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INNEHÅLL

REDAKTION

et renoveras och byggs ut 

på alla fronter. På många ställen 

tittar man på det som varit med 

ett forskande öga för att få svar och 

bygga rätt. Det är stöd som byggs, 

ett nytt stöd gentemot oss anhöriga 

och framförallt gentemot veteranerna. 

Utvecklingen är ett faktum. Invidzonen 

bygger också ut, vi har fyra nya mentorer 

och vi har utvecklat aktiviteterna för 

ökad förståelse. I det här numret kan 

ni bland annat läsa om när Invidzonen 

åkte till Afghanistan och fick uppleva 
”den andra sidan” av en insats. Det 

var ett spännande projekt men också 

riskabelt. Oroligt fick jag låta en vecka 
gå för att möta tre mycket insiktsfulla och 

upplevelseproppade personer. Ett modigt 

projekt, som vi nu vill dela 

med oss av. Att vi ens fick följa med 
och att vi blev så fint omhändertagna, 
påvisar en respekt och en förståelse 

från Försvarsmaktens personal för alla 

hemmavarande.  

här hemma i vardagen är vi just nu 

omfamnade av en mörk årstid. Tur att vi 

vet att det vänder igen, då är det lättare 

att acceptera läget. Kanske att vi till och 

med ska försöka få den här tiden på året 

att bli en mysig tid, att ta vara på den. 

För den är begränsad. Redan efter den 

22 december vänder det och vi får fler 
soltimmar igen.

det byggs ut och renoveras och det 

ökade utrymmet ger oss plats för 

mer förståelse. På det sättet kan vi 

förbättra relationerna till våra nära och 

kära på insats. För oavsett om man är 

tillsammans eller ifrån varandra är det 

viktigt att vi uppmärksammar och vårdar 

det vi är så rädda om. Och inte lägger 

fokus på det vi är rädda för.



Stockphoto by Bendis.

Invidzonen får ekonomiskt stöd från 

Försvarsmakten men är en oberoende 

partipolitisk och religiöst obunden 

ideell förening för anhöriga till 

utlandstjänstgörande personal. 

FOTOUTSTÄLLNING PÅ NÄTET 

Snart går startskottet för Invidzonens 
virtuella fotoutställning. Utställning-
en är tänkt att uppmärksamma an-
hörigas missioner på hemmaplan och 
tanken är att alla som vill vara med 
och bidra med sina bilder ska få chan-
sen.  Bilderna vi har samlat in hitin-
tills har vi fått genom att annonsera 
via vår hemsida och på Facebook. Om 
du ännu inte hunnit skicka in ditt bi-
drag så är det absolut inte försent. Vår 
förhoppning är att utställningen ska 
växa med tiden och vara ett levande 
dokument på vår hemsida. 

Vill du vara med och bidra med bilder? 

Skicka ett mail med bild och text till  

redaktionen@invidzonen.se  

NYA ANHÖRIGANSVARIGA

Under hösten har duon Diana  

Samuelsson och Emma Wiik ta-
git över som veteran och anhörigan-
svariga hos Försvarsmakten. Till-
sammans ska de ansvara för frågor 
och ärenden som rör anhörigstödet.  
Invidzonen har ett nära samarbete med 
Försvarsmakten. Bland annat ses vi på 
samordningsmöten en gång i månaden 
tillsammans med Soldathemsförbun-
det och Fredsbaskrarna. Detta för att 
gemensamt skapa ett så bra stöd som 
möjligt för anhöriga.

Om du vill komma i kontakt med 
Diana Samuelsson eller Emma Wiik 
kan du nå dem via HR-centrums 
växel: 08-514 390 00. Det går också 
bra att maila till deras funktionsbrev-
låda: anhorig@mil.se alternativt 
veteran@mil.se Har ni synpunkter 
eller frågor som rör anhörigstödet 
och som ni vill ta upp anonymt, går 
det bra att maila det till oss på Invid-
zonen så ser vi till att framföra dessa 
till rätt person och ge er svar efter 
bästa förmåga. 

Föräldrazonens 

stödtelefon

0761-663317

Emma Wiik och Diana Samuelsson, nya 

veteran- och anhörigansvariga på HRC.

NYTT STÖD FÖR UTSATTA 

Svenska Soldathemsförbundet 
(SSHF) har utökat samarbetet med 
Ersta diakoni och presenterar 
ytterligare stöd för extra 
utsatta grupper. Den 
nya stödverksamheten 
är indelad i tre delar. 
VÄNDPUNKTEN rik-
tar sig till soldater 
eller anhöriga som 
behöver stöd för att ta 
sig ur någon typ av miss-
bruk, alkohol eller narkotika. 
FRISTAD vänder sig till främst till 
kvinnor (men självklart även män) 

som utsätts för psykiskt eller fy-
siskt våld i hemmet. Den sista nya 
stödfunktionen via SSHF går under 
namnet BARNRÄTTSBYRÅN och 

vänder sig till barn som på nå-
got sätt behöver extra stöd 

och hjälp på grund av en 
otrygg eller otillräcklig 
tillvaro i hemmet. Är du 
i behov av något av dessa 
stödfunktioner, så går det 

bra att ringa till Soldat-
hemmets stödtelefon för mer 

information:
070-5711990 eller 070-5711494. Du kan 

också maila till info@soldathem.org

NYA BARNBÖCKER 

Två nya barnböcker på temat  
"Soldatfamiljer" är på gång.

Torbjörn Engelkes har skrivit bo-
ken "När jag lånar ut min pappa till 
Landet osams" och är en bok för små 
barn. 

Caroline Karlquist ger ut boken 
"Min pappa är militär" samt en mjuk 
mamma/pappa-docka att krama när 
längtan efter föräldern är stor.

Läs mer om de nya böckerna i tid-
ningen.
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• Var ärliga mot varandra. 
Ibland är det tungt att 
vara hemma med det blir 
lättare om man pratar 
om det. 

• Ta hjälp! Var inte rädd för 
att be om hjälp. Använd 
släktingar och vänner om 
du har möjlighet till det.  

• Använd dig av städerska, 
det hade jag haft om jag 
inte bott på landet, här är 
utbudet begränsat.  

• Beställ en färdig 
matkasse, det finns en 
massa olika företag som 
erbjuder färdiga kassar 
med mat och recept. 
Detta spar mycket tid!

• Dela med dig av dina 
kunskaper i skola och 
på fritids. Informera om 
länder du har varit i. 
Visa kort och berätta om 
landet. 

Ulricas bästa tips!

Vardagspussel 
och drömresor hos 

familjen Polis
För VENDELA, MELINDA och WILMER hör det till vardagen att mamma och pappa är borta 
växelvis under långa perioder. Både mamma ULRICA och pappa CHRISTER arbetar nämligen för 
Polisens utlandsstyrka, vilket innebär uppdrag i länder långt utanför Sveriges gränser.

Enligt Ulrica har det aldrig 
funnits några problem eller 
funderingar kring arbetssitu-

ationen inom familjen, det har blivit 
en del i deras vardag. 

Just nu är det Christer som är i Ko-
sovo sedan snart ett år tillbaka.  Han 
är borta i ca 6-7 veckor i stöten för 
att sedan komma hem i 7-12 dagar, 
berättar Ulrica. 

Ulrica har varit ute en lång period 
på ett år och flera korta, tre veckor i 
taget. Inför sin långa resa till Darfur 
kände hon sig lite tveksam inför sitt 
beslut. Då gick hon till BVC och 
pratade med en barnpsykolog innan 
hon åkte.

– Jag hade dåligt samvete på grund 
av att så många andra hade synpunk-
ter kring att jag skulle åka, berättar 
Ulrica. 

Barnpsykologen rekommenderade 
Ulrica att låna böcker på biblioteket 
om avsked och separationer, ett tips 
som Ulrica tog till sig. Både Ulrica 
och Christer är mycket noga med att 
förbereda barnen inför ett utlands-
uppdrag. Barnen har foton på den 
föräldern som är borta och varje 
kväll säger de godnatt till fotot så 

att även den frånvarande föräldern 
ändå varit där i deras tankar. En 
almanacka används för att räkna ner 
under bortaveckorna. Dagens nya 
teknik gör det lättare att ha en god 
kontakt under missionen. Ulrica och 
Christer använder sig av Skype för 
att kunna prata med varandra varje 
dag. 

– Barnen är inte lika intresserade 
av det, de tycker att det räcker att 
prata med föräldern som är borta då 
och då, säger Ulrica. 

För att underlätta i vardagspuss-
let som blir ytterligare påfrestande 
när man är ensam på hemmaplan 
har Ulrica och Christer använt sina 
föräldrar och vänner som barnvakts-
hjälp. Även syskonbarn har ställt upp 
för att hjälpa till att få vardagen att 
gå ihop. 

– Hela släkten är involverad, skrat-
tar Ulrica. 

Hon berättar också att barnen 
tidigt fått ta ett stort ansvar i och 
med att hon inte kunnat göra allt 
själv på hemmaplan. Detta har gjort 
att de växt med uppgiften. De stora 
tjejerna får lite extrapengar om de 
till exempel hjälper till att hämta 
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lillebror på dagis/fritids. Dessutom 
lagar barnen middagen på fredagar 
och handlar, då Ulrica ber dem om 
hjälp med detta. 

– Vi har kommit överens om att de 
ska hjälpa till utan att det ska till en 
diskussion varje gång. Då får de lite 
extra månadspeng vid månaden slut, 
säger Ulrica. 

