åker som på känslomässig berg- och dalbana (se mer i Rapport III).

När soldaten får möjlighet att följa närmare utvecklingen på hemmafronten, kan sol-
daten också vara med och delta i de beslut som kan behövas fattas därhemma. Att 
den hemmavarande partnern och familjen blir och tillåts vara mer självständiga i att 
fatta beslut, underlättar vardagen för dem därhemma när nu soldaten inte finns till 
hands (Jfr. Martindale-Adams et al., 2016). Å andra sidan kan soldatens återvändande 
in i familjen bli lättare om soldaten blivit involverad i beslut och vad som utvecklas på 
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hemmaplan, i alla fall när det gäller avgörande beslut för barn, ekonomi och hushållet 
(Martindale-Adams et al., 2016). Tjänstgörande soldater kan se olika på hur involvera-
de de vill bli medan de är iväg och den hemmavarande på soldatens delaktighet under 
missionen, så detta är viktigt att prata om både i detalj och på metanivå.  

Slutsats och förslag: Prata om och utforska den egna kommunikation och 
beslutsfattande i familjen. Kom överens om hur delaktiga ni vill, och kan, 
bli i varandras tillvaro. Involvera barnen, också individuellt, i dessa samtal 
om samtal och kontakter. Upprepa dessa metasamtal om er kommunika-
tion då och då. Det kan utvecklas och bli helt annorlunda än man tänkt 
sig.

Arbete – Familj i samarbete
Inom forskningen om s.k. militära familjer dominerar synen på relationen mellan sol-
datens familj och den militära organisationen, som konkurrerande glupska, och gi-
riga, lystna, omättliga, glupska organisationer som båda vill ha mer, kanske allt, av sina 
medlemmar och sluka dem (Segal, 1986). När medlemmarna blir uppslukade av den 
ena eller den andra organisationen, får denna all uppmärksamhet och omsorg, varvid 
medlemmarna går förlorade för det konkurrerande organisationen. Frågan blir hur 
utgången påverkar den enskilde medlemmen som nu står utan den ena av de båda 
organisationer som avgörandet stod emellan. Både organisationerna var viktiga för 
medlemmen, som stod mitt emellan och kände sig splittrad, otillräcklig båda samman-
hangen samtidigt som båda organisationerna var missnöjda med utfallet och sträckte 
sig efter mer – medlemmen höll på att slitas i stycken och alla bli till förlorare. 

Med en klassisk systemiskteoretisk utgångspunkt skulle soldatens djupa engagemang 
såväl i sin privata familj som i den militära organisationen, i stället för att ses som två 
konkurrerande väsen, kunna ses som sammanhängande med varandra och kommu-
nicerande kärl som söker balansera varandra. Organisationerna ses som levande or-
ganismer i ständigt återskapande respons med varandra.  (Se exempelvis Watzlawick 
et al., 1996) 

Inom konceptet ”work – family fit” ses lösningen i att utforska hur arbetsgivare och 
familj kan komplettera och förstärka varandra (cf. McFadyen et al., 2005). När den mi-
litära arbetsgivaren mer och mer börjar stödja anhöriga och ta hänsyn till soldaternas 
familjeliv och familjemedlemmar, kan det bli så att hemmavarande anhörigas uppfatt-
ning förändras och att synen på/berättelserna om att det skulle vara en konflikt eller 
konkurrens mellan det militära och familjelivet, tonas ner. Satsningar kan behöva göras 
av flera skäl inte minst för att kunna rekrytera och behålla personal till Försvarsmak-
ten. För att öka soldaternas engagemang och för att inte riskera de anställdas lojalitet 
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till det militära. får det inte finnas det minsta tvivel om att Försvarsmakten bryr sig om 
soldaternas familjer. 

