


Förord ................................................................................................................................................................................................................04

FÖRE INTERNATIONELL MILITÄR INSATS ...................................................................................................................07

Varför är en internationell militär insats meningsfull? ......................................................................................................................07

Varför vill vissa personer åka på insats?  ...............................................................................................................................................07

Besök informationsträffar...........................................................................................................................................................................07

Tiden före insatsen .......................................................................................................................................................................................07

TILL ER SOM LEVER I EN RELATION ............................................................................................................................08

Beslutet ............................................................................................................................................................................................................08

Förväntningar och farhågor .......................................................................................................................................................................08

Dialog ................................................................................................................................................................................................................09

Nätverk och stöd ...........................................................................................................................................................................................09

Ambitionsnivå.................................................................................................................................................................................................09

Utlandstillägg.................................................................................................................................................................................................. 10

TILL ER SOM HAR BARN ...............................................................................................................................................12

Reaktioner före insatsen ............................................................................................................................................................................. 12

Några tankar och idéer ................................................................................................................................................................................ 13

Hur man håller ihop en annorlunda vardag .......................................................................................................................................... 14

Avskedet ........................................................................................................................................................................................................... 14

Checklista inför avresa..................................................................................................................................................16

Information ...................................................................................................................................................................................................... 16

Försäkringar .................................................................................................................................................................................................... 16

Ekonomi ............................................................................................................................................................................................................ 16

Vardagen .......................................................................................................................................................................................................... 17

Relation ............................................................................................................................................................................................................ 17

Nätverk .............................................................................................................................................................................................................. 17

Avresan ............................................................................................................................................................................................................. 17

UNDER INTERNATIONELL MILITÄR INSATS.................................................................................................................18

Hur ser livet ut under internationell tjänstgöring? .............................................................................................................................. 18

Tränade för uppgiften .................................................................................................................................................................................. 18

Tid för återhämtning .................................................................................................................................................................................... 18

Hur håller man kontakten? ......................................................................................................................................................................... 18

Telefon .............................................................................................................................................................................................................. 18

Internet ............................................................................................................................................................................................................. 19

Att tänka på ..................................................................................................................................................................................................... 19

Postservice ...................................................................................................................................................................................................... 19

Reaktioner under frånvaron ....................................................................................................................................................................... 19

Råd från tidigare anhöriga..........................................................................................................................................................................20

Kommunikation på distans .........................................................................................................................................................................20

Vad händer om det värsta inträffar under internationell tjänstgöring? .......................................................................................21

Närmast anhörig blir personligt kontaktad ...........................................................................................................................................21

Att förbereda sig på det värsta .................................................................................................................................................................21

Vad händer om det värsta inträffar här hemma? ................................................................................................................................21

Kontakta vakthavande befäl .......................................................................................................................................................................21

Försvarsmakten måste få veta ..................................................................................................................................................................22

Försvarsmaktens stöd .................................................................................................................................................................................22

Träffa andra i samma situation .................................................................................................................................................................22

Råd och allmän information.......................................................................................................................................................................25

Akut hjälp .........................................................................................................................................................................................................25

TILL ER SOM LEVER I EN RELATION ............................................................................................................................26

Leave – mitt i insatsen kommer de hem. Och åker igen ..................................................................................................................26

Råd och tips från andra anhöriga om vad man ska tänka på inför en kommande leave .......................................................27

TILL ER SOM HAR BARN ...............................................................................................................................................28

Reaktioner som kan uppstå under insatstiden ....................................................................................................................................28

Att hålla kontakten ........................................................................................................................................................................................28

Leave – ett efterlängtat besök .................................................................................................................................................................29

Var medveten om ditt barns tillgång till olika former av media......................................................................................................29

Hjälp barnet att bedöma och analysera informationen ....................................................................................................................30

Begränsa barnets intag av information från media ...........................................................................................................................30

Varningsklockor .............................................................................................................................................................................................31

Om det värsta händer – barn och sorg..................................................................................................................................................32

EFTER INTERNATIONELL MILITÄR INSATS .................................................................................................................36

Hemkomsten...................................................................................................................................................................................................36

Om man får besvär efter insatsen, hur visar det sig då? ..................................................................................................................36

Allmänt om stress .........................................................................................................................................................................................37

Kumulativ stress ............................................................................................................................................................................................37

Stressreaktion ................................................................................................................................................................................................37

Post-traumatiskt stressyndrom ................................................................................................................................................................37

Hur kan anställda få stöd efter tjänstgöring .........................................................................................................................................37

Fokus på preventivt arbete .........................................................................................................................................................................37

Uppföljning efter hemkomst ......................................................................................................................................................................37

TILL ER SOM LEVER I EN RELATION ............................................................................................................................38

Alla bitarna på plats igen ............................................................................................................................................................................38

Att vänja sig tillsammans ...........................................................................................................................................................................39

Avsatt tid för varandra .................................................................................................................................................................................39

En ny vardag ...................................................................................................................................................................................................39

TILL ER SOM HAR BARN ...............................................................................................................................................40

När det är dags för hemkomsten .............................................................................................................................................................40

AVSLUTNING  .................................................................................................................................................................43

Kontaktuppgifter ............................................................................................................................................................................................44



FÖRORD
Tack för dina insatser på hemmaplan!
Att resa till jobbet kan för våra medarbetare innebära en resa på 400 mil. Och hem-
komst ett halvår senare. Som arbetsgivare har Försvarsmakten ett naturligt intresse  
av att de anhörigas vardag fortsätter att fungera. Vår erfarenhet är att en medarbetare  
i internationell tjänstgöring trivs och presterar bättre när livet och relationen med de 
där hemma fungerar som det var tänkt.

Praxis med internationell tjänstgöring
Under mycket lång tid, nästan ända sedan FN bildades, har internationell verksamhet 
varit en del av Försvarsmaktens sätt att lösa sina uppgifter på. Försvarsmakten är idag 
mer än någonsin en internationellt inriktad organisation. Inom Försvarsmakten råder 
internationell arbetsskyldighet. En internationell tjänstgöring får därför aldrig komma 
som en överraskning. Inte för någon, vare sig för våra medarbetare eller för dig som 
anhörig.

Att involvera anhöriga
Att jobba utomlands är ett beslut som berör familjen. Ett sådant beslut är klokt att ta 
i samråd med de personer medarbetaren delar vardag och fritid med. Ett stort ansvar 
ligger därför hos medarbetaren själv. Han eller hon bör noggrant ha pratat igenom och 
planerat sin internationella tjänstgöring med bland annat dig som just nu läser denna 
anhörigbroschyr.

Vem räknas som anhörig?
En anhörig till en anställd i internationell tjänst kan i princip vara vem som helst. Det är 
en person som har en relation, genom släkt och/eller vänskap, med någon som ingår i 
Försvarsmaktens internationella insatsförband eller gör någon annan form av tjänst-
göring utomlands inom Försvarsmakten.

Vad innebär ‘’närmast anhörig?’’
Varje anställd inom Försvarsmakten ska skriftligt definiera vem som är närmast anhörig 
(upp till två personer kan definieras). Försvarsmakten lägger ingen värdering i vem som 
den anställde väljer som närmast anhörig, utan informerar den anställde om följande:

Vikten av att ha valt närmast anhörig, det vill säga vem som först ska bli informerad av 
Försvarsmakten om händelser som rör den anställde.

Korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Anmäl ändringar på enklaste sätt via per-
sonalfunktionen vid den anställdes enhet. Att den som är utvald som närmast anhörig 
är informerad om detta och vet vad det innebär. Det finns som alla vet många olika  
typer av familjekonstellationer. Därför är det extra viktigt att tänka på vem man utser 
som närmast anhörig. Det kan också hända att familjeförhållanden ändras under  
insatstiden och medarbetaren bör då ändra närmast anhörig.