Barnen får även vara med och be-
stämma vart den gemensamma resan 
ska gå när familjen är samlad och 
alla är hemma igen efter missionen. 

– Det är en morot åt de som är 
hemma, att få åka ut och resa till-
sammans, berättar Ulrica. Det har 

till och med gått så långt att barnen 
redan nu, innan Christer är hemma, 
har uppmuntrat mig att återigen åka 
ut så att vi kan åka på ännu en häftig 
resa. 

När Christer kommer hem i 
november ska familjen rösta om 
vart resan ska gå. Det står mellan 
Seychellerna eller USA. 

– Sedan vill de som sagt att jag ska 
ut igen så att de kan börja planera 
för nästa resa. Det är ett gott betyg 
på att vi fungerar som familj och att 
de är trygga trots att en av oss är 
borta i perioder, avslutar Ulrica. 

Mamma Ulrica med barnen Wendela, 

Melinda och Wilmer på semester.

POLISENS UTLANDSSTYRKA

• Bildades 2000

• Rekryterar ca 200 

personer per år

• Arbetar oftast i en 

rådgivande roll

• Varje insats är 6 –12 

månader

• Finns just nu i sexton 

olika missioner över  

hela världen
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Text: Dominik Swiecicki  Foto: Anna, Björn, Dominik

Invidzonen på besök 
hos FS21 i Afghanistan

I
nvidzonen har arbetat med an-
hörigfrågor sedan 2007 – vårt 
perspektiv har alltid varit, och 
kommer alltid att vara, utifrån 

den som stannar hemma och gör sin 
mission här. Det är här hemma i Sve-
rige vi gör störst nytta, och det är 
föräldrarna, makarna och syskonen 
till våra soldater vi känner bäst.  
Men oavsett typ av förhållande, 
så finns det alltid två parter att ta 
hänsyn till, vars perspektiv är lika 
viktiga i frågor om oro, kommunika-
tion och funderingar. 

Under en vecka i oktober fick vi 
på Invidzonen uppleva livet på Camp 
Northern Lights i Afghanistan. 
Själva resan började redan somma-
ren 2011, då endast som en avlägsen 
möjlighet. Efterhand utvecklades det 

resan används redan, och kommer 
att fortsätta användas i våra men-
torsutbildningar, men kommer även 
att vara värdefulla i många andra 
delar av Invidzonens verksamhet.  
Invidzonen träffade många soldater 
och befäl under veckan i Afghanis-
tan – en sak som präglade alla sam-
tal, officiella likväl som informella 
var den öppenhet vi bemöttes med. 
Känslor, oro och tankar upplevde 
vi som ocensurerade och ärliga. 
Vi kommer därför att återge våra 
upplevelser lika osminkat. Det första 
reportage handlar om våra utlands-
tjänstgörandes tankar och känslor 
och även om dessa kan krocka med 
våra egna, så hoppas vi genom detta 
bidra till ett närmare förhållande 
oss alla emellan.

hela till ett projekt med syfte att ge 
Invidzonen en bättre förståelse för 
missionen ur soldatens ögon. Vi fick 
möjligheten att skicka tre personer 
på en pressresa till missionsområdet 
anordnad av Försvarsmakten. Två 
anhöriga åkte iväg – Anna, fru till 
en militär och erfaren efter tre mis-
sioner hemma som mamma. Björn, 
pappa till en militär och med egna 
erfarenheter från Försvarsmakten. 
De två åtföljdes av Dominik som re-
presentant ur Invidzonens styrelse. 
Tre personer – tre olika utgångs-
punkter. 

Resan blev till en mycket intres-
sant upplevelse för samtliga delta-
gare. Vi inleder med ett allmänt re-
portage och Annas och Björns egna 
ord om resan. Erfarenheterna från 
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Vi kan kalla henne Karin. 
Hemifrån får Karin ofta 
frågan om det är farligt i 

Afghanistan. Hon brukar svara att 
det kan vara farligare på krogen 
hemma Sverige. Men visst är det en 
annorlunda värld vi har hamnat i, ”en 
annan planet” som Anna, mentor på 
Invidzonen uttrycker det. Många vi 
pratar med säger att det är farligt, 
men de känner sig ändå trygga. De 
litar på sina kollegor, sin utbildning 
och sin utrustning. För oss civila är 
kontrasten dock stor. 

På plats i Afghanistan börjar resan 

med uthämtning av skyddsväst, hjälm 
och ballistiska skyddsglasögon – sen 
transporteras vi i en container med 
minimala, tjocka fönster, säten med 
fyrpunktsbälten och vad som verkar 
vara väldigt kraftigt pansar, från flyg-
platsen på Marmal till Svenskarnas 
Camp Northern Lights, CNL.

Väl på plats går vi igenom det 
program av genomgångar som är 
obligatoriskt för alla besökare. I 
informationen om hemmagjorda 
bomber ser vi filmer som visar hur 
västerländska militärfordon kommer 
körandes när vägbomber detonerar. 

När röken lagt sig springer andra 
västerländska soldater fram för att 
hjälpa de i den utsatta bilen – ytterli-
gare en bomb exploderar precis när 
soldaterna kommit fram. Slutsatsen 
är alltså att vi ska tänka på sekun-
dära IED laddningar, tydligen en ny 
taktik som används i Afghanistan. I 
en annan genomgång lär vi oss om 
hur vi kommer att räddas om något 
händer medan vi är ute i området. 
Vi avslutar den lektionen med att 
fylla i ett dokument som bland annat 
innehåller information om särskilda 
kännetecken på vår kropp. Om vi 

Det andra perspektivet

”
Strid handlar om att skjuta och kanske döda, dö själv eller  
bli skadad, säger en till synes helt vanlig svensk tjej i 20-årsåldern 
om sina erfarenheter. Erfarenheter av väpnad strid. 

En skottsäker "container" som trans-

porterar soldaterna och andra besökare 

mellan flygplatsen och campen.
Anna tillsammans med några soldater inför ett uppdrag 

i närområdet, utanför campen. 

Text: Dominik Swiecicki  

Foto: Anna, Björn, Dominik
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undsätts och av någon anledning är 
oförmögna att visa upp legitimation 
och ange rätt kodord till våra undsät-
tare, så skall vi kunna identifieras 
med hjälp av en tatuering eller ett 
gammalt ärr.

Det är ganska tydligt redan från 
start att vi civilister och anhöriga 
som nyss satt på kontoret eller körde 
barnen till dagis definierar säkerhet 
lite annorlunda än våra soldater på 
plats i missionsområdet. Pär, ett befäl 
på ett av kompanierna upplever att 
saker förstoras upp hemma i Sverige. 

– Vi har varit med om massor som 
har varit farligt, men känner oss ändå 
trygga, menar han. 

Ingen vi pratar med ger sken av att 
vara rädd. Många erkänner att de har 
varit rädda i specifika situationer, men 
det känns mest som ett hälsotecken och 

inger trygghet när vi hör det berättas 
så avslappnat och ärligt. Säkerhetstän-
kandet sitter verkligen i ryggmärgen 
på alla vi pratar med – och efter ett par 
dagar och många samtal känns skydds-
västar och vapen som en naturlig del av 
vardagen även för oss.

Samtalen gör hemlängtan värre

Vi möter många olika tankar när 
vi pratar med soldaterna om deras 
vanor vad gäller kommunikationen 
hemåt. Vissa har genomtänkta stra-
tegier, andra bara gör som de känner, 
några hör knappt av sig alls. 

– För föräldrarna har jag inte be-
rättat om eldstriden. Till tjejen sa jag 
att det sköts lite där vi råkade vara. 
Mina kompisar vet allt – de har en 
helt annan förståelse, berättar Erik, 
en skyttesoldat. 

Erik tror att graden av insikt 
styr hur orolig man blir och han får 
medhåll av många andra vi talar med. 
Vänner som har erfarenhet av det mi-
litära verkar vara lättast att prata med 
om sina upplevelser. De kan relatera 
och förstår att det inte är så farligt 
som det annars kan låta, tycker en 
annan soldat vi talar med. De finns de 
som inte vill oroa sina redan oroliga 
anhöriga. Någon ljuger om att hans 
arbete i Afghanistan bara bedrivs 
inne på den relativt trygga campen. 
Han vill kunna åka igen i framtiden 
och känner att det skulle bli svårt om 
sambon visste hela sanningen. 

En annan soldat, vars arbete 
faktiskt endast är på campen, får 
säkerhetssituationen att framstå som 
mycket värre. Lyssnar vi på honom 

så är Afghanistan mycket farligare 
än när vi lyssnar på de som spende-
rar mesta delen av sin tid ute i fältet 
utanför campen.

När vi talar med styrkans högre 
befäl förstår vi att öppenhet hemåt 
uppmuntras. Den inställningen verkar 
både vara hälsosam och sprider sig ner 
i leden. De allra flesta vi talar med vill 
vara öppna och ärliga med sina nära 
och kära. Om inte annat för att de vill 
bli förstådda, de vill att de där hemma 
ska kunna vara ett bra och förstående 
stöd om de skulle må dåligt när de 
kommer hem. Många högre befäl po-
ängterar att det är okej att må dåligt. 
Känslomässiga reaktioner är naturliga 
och det vore kontraproduktivt att 
negligera dessa. Det verkar som att 
vi svenskar, i jämförelse med många 
andra nationaliteter närvarande i 
Afghanistan, har en hälsosam attityd 
kring detta. Machokultur motarbetas 
aktivt och försvarsmakten har en rad 
verktyg för att hjälpa och stötta perso-
nal som mår dåligt.