Utifrån språksystemiska (Anderson och Goolishian, 2001, Lang och McAdam, 1994), 
socialkonstruktionismen (Gergen, 2001)  och narrativa (White och Epston, 2000) idé-
er och teori konstrueras vår sociala värld i kommunikation och i berättelser (Olsson, 
2008). Det som vi tar del av och berättar om organisationer, arbetsplatser, samarbete, 
andra, varandra och oss själva blir den värld vi känner till och utgår ifrån som existeran-
de. När vi talar om organisationer som konkurrerande alternativt som samskapande 
varandra, bidrar detta till hur vi kommer att se på, närma oss och hantera dessa orga-
nisationer och relationerna soldat – familj respektive soldat – Försvarsmakten respek-
tive familj – Försvarsmakten. I studien är det senare utgångspunkten och att soldaten 
tillsammans med sina anhöriga och arbetsgivares organisation bildar en samspelande 
triad eller triangel ingalunda fri från spänningar (Everson och Figley, 2010): 

Bild 7:1 Triad - delsystem

Hemmavarande partner kan säga: ”– Vi är tre i det här äktenskapet: du och jag och 
Försvarsmakten”. Den senare uppfattas ur partners perspektiv som inkräktaren.  Ur 
Försvarsmaktens perspektiv kan organisationen se sig som enbart bunden genom ett 
avtal med en person, soldaten, och havande ett arbetsgivaransvar i relation till denne. 
I och med beslutet (2010), om att Försvarsmakten också har ett ansvar att ge stöd till 
anhöriga, erkänns kopplingen till de anhöriga samt deras på- och medverkan i genom-
förande av uppdrag och insatser. Nu lyfts fram att soldaten också är anhörig med an-
svar i relation till sina anhöriga, t.ex. som förälder till barn.  Soldaten står i relation till 
flera kontexter som samspelar och samskapar varandra. 

Soldat

FörsvarsmaktenAnhöriga
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Det som sker med soldaten och vad soldaten gör inom det militära, påverkar och på-
verkas av det som sker personen/soldaten och vad denne gör som anhörig inom sin 
familj och i relation till övriga i nätverket och vice versa (se Brofenbrenner 1979,2005). 
De samhälleliga möjligheterna och begränsningarna påverkar samtidigt och påverkas 
av vad som sker i alla andra kontexter. Det samspelande och samskapande nätverket, 
gäller också andra anställningar och relationer mellan arbete – familj.  

Gränsen mellan arbete – familj håller för många yrken och anställningar på att suddas 
ut eller att arbete – familj blir allt mer inflätat i vartannat (Mellner et al., 2014). Ar-
betsgivare erbjuder och öppnar upp för överenskommelser om ömsesidiga hänsyns-
tagande och anpassningar för att anställda bättre ska kunna balansera arbete – familj 
och lyckas i sina yrkeskarriärer (DeBord et al., 2000, Mellner et al., 2014). 

Slutsats och förslag: Försvarsmakten som arbetsgivare behöver öppna 
upp än mer, bli redo för att lyssna in vad anställda och deras familjer har 
för förslag för att förbättra samarbetet och komma överens om vilka öm-
sesidiga anpassningar som kan behöva göras för att förstärka varandra 
och göra varandra bättre för soldaten och berörda anhöriga.

Överbrygga avstånd 
Soldater har en stark yrkesidentitet som sällan lämnas eller tas ”time-out” ifrån. Det 
märks inte minst bland de utlandsveteraner som inte längre har anställning vid För-
svarsmakten. Den militära identiteten finns kvar och förstärks i berättande om vad de 
varit med om och samtal med kollegor och andra som vill lyssna. Samtidigt, få andra 
organisationer och yrken har en sådan stark markering av tillhörighet eller inte. Orga-
nisationen kan kännas öppen och välkomnande men ingen utan medlemskap kommer 
annat än ”hit, men inte längre”. De ställs och ställer sig själva utanför det militära syste-
met – en positionering som också motiveras av att de inte har, som s.k. ”militära famil-
jer” i många andra länder har, några speciella fördelar inom svenska socialförsäkrings- 
och välfärdsystem genom att ha en familjemedlem anställd inom Försvarsmakten. 