Utvecklad anhörigkommunikation
Vi vet att vårt jobb inte bara påverkar vår egen personal, utan även anhöriga. Försvars-
makten vill därför bidra till att den internationella tjänstgöringen blir så bra som möjligt 
för alla parter. På varje ansvarig organisationsenhet finns en anhörigsamordnare, vilken 
du kontaktar vid frågor som rör dig som anhörig. Anhörigsamordnaren har i uppgift 
att besvara dina frågor och ge stöd vid behov. De kan även hänvisa dig vidare till rätt 
instanser i svenska samhället. Data- och telefonmöjligheterna i våra insatsområden 
fungerar i regel bra. Men det som redan är bra kan bli ännu bättre!

Hitta svaren här
Broschyren du håller i din hand är också ett steg mot förbättrad information och guid-
ning för dig som närstående. Vid fortsatt läsning finner du många av en anhörigs frågor 
som dyker upp FÖRE, UNDER och EFTER en internationell militär insats. Du kan alltid 
söka mer information på www.forsvarsmakten.se/anhorig.

Innan du fortsätter din läsning vill Försvarsmakten rikta ett tack till dig. Dels för att du 
har förståelse för den internationella tjänstgöringskultur som präglar Försvarsmakten, 
dels för de extra insatser som du eventuellt måste göra som anhörig på hemmaplan.
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FÖRE INTERNATIONELL 
MILITÄR INSATS
Varför är en internationell militär insats meningsfull?
För de allra flesta är en internationell tjänstgöring ett valt åtagande som motiveras av 
en intressant tjänst, utveckling, utmaning, karriär, omväxling, humanistiska motiv eller 
någonting helt annat. Många vill göra en insats för freden och stabiliteten i världen och 
samtidigt hjälpa länder med rättigheter som vi tagit för givna i Sverige ända sedan den 
allmänna rösträtten.

Varför vill vissa personer åka på insats?
I och med Försvarsmaktens förändrade personalförsörjningssystem med att alla an-
ställda har internationell tjänstgöringsplikt, är det fler idag än tidigare som deltar i våra 
insatser.  

För de allra flesta är det dock ett frivilligt åtagande som motiveras av spänning,  
utmaning, pengar, karriär, omväxling, humanistiska motiv eller någonting helt annat. 
Oavsett vad som motiverar dig som anställd att genomföra tjänstgöringen så är det 
viktigt att dina anhöriga förstår dina skäl och att du står för dem. Ofta är det den som 
är kvar hemma som förväntas kunna svara på frågan och ibland till och med försvara 
partnerns beslut om att genomföra tjänstgöringen. 

Besök informationsträffar
För att förbereda dig som anhörig anordnar Försvarsmakten informationsträffar för 
anhöriga på ett antal platser runt om i Sverige. Syftet med informationsträffen är att 
informera dig som anhörig om bland annat våra insatsområden, vad som sker där och 
hur internationell tjänstgöring fungerar. Du får ett tillfälle att få svar på de frågor du 
funderar över och även träffa andra som befinner sig i samma situation. Vi berättar  
om hur tjänstgöringen kan påverka både den anställde och de hemmavarande, hur 
Försvarsmakten agerar om någon skadas eller förolyckas under tjänstgöringen och 
vilket stöd du som anhörig kan få. Tid och plats för träffarna planeras för att passa  
våra större internationella militära insatser och information om tid och plats finner  
du via www.forsvarsmakten.se/anhorig.

Tiden före insatsen
Innan avfärd är det mycket som sker – ofta utbildning borta från hemmet, ny infor- 
mation att förhålla sig till och praktiska saker som behöver förberedas. Det finns  
undersökningar som visar att tiden före avresan kan vara krävande. Information och 
kommunikation är viktig, ta reda på fakta och förbered även familjen inför vad som 
komma skall. Skapa ett socialt nätverk som kan vara till hjälp och stöd under insatstiden.
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saker enklare sätt om något bör förändras. Den hemmavarande kanske behöver minska 
sin arbetstid eller kanske möjliggör en förbättrad ekonomi köp av hjälp med städning, 
barnpassning eller det som just er familj har behov av. För att kunna ge allt det så får 
man inte glömma bort sig själv. Det är en ökad belastning på dig som är kvar hemma 
och är ensam med planeringen och allt ansvar för familjen. Fundera över vad just du 
behöver för kraftkälla och planera det så att det finns något för dig redan från första 
dagen. Många berättar också om att det finns positiva sidor av insatsen även för dem 
som är kvar hemma. Vissa kan uppleva sig bli mer självständig och överraskad över att 
klara av mer än man tidigare trott.

Utlandstillägg
Utlandstillägget är ett ekonomiskt tillägg som är avsett för att kompenserar för 
merkostnader som den anställde har för att hen inte är hemma. Ett krav för att erhålla 
tillägget är därför att den anställde är utomlands mer än 30 dagar. Tillägget är 3 000  
kronor per månad och skattepliktigt. Om den anställde har barn under 18 år (eller under 
20 år om de fortfarande studerar på gymnasienivå), har hen rätt till ytterligare 4 000 
kronor per månad i individuellt utlandstillägg, så kallat “barntillägg”. Utlandstillägget blir 
då totalt 7 000 kronor per månad (år 2016). För att få tillägget vid delad vårdnad måste 
den  
anställde eller partner ha barnet minst 50 procent av tiden. 

Utlandstillägget är avsett för att underlätta på hemmaplan när den anställde är utomlands, 
exempelvis för matkasse, barnpassning, snöskottning, trädgårdsskötsel eller dylikt. 
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veckling under livet. Anknytning och tidigt samspel är kanske den enskilda faktorn som 
har störst betydelse för barns psykiska hälsa. Kvalitén på anknytningen påverkar hur 
trygga och nära relationer en person kan ha senare i livet. Denna kunskap bör finnas 
med om man som förälder överväger att vara frånvarande från barn i späd ålder. 

När barn är i treårsåldern har de fått en enhetlig syn på sig själv och kan behålla bilden 
av en frånvarande förälder inom sig under en längre tid. Barnet kan nu också kommuni-
cera tillräckligt bra för att förstå vad föräldrarna gör eller tänker göra. 

Genom goda förberedelser kan man som föräldrar ge barnet bra förutsättningar att 
hantera separationen och ge barnet resurser att möta de förändringar och svårigheter 
som det står inför 

Några tankar och idéer: 

• Barn har förmågan att snabbt märka när det är något på gång i familjen. Berätta 
för barnet vad som är på gång, så att han eller hon hinner förbereda sig. 

• Var ärlig och öppen. Berätta varför du ska åka och tänk på att många lite äldre 
barn ofta vill ha mer saklig information än att man åker för att hjälpa andra barn. 
Ett välgrundat och motiverat beslut som är taget av båda föräldrarna kommer att 
hjälpa både barnet och den hemmavarande föräldern när saknaden blir stor. 

• Undvik förskönande omskrivningar och benämn saker vid sitt rätta namn. 
Huvudregeln när det gäller barn är att ju äldre de är desto mer ska de veta, men 
det viktigaste är att bara berätta det som är sant och det barnet har förmåga att 
förstå. Ljug inte för att skydda barnet. Berätta i så fall hellre lite mindre, men det 
som sägs ska vara sant. 

• Svara sakligt och på en nivå som barnet kan hantera med hänsyn till sin ålder. 

• Undvik att barnet hamnar i en av barnet upplevd beslutsposition.

• Förbered barnet på att det kommer att vara annorlunda en period. Försök behålla 
rutiner i  
vardagen även om det förstås blir förändringar när den ena föräldern är borta en 
längre period. 

• Berätta för barnet om insatsområdet – hur det ser ut, hur många som bor där, 
hur flaggan ser ut och så vidare. Berätta också hur det svenska förbandet ser ut, 
vad du ska göra och hur det ser ut där du ska bo och leva. 

• Hjälp barnet med att förstå tiden som insatsen varar och när ni kommer att ses 
på ledigheter. 

TILL ER SOM HAR BARN
Reaktioner före insatsen 
Beroende på ålder har barn olika förmåga att förstå abstrakta resonemang, som till 
exempel frånvaro och tid. Det är först när avresan blir konkret som många barn förstår 
vad som ska hända. Barns reaktioner är kopplade till vad de förstår, uppfattar och  
upplever och som förälder kan man uppleva att reaktionen kommer sent, men reaktion-
erna kommer först när barnet har något att reagera på. Nedan följer några känslor  
som kan förekomma hos barn under tiden före insatsen och i samband med avresan: 

• Oro inför den kommande separationen.