För vissa soldater är det svårt att 
ringa hem, inte för att det får dem att 
må dåligt, och helt oberoende av deras 
anhörigsituation hemma, men ibland 
finns det helt enkelt inget att berätta. 
Världen hemma i Sverige är så långt 
bort att den nästan blir irrelevant. 

– I början av missionen förtränger 
man det som händer hemma, i slutet 
börjar man kanske ringa hem oftare, 
säger en soldat som hellre skickar 

Svensk militärpolis konverserar med hjälp  

av tecken med afghanska barn.
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Ibland är det tekniken som gör det 

svårt att höra av sig.



korta SMS än ringer hem. 
En annan soldat ringer hem varan-

nan vecka och då vill han helst prata 
med barnen.

– Det är enklare, barnen pratar 
på fritt om sin dag och jag slipper 
komma på saker att säga, menar han. 

En annan strategi är att ha en 
person, oftast en pojkvän, sambo eller 
maka som får samtal oftare och sen i 
sin tur får sprida information vidare 
hemma. Facebook och e-post är 
andra populära sätt att kommunicera 
– men inget slår att få ett handskri-
vet brev. Det är de flesta på Camp 
Northern Lights överrens om.

 

Ett enkelt liv

– Man får ha förståelse för att det 
är tuffare för de där hemma, säger 
Jonathan, befäl i staben. 

Han syftar inte bara på fruns prak-
tiska problem som gräsklippning, 
däckbyten och nattning av tre barn. 
På plats är man inte lika orolig för 
man har kontroll när det handlar om 
det farliga som skapar oro. Men det 
vardagliga, praktiska är något som 
både Jonathan och många av hans 
kollegor håller med om är enklare 
i missionen. Tvätten lämnas in till 
tvätteriet, maten behöver varken 

handlas eller lagas. På ett känslomäs-
sigt plan finns det de som slappnar 
av bättre och tycker att det är skönt 
att få vara ifrån vardagsproblemen 
hemma. Fokusera på arbetet i mis-
sionen och inse att man inte kan göra 
något åt det som händer där hemma. 
Lika lite som att deras anhöriga inte 
kan påverka deras välmående i mis-
sionen. Andra har en annan inställ-
ning - det finns soldater vi talar med 
som berättar att eventuella problem 
hemma sprider sig ner till Afghanis-
tan oavsett om deras respektive väljer 
att berätta eller inte. 

– Känner man varandra bra så 
hör man ett konstigt tonfall, eller en 
döljande formulering direkt. Sådant 
skapar oro även 1000 mil bort, säger 
en soldat.

När jag kommer hem

Jörgen, en av gruppcheferna vi talar 
med beskriver livet på CNL som värl-
dens största Big Brotherkoncept. Inte 
ens fängelser har tätare boende. Vi 
ser inga kameror riktade mot de bo-
ende på campen, men vi förstår hans 
poäng. Det är trångt och det är oer-
hört svårt att hitta ett ställe att vara 
själv på. Inför hans första leave hade 
hans fru tagit ledigt hela perioden, 
planerat massor av aktiviteter och var 
full av förväntan. Det slutade i ”kata-
strof” – Jörgens enda önskan var att 
få vara själv de första dagarna, något 
han inte vågade ta upp med sin fru 
för att han var rädd för att det skulle 
bli en konflikt. Vilket det blev ändå. 
Inför nästa leave har de gemensamt 

bestämt att hon ska arbeta de första 
två dagarna, så att han får komma 
hem och landa ordentligt. 

Flera soldater vi talar med upplever 
just oförenliga förväntningar som ett 
problem. 

– Min flickvän planerade massor, 
vi hann inte med hälften och hon blev 
besviken. Jag blev besviken för att jag 
gjorde henne besviken, är en enskild 
men ganska typisk kommentar. 

När soldaterna roterar hem finns 
hemkomstprogram, med professionellt 
ledda stödsamtal och läkarundersök-
ningar. Några sådana finns inte innan 
avfärden inför en leave. Ett befäl berät-
tar för oss om soldater som åkt på leave 
två dagar efter att de har varit i strid – 
hur hälsosamt är det? frågar han sig.

En annan soldat berättar om hur 
han upplevde att komma hem.

– Folk vill inte höra annat än korta 
berättelser. Jag vill inte berätta mer 
heller, för de förstår inte ändå. 

Omställningen mellan dessa skilda 
världar kan vara stor. 

– Jag var på fest med mina när-
maste vänner under leaven – jag satt 
mest och stirrade i väggen, fortsätter 
han. Kroppen är hemma, men huvu-
det är kvar i Afghanistan.

Utsikt från campens soldäck.
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Text: Anna  Foto: Björn Pettersson, Dominik Swiecicki

E
fter en lång väntan på 
Västerås flygplats klev 
jag på flygplanet som 
skulle ta mig ner till 

Afghanistan och vidare till camp 
Northern Lights = CNL.  Vi landar 
på camp Marmal och där får jag 
hämta ut en skyddsväst, skydds-
glasögon och en hjälm. Hur ska jag 
kunna ha på mig detta, tänker jag? 
Jag orkade nästan inte lyfta ner 
utrustningen från bänken.  

Pastor Lars väntar på oss och 
hälsar oss välkomna. Sedan blir det 
en del väntan innan vi transporte-
ras vidare till den svenska campen. 
Väl framme blir vi visade vart vi 
ska sova och den första chocken 
drabbar mig. Jag ska sova i ett stort 
tält! Jag är ingen camping människa 
så detta är en ny upplevelse för mig. 
Efter det blir vi visade vart hygien-
baracken är. Något privatliv vid toa-
lettbesök eller duschning är bara att 
glömma. Här bor man väldigt nära 
varandra, man duschar tätt intill 
varandra och man går på toaletten i 
små bås nära varandra. Överallt är 
det instruktioner om hur toaletter 
ska rengöras med klorinlösning och 
att man ska tvätta händerna noga 
och använda handsprit. Detta för att 
undvika att sjukdomar sprids, bland 
annat så kallad ”jalla” (magsjuka, 
diarée)

Nu är det genomgångar och 
informationsmöten under 1 ½ dag, 
så kallad inprocessing. För mig, 
som inte är så ”militärisk” blir det 
otroligt många intryck och nya ord 
och förkortningar. Men det är mas-
sor med viktig information som jag 
är glad att jag har fått vara med på 

Resan till

Som fru till en officer har 
jag varit med om hela tre 
missioner på hemmaplan. Nu 
var det för första gången jag 
som skulle lämna hemmet, 
mannen och barnen för att 
åka ner till Afghanistan. Det 
blev en oerhört omtumlande, 
spännande men framför allt 
väldigt lärorik resa för mig.

planeten
Afghanistan
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och lyssnat och lärt mig av.
Alla nya intryck som jag drab-

bas av de första dagarna gör att det 
känns som om jag har blivit ned-
släppt på en annan planet. Det är så 
olikt hemma som det bara kan bli. 
Jag tappar greppet om min värld där 
hemma. Den känns som om den är så 
långt ifrån där jag befinner mig.  

Personalavdelningen G1 tar hand 
om oss på campen och ser till att 
varje dag blir väldigt händelserik 
och full av fantastiska möten med 
många olika soldater. Vi samtalar 
och intervjuar soldater om deras 
anhöriga och hur de gör när de 
kontaktar sina anhöriga hemma. Vi 
träffar jättefina människor som delar 
med sig av sina privata tankar och 
känslor och detta gör mig rörd. Tack 
för alla goda, underbara, härliga tan-
kar och idéer. Detta kommer gagna 
de anhöriga hemma och hjälpa oss på 
Invidzonen vidare med att utveckla 
vårt anhörigstöd hemma i Sverige.

Under min resa fick jag också den 
stora förmånen att få åka med utan-
för campen vid två olika tillfällen. 

Jag var väldigt rädd vid första turen 
men blev omhändertagen av soldater 
som såg till att jag kunde känna mig 
någorlunda lugn. Att få se Mazar-E 
Sharif på riktigt var så overkligt på 
samma gång. Jag har ju sett det mas-
sor av gånger då min man har visat 
sina bilder men nu fick jag se det 
med egna ögon. Ofattbart, konstigt 
och overkligt.

Nästa tur fick jag åka med delar ur 
kompaniet Papa Lima på ett uppdrag 
i närområdet. Nu när jag hade sett 
hur det såg ut utanför campens mu-
rar tyckte jag faktiskt att det skulle 
bli lite roligt. Jag var mer avslappnad 
och kunde se mig omkring i området.

Det som hände med mig under 
resans gång var att jag från att ha 
varit ganska så negativ till en början 
slutade det med att jag faktiskt blev 
intresserad av att själv åka ner. Men 
jag fick framför allt uppleva den fan-
tastiska sammanhållning och härliga 
atmosfär som finns på campen. Vi 
blev så väl omhändertagna av alla.

 Jag fick uppleva en vecka full av 
känslor med allt från tårar till skratt.

