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NÄR BÄSTA VÄNNEN SKA IVÄG

SVERIGES INSATS I AFGHANISTAN 
GÖR SKILLNAD  
– Lasse Bengtsson föreläser

 
OMVÄRLDENS ATTITYDER 

BREVET / INSÄNDAREN

NYA MEDALJER

UPPDRAG MENTOR 

OM DET VÄRSTA HÄNDER

NÄR DET VÄRSTA HÄNDER

DET FINNS FUNGERANDE STÖD

NÄR INSATSEN BLEV EN MARDRÖM

POLISANHÖRIG  
– en livsstil och ett aktivt val 

COACHEN ANKIE SAHLIN  
– har "världens bästa jobb"

LIVSHJULET 

ATT PRIORITERA SIG SJÄLV

SPORTZONENS TIO TIPS
 

VÅRA TRÄFFAR
 
SERIEN

KONTAKTINFORMATION 
– Vart vänder jag mig?

D
et är ständig rörelse i 

anhörigvärlden. En stor grupp 

av Försvarsmaktens anhöriga 

får hem sina nära och kära och ett nytt 

gäng har precis roterat ner, men mindre 

insatser och de enskilda insatserna 

pågår konstant för både Polis och 

Försvarsmakt. Varje dag säger någon 

farväl eller kramar om varandra efter 

en tid isär. Det är inte bara Polisen 

och Försvarsmakten som skickar iväg 

personal på internationella insatser; 

kriminalvården, biståndspersonal och 

affärsmän. Utrikeskorrespondenter, 

studenter, läkare, politiker, diplomater, 

ingenjörer… en stor grupp människor 

lever i en vardag som påminner om 

vår och trots det kan vi känna oss så 

oerhört ensamma . Kanske beror det på 

att anhöriga inte tagit plats i debatten. 

Kanske är det för att ett hemmavarande 

isolerar oss i vår vardag under 

insatstiden…  

Vi lever i ett kretslopp

Invidzonens grundtanke är att belysa 

en annorlunda vardag för att få oss att 

känna gemenskap, låna erfarenheter av 

varandra, ha roligt, bekräfta och ge stöd.  

Tidningen skall informera alla parter, 

synliggöra de anhöriga och situationen 

på hemmaplan. Stödet vi ger skall vara 

medmänskligt. Aktiviteterna ska peppa 

och ge möjlighet till egna nätverk. Och 

allt tillsammans ska rikta ljuset på den 

gruppen som utför ett stort arbete 

genom att låna ut någon man älskar 

till ett orosdrabbat område, lindra den 

ensamma känslan.

Det är ständig rörelse i naturen 

också. Våren håller på att rusta av 

och sommaren roterar fram. Varje dag 

är det någon blomma som vissnar 

och en annan får nya, vackra blad. 

I sommarnumret har vi anpassat 

innehållet efter de önskemål som kommit 

in till oss. Många vill läsa om de tyngre 

ämnena som tar upp den verklighet och 

de tankar vi lever med, trots att de kan 

vara känsliga och laddade.

 Jag önskar alla medmänniskor en fin 
sommar. Vi har öppet hela tiden för de 

anhöriga som behöver oss, oavsett var i 

kretsloppet du befinner dig.

Kram

Invidzonen har ett formaliserat avtal med 

Försvarsmakten och Rikskriminalpolisens 

utlandssektion. Invidzonen är en oberoende 

partipolitisk och religiöst obunden ideell förening 

för anhöriga till utlandstjänstgörande personal. 

Foto: Astrid R-S
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Nu kan du kontakta 

våra mentorer direkt. 

På vår hemsida  

www.invidzonen.se

kan du läsa om  

vilka vi är

VÅRT MENTORNÄTVERK

www.invidzonen.se
Invidzonens växel/kansli • 08–400 20 388 

Föräldrazonens stödtelefon • 0761–663317

Redaktionen • 0735–431334  

kontakt@invidzonen.se

bestalla@invidzonen.se

redaktionen@invidzonen.se

foraldrazonen@invidzonen.se

familjezonen@invidzonen.se

norr@invidzonen.se

ost@invidzonen.se

vast@invidzonen.se

syd@invidzonen.se

NY MEDARBETARE PÅ 

INVIDZONENS KANSLI

Vi kan med glädje meddela att vi fått 
förstärkning på vårt kansli. Anna 
Nybling är ny mentorsansvarig hos 
Invidzonen och startade i april i år. 
Anna har tidigare arbetat som men-
tor hos oss och är projektledare för 
bland annat Familjezonen. 