• Känslor av ensamhet, ledsenhet över att bli lämnad och övergivenhet.

• Förvirring om barnet inte riktigt har förstått vad som ska hända.

• Skuld för att föräldern väljer att åka, men även för att ha gett sitt  medgivande till 

tjänstgöringen. 

• Intresserad och nyfiken på insatsområdet.

• Reaktioner på nyhetssändningar och rubriker i tidningar. 

• Ingen nämnvärd reaktion alls eftersom barnet inte förstår något så abstrakt som 

att den ena föräldern ska vara borta en längre tid. 

Även beteendet kan påverkas hos barn, till exempel genom att: 

• Barnet får mardrömmar eller svårt att sova.

• Barnet blir slutet eller utåtagerande.

• Barnet kan gå tillbaka i utvecklingen uppföra sig  barnsligare än sin ålder genom 

att till exempel börja prata babyspråk eller kissa på sig.

• Barnet får ett ökat behov av att vara nära sina föräldrar.

• Barnet kan uppföra sig ambivalent mot föräldern som ska åka – söka uppmärk-

samhet och  

samtidigt distansera sig. 

Småbarns anknytning till vuxna är en grund för deras fortsatta utveckling. Under sitt 
första halvår lär sig barnet att känna igen de viktigaste personerna i sin omgivning och 
under det andra halvåret kan barn visa att de har knutit an till sina vårdare. Barn kan 
knyta an till flera personer och denna anknytning har betydelse för barnets fortsatta ut-
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Se till att barnet känner samhörighet med den förälder som ska resa iväg. Skapa 
förutsättningar för lite ”ensamtid” med barnet och gör något tillsammans som är viktigt 
för just er. 

Gör en gemensam kalender med tidpunkter som är viktiga för just er – exempelvis 
födelsedagar, skolresa, leave, roliga aktiviteter. 

Ibland kan det vara svårt för barnet att sätta ord på sina egna känslor. Då kan det vara 
lättare att prata via en maskot. Det är maskoten som är orolig, inte barnet och det är en 
annan maskot som frågar, inte mamma eller pappa. Det finns familjer som har skaffat 
en hel ”nallefamilj” som har pratat med varandra och därmed använt leken och fantasin 
som bro till känslorna. 

Bestäm tillsammans vilket avsked som passar just er familj bäst för trots alla tips och 
goda råd är det ni som är experter på era egna barn. Se till att barnet förstår att det är 
ett avsked inför en lång separation. Några förslag: 

Skjutsa den som ska åka till tåget, flyget eller inställelseplatsen. 

Familjen är kvar hemma och vinkar av den som åker. 

Den som åker lämnar barnen på förskola eller skola innan avresan. 

Familjen tar avsked, men att de som blir kvar hemma åker bort eller gör något roligt  
så att det inte direkt blir en vardag med ett tomrum.

• Planera hur ni ska kommunicera med varandra under tiden. Kanske en egen 
e-postadress till barnet, skriva brev, ringa eller blogga. Var realistisk i hur mycket 
ni kommer att kunna ha kontakt och skapa inte för höga förväntningar. 

• Besök barnets skola eller förskola och berätta för de andra barnen och person-
alen om insatsen. Låt gärna läraren och andra vuxna i barnets omgivning ta del 
av den här informationen så att barnet möts av förståelse. Tyvärr kan det hända 
att barn möts av frågor och påståenden eller får stå till svars för saker som barn 
inte ska behöva göra. 

Hur man håller ihop en annorlunda vardag 
Det är tryggt för barnet att den eller de vuxna som finns omkring och har ansvaret,  
mår bra och uppfattas ha kontroll över sin situation. Att som hemmavarande förälder  
ta emot stöd av andra hjälper även barnet som gynnas av att mamma eller pappa har 
mer tid och kraft. 

Försök behålla rutiner och regler även när den ena föräldern är frånvarande. 

Kanske finns det också rutiner och vanor som man ibland får syna lite extra när  
arbetsbelastningen ökar. Man behöver inte göra allt på samma sätt som tidigare.  
Kanske kan ni hitta nya sätt att få vardagen att fungera, med allt från hushållet till 
fotbollsträningar. 

Fundera över hur de nya arbetsuppgifter som uppstår till följd av att en i familjen är 
borta ska lösas. Ett litet ökat ansvar kan hjälpa barnet att hantera den nya situationen, 
om det sker utifrån barnets förutsättningar. Barnet får inte förväntas axla den från-
varande förälderns roll. 

Se över vilka personer som kan avlasta och var tydlig med vad ni behöver för stöd – 
hämtning en dag i veckan, ansvar för fotbollsträningen eller barnvakt vid behov. 

Du som är hemmavarande förälder: glöm inte bort dig själv! Försök hitta tid att göra 
saker för din egen skull om det så rör sig om att träna, gå på bio eller umgås med andra 
vuxna. 

Att hitta andra sätt att lösa alla uppgifter på och att kanske minska lite på omfattnin-
gen är inte samma sak som att ta bort förutsättningarna för trygghet och stabilitet för 
barnet.

Avskedet
Engagera barnet i förberedelserna inför avresan till exempel genom att tillsammans 
med barnet välja foton och minnessaker. 

Gör saker tillsammans och ge barnet tid och uppmärksamhet. 
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CHECKLISTA INFÖR 
AVRESA
Nedan följer en checklista som är baserad på andra anhörigas erfarenheter. Avsätt tid 
tillsammans för att prata igenom saker i god tid före avresan. Checklistan är i första 
hand skriven för en familj, men delar av den kan vara till nytta oavsett hur er anhörig-
situation ser ut. De allra flesta tycker att en ”att–göra–lista” fungerar bra, men ett råd 
är att börja i god tid och prioritera. Vad behöver göras, framför allt för att underlätta 
för den av er som är kvar hemma, och vad kan vänta tills insatsen är över? Försök att 
undvika att hamna i den situationen att det är listan som styr den lilla tid som ni har 
tillsammans innan avresan och under ledigheter.

Information

• Anmäl dig till ett av Försvarsmaktens förberedande informationsträffar för 
anhöriga.

• Svenska Soldathemsförbundet erbjuder familjer och anhöriga PREP-kurser,  
information, kontakt, stöd och rådgivning inom ett flertal områden. Ta reda  
på om det finns något som passar er.

• Invidzonen erbjuder stöd och kontakt med andra anhöriga som befinner sig  

i samma situation. Ta reda på om det finns något som passar dig.

Försäkringar

• Gå igenom familjens försäkringsskydd och den försvarsanställdes  
försäkringsskydd.

• Kontrollera om ev. privata försäkringar gäller i aktuellt insatsområde.  
Be att få svaret från försäkringsbolaget skriftligt.

• Komplettera försäkringsskyddet vid behov.

Ekonomi

• Gå igenom familjens ekonomi och säkerställ att båda kan hantera och nå löpande 
utgifter så som räkningar och kontonummer. Kontrollera att ni har alla fullmakter 
som behövs för att hantera konton gemensamt.

• Läs igenom avtalet som styr ersättningen under tjänstgöringen.

Vardagen

• Tänk tillsammans igenom hur vardagen ska fungera med arbete, hämtning och 
lämning av barn till förskola/ skola och fritidsaktiviteter med mera.

• Informera personalen på förskola och skola om förändringen och påminn  
personalen om att inte ta upp negativ nyhetsrapportering från insatsområdet 
med barnet.

• Anhöriga bör informera sin arbetsgivare och kollegor i Sverige så de är medvetna 
om den nya situationen.

• Kom överens om hur just er kommunikation ska fungera. Diskutera när det 
passar bäst att prata i telefon för båda parter och hur ofta ni har möjlighet till det. 
I de flesta insatsområden finns det goda möjligheter att både ringa och skicka 
e-post, men ibland så fungerar det inte och oftast beror det på tekniska problem.

• Tänk igenom vilka tider som passar med hänsyn till tidsskillnaden mellan Sverige 
och flera av våra insatsområden.