För anhöriga förblir det mesta hemligt. Visserligen får de anhöriga veta en hel del om 
soldatens arbete och kollegor när soldaten är i hemlandet. Utvalda delar av berät-
telserna om insatsen förmedlas också till anhöriga när soldaten kommer hem från 
utlandstjänstgöringen. Ibland är dessa delar mer valda utifrån soldatens behov av av-
lastning och bearbetning. Dessa berättelser kan bli tunga för anhöriga att härbärgera, 
samtidigt som det kan ge insikt i och ökad förståelse för soldatens reaktioner och 
mående. Nedanstående tabell är ett förslag till översikt av ett av studiens resultats te-
man, om hur det militära systemets slutenhet påverkar soldaten och dennes närmaste. 
Perioderna av missioner utomlands eller i Sverige är återkommande men kompenseras 
med mycken ledig tid hemma med koncentration på andra aktiviteter. När soldaten är 
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på internationell insats, är de anhöriga, inklusive barnen, varse om att soldaterna rör 
sig där det kan vara farligt och att soldaterna behöver skydda sig och kunna försvara 
sig. Den oro detta väcker lever de anhöriga med till den stund soldaten landar i Sverige 
igen. Anhöriga är också, men inte alltid, varse om att de som anhöriga till soldat, kan 
behöva vara vaksamma om den egna säkerheten. I detta litar de på den egna soldatens 
omtanke och kunnande (se Rapport I). 

Den slutenhet som det militära systemet kan sägas karaktäriseras av, gör att såväl 
Försvarsmakten som enskilda soldater har en viktig och komplicerad uppgift i relation 
till de anhöriga. Utan att egentligen öppna upp eller lämna ut det mest intressanta i 
organisationen och i det militära arbetet, bjuda in till det militära livets essens, ska sol-
datens anhöriga involveras och lockas till att medverka, ta på sig ökat ansvar och mer 
arbete på hemmaplan, och störst av allt, avstå från och låna ut en kär familjemedlem, 
i genomförande av internationella militära insats, 

Också allmänheten, svenska folket, behöver kännedom om soldatyrket och det mili-
tära livet, särskilt sedan den allmänna värnplikten lagts på is och även om den nu hål-
ler på att tinas upp igen, är få idag i Sverige kunniga och informerade om det militära 
systemet. Detta gör också anhöriga, undantag de som vuxit upp eller på annat sätt levt 
nära eller i den militära kulturen, dåligt förberedda och utsatta i vad de kan komma 
möta. Familjernas nätverk kan börja både undra och ifrågasätta såväl soldatens steg, 
som att de anhöriga ”tillåter” soldaten, att åka iväg. Hemmavarande anhöriga hamnar 
i att förklara, försvara och svara på frågor om Sveriges deltagande i internationella in-

Villkor Krav på soldaten Konsekvenser på 
hemmaplan

Responser 
anhöriga 

Hemligt  Får inte talas om, 
bedömningar,
bevakning

Uteslutning
Dubbelbudskap/
Halvsanningar
Förtroenden

Osäkerhet
Förvirring
Nyfikenhet
Dubbelbudskap/
halvsanningar
Ansvarstagande

Komplicerat, 
tidskrävande 
och 
ansträngande

fokus, 
och 

Övningar,
träning,
spänning
koncentration

Frånvaro 
Återhämtning
Rehabilitering
Gemensamma 
aktiviteter

Saknad Längtan
Väntan/Förväntan
Avund
Solidaritet
Intresse
Egen tid

Farligt Säkerhet 
Skydd 

Rationalisering
Bagatellisering
Säkerhetstänk 
Skyddsåtgärder

Rädsla, oro 
Aningslöshet
Vaksamhet
Medvetenhet

Tabell 7:1 De militära villkoren, konsekvenser för och responser hos anhöriga
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satser. Här spelar Försvarsmaktens anhörigträffar stor roll och första träffen behöver 
komma i tidigt skede, före eller tidigt under förmissioner. De stora anhörigträffarna 
fungerar informerande och mobiliserande soldaternas anhöriga, men kan ingalunda 
ersätta den direkta kontakt anhöriga behöver ha med den egna soldaten och familjen 
med varandra under hela insatstiden. Snarare kan anhörigträffar, och t.ex. anhörig-
bloggar eller Försvarsmaktens bloggar, väcka än fler frågor till soldaterna, t.ex.:” – De 
sa detta, vad betyder det?”