Att vi gör en mission tillsammans, 
det har jag fått uppleva på nära håll. 
Det är två missioner i en. De som är 
iväg på insatsområdet gör sin mission 
på sitt sätt och med de stressfaktorer 
och arbetsuppgifter som de upplever 
medan vi som är hemma gör en egen 
mission med alla de stressfaktorer och 
uppgifter som vi måste lösa. Det som 
kan bli svårt är att det är två helt olika 
missioner som samtidigt går hand i 
hand. Där tror jag att kommunikation 
är det viktigaste att tänka på och att 
vara medveten om olikheterna i våra 
missioner.

Tack till FS21 för att jag fick 
komma och uppleva er värld och tack 
G1 för all hjälp och omhändertagande. 
Jag har varit med om en resa som jag 
aldrig kommer att glömma. / Anna

Efter ett möte med en beväpnad afghansk invå-

nare tar Anna skydd bakom en trygg soldat.  

Anna får hjälp med att sätta säkerhetsvästen på plats.

Utrustad för en dag utanför campen.
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D
et finns ett talesätt som 
säger att barn följer i 
sina föräldrars fotspår. 
Jag har som pappa fått 

följa några steg i min sons fot-
spår. Som pappa till en officer som 
tjänstgjort i Afghanistan har jag fått 
erfarenhet av att vara pappa med all 
oro som finns runt att ha min son i 
ett land där det pågår ett krig. Nu 
skulle jag få möjligheten att besöka 
våra soldater i FS21 i Afghanistan 
och få en inblick i deras vardag. 

Mycket kan man läsa sig till men 
vissa saker måste man uppleva och 
känslan att ta de första stegen på 
Afghansk mark var märklig, nästa 
overklig. Jag befann mig i ett om-
råde av världen där nästa steg kunde 
innebära att jag blev skadad eller 
dödad. Efter nödvändiga säkerhets-
genomgångar och uthämtning av 
utrustning så infann sig en märklig 

känsla. Inne på CNL den Svenska 
Campen fanns en känsla av trygghet 
men vetskapen om att bara några 
meter utanför denna trygga känsla 
och dess murar pågår ett krig, var 
en märklig upplevelse

 
En för alla – alla för en

Närheten till allvaret i soldaternas 
uppdrag och dess yttersta konse-
kvenser där livet inte är självklart, 
omgärdades av en stor öppenhet 
och som en naturlig del i vardagen 
på Campen. Samhörigheten mel-
lan dessa människor var oerhört 
stark, känslan av en närhet till 
varandra som är svår att beskriva 
om man inte varit där och upplevt 
det. Talesättet ” En för Alla- Alla 
för en ” kändes väldigt påtagligt 
i mina möten med våra soldater. 
Ur ett psykosocialt perspektiv så 
är vi människor ”flockdjur”. Vi 

har behovet av närhet och socialt 
umgänge för att skapa trygghet i 
vår vardag. Hemma i våra familjer 
skapar vi detta tillsammans på olika 
sätt. När en del av familjen (soldaten) 
lämnar familjen och vännerna för 
en mission, uppstår en tomrum. Det 
tomrummet präglar vardagen för 
oss anhöriga under missionstiden. 
Det jag fått uppleva under min korta 
vistelse med soldaterna i Afghanis-
tan är bland annat att samhörighe-
ten som uppstår mellan soldaterna 
blir väldigt stark. Denna känsla hos 
soldaterna kan bli en ”tröskel” att 
hantera i kommunikationen med an-
höriga under missionstiden. Det som 
vi här hemma i vår trygga vardag 
upplever som ”stora problem” kan 
upplevas som ”lyxproblem” för sol-
daten utifrån vardagen i ett område 
där nästa steg eller nästa kurva med 
fordon innebär att köra på en IED 

I sonens

Text: Björn Pettersson 

Foto: Dominik Swiecicki

fotspår
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(vägbomb) eller att bli beskjuten. 
Det är två vardagar som skall mötas 
under missionstiden som är oerhört 
långt ifrån varandra.  

Enkelhet

Livet inne på campen kändes väldigt 
”enkelt”. Personalen går och äter 
sina måltider som på ett finare hotell 
och när högen med smutstvätt blir 
för stor, lägger de den i en påse och 
lämnar den för att nästa dag hämta 
påsen med rena kläder. Enkelheten 
runt frågor som vi i vardagen kan 
uppleva som svåra blev väldigt tydlig 
under vårt besök. 

En av dagarna tillbringade vi 
många timmar med prästen Lars och 
vi fick en god inblick i hans vardag. 
En vardag som består i att finnas till 
för våra soldater i alla situationer. Vi 
fick se förrådet av kistor och kylrum-
met vid kapellet som provkörs med 
jämna mellanrum. Vi fick även en 
inblick i sjukvårdsresurserna därnere 
och jag kan konstatera att skall jag 

bli sjuk eller skadad så skall jag bli 
det här. Det skapade en stor trygghet 
att se detta i verkligheten och få en 
inblick i de enorma resurser som står 
till soldaternas förfogande på olika 
sätt om något händer.

Samhörigheten 
blev extra tydlig en 
kväll på mässen, den-
na kväll var det sjuk-
vårdspersonalens tur 
att bemanna mässen. 
Dom serverade i sina 
vita rockar med ste-
toskopet runt halsen 
och senare på kvällen 
så tog en soldat en 
sväng om på golvet 
med en av sjukvårds-
personalen. Att se 
sjukvårdspersonal i 
vit rock och stetosko-
pet runt halsen ta sig 
en sväng om med en 
soldat i uniform med 
pistolen i hölstret, 
gav en bekräftelse 
på närhet mellan 
alla och att vi är här 
tillsammans.

Under vistelsen 
fick jag möta soldater 
i samtal och följa 
dem ute i området. 

Känslan att passera ut genom 
campens vakt var präglad av allvar. 
Här lämnades inget åt slumpen. 
Säkerhetsgenomgångar som hante-
rade alla tänkbara händelser innan 
avfärd och avslutades med att se till 
att skyddsväst och hjälm satt rätt 
och att säkerhetsbältet var ordentligt 
fastspänt. Hotet att köra på en IED 
finns hela tiden och utrymmet mel-
lan hjälmen och taket inne fordonet 
gör att fyrpunktsbältet tajta grepp 
om axlarna är viktigt. 

Det samlade intrycket från denna 
resa innefattar mycket men det som 
ändå fastnade allra mest är den 
värme och närhet jag fick uppleva 
tillsammans med soldaterna och den 
trygghet de utstrålade i sin vardag. 
En vardag som är ”mycket långt” 
från vår vardag. 

Jag förstår min son bättre nu och 
känner mig tryggare som pappa!

Avslutningsvis mitt varma tack till 
alla som gjorde denna resa möjlig 
och framförallt G1 personalsektio-
nen FS21 med dess chef Anders som 
skapat förutsättningarna så att jag 
på sikt kan förmedla fler intryck och 
erfarenheter ur ett pappa perspektiv 
till andra anhöriga i Invidzonens 
fortsatta arbete, nu när jag fått en 
liten inblick i soldatens vardag. 

Förberedelser inför avfärd utanför campen.

Björn, Dominik och Anna fick samsas bland vapen och 
annan nödvändig utrustning i jeepen.  

Pappa Björn
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Minnesceremoni
På årsdagen av Kenneth 

Wallins död, den 16 oktober 
hölls en minnesceremoni 
på Camp Northern Lights 
i Afghanistan. Kenneth var 
den 5:e svenska soldaten som 
omkommit i Afghanistan. 
Invidzonen deltog i 
ceremonin genom att 
nedlägga en krans från oss 
anhöriga, till minne av alla 
svenska stupade soldater.

Invidzonens vecka på Camp 
Northern Lights var kort men gav 
många värdefulla intryck. En bestå-
ende tanke är att alla är individer, 
alla upplever, känner olika och alla 
har unika relationer att ta hänsyn 
till hemma i Sverige. Det finns inga 
generella lösningar för att relatio-
nen mellan soldat och anhöriga ska 
fungera friktionsfritt. Ibland kanske 
det inte finns några lösningar alls. 
Det är inte en vanlig situation för 
någon, även om den tenderar att bli 
vanligare för många. På FS21 möter 
vi alla sorters människor. Inte en 
enda gång har vi upplevt oförstå-
else för det anhörigperspektiv vi 
representerar. Tvärtom upplever vi 
att frågan om anhörigstöd är viktig 
på alla nivåer. Det är något som inte 
bara diskuteras flitigt, utan kon-
kreta åtgärder och resurser sätts in. 
De flesta är överrens om att mer kan 
göras, att vi är i en utvecklingsfas. 

Invidzonen tackar förbandet

Anna och Björn vid minnesstenen 

tillsammans med svenska soldater ur FS21.

Björn överlämnar Invidzonens varma tack.
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En deklaration till storebror
Min storebror är en av dem som 
valt att tjänstgöra i Afghanistan. 
Den man jag sett honom utvecklas 
till efter lumpen, lät både förnuftig 
och målmedveten när han berät-
tade om sitt beslut. Beskedet kom 
till mig som en stor förvåning, av 
intresse, trots att alla andra anhö-
riga endast upplevde farhågor och 
fruktan inför brorsans tjänstgö-
ring, och trodde nästan att han bli-
vit hjärntvättad. Deras ältande och 
katastroftankar har spritt sig som 
en epidemi bland våra närståenden, 
då jag själv tyvärr inte kunnat 
vara immun. Givetvis har även jag 
skapat mitt orosmoln och faktiskt 
haft mardrömmar. Helt plötsligt 
har världsnyheterna i dagstidning-
en blivit en stående punkt på mitt 
schema, och numera uppmärksam-
mar jag precis allt som har med 
Afghanistan att göra. Såsom media 
framför landet blir man inte precis 
lugnare inom sig, dessvärre.