Relation

• De allra flesta par har något stort eller litet problem eller ”inte riktigt färdig- 
diskuterat ämne” i sin relation. Skjut inte upp det till efter avresan utan red ut  
det som behövs när båda är hemma.

• Anmäl er till en PREP-kurs via Svenska Soldathemsförbundet.

Nätverk

• Mobilisera det egna nätverket runt dig i form av familj, vänner och andra 
närstående. När man väl behöver hjälpen eller stödet finns inte alltid kraften  
kvar att ta tag i det.

• Etablera kontakt med andra anhöriga till anställda vid förbandet och hitta en 
form som passar er för att hålla kontakten. 

• Sök kontakter via Invidzonen.

• Besök eller ring närmaste Soldathem.

Avresan

• Planera avresan tillsammans i god tid, speciellt om det finns barn i familjen. 
Oftast ska den anställde inställa sig vid något förband ungefär ett dygn innan 
flyget går.

• Avsätt tid till ett avsked. Det är inte lätt med avsked och att ta farväl, men  
däremot väldigt viktigt för både dig och den som ska tjänstgöra utomlands.  
Att ta farväl till ditt barn, din partner eller vän ska få ta den tid det behöver.

• Tänk igenom hur avskedet ska gå till, speciellt om det finns barn som ska till 
skola och förskola.
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UNDER INTERNATIONELL 
MILITÄR INSATS
Hur ser livet ut under internationell militär insats?
Svenska förband deltar i fredsfrämjande insatser på olika platser i världen efter beslut 
av Sveriges regering. Sverige har en aktiv roll i FN, EU, OSSE (Organisationen för Säkerhet 
och Samarbetet i Europa) samt PFF (Natos partnerskap för fred) och runt tvåtusen 
medarbetare genomför varje år internationell militär insats.

Tränade för uppgiften
Vid de svenska internationella förbanden ingår både soldater och civila medarbetare. 
En arbetsdag utomlands kan ibland påminna om medarbetarens arbetsdag i Sverige. 
Skillnaden är att läget ofta är skarpt med vakthållning och patrullering dygnet runt, 
något som soldater och befäl har utbildats och tränats för under lång tid.

Tid för återhämtning
Efter ett arbetspass har den anställde i princip samma möjligheter till träning, hygien, 
goda matvanor, samvaro och vila som en medarbetare har i Sverige. Naturligtvis skiljer 
sig arbetsförhållandena en hel del beroende på om insatsen sker till sjöss eller i en  
region med svåra förhållanden. Det är helt enkelt olika beroende på vad den anställde 
har för uppgifter och var man arbetar. Be din partner eller vän som genomför interna-
tionell tjänstgöring att beskriva sin arbetsdag för dig.

Hur håller man kontakten?
Det är en självklarhet att du som anhörig ska ha möjlighet till att kontakta den som 
tjänstgör utomlands, och naturligtvis tvärtom. Det är en möjlighet att hålla varandra  
uppdaterade om vad som sker i vardagen eller bara en chans att få höra varandras 
röster igen. Därför tycker vi att det ska vara enkelt att hålla kontakten, via telefon,  
post och internet. Dock kan möjligheterna för kommunikation skilja sig beroende på  
om den tjänstgörande åker med ett stort förband eller som enskild.

Telefon
I våra insatsområden så finns det så kallade Welfare-telefoner som är till för att alla  
ska kunna ringa hem. Från dessa telefoner får de anställda ringa hem så ofta och 
mycket som de önskar och har behov av. Vissa typer av tjänstgöring kan dock begränsa 
möjligheten att ringa.

Internet
I insatsområden finns det tillgång till datorer med internet, som de anställda kan 
använda i samma omfattning som Welfare-telefonerna. Det kan vara viktigt att tänka 
på att det man skriver till varandra i e-post, på Facebook, på egna bloggar eller andra 
sociala medier inte får handla om kommande militär verksamhet, svagheter vid förban-
det, fullständiga namn på personer och annat som kan påverka säkerheten för de som 
tjänstgör eller de anhöriga hemma i Sverige.

Att tänka på:

• Den anställde i internationell tjänstgöring får inte nämna någon som helst  
sekretessbelagt information för någon.

• En anställd får aldrig publicera uppgifter som kan påverka pågående eller  
kommande operationer. Exempelvis information om tider, platser, beväpning  
och skydd eller om begränsningar i Försvarsmaktens förmåga.

• En anställd får aldrig avslöja tidpunkter och omfattning av rotation eller  
förflyttningar av förband.

• En anställd ska undvika att lägga ut kontaktinformation eller andra uppgifter  
som kan dentifiera medarbetare eller anhöriga.

Om du som anhörig blir utsatt för hot kopplat till din anhörigs tjänstgöring i  
Försvarsmakten ska du kontakta Försvarsmakten omedelbart!

Postservice
Du som anhörig har alltid möjlighet att skicka post. Våra rotationsförband har regelbun-
den postförbindelse med Sverige. I krigszoner kan postgången dock bli oregelbunden.

Reaktioner under frånvaron
De känslor som kan uppstå i samband med avresan kommer troligtvis att finnas kvar i 
några veckor och för att därefter klinga av något. Alla är vi olika och reagerar därmed 
olika, men så gott som alla upplever en ökad belastning initialt och många blir lite 
känsligare än vanligt. Det kan bli närmare till gråt och irritation, och man kan ha lite 
svårare för att vara förstående och stödjande av andra. Våra resurser är ändliga och 
räcker inte alltid till på samma sätt som i vanliga fall när båda är hemma.

Det kan hända att du som anhörig inte riktigt känner igen dig i dina egna reaktioner och 
du kan påverkas på olika sätt. Oftast går reaktionerna över efter en tid, om inte annat när 
den utsända kommit hem.

Om reaktionerna är så kraftiga att det påverkar ditt arbete, din förmåga att hantera din 
vardag eller inte klingar av efter en tid, bör du söka professionell hjälp. 
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Ett sätt att hantera oro är att du håller dig informerad om situationen i insatsområdet 
och håller dig uppdaterad, i den mån det går, om var din respektive tjänstgör för tillfäl-
let. I de insatsområden Försvarsmakten verkar inom är det ofta mycket stora avstånd 
och just din partner kanske befinner sig flera hundra mil från den plats som media 
rapporterar om. Om du som anhörig är orolig eller känner dig stressad finns det mer 
information på www.forsvarsmakten.se/anhorig.

Råd från tidigare anhöriga:

• Etablera kontakt med Invidzonen och/eller Svenska Soldathemsförbundet för 
information och kontakt med andra i samma situation.

• Träffa familj och vänner, börja en kurs eller skaffa en ny hobby. Planera saker  
du skall göra före avresan, annars är det lätt hänt att det inte blir av.

• Fokusera på det positiva i livet.

• Skriv av dig! Starta en blogg, skriv via Invidzonens forum eller i dagbok.

• Ta ett steg i taget, sätt upp delmål och räkna perioden till närmaste leave.

Kommunikation på distans
Fundera hur ni ska hålla kontakten under insatstiden. Många tycker att det är viktigt 
med rutiner för hur och när ni ska ha kontakt. Detta för att minska oron för dig som 
är hemma och för att samtalen ska passa med vardagen hemma, då det ibland kan 
vara stora tidsskillnader mellan hemmet och insatsområdet. Tänk på att ibland kan 
omständigheterna göra att det inte går att ringa. Det kan bero på att man är upptagen 
i tjänst, eller att kommunikationen inte fungerar på grund av tekniken. Oftast så finns 
det en naturlig förklaring, men om ni har som rutin att alltid ringa en viss dag så kan ett 
uteblivet samtal leda till onödig oro för dig som är hemma.

Många upplever att skriva brev är ett bra sätt att ha kontakt, även om det kan vara svårt 
att avsätta tid i vardagen för brevskrivande. Brev kan sparas och tas fram och läsas 
många gånger, även efter hemkomsten.