Information om och berättelser om händelseutvecklingen hemma och, i den utsträck-
ning det går och är tillåtet, fyller de anhörigas telefonsamtal med sin soldat. Några, inte 
så många som soldaterna hade hoppats på och som anhöriga i sina planer tänkt sig, 
skickar brev och/eller paket till soldaten. Ännu färre försändelser går i andra riktningen 
till Sverige men soldaterna tar hem presenter och förbereder fotopresentationer till 
dem därhemma plus att via internet kan blommor och andra överraskningar bestäl-
las hem till de anhöriga.  Sociala medier, e-post och Facebook används flitigt men inte 
alltid med eftertanke och varsamhet. Berättelser växer fram och kommer i omlopp 
på gott och ont. Med det som hörs, läses och berättas som byggstenar samskapas 
nya verkligheter som såväl soldaterna som deras anhöriga reagerat på. Anhörigas re-
sponser kommer att utvecklas olika över tid. Den s.k. känslomässiga insatscyklen, the 
emotional cycle of deployment (Logan, 1987, Pincus et al., 2001) är för svenska familjer 
snarare en känslospiral eller berg-och dalbana av känslor, från när första beskedet kom 
om beslutet att delta i insats, under förberedelserna inför missionen, vid avfärden, 
tiden därefter, perioderna av leave (före, under och efter leave), inför och i samband 
med hemkomsten samt efteråt och senare. Mer om detta i Rapport III.  

I ovannämnda känslospiral och i de processer som sätts igång, blir de samtal och den 
kommunikation som familjemedlemmarna har med varandra, överbryggande avstånd 
– bärande och utvecklande den känslomässiga intimitet som behöver hållas levande 
inom familjer. Att lyssna på varandra, höra varandras röster, känna varandras psykolo-
giska närhet, ge varandra uppmärksamhet och bekräftelse, svara på varandras frågor, 
reaktioner och responser i vänliga samtal förstärker och håller känslomässigt relatio-
ner levande såväl för vuxna som barn. Egentligen behöver inte sådant samspel fyllas 
av information om det ena eller det andra. Här blir ”att ha något att säga varandra” att 
finnas för varandra samtidigt och tillsammans i kontakt med varandra överbryggande 
geografiska avstånd genom psykologisk, känslomässig närhet.

Sådana mer ”tysta” samtal kan vara vad barn önskar när de säger att de inte vill prata i 
telefon. Eller så vill de inte just då när föräldern ringer, de har annat för sig, De kanske 
hellre vill höra förälderns röst eller se föräldern på annat sätt. Indirekt kontakt kan ge 
känsla av närhet. T.ex. att titta och lyssna på förinspelade videos eller röstmeddelan-
den, se foton och läsa böcker, dagböcker, e-post, Facebook eller brev, bära med sig 
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var sin likadan maskot (en hos soldaten, en hos barnet) eller utveckla gemensamma 
rutiner och genomföra aktiviteter som påminner om den frånvarande föräldern/famil-
jemedlemmen. Mycket kan förberedas också för att det ska finnas en öppenhet för det 
oplanerade och att möta de oväntade under missionen.  Utrymme för den spontanitet 
och anpassning som kan behövas för att känslomässigt möta varandra med psykolo-
gisk närhet också med fysiskt/geografiskt avstånd. Att kunna se varandra genom video 
som t.ex. Skype erbjuder, underlättar att skapa närhet, säger de som haft möjligheten 
under mission. Den direkta känslan som upplevs genom att kunna se att nu är den 
andre ute på FaceBook, ger mersmak liksom att kunna som anhörig kunna sända ett 
SMS till soldaten, som en del gjort, och soldaten svarar direkt eller ringer senare när 
tillvaron medger så.  Många, för att inte säga, alla hemmavarande anhöriga, finner det 
hindrande att de som anhöriga inte själva kan ta kontakt med soldaten. De förstår var-
för, men känner sig mer utestängda och utanför än de egentligen skulle behöva känna 
sig om de känt att de hade en väg in och till soldaten. Som en anhörig sa: – ”Egentligen 
är de bara ett samtal bort”. Men när och om det samtalet kommer, bestämmer den 
militära insatsens villkor. När väl soldaten ringer, fortfarande det vanligaste sättet att 
kommunicera med varandra, så är det ett efterlängtat och viktigt samtal för de invol-
verade.  