En lustig sak är att jag kom-
mit på mig själv flera gånger med 
att grubbla på ifall brorsan mår 
dåligt, längtar hem eller är liv-
rädd. ’’Stackars storebror’’, tänkte 
och tänker jag. Så fort han ringt 
har jag av impuls varit på väg att 
uppmana honom om att stå-ut-i-
det-jobbiga.

Den stora vändpunkten kom för 

mig när vi träffades på hans första 
ledighet. Jag väntade mig en blek, 
viljelös och skakig grabb, fast fick 
se något helt annat. Istället såg 
storebror högfärdig ut, med blick-
en riktad uppåt. I flera timmar 
kunde han berätta om upplevelser-
na i Afghanistan och han verkligen 
lyste upp. Detta var det bästa han 
någonsin varit med om i sitt liv. Så 
mycket förståndigare och klokare 
tyckte jag att han lät, än tidigare. 
Det var så intressanta historier om 
hur en enda kvinnlig läkare ensam 
tog hand om runt 100 gravida 
dagligen, och om barn med trasiga 
kläder. Mycket av det fick mig att 
tänka till om mig själv, mitt liv 
och faktiskt mitt vidare stöd till 
storebror, då han åkte tillbaka ner 
igen för att fortsätta jobba där. För 
trots allt han kunnat erfara om in-
vånarnas svårigheter, klarade han 
sig väl och befann sig för det mesta 
i säkerhet. (Tja, jag kan minsann 
konstatera att det verkar tryggare 
jämfört med Cornelis Vreeswijks 
brev från koloniet.) Vad jag fick 
lära mig av att stanna upp och vara 
medvetet närvarande blev mycket 
lättare framöver. Jag kunde se hans 
tjänstgöring med ljusare ögon och 
inse att alla farhågor bara varit an-
taganden, som varken underlättade 
för mig eller för min bror. Om han 

nu kunde vara så positivt inställd 
till sitt uppdrag, varför skulle jag 
då utsätta honom för mitt ältande? 
Han kunde ju intyga att han för-
stått mycket om vad det innebär 
att hjälpa andra, så även jag blivit 
övertygad. Då vore det bättre att 
jag uppmuntrade och berömde 
honom för allt han gör därnere. 
Han har och hade redan bestämt 
att han skulle fullfölja sin tjänstgö-
ring i Afghanistan, oavsett allt vad 
hans anhöriga fasade inför. Han 
såg fram emot det, ville göra det 
och uppskattade det. Precis som 
jag berättade tidigare har jag med 
största sannolikhet uppmärksam-
mat vilken enastående gentleman 
min storebror har blivit genom 
denna tid. Givetvis, mot alla odds, 
skulle han med sitt sunda förnuft 
inse för sin egen självrespekt att 
om det vore så att alla närståendes 
skräckscenarior inträffade, då skul-
le han omedelbart lämna platsen. 
Till dess kan väl vi anhöriga vara 
lugna och se upp till vår soldat. Jag 
vill att min storebror ska veta att 
jag är oerhört stolt över honom, 
och hoppas inte att min ängslan 
hindrat honom från att ha haft en 
fantastisk tid i sitt liv i det orätt-
visa landet Afghanistan.

Sara

MENTORSKONFERENS PÅ LÅNGHOLMEN
Den 21-23 oktober hade Invidzonen konferens för alla 
mentorer. Under två dagar fick mentorerna vidareutbild-
ning i bland annat säkerhet, samtalsmetodik samt tid för att 
diskutera hur stödet till våra anhöriga kan bli ännu bättre.  
I och med det nya avtalet med Polisens Utlandstyrka, kom-
mer Invidzonen i framtiden även stötta anhöriga till poliser 
i utlandsstyrkan. Det var en mycket lyckad och lärorik helg. 
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D
et kan vara svårt att på 
ett enkelt och sant sätt 
förklara varför man 
som mamma eller pappa 

väljer att bli militär. Att en dag få be-
rättat för sig att pappa eller mamma 
väljer att åka bort från dem en lång 
tid och kanske till och med utsätta 
sig för fara. Caroline Karlquist har 
varit gift med en militär i elva år och 
är van vid att brottas med detta di-
lemma. Därför bestämde hon sig för 
att göra en barnbok kring ämnet.

– Det är viktigt att våga prata om 
det. Barnen får aldrig känna att de 
ska behöva skämmas för att deras 

pappa eller mamma är militär, menar 
Caroline. 

Caroline menar att militärer och 
anhöriga ständigt utsätts för olika 
uppfattningar  om vad de gör och vad 
de står för. Det är någonting som hon 
vill sätta stopp för genom sin bok.

En annan viktig anledning till att 
skriva boken var att påvisa att livet 
för de som är hemma går vidare, att 
de inte ska känna att livet stannar 
upp på något vis för att mamman 
eller pappan åker iväg. 

Boken vänder sig till barn i låg- och 
mellanstadiet och handlar om två barn 
vars pappa åker på utlandsmission. 

– Jag vill belysa tankar och 
känslor hos dem som stannar kvar 
hemma men utifrån barnens per-
spektiv. Vi vuxna förutsätter att de-
ras vardag ska fortsätta som vanligt, 
men samtidigt har man som barn 
kanske svårt att fokusera på skolar-
betet eller vardagen hemma när man 
tänker på sin mamma eller pappa, 
berättar Caroline. 

Känsligt ämne

Det är inte helt enkelt att skriva 
en bok med just detta tema, vilket 
också visade sig då Caroline började 
sondera terrängen efter barnböcker 
om militär utlandstjänstgöring. 
Det visade sig att det inte existerar 
sådana böcker överhuvudtaget, trots 
att det idag är en relativt stor grupp 
familjer som har detta som vardag. 
Det är ett stort tomrum för dessa 
familjer, menar Caroline.  
– Finns det böcker för barn till andra 
yrkesgrupper borde det finns böcker 
för våra barn också tycker jag, säger 
Caroline. 

Förutom att boken i sig är ovanlig 
så är bilderna i boken ovanligt raka 
och ärliga.

– För mig var det viktigt att 
använda bilder ur verkligheten för 
att spegla de riktiga känslorna som 
barn har, och inte rita bilder som 
kunde uppfattas som barnsliga. De 
ritade bilderna använde jag för att 
det är en bok för barn och då borde 
det även vara bilder ritade av barn, 
säger Caroline. 

Hon tycker att man bör vara ärlig 
mot sina barn när det gäller vad pap-
pan eller mamman har för yrke, även 
om det kanske är lite mer komplice-
rat än ett vanligt 8 till 5 jobb. 

Militärbarn i den här åldern är 

Hård bok
och

 mjuk doc k aViktiga redskap för att 
stötta dina barn
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Att fylla en wadi...
JAG MINNS INTE dagen då min man 
berättade att han skulle åka till 
Afghanistan. Jag minns inte vilket 
väder det var eller vad jag hade för 
kläder på mig. Men jag minns att jag 
tänkte ”så kul för honom!” Jag minns 
att jag, precis innan utbildningen in-
för missionen började, tänkte ”Så kul 
för honom!  Är jag helt från vettet? 

Det började bra. Bra varade i en 
vecka. Sedan blev det dåligt och 
dåligt varade lite längre. Vår älskade 
katt blev mycket sjuk och på egen 
hand fick jag ta hand om avlivning, 
kremering och hela den processen. 
Mannen satt på en sten i skogen vid 
Livgardet och grät en halv dag. 

DAGEN FÖR AVRESAN kom – all-
deles för snabbt. Illamåendet var 
konstant och jag grät en liten skvätt 
när vi sa hejdå. Mannen grät en stor 
skvätt. Illamåendet slutade senare 
abrupt när jag förlorade barnet som 
jag väntade. Dags att gråta en skvätt 
till. Mannen grät inte alls. 

Nu var det dags för julfirande 
(jätteroligt – eller inte). Julaftons 
morgon vaknar jag och är insnöad. 
Svärmor ringer en gång i kvarten 
och undrar när jag kommer och om 
jag hinner i tid till middagen som 
serveras exakt på klockslaget 17.00 
(undra på att mannen valde att bli 
militär med den uppväxten). Den 
kvällen satt jag med en skinksmörgås 
och ett glas julmust i min soffa och 
tittade på TV. Ensam. Och grät – en 
flod som skulle kunna fylla en wadi 
(uttorkad flodbädd) i Afghanistan. 

NU FÅR DU VÄL ändå ta och skärpa 
till dig människa, tänkte jag på 
nyårsafton. Sitta själv och glo på 
grannens raketer och lyssna när de 

ha fest och umgås med trevliga män-
niskor. Vad har hänt med dig? Varför 
har du satt ditt liv på paus? Dags att 
klistra fast leendet och börja vara 
social igen – här har vi inte tid med 
några pauser! 

I januari somnade min älskade lilla 
farmor in efter att ha vandrat på vår 
jord i nästan 100 år. Återigen var det 
dags att fylla (den nu sinande) wadin. 
Äh, en liten paus kan jag allt unna 
mig. Eller? 

JAG HAR ALDRIG gjort något halv-
dant i hela mitt liv. Antingen ger jag 
järnet eller så skiter jag helt enkelt 
i att bry mig. Jag valde det senare. 
Bakslagen gjorde mig avslagen. Och 
mannen sitter 600 mil hemifrån med 
sitt förbannade jävla jobb. 