Vardagen i insatsområdet skiljer sig från vardagen här hemma och det kan vara svårt 
för den hemmavarande att bilda sig en uppfattning. Därför kan det vara bra att skicka 
hem bilder eller berätta om vardagliga saker som hur man bor, vad man äter, vad det är 
för väder, vad man har på sig och vilka man umgås med. Har man som hemmavarande 
fått följa med på den resan kan man lättare förstå och ta till sig berättelser från insat-
sen och därmed känna en större delaktighet.

Idag håller många par kontakt via e-post eller bloggar. Du som är kvar hemma kan lägga 
upp en blogg och skriva om din vardag så att den som befinner sig långt borta ändå kan 
följa med i vardagen hemma. Om du som är kvar hemma väljer att skriva om din vardag 
på nätet i någon form bör du reflektera över i vilken omfattning du vill lämna ut dig och 
din nuvarande situation. Informationen som du lägger ut kan när som helst bli offentlig 

på grund av felaktiga inställningar, attacker från hackers eller som ett resultat av att 
företag säljer eller delar med sig av uppgifter om användare. Information som lagts ut 
på internet kommer alltid att finnas kvar.

Vad händer om det värsta inträffar under internationell tjän-
stgöring?
Det finns tankar som man aldrig vill tänka, saker som aldrig får hända. Men ibland 
inträffar det otänkbara. Det finns alltid en risk att den som tjänstgör utomlands skadas 
lätt, allvarligt eller förolyckas under internationell tjänstgöring. Precis som på hemma-
plan förekommer även vanliga sjukdomar och åkommor som kan inträffa var som helst.

Närmast anhörig blir personligt kontaktad
Anhöriga till anställda som skadats allvarligt eller förolyckats erbjuds alltid stöd från 
Försvarsmakten. Vid dödsfall, olycka eller sjukdom kommer de som angivits som 
närmast anhörig till den anställde att kontaktas av Försvarsmakten. I händelse av 
att en anställd skadas så är det läkarna i insatsområdet och läkarna i Sverige som 
tillsammans fattar beslut om transport av den skadade ut ur insatsområdet, så kallad 
medicinsk repatriering. Vid dödsfall sker transporten av den avlidne åter till Sverige så 
snart som möjligt.

Att förbereda sig på det värsta
Avsätt tid före avresan för att prata om hur ni vill ha det om det värsta skulle hända 
och någon skadas allvarligt eller omkommer. Helt naturligt så blir fokus på riskerna vid 
internationell tjänstgöring, men även de som är kvar hemma kan skadas eller föroly-
ckas under insatstiden. Prata eller skriv ner tankar och önskemål. Prata även igenom 
ekonomi eller juridik om det är aktuellt.

Vad händer om det värsta inträffar här hemma?
Även om olycksrisken är mer påtaglig för den anställde som är på utlandstjänstgöring 
kan den i värsta fall inträffa även här hemma. Då kan det vara skönt att veta hur du som 
anhörig har möjlighet att ta kontakt med den anställde som befinner sig utomlands.  
Du hittar alla kontaktuppgifter längst bak i den här broschyren.

Kontakta vakthavande befäl
Om du akut behöver komma i kontakt med den utsände kan du kontakta Vakthavande 
Befäl (VB). VB svarar i telefon dygnet runt, och kommer att kontakta förbandet och se till 
att den utsände kontaktar dig så snart som möjligt. När en anhörig hemma omedelbart 
behöver komma i kontakt med den utsände är det, inte alltid, men ofta något allvarligt 
som har hänt hemma. Bud om att någon har skadats allvarligt eller dödsbud är mycket 
tunga besked att få, speciellt om man befinner sig långt från sin familj och inte kan dela 
bördan med någon.
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Försvarsmakten måste få veta
För att den utsände ska få så bra stöd som möjligt är det av vikt att den som ringer till 
VB talar om orsaken till att den utsände ska ringa hem. För att Försvarsmakten ska få 
fram rätt information till den utsände ber vi dig som anhörig att uppge:

• Vem som ska kontaktas (namn och insats).
• Vem du är och hur ni står i relation till varandra.
• Vart du kan nås, aktuellt telefonnummer.
• Vad som har hänt.

Du hittar alltid uppdaterade telefonnummer på www.forsvarsmakten.se/anhorig.

Försvarsmaktens stöd
Anhöriga är en viktig del av insatsen och det är många saker som man tillsammans 
måste tänka på och förbereda. Försvarsmakten arbetar aktivt för att anhöriga ska känna 
sig trygga när anställd personal är iväg på insats. För den som behöver stöd, finns det 
hjälp att få. 

Försvarsmaktens veteranenhet arbetar centralt med Försvarsmaktens anhörigarbete. 
De arbetar sammanhållande med anhörigfrågor inom Försvarsmakten. 

På ansvarigt förband för respektive insats finns en lokal anhörigsamordnare. Hos lokala 
anhörigsamordnare på organisationsenheterna/ förbanden kan du som anhörig få 
information om vilket stöd och aktiviteter som finns för dig som anhörig. Hit vänder  
du dig i första hand! Du når dem via Försvarsmaktens växel: 08-514 390 00 eller på 
www.forsvarsmakten.se/anhorig. 

Träffa andra i samma situation
Alla familjer är olika. Beroende på var i världen tjänstgöringen är, och typen av befat-
tning, så varierar graden av oro hos de hemmavarande, men graden av oro varierar 
även med hur man är som människa. Familjens livssituation påverkar också – finns det 
hemmavarande barn, hur gamla är barnen och hur har de reagerat på den förändring 
som skett i vardagen och hur ser den hemmavarandes sociala situation ut – listan kan 
göras lång.

Internationella studier visar att flertalet militära familjer upplever en väsentligt höjd 
stressnivå under en internationell tjänstgöringsperiod. För vissa familjer blir påverkan 
enorm, medan andra påverkas men inte mer än att det är hanterbart. Hemmavarande 
kan uppleva att tiden inte räcker till när man ska klara av allt själv, ansvara för barnens 
välmående, i kombination med oro och saknad. I den situationen kan andra partners, 
som befinner sig i en liknande situation, vara ett stöd.

Ibland är det lättare för anställda och dess anhöriga att kontakta någon utanför arbets-
givaren vid behov av stöd. Det kan vara skönt att tala med andra som befinner sig  
i samma situation. 

Försvarsmakten har överenskommelser med fyra externa samarbetsorganisationer 
vilka vi kan hänvisa veteraner och anhöriga till för stöd:

• Invidzonen.
• Svenska Soldathemsförbundet (SSHF), 
• Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF).
• Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). 

 
Du som anhörig kan få kontakt med andra i samma situation via Invidzonen eller Sven-
ska Soldat-hemsförbundet. 

Invidzonen och Svenska Soldathemsförbundet: riktar sig främst 
mot anhöriga 
Här kan du komma i kontakt med, och möta andra anhöriga. Verksamhet bedrivs på 
olika orter i Sverige och de anordnar aktiviteter i egen regi eller tillsammans med 
förbanden. Organisationerna verkar på olika sätt för såväl kamrat- som professionellt 
stöd till veteraner och deras anhöriga och ska ses som ett komplement till svenska 
samhällets resurser. 
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TILL ER SOM LEVER  
I EN RELATION
Leave – mitt i insatsen kommer de hem… Och åker igen
Leave är en mycket efterlängtad företeelse efter en lång tid ifrån varandra. Men leaven 
är också en hemkomst, en upp- och nedvänd vardag med inslag av fest och en avresa 

som ska inrymmas på någon eller några veckor. Dessutom ofta toppat med skyhöga 
förväntningar från alla inblandade. Familjen hemma ska vänja sig vid att vara som den 
brukar igen, men ändå inte riktigt. Den som är hemma på leave har också en del att 
vänja sig vid som ändrad dygnsrytm, nya rutiner och att hinna med allt som man själv 
och de där hemma vill. I den mån det går, är det bra om man planerar leaven tillsam-
mans så att det blir den balans mellan återhämtning, samvaro och praktiska göromål 
som just ni behöver och vill ha.