Fungerande kommunikation teknologiskt  och 
mellanmänskligt
I denna studie föreslås, se nedan, att tillgång till fungerande kommunikation, både 
teknologiskt och mellanmänskligt, kan ha avgörande betydelse för utvecklingen i sol-
daternas familjesystem och av familjemedlemmarnas välmående och kapacitet i sam-
band med internationell militär insats.  Sociala medier kan bli och vara viktig resurs för 
att förbättra och förenkla kommunikationen mellan föräldrar och barn när förälder är 
på mission. Sociala medier kan i sig var ett sätt att hantera stressen och hålla kontakt 
när en förälder, eller annan familjemedlem, har fysisk eller psykisk funktionsnedsätt-
ning och kan behöva vårdas på annan plats än hemmet under perioder (McGuire och 
Steele, 2016).  Sociala media kan också underlätta att hålla kontakt med andra i lik-
nande situation t.ex. på Facebook, för att känna jag är inte ensam (Rea et al., 2015). 
Särskilt för barn kan det vara viktigt att kunna hålla kontakt genom teknik som medger 
att barn – vuxen ser varandra som på Skype (McGuire och Steele, 2016). Detta kan 
underlätta också de vuxnas interaktion och bli till stöd i att i kommunikationen hålla 
relationer levande. 

Den nya teknologin är olika väl utbyggd och t.ex. mobilsamtal är beroende av om det 
finns lokala förutsättning i länderna där den internationella militära insatsen genom-
förs. Det fanns det i Afghanistan men inte i Mali. Här ligger ett stort ansvar på det 
militära systemet att underlätta kommunikationen såväl tekniskt som praktiskt mel-
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lan soldaten i insatsområdet och hemmen i Sverige.  Befäl har här en viktig uppgift att 
uppmärksamma soldaterna på vikten av dialog med de sina och fråga efter hur kon-
takten fungerar och hur de mår och det fungerar därhemma. Det kan behöva erbjudas 
utbildning och träning i fungerande förhållningssätt, metoder och tekniker i konsten 
att samtala och skapa relationellt utrymme på distans, gärna tillsammans med utvalda 
anhöriga. När det fungerar som bäst, utvecklas dialogiskt samspel som av sig själv, 
men över tid kan samspelet behöva omsorg från de involverades sida, också mellan de 
hemmavarande anhöriga. Kommunikation och interaktion inom familjerna förväntas 
fungera och hållas vid liv också i de mest utsatta situationer. Detta kräver tekniska och 
praktiska förutsättningar i tid och rum, men också kunnighet i att lyssna, vara lyhörd 
och medvetenhet i att valet av typ av media kan påverka och underlätta samtidigt som 
det i sig kan bli ett budskap av omtanke.

Slutsats och förslag: Soldaternas tillgång till fungerande kommunikation, 
både teknologiskt och mellanmänskligt, har avgörande betydelse för ut-
vecklingen i familjen och familjemedlemmarnas välmående och kapaci-
tet. Soldatens rätt till integritetsskyddade regelbunden kommunikation 
behöver därför säkras liksom att utbildning och träning i dialogiska sam-
tal ingår i förberedelserna inför deltagande i insats för soldaten och för 
intresserade familjemedlemmar.
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ORDLISTA/FÖRKORTNINGAR

DPAR Dialogical Participatory Action Research
FN Förenta Nationerna
FS Fortsättningsförband
LDR  Long-Distance Relationship
OMLT Operational Mentoring and Liasion Team (Operativa mentor- och samver 
 kansteam)
OMS  Omställningsstyrkan
PREP Prevention and Relationship Enhancement Program
PTSD Posttraumatic Stress Disorder
R & R  Rest and recuperation 
SMKR Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund
SMS Short Message Service
SVF  Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
SSF Svenska Soldathemsförbundet
UD Utrikesdepartementet
UNCR United Nations Convention on the Rights of the Child.
UNICEF United Nations Children’s Fund
USB Universal Serial Bus
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