I takt med att dagarna blev längre 
och ljusare lättade även mitt sinne. 
Min fyra månader långa paus måste 
helt enkelt få ett slut. Nu. Var det fak-
tum att mannen var på mission som 
gjorde att jag mådde så dåligt? Nej, 
det var omständigheterna hemma 
som var boven i dramat. Alla saker 
som jag upplevde och klarade av 
alldeles själv! Sakta började självför-
troendet växa sig tillbaka i gammalt 
gott slag. Alla går igenom jobbiga 
saker i livet. Tyvärr fick jag uppleva 
ett par för många under missionsti-
den. Det var inte missionens fel. Det 
var livets gilla gång.  

I LIVETS GILLA gång ingår också en 
ny mission. Denna gång är jag med-
veten om att jag kanske får ta någon 
paus någon gång och eventuellt bidra 
till att wadin aldrig torkar ut helt. 
Men jag kommer att klara det. Det 
vet jag nu. / Linnea   
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väldigt medvetna om vad det inne-
bär att vara militär. De flesta vet 
att många militärer använder vapen 
och åker stridsvagn. 

Flera format

För att så många barn som möjligt 
ska kunna ta del av boken har hon 
gett ut den i två olika format. Dels 
som en vanlig tryckt bok, dels som 
talbok i DAISY format. Detta inne-
bär att boken innehåller både tal 
och text, du kan välja att läsa texten 
på datorskärmen men också lyssna 
på den i en MP 3 spelare t.ex. Detta 
för att alla barn oavsett läsförmåga 
ska kunna ta del av boken.

Nära & käradocka

Förutom boken har Caroline även 
tagit fram en särskild nära & kära 
docka. Det är en formad mjukis-
docka med ett tryck på en nära eller 
kära, detta för att man ska kunna 
hålla i och krama den nära eller 
kära när denne är borta en längre 
period. Det är ingen leksak eller 
vanligt mjukisdjur utan ett stöd 
för alla åldrar. Tanken är att man 
ska kunna ha med sig sin ”mamma” 
eller ”pappa” på utflykter man gör 
när han eller hon är borta, eller ha 
sin nära eller kära bredvid sig i sof-
fan när längtan blir för stor.

– En docka kan användas till 
mycket. Man vill ha något att hålla 
i och att krama, men också om man 
är lite äldre att slänga i väggen när 
känslorna svallar över. Idén kom 
när Caroline var på väg hem ifrån 
en längre vistelse i USA och byg-
ger på motsvarigheter i USA och 
Canada. 

– Jag tänkte att även vi skulle 
behöva ha en nära & kära docka att 
krama ibland, säger Caroline. 

Dockan kan antingen beställas 
via Carolines hemsida, eller sys upp 
själv efter beskrivning som finns 
på sista sidan i boken. Dockan finns 
även uppsydd med en polispappa/
mamma på framsidan och då är 
tyget fram ljusblå för att symboli-
sera deras skjorta och baksidan är 
mörkblå utifrån deras uniform.
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Intresset var stort när Malin Alvén kom till 

soldathemmet i Karlsborg för att föreläsa 

om barns reaktioner när ena föräldern 

åker på en insats. 

E
tt femtiotal deltagare 
satt samlade, de flesta 
småbarnsföräldrar. Ini-
tiativtagaren för träffen 

var Maria som även har startat upp 
ett anhörignätverk som går under 
namnet TUAV:s*.

Malin Alvén inledde med en gene-
rell föreläsning om hennes erfaren-
heter från sitt arbete som barn- och 
föräldrapsykolog. Under denna 
första del var det säkert många av 
deltagarna som, liksom jag, kände 
sig lättade när vi fick klart för oss 
att tjat, hot och mutor är de tre mest 
oslagbara uppfostringsteknikerna. 
Föräldrarnas uppgift är inte i första 
hand att vara pedagogiska utan vi 
bör faktiskt utsätta våra barn för 
alla möjliga sorters känsloyttringar. 
Att våga visa ilska, tårar, besvikelse 
och sorg är minst lika viktigt som 
att känna glädje. Malin hävdade 
till och med att problem och mörka 
känslor är en förutsättning för att vi 
ska kunna må bra och vara lyckliga. 

Kreativitet för minskad oro

Förutom denna Yin/Yang-inspi-
rerade grundfilosofi fick vi också 
klart för oss att barn i Sverige över 
lag har det väldigt bra och man kan 

enligt Malin Alvén
TEXT: DANIEL NYBLING

Malin Alvén, barnpsykolog och föreläsare.
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se en snabbare utveckling hos bar-
nen. En av orsakerna bakom detta är 
att vi i genomsnitt skaffar färre barn 
och i senare ålder vilket i sin tur har 
lett till ökad mognad som föräldrar 
och att vi lägger ner mer tid på våra 
barn. Den oro många känner över 
att inte vara tillräckligt bra föräld-
rar kan också vara en faktor som gör 
oss till just bra föräldrar. Vår oro är 
i grunden något positivt som driver 
oss att planera framåt, vara kreativa, 
utvärdera och förbättra vårt sätt att 
göra saker på. Det faktum att oron 
hänger starkt ihop med kreativitet 
är också något man kan använda sig 
av för att minska på sin oro. Att sys-
selsätta hjärnan med att skapa eller 
planera är helt enkelt lugnande, på 
gränsen till terapeutiskt.

Ett svårt ämne att prata om

Döden brukar vara ett svårt ämne 
att prata om. Enligt Malin är det 
därför extra viktigt att inte undvika 
den diskussionen med våra barn utan 
att svara så ärligt vi kan. Även när 
barnen undrar vad som skulle hända 
om båda föräldrarna skulle dö. 

Efter denna ganska mörka och 
djupsinniga inledning öppnades 
det upp för frågor och diskussioner. 

Även om experten inom området 
stod uppe på scen och höll i taktpin-
nen så lät hon svaren komma från 
deltagarna själva. Det var riktigt 
inspirerande att se det engagemang 
som fanns för varandras frågeställ-
ningar och många erfarenheter dela-
des frikostigt och prestigelöst. Detta 
gjorde mig än mer medveten om den 
potential och väldiga kraft som finns 
i ett anhörignätverk.

Handfasta råd

Några av de handfasta råd var att så 
tidigt som möjligt förklara för bar-
nen att ena föräldern ska åka iväg 
och arbeta i Afghanistan och kort-
fattat vad det kommer att innebära. 
När det börjar närma sig avresa så 
bör den som ska åka iväg besöka 
skola/förskola och berätta även för 
kamrater och lärare/pedagoger. Ett 
annat konkret tips är att visualisera 
för barnen hur länge mamma eller 
pappa ska vara borta. Gärna med en 
kalender där det framgår när föräld-
ern åker iväg, kommer hem på leave, 
åker igen och så klart kommer hem 
efter genomförd mission. Komplet-
tera gärna med ett måttband där 
varje centimeter är en dag och där 
barnen själva får vara med att klippa 

bort en bit i taget. Att skriva en en-
kel dagbok med barnen där de får en 
möjlighet att visa föräldern vad som 
har hänt hemma när han/hon varit 
borta kan vara ett bra sätt för att 
soldaten ska kunna känna delaktig-
het i det som har hänt medan han/
hon har varit borta.

Ta hjälp

Att hyra in städhjälp och barnpass-
ning var också något som rekom-
menderades, men man ska som hem-
mavarande förälder inte vara rädd 
för att ge barnen större ansvar och 
låta dem hjälpa till med vardagssyss-
lor. De flesta barn mår faktiskt bra 
av det och växer med ansvaret. 

Dessa praktiska, konkreta saker 
syftar till att barnen ska klara mis-
sionen bättre på det mentala planet, 
men ska kanske snarast ses som 
katalysatorer. Den riktiga hjälpen 
är att prata med sina barn. Svara på 
alla frågor, dela med sig av känslor. 
Kanske lättare sagt än gjort om 
barnet befinner sig i en trotsålder, 
men då var rådet att ta samtalet på 
sängkanten i samband med, eller 
kanske i stället för, godnattsagan.

Sammantaget var det en mycket 
bra föreläsning som försåg oss med 
stärkt självförtroende i föräldrarollen 
och konkreta tips för framtiden.

*TUAV står 

för Tactical 

Unmanned Aerial 

Vehicle och är 

ett kort sagt 

ett obemannat 

spaningsflygplan 
som nyttjas i 

Afghanistan 

och bemannas 

av soldater och 

officerare ur K3.

Personerna på bilden har inget med personerna i reportaget att göra. 

Privat bild. Fotograf Natasha R. Moore. 
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påInvidzonen

Fredriks och Victors nudelsallad uppskattades 

av alla hungriga.

T-shirts till alla deltagare 
sponsrade av Fredsbaskrarna

Invidzonens Cesilia lunchar med  

Soldathemsförbundets Victoria och Maj

Invidzonen bjöd på pyssel för 

stora som små.

Tjejer i alla åldrar deltog.
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E
n solig och varm sensommar dag 
fylldes Gärdet med hurtiga och 
härliga tjejer som alla var där för en 
gemensam sak, att springa en mil. 

Invidzonen var på plats och i den natursköna 
banan runt om Djurgården. Dessutom hade 

Invidzonen ett eget 
tält för anhöriga. 
I tältet fanns en 
mängd olika aktivi-
teter.  Det bjöds på 
härlig nudelsallad, 
knytkalas med kaffe 
och de anhörigas 
medhavda godsaker. 