Beroende på hur man är som person, vilken befattning man har och hur läget är i insat-
sområdet kan det vara olika lätt eller svårt att koppla av tjänsten när man åker på leave. 
De allra flesta är ansvarstagande, ambitiösa, vill göra ett bra jobb och har en hög grad 
av engagemang. Det är mycket bra egenskaper, men kan påverka förmågan att släppa 
tankarna på tjänsten och ägna familjen all uppmärksamhet när man kommer hem på 
ledighet.

Råd och tips från andra anhöriga om vad man ska tänka på inför  
en kommande leave

• Tala igenom förväntningarna på ledigheten innan, kommunicera med varandra 
om hur ni vill ha det. Att lyssna på varandra är lika viktigt som att vara tydlig när 
man kommunicerar. Fråga hur det är i insatsområdet, visa respekt och förståelse 
för uppdraget, men berätta också vad som händer här hemma.

• Planera inte in för mycket och ta tid att vila och umgås tillsammans. Prioritera 
vilka som ni ska träffa och vilka som faktiskt kan nöja sig med ett samtal.

• Var beredd på att det kan kännas lite konstigt just i början. Om ni är ett par, så 
behövs det  
kanske några timmar för att ni ska ”hitta tillbaka” till varandra, så bli inte rädd om 
den där  
välkomstkramen eller välkomstpussen inte känns som den brukar.

• Ha lite vardag ihop också, gör inte bara sådant som ni inte brukar. Det kanske 
känns ganska skönt att köra lite tvätt tillsammans, fixa någon renovering på 
huset eller åka och handla  
tillsammans.

• Diskutera igenom om hur tiden ifrån varandra har varit och passa på att avsätta 
tid till om något behöver ”pratas igenom”, eller ändras. Passa på att prata om 
sådant som är jobbigt att prata om på telefon eller via e-post.  Nu finns det tid.

Planera avskedet i god tid även den här gången. För vissa blir avskedet lättare och för 
andra blir det svårare, speciellt om ni har barn som påverkas. Fundera på vad som var 
bra eller dåligt med ert förra avsked och utnyttja de erfarenheterna till detta avsked.

26 27



TILL ER SOM HAR BARN
Reaktioner som kan uppstå under insatstiden
Så var avresan genomförd och hela familjen har flyttat från före insatsen till under 
insatsen. Många vittnar om att den första tiden är jobbig på många sätt och att det tar 
några veckor innan de nya rutinerna har satt sig. Det finns ingen fast gräns mellan vad 
som är ”första tiden” och resten av tiden utan den är i allra högsta grad individuell.

Det finns ibland en förväntansbild av att samtliga hemmavarande ska befinna sig i  
samma fas och uppleva situationen på ett liknande sätt, men så blir det inte alltid. 
Nedan följer några exempel på hur barn kan reagera på separationen:

• Rädsla för att något ska hända den frånvarande föräldern, att mamma eller pap-
pa inte kommer tillbaka och att separationen kommer att vara för alltid.

• Saknad som kan komma och gå. Saknaden kan, speciellt för mindre barn, vara 
nära kopplad till vissa rutiner så som godnattsaga eller kvällsbad. För äldre barn 
kan saknaden vara mer generell över tiden.

• Nära till gråt, irritation eller vredesutbrott. Barnet kan även ha tydligare 
humörsvängningar, få ett ”utbrott” över det som i vanliga fall är en småsak.

• Koncentrationssvårigheter som visar sig mest i skolan.

• Svårigheter att acceptera nya regler som den hemmavarande inför, men även att 
följa gamla.

• Barnet kan uppföra sig som om det vill straffa den förälder som är kvar hemma 
när ilskan egentligen är riktad mot den frånvarande föräldern.

Att hålla kontakten
Här följer några tankar kring kommunikationen mellan den utsända föräldern och barnet:

• Från de flesta av våra insatsområden är det inte alla som har möjlighet att ha 
daglig kontakt med sina barn även om de skulle vilja det. Var realistiska när ni 
pratar om hur ofta och när ni ska höras av så att inte barnet upplever sig bort-
glömt när pappa eller mamma inte ringer.

• Skicka hem saker till barnet – souvenirer, brev och fotografier. Uppmana barnet 
att förvara sakerna från den frånvarande föräldern i en speciell låda. Då kan bar-
net sätta sig med sin låda de dagar när saknaden och längtan är extra stor.

• Äldre barn som kan skriva har kanske en egen e-postadress. Andra sätt att ha 
kontakt kan vara via Skype, Facebook, Twitter, Instagram eller blogg.

• Det kan vara svårt att bilda sig en uppfattning om hur det är i insatsområdet. 
Skicka hem bilder på vardagliga saker som hur man bor, vad man äter, vad det är 
för väder, vad man har på sig och vilka man umgås med. Då förstår barnet och 
den hemmavarande föräldern bättre när du berättar om tjänstgöringen.

• Många skolor har fina webbplatser så att även den som är långt borta kan följa 
med i vad som händer – det gäller även föreningar som barnet är med i.

• Fokusera på det positiva. Det kan dock vara betydligt lättare att säga än att göra, 

men det är värt att försöka.

Leave – ett efterlängtat besök
Leave är en mycket efterlängtad företeelse som alla ser fram emot efter en lång tid 
ifrån varandra. Det kan vara svårt för barn att förstå vad leaven innebär, här följer några 
tankar runt barn och leave:

• Förbered barnet på vad leaven kommer att innebära för er och hur ni som 
föräldrar har planerat den. Ni kanske ska vara hemma och barnet ska vara ledigt 
några dagar från skolan eller så ska ni åka på en semester tillsammans. Förklara 
att den här perioden kommer att skilja sig från vardagen både som den var innan 
avresan och som den är nu under tiden som insatsen pågår.

• Hjälp barnet att förstå att efter ledigheten ska mamma eller pappa åka iväg igen, 
så att barnet har förstått att föräldern inte kommer hem för gott. Barnet har 
fått veta att föräldern ska vara borta en lång tid och nu är mamma eller pappa 
hemma igen. Om barnet inte har förstått att insatsen fortsätter kan avskedet bli 
mycket jobbigt.

• Det kan vara svårt att under leaven släppa det som sker vid förbandet och med 
kollegorna på plats i området och det kan leda till att man ibland är lite från-
varande. Barn märker när föräldrarnas tankar vandrar iväg och då är det bättre 
att förklara det än att barnet ska uppfatta det som ointresse.

• Barns reaktion på att föräldern plötsligt är hemma igen kan variera. Vissa barn är 
lite avvisande mot föräldern som har varit borta och det är den hemmavarande 
föräldern som ska hjälpa, trösta och natta. Andra kan reagera genom att bara 
vilja vara med den som är hemma på leave. Och ytterligare andra barn reag-
erar genom att det blir som det var innan och barnet vänder sig till båda sina 
föräldrar.

• Planera avskedet i god tid även den här gången. För vissa barn blir avskedet 
lättare efter som de har förstått att föräldern kommer tillbaka till dem. För andra 
barn blir avskedet svårare då föräldern bara varit hemma en kort stund och nu 
ska åka igen. Fundera på vad som var bra eller dåligt med ert förra avsked och 
utnyttja de erfarenheterna.

Nedan följer några råd om hur vi som vuxna kan stödja barn i förhållande till media:

Var medveten om ditt barns tillgång till olika former av media

• Utgå inte från att ditt barn är omedvetet om inträffade händelser som når media 
bara för att ni inte har pratat om det inträffade. Barn uppfattar och förstår ofta 
mer än vad vi vuxna tror och kan uppfatta till exempelvis budskapet på löpsedlar 
utan att egentligen kunna läsa.
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• Barn reagerar olika på medias rapportering. Var uppmärksam på om ditt barn 
ändrar sitt beteende i samband med händelsen genom att till exempelvis bli mer 

tillbakadraget eller få vredesutbrott.

Hjälp barnet att bedöma och analysera informationen

• Ta dig tid och lyssna på barnet och svara på frågor, men låt barnet styra takten 
för samtalen.

• Erbjud barnet möjligheten att prata om det som hänt, men respektera barnets 
vilja att inte göra det. Om barnet känner sig tryggt kommer frågorna när det är 
dags.