– Det ska väldigt roligt att arbeta 
hos Invidzonen. Jag ser fram emot 
att se till att mentorerna har det bra 
och får den utbildning och handled-
ning som de önskar, säger Anna.

Vi hälsar Anna varmt välkommen 
och hoppas att hon ska trivas på sin 
nya arbetsplats. På Invidzonens hemsida finns en 

frågebarometer där vi ställer alla 
möjliga frågor till er anhöriga lite då 
och då. Förutom att det är en rolig 
detalj på sidan så får vi med dessa 
frågeställningar en liten fingervis-
ning om vad ni tycker om saker och 
ting som rör vår värld både stort 
och smått. Under våren har vi bland 
annat fått veta att de som går in på 
sidan tycker att Invidzonen är bäst 
på forum och chatt, att promenader 
är bästa vägen för avkoppling, att 
städhjälp underlättar mest i de anhö-
rigas vardag, söndag är bästa dagen 
för chatt, att föreläsningar är hetast 
på anhörigträffar, hunden det popu-
läraste husdjuret, att vi mailar flitigt 
samt att de flesta som går in på vår 
sida är under pågående insats. Fler 
frågor kommer att ställas framöver 
och om du har ett förslag på en fråga 
som du skulle tycka är intressant att 
få svar på, maila till: 
redaktionen@invidzonen.se

FRÅGEBAROMETER

VETERANDAGEN BLIR 

STADSCEREMONI 

I år höjs ambitionsnivån på veteran-
dagen till en så kallad stadscere-
moniell nivå, det vill säga högsta 
möjliga nivå. Kungahuset kommer att 
delta med prins Carl Philip, en stor 
del av våra folkvalda politiker, flera 
departement, andra myndigheter 
så som Polisen, kriminalvården och 
kustbevakningen samt kringliggande 
ideella organisationer. Fokus under 
dagen kommer såklart att ligga på 
veteraner och deras anhöriga. 

Foto: Toni Öien

VILL DU GE NÅGON EN MEDALJ?

Vi tycker att ALLA som gör en 
insats hemma är värda en medalj.
Beställ gratis på vår hemsida.

MENTORSKONFERENS I 

STOCKHOLM

Den 10–12 maj genomförde Invid-
zonen sin vårliga mentorskonferens 
med bl.a. handledning i samtalsme-
todik på agendan. Ett stort tack till 
alla fina mentorer som deltog.
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Foto: Astrid R-S
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Petra och mia träffades 
för elva år sedan då de båda 
arbetade på Skansen i Stock-

holm och sedan dess har de varit 
bästa vänner.

Under långa perioder av deras 
vänskap har de varit ifrån varandra, 
Mia har arbetat utomlands och Petra 
har flyttat från Stockholm men trots 
det så har de alltid kommit tillbaka 
till varandra igen. Varje gång de 
hörs eller möts så är det som att de 
fortsätter precis där de slutade sist. 
Petra och Mia är helt överens om att 
de alltid kan vara fullständigt ärliga 
med varandra och menar att det är 
det som är styrkan i deras relation. 

– Och så kompletterar vi varandra 
så bra, menar Mia. Petra hänger i 
baren och jag står på dansgolvet och 
dansar, fortsätter hon. 

Petra inflikar att en annan styrka 
i deras vänskap är att de kan vara 
helt tysta med varandra utan att det 
blir pinsamt och att Mia får henne 
att koppla av. 

När bästa vännen ska iväg… 

Det är inte bara familje- 

medlemmar som räknas som 

anhöriga. Det kan vara minst 

lika påfrestande att vara 

bästa vän till någon som är 

på insats. Petra håller på och 

förbereder sig för att åka till 

Afghanistan. Kvar hemma 

väntar hennes närmaste familj 

och bästa vän Mia. 

– vi har inte setts sedan förra 
sommaren men det kändes direkt av-
slappnat när hon kom och mysbyxor-
na åkte på med en gång. Sen hängde 
vi i soffan och bara var, säger Mia. 

– Mia läxar upp mig emellanåt 
och det behövs, menar Petra. För 
hon är den jag ringer mitt i natten 
om jag behöver och hon kan göra 
detsamma för mig. 

Nu har Petra påbörjat sin utbildning 
för att åka iväg på insats till Afghanis-
tan och Mia står bakom beslutet till 
hundra procent, även om det såklart 
är förknippat med en hel del oro. 