Vår mentor 
Anna, som också är 
utbildad sjukgym-
nast, hjälpte till 

att plåstra om och massera 
de löpare som behövde lite 
extra omvårdnad i vår 
massagehörna. 

Dessutom var det premiär 
för Invidzonens egna foto-
utställning - ”Här och där” 
som består av soldater och 
anhörigas egna bilder från 
missioner i Afghanistan och 
i Sverige. Tanken är att utställningen ska 
leva vidare och växa i takt med att vi får in 
fler bilder från er anhöriga. 

Soldathemsförbundet hade ordnat barn-
passning med pyssel och lek, Fredsbask-

rarna bjöd de som sprang på fina t-shirts. 
Tack alla ni som kom förbi, som sprang eller 

deltog på ett eller annat sätt. Vi hade en fan-
tastisk dag. Vi hoppas att vi ses nästa år igen! 

Invidzonens välbesökta tält på Tjejmilen.

Matpatrullens Victor och Oscar.

Maj, Victoria och Marianne 

från  Soldathemsförbundet.
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Ankis bästa tips!  
• Be din soldat att samla ihop 

telefonlista eller email-adresser 

till exempel för föräldrar, syskon 

och respektive för att möjliggöra 

att de får kontakt med varandra. 

• Vid nästa anhörigträff, passa på 

att sätta er vid ett bord med folk 

som ni inte redan känner. Det 

kanske blir er bästa framtida vän.

• Trösta och peppa de som 

behöver det. Imorgon kanske 

du själv behöver höra några 

positiva ord.

• Allt som skrivs i text kan läsas 

positivt eller negativt beroende 

på vilken sinnesstämning du själv 

är i. De stora missförstånden sker 

oftast på grund av att du lägger 

in din egen sinnesstämning när 

du läser en text. 

•	 Ankis bästa visdomsord: Glöm 

inte att bakom varje soldat 

står en stark anhörig bara 

möjligheten ges.

Mentor
Uppdrag

Anki kom i kontakt med In-
vidzonen via nätet då de ef-
terlyste andra anhöriga som 

ville vara med och skriva en bok. 
Eftersom Anki alltid tyckt om att 
skriva och även hade en egen blogg 
så bestämde hon sig för att anmäla 
sitt intresse för projektet. På grund 
av svårigheter med finansiering blev 
bokprojektet uppskjutet. Istället kom 
Invidzonens mentorsverksamhet 
igång och Anki var en av de allra 
första mentorerna hos Invidzonen.  
Anki har en lång erfarenhet av att 
vara anhörig, redan 1993 åkte hen-
nes man på insats första gången.

På den tiden fick de ringa hem en 
gång i veckan, femminuterssamtal. 
Varje mening avslutades med ”kom”.

– Ni kan ju tänka er själv hur 
roligt det lät, jag älskar dig ”kom”, 
skrattar Anki. 

Redan på den tiden tänkte Anki att 
det borde finnas något för de anhöriga 
på hemmaplan. Eftersom Anki inte 
är rädd för att ta saker i egna händer, 
ringde hon själv upp försvarsmakten 
under makens andra mission i Afgha-
nistan (2006) och berättade vad hon 
tyckte borde förändras. 

I och med Invidzonen kan Anki 
engagera sig för de frågor som berör 

henne starkt och hon arbetar hårt 
för att nå ut till alla anhöriga.

Jag reser runt i Sverige och pratar 
både inför anhöriga och soldater om 
vilka möjligheter som finns och för-
söker få dem att förstå vikten av att ta 
chansen att få kontakt med andra an- få kontakt med andra an-ndra an-
höriga som är i en liknande situation. 

Anki ser nyttan med att ha någon 
att dela upplevelsen och väntan med. 
Att få prata av sig med, men även ha 
någon att dela helger och semestrar 
ihop när ens partner är på insats. 

Förutom att resa runt och repre-
sentera Invidzonen på anhörigträffar, 
har Anki representerat organisationen 

Foto: privat
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Namn: Anki Ålder: 42 år Familj: Gift med en  
militär, två döttrar 

Yrke: Marknadsförare 
och säljare 



en hel del i medier när det ska pratas 
om anhöriga och soldater. Nu har 
hon varit med så många gånger och 
blivit van att medverka i direktsänd-
ning men första gången var hon 
jättenervös. 

– Tre sekunder innan min första 
direktsändning i tv minns jag att jag 
vände mig till Generalmajor och Ar-
méinspektör Berndt Grundevik och 
sa: Dra mig i håret ifall jag svimmar, 
skrattar Anki.  

Enligt Anki är Invidzonen en 
organisation i framkant, som ser 
möjligheterna i anhörigas idéer 
och förverkligar dem snabbt. Hos 
många andra organisationer är 
beslutsprocessen någonting som tar 
oerhört lång tid. 

– Invidzonen är bra på att finnas 
på plats och ta snabba beslut. Det 
behövs när vi ska förändra något 
eller hjälpa någon. Varje dag, varje 
timme i väntan kan bli en oändlighet 
annars, menar Anki. 

I framtiden önskar Anki att För-
svarsmakten ska möjligöra för an-
höriga att träffas på en stor middag 
innan soldaten åker iväg. Dels för att 
de anhöriga ska lära känna soldatens 
nya arbetskamrater och vänner men 
även för att de anhöriga ska få träffa 
varandra. 

– På så sätt kan de anhöriga stötta 
varandra och knyta kontakter redan 
innan deras respektive åker iväg på 
insats, menar Anki. 

Invidzonen  
på veteranseminarium

Den 25-26 oktober deltog 
Invidzonen på två dagars 
veteranseminarium i För-

svarsmaktens regi. Vi var en av fyra 
ideella organisationer som deltog 
på seminariet som samarbetar med 
Försvarsmakten. Respektive organi-
sation fick presentera sin verksamhet 
för de nya veteran- och anhörig-
samordnarna på respektive förband. 
Efter presentationen hölls ett grupp-
arbete för att diskutera kommande 
arbetssätt för samarbete. General 
Sverker Göransson var också 

med under seminariet. Han berät-
tade om Försvarsmaktens framtida 
utmaningar. Dessutom redovisade 
försvarspsykiater Helena Prochazka, 
försvarspsykologen Mats Liljegren 
samt forskningssamordnaren Anders 
Claréus för läget hos våra veteraner 
samt om pågående forskning för För-
svarsmaktens behov. Seminariet gav 
två fullspäckade dagar med mycket 
intressanta föreläsningar samt hopp 
om ett fortsatt gott samarbete och 
ett tryggt framtida stöd för våra 
veteraner och anhöriga. 

a
v
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Två dagars seminarium på 

Karlbegrs slott, Stockholm.

Nu är
det så inne att tro 

på allt möjligt övernaturligt. Vissa tror 
att det betyder otur att lägga nycklarna på 

bordet, andra att månen påverkar oss kvinnor. 
Nehe! Det är bara skitsnack!

Men gud va risig du er 
ut!!!!!!

Vad har du gjort?

Ehhh.... näe... -ja sov lite dåligt bara... 
.......vet inte varför......aha.....
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till Landet osams

N
är Torbjörn 
Engelkes åkte till 
Kosovo 2002, le-
tade han med ljus 

och lykta efter barnböcker som 
handlade om föräldrar som 
åker iväg för att göra insats 
utomlands. Med hjälp av en 
bok ville han hitta ett natur-
ligt sätt beröra ämnet inför sin 
son som då skulle fylla 6 år. 
Efter att ha letat runt en lång 
stund insåg han att det inte 
fanns några böcker inom detta 
område. 

– ”Insatsen går till” vänder 
sig nog till lite äldre barn, 
menar Torbjörn. Dessutom så 
känns delar av den boken lite 
främmande för en svensk of-
ficer. De pratar om hjältemod 
och hjältedåd, det är vokabulär 
som vi knappt använder här 
hemma i Sverige och kan nog 
slå lite fel, menar han.

 

Eftersom det inte fanns 
böcker för ålderskategorin 

som Torbjörn eftersökte, tog 
han saken i egna händer.

– Jag tänkte att finns det 
inte något så får jag väl 

göra en bok själv, säger 
Torbjörn. 

Sagt och 
gjort, under 
sin pappale-
dighet efter 
insatsen i Ko-
sovo formule-

rades hans tankar och erfaren-
heter ner på ett papper som till 
sist resulterade i barnboken, 
”När jag lånar ut min pappa”.  
Mycket av innehållet bygger 
på samtalen Torbjörn hade 
med sin son, både innan, under 
och efter insatsen. Torbjörn är 
stolt och nöjd med resultatet 
och har redan testat boken på 
flera kollegors barn.

– Barnen gillar verkligen 
bilderna i boken, säger han.

Bilderna i boken är illus-
trerade av konstnären och 
illustratören Eva Edberg som 
bland annat tidigare gjort bil-
der för landstinget i en skrift 
om barn och cancer.

Men trots att intresset var 
stort och alla som läste 

den tyckte att den var 
bra, visade det sig 
snart att det inte 
var helt enkelt 
att få ekono-
misktstöd och 
hjälp för att 
kunna slutfö-
ra projektet 
och trycka 
boken. 