• Hjälp barnet att förhålla sig till informationen – vad har faktiskt hänt, är det nära 
eller långt bort från där barnets förälder befinner sig, har man haft kontakt med 
föräldern ännu, är det farligare att vara i området nu eller inte, och så vidare.

• Om barnet är tillräckligt moget kan vi som vuxna hjälpa barnet att förstå medias 
roll i samhället både som förmedlare av information, opinionsbildare och i många 
fall vinstdrivande Berätta för barnet vad du själv känner inför medias rapporter-
ing och hur det påverkar dig.

Det kan hjälpa barnet att förstå att även vuxna påverkas av tragiska händelser. Det är 
dock en balansgång eftersom barnet är bättre rustat att klara jobbiga händelser om 
den hemmavarande föräldern kan hantera sina egna känslor.

Begränsa barnets intag av information från media

• I den mån som barnet behöver få ta del av medias rapportering så är det bra att 
titta och lyssna på nyheterna eller läsa tidningarna tillsammans med barnet. Låt 
inte TV:n eller radion stå på i bakgrunden utan att du riktigt vet vad som sägs 
och lägg undan tidningarna när de är lästa.

• Undvik att utsätta barnet för den upprepning och kringrapportering som ofta 
sker i samband med tragiska händelser, speciellt rapportering om drabbade 
barn. Mindre barn förstår heller inte att samma händelse visas gång på gång i TV 
utan kan uppfatta det som flera, upprepade händelser – vilket naturligtvis gör 
det hela ännu mer skrämmande och otäckt.

• Äldre barn kan själva söka information på internet och även där är det viktigt att 
vuxna hjälper barnet att vara selektiv och att begränsa omfattningen.

• Det förefaller som om det är just de värsta och mest skrämmande bilderna som 
tränger sig på och ockuperar barnens medvetande vilket gör att det finns all 
anledning att, i den mån det går, begränsa just autentiska bilder som kan etsa sig 
fast, så även hos oss vuxna. Det är bra för oss människor att sätta ord på saker, 
att jämföra våra egna reaktioner med andras och att ventilera åsikter och känslor 
– det är ett sätt att processa händelser som är jobbiga. Det är bra för barn också, 

men då måste det vara på deras villkor. Vi vuxna måste ibland lägga band på våra 
egna behov när det finns barn närvarande.

Varningsklockor
Många av de rektioner hos barnet som föräldrar ser och ibland oroar sig för är normala 
reaktioner på en onormal situation, men det finns även barn som reagerar så starkt 
eller på ett sådant sätt att man bör söka professionell hjälp. Det är graden av reaktion 
och hur varaktig den är som avgör om barnet är i behov av extra hjälp och stöd. Det är 
naturligt att barn reagerar på att en förälder saknas under en längre tid. Det är viktigt 
att tillåta, respektera och lyssna på ditt barns känslor och uttryck för detta. Vanliga och 
helt normala reaktioner för barn och ungdomar kan som vi tidigare nämnt vara:

• Känslor av ensamhet och övergivenhet.

• Ledsenhet.

• Oro.

• Skuld.

• Rädslor för att föräldern inte kommer tillbaka.

Så länge barnen uttrycker och delar med sig av sina reaktioner behöver vi oftast inte 
oroa oss för våra barn. Kan vi tillsammans prata om det svåra blir det lättare att bära. 
Svårare kan det vara om barnet sluter sig och inte vill prata. Ta detta på allvar. Kanske 
behövs hjälp av någon professionell utomstående. Andra varningsklockor är sömns-
vårigheter och viktnedgång. Både mat och sömn är centrala för att vi människor ska må 
bra, och för barn är det extra viktigt.

Prata med andra vuxna som tillbringar mycket tid tillsammans med barnet. Barnet 
kanske inte visar sina reaktioner hemma för att inte vara till besvär och vara duktig, 
men personalen på skolan eller förskolan kan se förändringar i beteendet. Även det 
omvända kan ske genom att barnet reagerar kraftigt i hemmet, men är sitt vanliga jag 
i andra omgivningar. Skolan eller förskolan är den plats där barnet tillbringar stora 
delar av sin aktiva tid. Lärare och annan skolpersonal kan ibland uppfatta saker som vi som 
föräldrar missar.

Reaktioner som man bör vara observant på:

• Inbundenhet och mycket grubblande.

• Sömnsvårigheter.

• Kraftigt utåtagerande beteende.

• Viktminskning.

• Fysiska reaktioner som huvudvärk, smärta eller utslag.

Om man som förälder har behov av stöd, hjälp eller rådgivning rörande sitt barn följer 
här förslag dit man kan vända sig beroende på problemets natur och omfattning:
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• Personalen vid skola och förskola och den organisation som finns runt barnen.

• Skolans elevvårdsteam med skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog.

• Andra vuxna i omgivningen – släkt, vänner, andra föräldrar, tränare – som kän-
ner barnet, men som inte lever i familjen och kanske därför ser andra saker.

• Invidzonen och deras familjezon. Där kan ni få stöd och hitta andra som befinner 
sig i samma situation.

• Andra barn i samma ålder och som befinner sig eller har befunnit sig i samma 
situation.  
För äldre barn kan det vara viktigt och skönt att få prata med en jämnårig som 
förstår dem.

• Svenska Soldathemsförbundet erbjuder familjerådgivning och professionellt 
stöd gentemot barn.

• Försvarsmakten, Anhörigsamordnare på anvarig organisationsenhet/ förband, 
kan förmedla stöd.

• Rädda barnens föräldratelefon.

• BRIS – där kan barnet själv prata med vuxna om sin situation.

• Barnavårdscentralen.

• Primärvården, i vissa delar av landet har vårdcentraler och familjeläkare mö-
jlighet att erbjuda psykosocialt stöd och behandling.

• Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP som finns inom sjukvården.

Om det värsta händer – barn och sorg
Att mista en förälder är alltid en svår upplevelse för ett barn. När mamma eller pappa 
dör hotas barnets värld, oavsett barnets ålder. Den kvarvarande föräldern är kanske den 
som bäst kan hjälpa barnet att bearbeta sorgen och börja se framåt. Barnet och föräl-
dern kan dela gemensamma minnen och att visa och dela sorg är ett sätt att komma 
nära varandra och därmed en bra grund för att bearbeta sorgen. Barn uttrycker sorg 
på olika sätt och ibland på helt andra sätt än vi vuxna. Hur reaktionen blir är beroende 
på omständigheterna, ålder och personlighet. Ibland reagerar barn irrationellt när de 
sörjer – vissa kanske skrattar, andra blir arga, sparkar och skriker. Andra kan låtsas 
som om ingenting hänt, drar sig undan eller går tillbaka i utvecklingen. Känslorna kan 
vara så starka och obegripliga att de blir för svåra att hantera för barnet. Reaktionerna 
som kommer är då ett försvar mot alla svåra känslor och egentligen inte konstiga, utan 
nödvändiga för att barnet ska stå ut. Det är inte ovanligt att barn tar på sig skuld för 
saker som de inte har någon som helst del i. Det är därför viktigt att de sanningsenligt 
får beskrivet vad som hänt och får veta att det inte är deras fel. De behöver också få 
tala om det som hänt för att kunna bearbeta sorgen. Barn kan ha behov av att prata 
om samma sak många, många gånger. För att klara vardagen i en krissituation är det 
viktigt att ta hjälp och stöd från omgivningen samtidigt som barnet behöver stabila 

förhållanden. Ofta kan barn i sörjande familjer bli rädda för att andra i deras närhet 
också ska dö eller försvinna. Var tillsammans så mycket som möjligt och låt barnet 
vara med i vardagen. Leken är för många barn den bästa och viktigaste metoden för att 
bearbeta svåra känslor och att leka det hemska är ett sätt att få kontroll över de känslor 
det väcker. Låt därför barnet gärna rita och leka om det som hänt. Det är bra att försöka 
hålla fast vid det välkända, och ha trygga rutiner i vardagslivet för man behöver ibland ta 

pauser från sorgen.

Om det värsta skulle inträffa:

• Sätt in snabba åtgärder.

• Skapa trygga ramar.

• Gå igenom vad som hänt, ge fakta kring händelsen.