– Jag vet ju att det här är någon-
ting som hon alltid velat göra, det är 
klart att hon måste uppfylla sin dröm 
oavsett om det innebär att hon dör 
i och med det, säger Mia som kort 
efter vänder sig till Petra och säger: 

– Så länge du kommer hem… 
Petra och Mia pratar mycket om 

de risker som finns och om döden. 
– Det är ett sätt för mig att förbe-

reda mig, jag tror att det är väldigt 
viktigt att prata om det för att 
bearbeta ordentligt innan man åker, 
menar Petra.  

ibland säger mia dock ifrån när 
det blir för mycket död och elände. 

– Då går jag ut en stund och 
känner att nu får det vara nog med 
jobbiga saker, nu vill jag inte prata 
om det mer, säger Mia. 

Den största rädslan hos Petra lig-
ger i att inte vara sig själv när hon 
kommer hem.

– Jag är rädd för att bli förändrad, 
kommer jag kunna njuta av livet 

Vänner är som stjärnor.  
D u ser dem inte alltid men du

 vet att de finns där ändå.
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efter en insats? Eller kommer jag 
tänka på livet där nere och hur de 
har det, frågar sig Petra. 

– Vi har pratat mycket om det där 
och där har vi slagit klinch många 
gånger. För jag kan redan märka på 
Petra att hon bygger upp en mur och 
stänger ute oss som är nära henne, 
säger Mia. 

– Ja, det är svårt. Jag vill avskär-
ma mig och inte ha människor för 
nära, menar Petra. 

– Det är ju förståeligt, men så kan 

du inte göra, du kan inte stänga av 
oss, menar Mia. Vi finns här för dig 
och tar hand om dig när du kommer 
hem, säger hon. 

Tillsammans med Mia har Petra 
redan planerat för ett ”worst case 
scenario”, alltså vad Petra vill om 
hon skulle förolyckas i och med sitt 
uppdrag i Afghanistan. Då ska Mia 
se till att det bjuds på varmkorv, 
Pucko medan Petras låtlista spe-
las i bakgrunden. Mia får ständigt 
uppdatera låtlistan för Petra byter 
ut dem lite då och då. Just nu ligger 
"Highway To Hell", "Hallelulja" och 
"California Dreaming" på listan.  

– på något sätt hjälper det oss 
igenom tanken på ett sätt som fung-
erar för oss, lite rått kanske men det 
är vårt sätt, menar Petra. 

Mestadelen av tiden går dock inte 
åt till att tänka på negativa saker 
som rör insatsen. Petra tycker att 
det ska bli oerhört spännande och 

FAKTA: 
Petra, 38 år 

Bor: Sölvesborg 

Yrke: Elverksmekaniker

Fritidsintressen: Laga god mat 

och dricka gott vin, träna på gym

Mia, 30 år

Bor: Stockholm 

Yrke: Hovmästare 

Fritidsintressen: Gillar att resa 

drömmer sig bort för en stund.
– Jag ser fram emot det enormt 

mycket. Tror att det blir en viktig 
erfarenhet och att det kommer ge mig 
en större acceptans för saker i stort.

– Och jag är otroligt stolt över 
Petra, avslutar Mia. 

...det är väldigt 
viktigt att prata 
om det för 
att bearbeta 
ordentligt innan 
man åker.

Foto: Emma B

Petra reser ofta till Stockholm 

för att träffa sin bästa vän Mia.
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Lasse Bengtsson som i många 
år arbetat som journalist, 
bland annat på TV4, lämnade 

den trygga tillvaron i Sverige för att 
arbeta som informatör för Svenska 
Afghanistan kommittén, SAK.  Det 
är en bistånds- och utvecklingsorga-
nisation vars arbete sker långsiktigt 
och målmedvetet. 

I ett och ett halvt år har Lasse 
Bengtsson varit i Afghanistan.  
Nu är han ute på turné runt om i 
Sverige och föreläser om sin tid i 
Afghanistan tillsammans med Frida 
Engman, som också arbetar för 
SAK. 

– Det är besvärligt och oroligt 
just nu i landet, då afghanerna sak-
nar förtroende för utlänningar efter 
bland annat koranbränningen som 
skedde vid den amerikanska basen. 
Att bygga upp förtroendet tar tid, 

menar Lasse Bengtsson. 
– Man får se sig för och vara för-

siktig, samt undvika folksamlingar, 
fortsätter han. 

UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN 

Utbildning är en av hörnpelarna 
i SAKs verksamhet som bedriver 
skolor på basnivå samt även på 
högre nivå med masters examen. 
Detta arbete startades för flera 
decennier sedan och miljonstal 
barn har blivit utbildade. Skolan 
är avgiftsfri och sträcker sig från 
årskurs 1 till 12. Det är dock mycket 
vanligt att eleverna hoppar av med 
början av årskurs 4, i synnerhet 
flickorna. Men viljan att gå i skolan 
finns där. Under föreläsningen 
berättade  Lasse Bengtsson om en 
flicka som önskade sig ett skolhus i 
julklapp. 