– Försvars-
makten var 
mycket positiva 
och behjälpliga 
men det var all-
tid någonting 
som stod 

Kakor och 
konflikter
– i ny varm barnbok

OM BOKEN  
Boken är uppbyggd med en beskrivning av vardagen där pappas jobb 

beskrivs med vilka kläder han har på sig och vilka fordon han kör eller åker 

i. Detta kopplas också mot de kläder och fordon han åker i hemma. Därefter 

följer funderingar över vad pappas jobb innebär för familjen, främst i form av 

frånvaro. Mer information finns på www.familjekolonnen.se

"När jag lånar ut  min pappa till Landet 

osams" skriven av Torbjörn Engelkes  med 

illustrationer av Eva Edberg.



FAKTA
Namn: Torbjörn Engelkes

Yrke: Yrkesofficer inom 
Försvarsmakten. Har gjort två 

utlandsmissioner (Bosnien-Herzegovina 

respektive Kosovo).  

Familj: Gift. Två barn. 

i vägen. Det var upphandlingar 
med tryckerier och det skulle 
kallas in psykologer för att gran-
ska texten, säger Torbjörn. 

Arbetsläget idag är att vi för 
nära samtal med såväl Fredsbask-
rarna, Officersförbundet såväl som 
med försvarsmaktsnära näringsliv. 
Inga uppgörelser är dock färdiga 
ännu även om det ser positivt ut.  
Förhoppningsvis kommer boken 
snart komma att ges ut. 

Men det inte har varit helt 
enkelt att skriva en bok 

om ett så svårt ämne. Torbjörn 
har vridigt och vänt på olika 
resonemang för att få fram det 
slutliga resultatet. Bland an-
nat funderade han ett tag på att 
göra boken könsneutral och låta 
föräldern vara en förälder och 
inte pappa.

– Dessvärre blev det inte bra, 
texterna blev så avskalade och 
opersonliga. Det var inte alls 
samma känsla i texten när jag 
provade att göra den könsneutral. 
Däremot funderar vi eventuellt 
på att göra en mamma bok också, 
där vi lånar ut mamman istället 
för pappan, säger Torbjörn. 

Konflikten i boken är mycket 
förenklad och tanken är att 

man ska läsa den tillsammans 
med sitt barn så att man kan 
förklara saker och reda ut even-
tuella frågor som barnet har.   

– Jag funderade mycket 
kring hur djupt man kan gå in i 
konflikten och våldet, berättar 
Torbjörn. Men jag valde tillslut 
att fokusera på relationen mellan 
barnet och föräldern. För det är 
ju det som är det 
jobbigaste när 
man är på upp-
drag utomlands. 
Att man är ifrån 
varandra och att 
man längtar,  
avslutar Torbjörn. 

Illustrationerna av Eva Edberg 
ur boken "När jag lånar ut min 
pappa till Landet osams" är 
tagna ur sitt sammanhang  
och är inte i sin helhet.
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”Man behöver inte 
må dåligt för att 
chatta med oss. Alla 
är välkomna oavsett 
hur man mår.” 

Varje torsdag kväll mellan 
20.00 och 22.00 har Invid-
zonens chatt öppet. Då kan 

anhöriga komma in och chatta med 
en mentor, en erfaren anhörig för att 
bolla tankar, prata av sig, bli peppad 
eller bara få höra att det finns andra 
som har liknande situation som en 
själv.  Inga frågor är för konstiga 
och inga tankar är för främmande, 
Invidzonens mentorer är vana att 
svara på frågor och lyssna till tankar 
som rör livet som hemmavarande.
 
Tystnadsplikt

– Vi är ett bollplank och ett stöd, 
inga frågor eller känslor är för kon-
stiga för att prata om, säger Cesilia. 

Alla mentorer som sitter i chatten är 
själva anhöriga och har skrivit under 
tystnadspliktsavtal. Detta för att 
säkerställa att sekretessen hålls. 

– Tanken med chatten är att man 
ska få vara helt anonym om man vill. 
Vi är noggranna med att man inte 
ska behöva utge vem man är och vart 
man bor. Detta för att ytterligare 
öka känslan av att våga ta upp vad 
som helst med oss, menar Cesilia.

Anonym

Därför registreras inte de som 
kommer in chatten på något sätt. 
Varje gång man kommer in i chatten 
väljer man ett nytt användarnamn. 
På så vis finns det ingenting som 
kopplar personen som chattar med 
användarnamnet. Alla Invidzonens 
mentorer får också lämna utdrag ur 
brottsregistret innan de blir men-
torer och genomgår dessutom en 
grundutbildning i samtalsmetodik. 
Det är dock viktigt att komma ihåg 
att mentorerna inte är psykologer 
eller terapeuter. 

– Vi är medmänniskor med erfa-
renhet av att ha en anhörig på insats 
och ska finnas till för just denna 
funktion. Om man får ventilera 
tankar och känslor med någon som 
förstår och har liknande erfarenheter, 
är det lättare att hitta en lösning, 
menar Cesilia 

Professionellt stöd

– Vi rekommenderar alltid de som 
har behov av ytterligare professio-
nellt stöd till Svenska Soldathems-
förbundet för anhöriga till personal 
inom försvarsmakten. Svenska Sol-
dathemsförbundet har i sin tur avtal 
med psykologer och terapeuter. 

För anhöriga till polisen finns 
ett särskilt telefonnummer till ett 
debriefingteam, om de skulle behöva 
professionellt stöd.

– Det händer också att vi på Invid-
zonen hjälper den anhöriga att ta en 
första kontakt med det professionella 
stödet, men bara om personen i 
fråga vill det, säger Cesilia.

Chatta om allt i

Nu byter Invidzonens Stödchatt namn  
till Anhörigchatten, detta för att alla ska  

känna sig välkomna oavsett hur man mår.

Invidzonens Anhörigchatt
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Den ideella riksorganisationen

för anhöriga – av anhöriga

Chatt

ÖPPEN



Extra 

öppet

i Jul.

ÖPPET I JUL: VI HAR ÖPPET VARJE DAG FRÅN  
23 DECEMBER TILL 1 JANUARI. HÅLL UTKIK 
EFTER TIDER PÅ  HEMSIDAN

SÅ HÄR CHATTAR DU 
För att komma in på chatten:
 
1. Går du in på vår hemsida  

   www.invidzonen.se  

2. Gå in under fliken Aktiviteter  

3. Välj rubriken Chatt.  

4. Välj ett användarnamn  

5. Börja chatta!
 
Väl inne i chatten hamnar du 
i ett enskilt chattrum där en 
mentor hälsar dig välkommen. 
Sedan är det bara att börja 
chatta. Du behöver inte säga 
ditt namn om du inte vill och du 
kan när som helst gå ur chatten. 
Chattsamtalet sker enskilt 
mellan dig och mentorn. 

Välkommen till  
chatten!

Vill du höra 
hur jag 
gjorde...?

Jag förstår 
dig!

Ibland känns det 
som om vi inte 
förstår varandra.

Hur ska jag 
få tid  
till allt?

Hur mår 
du?

Jag är så 
stolt över 
min soldat.

Chatt ÖPPEN

Förutom ordinarie öppettid 
på torsdagskvällar, öppnar 
Invidzonen upp chatten 

vid eventuell allvarlig händelse på 
någon av insatserna. Dessutom har 
chatten öppet vid storhelgerna så 
som jul och påsk.

– För många av våra anhöriga är 
det extra påtagligt att deras nära 
och kära är borta under storhel-
gerna. Då kan det vara extra skönt 
att logga i chatten och prata med 
någon som förstår hur det kan vara, 
menar Cesilia, verksamhetschef på 
Invidzonen. 
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http://www.invidzonen.se


FOTO: MALIN NILSSON

Vart vänder jag mig?
AKUTA ÄRENDEN 
Vakthavande befäl på berört insatsområde

FÖR INSATSEN I AFGHANISTAN 
VB ATS (vakthavande befäl armétaktisk stab) 08–788 99 91

FÖR INSATSEN I KOSOVO
VB ATS (vakthavande befäl armétaktisk stab) 08–788 99 89

FÖR INSATSEN I LIBYEN
VB FTS (vakthavande befäl – flygtaktisk stab) 08–788 94 88

FÖR MILITÄROBSERVATÖRER OCH  
ÖVRIGA ENSKILDA INSATSER
VB ATS (vakthavande befäl – armétaktisk stab)   08–788 99 92 
VB MTS (vakthavande befäl – marintaktisk stab) 08–788 95 50 
VB FTS (vakthavande befäl – flygtaktisk stab)     08–788 94 88

INFORMATION OM INSATSOMRÅDET 
www.forsvarsmakten.se/anhorig

INFORMATION OM LOKALA KONTAKTPERSONER
www.forsvarsmakten.se/anhorig

FRÅGOR SOM RÖR UPPFÖLJNING,  
STÖD OCH REHABILITERING AV SOLDATER
FM HRC 08–514 393 00

FRÅGOR OM ANHÖRIGSTÖD
FM HR-centrums växel: 08-514 390 00 eller HR Direkt 08–514 393 00 
hr-direkt@mil.se

SVENSKA SOLDATHEMSFÖRBUNDET 
www.soldathem.org  08–411 11 74, telefonjour 070–570 99 91

FREDSBASKRARNA
www.fredsbaskrarna.se, 020666333@fredsbaskrarna.se,  
020–666 333

INVIDZONEN
info@invidzonen.se 
08–400 20 388   eller   0761–779930 
www.invidzonen.se

Viktiga telefonnummer att ha till hands