• Se till att identifiera missförstånd och felaktiga uppfattningar.

• Använd olika uttrycksformer, låt barnet berätta, leka eller rita kring händelsen.

• Ge information till omgivningen.

• Personal på förskola och skola är viktiga. Informera och mobilisera deras resurs-
er som kan utgöra ett stöd för barnet.
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TILL ER SOM LEVER  
I EN RELATION
Alla bitarna är på plats igen
För de flesta återgår relationen efter en tid och blir ungefär som den var innan. Men 
tiden har inte stått stilla. Båda har utvecklats och blivit flera erfarenheter rikare. Det 
innebär att man inte är tillbaka där man var innan avresan, mycket har hänt och det tar 
man alltid med sig. Mellan många par blir relationen starkare efter insatsen eftersom 
man klarat något tillsammans, om än på olika håll. 

Det händer dock att par har svårt att hitta tillbaka till varandra efter insatsen. Om ni  
som par upplever att bitarna inte hamnar på plats igen så finns det möjlighet att till- 
sammans genomföra en PREP-kurs även efter avslutad insats. Det kan vara en god  
idé att tillåta sig att ”sitta stilla i båten” en period efter hemkomsten. Det vill säga att  
ni låter bitarna falla på plats nu när alla åter är hemma. Många vill ta tag i saker direkt 
och några hemmavarande upplever säkert att de har fått stå tillbaka under både  
utbildningstiden och insatstiden. Trots detta kan det vara bra att ni väntar lite med 
större förändringar som renoveringar, flyttning, byte av arbete eller annat som i sig 
också innebär stora förändringar.

För många som kommer hem kan det ta lite tid att klippa banden som skapats under  
insatsen. Man har knutit nya vänskapsband, haft ansvarsfulla arbetsuppgifter och haft 
en hög anspänning under en lång tid. Det kan vara svårt att ställa om sig till livet hemma 
och släppa alla tankar på det som man varit med om. Man kan vara tillbaka hemma och 
tycka att det är fantastiskt skönt, men fortfarande känslomässigt till viss del vara kvar 
vid sitt gamla förband.

Många får någon form av reaktion efter att ha genomfört en internationell militär insats. 
Vissa reaktioner eller förändringar är positiva. Till exempel så kan man ha blivit mer 
tålmodig och har lättare att förhålla sig till små problem. Man har lärt sig uppskatta sam- 
varon med familjen mer eller att uppskatta saker i vardagen som man annars tar för 
givet, som tillgång på varmvatten, elektricitet och frisk luft.

Andra reaktioner kan vara mer negativa. Det kan vara rastlöshet eller sömnsvårigheter 
och någon kanske är mer lättirriterad eller disträ. Många kommer hem fulla av energi 
och vill starta alla möjliga projekt för att sedan inse hur trötta de egentligen är och så 
blir sakerna liggande. En del blir sittande långa stunder med tankarna flera hundra mil 
bort och längtar tillbaka ut igen. Dessa negativa reaktioner försvinner i regel inom en till 
två månader av sig självt. Om de negativa reaktionerna inte avtar inom några månader 

eller blir värre så bör man söka någon form av professionell hjälp.

Att vänja sig tillsammans
Nu blir inte allt ”bara” som vanligt av sig självt på en gång, utan det tar lite tid och 
kraft att på nytt få vardagen att fungera. Precis som det tar tid att vänja sig vid att vara 
ensam, tar det tid att vänja sig vid att vara tillsammans igen. Ni har under en lång tid 

anpassat er att leva ifrån varandra och hittat nya vägar och lösningar i vardagslivet.

Avsätt tid för varandra
Även om er relation har påverkats behöver det inte vara till det negativa. Planera för 
egen tid så att ni hinner träffa varandra i lugn och ro och komma samman igen. Den 
ökade belastningen som förekommer för många under insatsen kan leda till en starkare 
och djupare relation då ni har klarat av en stor sak tillsammans, men på olika håll.

En ny vardag
För många som tjänstgör utomlands kan det kännas konstigt att komma hem.  
Det är inte bara den som kommer hem som har förändrats, utan även vardagen hemma. 
Ett gammalt pojkrum kan ha övertagits av ett syskon, vänner kan ha flyttat från stan och 
osäkerheten i att inte veta vad som kommer hända med framtiden. Det kan ta tid att 
vänja sig för alla inblandade – både för hemkommande och anhöriga. Skynda långsamt 
och låt det ta den tid det behöver för att vänja er med en ny vardag.
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TILL ER SOM HAR BARN
När det är dags för hemkomsten
Det är ofta lika mycket av känslor och funderingar runt hemkomsten efter en lång  
tjänstgöring som vid avresan, men i många fall är vi lite sämre förberedda för allt ska  
ju ”bara” bli som vanligt igen. Nu blir inte allt ”bara” som vanligt av sig självt på en  
gång utan det tar lite tid och kraft att på nytt få vardagen att fungera. Om både den 
hemmavarande föräldern och den förälder som är på väg hem är medvetna om detta  
så underlättas även denna omställning i familjen.

• Glädje! För de flesta barn är det en väldigt lång tid som den ena föräldern har 
varit borta och de har längtat både länge och intensivt.

• Rädsla och oro inför hemkomsten. Är det verkligen samma pappa som kommer 
hem som det var som åkte? Tycker mamma verkligen om mig fortfarande nu när 
hon har varit borta så länge? Barnet kan kräva mycket uppmärksamhet och  
bekräftelse från den förälder som varit frånvarande.

• Det kan vara svårt för barnet att förstå hur lång tid det är kvar till själva hem- 
komsten till det egna hemmet och när man faktiskt får träffas på riktigt, speciellt 
om det är lång restid och en hemkomstverksamhet i Sverige innan föräldern får  
komma hem. Underlätta för barnet genom att göra en liten nedräkningskalender 
som kan vara i form av ett måttband eller som en adventskalender.

• Engagera barnet i förberedelserna inför hemkomsten till exempel genom att 
tillsammans med barnet bestämma hur man ska ordna hemma. Det är säkert 
många släktingar, vänner och beka ta som vill träffa den som har varit borta. 
Naturligtvis ska de få det, men kanske inte precis på en gång. Planera för egen 
tid med familjen så att barnet och den förälder som varit borta hinner träffa 
varandra i lugn och ro och att familjen kan komma samman igen.

• De som har varit hemma har gjort ett fantastiskt jobb som har klarat allt under 
hela frånvaron och det behöver de få höra, speciellt barnet som antagligen lärt  
sig massor av nya saker!

• Barn kan reagera olika på förälderns hemkomst, och det får vi vuxna förstå och 
acceptera. Tvinga inte barnet att sitta i knäet, till gemensam lek eller kramar och 
pussar utan låt barnet styra takten för återföreningen. Som förälder får man visa 
att man älskar barnet och att man finns där och tålmodigt anpassar sig.

• Som hemkommande måste man vara lyhörd för vad barnet kan och är moget för 
nu, att det lärt sig nya saker och kanske blivit mer självständigt. Man får också 
vara beredd på att barnet fått nya intressen, aktiviteter eller kompisar under 
frånvaron som lockar och drar även om det står en aldrig så sällskapstörstande 

förälder bredvid som varit borta länge.
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AVSLUTNING
Det går inte att förmedla en enhetlig, samstämmig eller allmängiltig bild av hur anhöriga 
kommer att reagera när den en familjemedlem ska tjänstgöra vid våra internationella 
militär insatser. Många känner säkert igen sig i texten medan andra har en helt annan 
upplevelse. Så är det och det är inget konstigt med det eftersom vi är olika personer, 
med olika livssituation, förväntningar och förutsättningar. 

Många anhöriga som kontaktar Försvarsmakten, Svenska Soldathemsförbundet eller 
Invidzonen gör det för att de vill veta hur det kan vara för andra och berätta om hur 
det är för dem själva. De flesta önskar att de vetat lite mer i förväg så att de kunnat 
förbereda sig bättre. Det är med utgångspunkt från det behovet vi har tagit fram den 
här foldern. 

Om du som anställd eller anhörig inte känner igen dig eller inte upplever något behov 
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