Det är vanligt att lektionerna i 
skolan hålls utomhus. Barnen vet att 
deras enda chans i livet är att utbilda 
sig. Men Lasse Bengtsson berättar 
att i en by var läskunnigheten bara 
0,5%.

Förutom grundskolorna bedriver 
SAK en barnmorskeutbildning. 

– Barna- och mödradödligheten är 
hög i Afghanistan, för några år se-
dan uppnådde 25 % av barnen aldrig 
sin femårsdag, idag har den siffran 
minskat till 16% så det blir bättre 
och bättre, säger Lasse Bengtsson. 

 – De kvinnor som utbildar sig 
blir inte bara barnmorskor, utan 
också starka förebilder för andra 
kvinnor när de återvänder till sina 
hembyar för att arbeta, fortsätter 
han. 

Tre 15-åriga flickor har kommit in 
på jordbruksutbildningen som varar 

Sveriges insats i Afghanistan

gör skillnad

Den 14 mars höll 
Lasse Bengtsson 
föreläsning på 
Soldathemmet 
i Karlsborg. 154 
åhörare fick lyssna 
till hans erfarenheter 
och upplevelser från 
Afghanistan, detta 
sargade men oerhört 
vackra land.

Lasse Bengtsson föreläser

Bilden är Lasse Bengtssons privata bild 

från vistelsen i Afghanistan.
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i två år. De ska alla bli jordbruks-
experter. Det är en stor händelse i 
Afghanistan för flickor är annars 
mycket undantryckta.

Utbildningsministeriet i Kabul tar 
succesivt över utbildningarna, så ar-
betar de inom SAK. De lämnar över 
utbildningsansvaret i etapper. 

VERKSTÄDER GER ARBETE

SAK har tre verkstäder där proteser 
och rullstolar tillverkas. Rullsto-
larna specialtillverkas av inhemskt 
material, förutom hjulen som kom-
mer från Pakistan. 

Orsaken till att verkstäderna 
behövs är alla minorna som skadar 
barn och vuxna. Det finns ofantligt 
många civila offer i Afghanistan. I 
en av verkstäderna arbetar en man 
med polio samt en man med bort-
sprängda ben, båda rullstolsbundna. 

De har genom sitt arbete fått ett 
egenvärde och försörjer upp till 15 
personer vardera med sin lön.  

– Det är vanligt att se barn som 
haltar på gatorna i Kabul. De har 
klumpfot, förklarar Lasse Bengts-
son. Orsaken är inavel. Det beror på 
giftemål inom familjerna och att de 
håller sig i för snäva kretsar. Det går 
att bota klumpfot genom att gipsa 
barnen i späd ålder och på så sätt 
räta ut benet/foten. Men många har 
inte och får inte hjälp. SAK bedriver 
därför sjukhus som erbjuder bot. Al-
ternativet är amputation och protes.

FLYKTINGLÄGER

Det finns flera flyktingläger utanför 
Kabul. 

Under föreläsningen visades 
bilder av barn som var barfota, 
några amputerade, alla hade dåliga 

kläder och man kunde nästan känna 
hur de frös. Upp till en halv miljon 
människor är internflyktingar i 
Afghanistan, men de erkänns inte av 
myndigheterna. Lägren har funnits i 
sju år. Barn och vuxna bor i hyddor 
av lera och för att få värme eldar 

.. det är mycket 
vanligt att 
eleverna hoppar 
av med början 
av årskurs 4

Foto: Elisabeth Kindbom

Foto: sxc.hu / seebits

En liten afghansk pojke i sina finkläder.

Lasse Bengtsson, Frida Engman och Marianne Jägerström.
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de med papper och plast inne i sina 
hus, vilket ger farliga ångor. Ved är 
mycket dyrt och några pengar finns 
inte. En akutfond upprättad av SAK 
har hjälpt till med att köpa in ved, 
tre säckar/familj, och man hoppas 
nu att det ska räcka tills den värsta 
kylan försvunnit. 

– På vintern är det väldigt kallt i 
Afghanistan, ner mot minus 20 gra-
der. Människorna går barfota och är 
tunt klädda. Många barn är födda 
i dessa läger och vet inte om något 
annat, berättar Lasse Bengtsson. 

SAK vill hjälpa till med att instal-
lera vatten och värme, men det får 
de inte för då anser myndigheterna 
att lägren blir permanenta. 

BURKA 

Nancy Dupree arbetar i Kabul med 
att dokumentera och bevara Afgha-
nistans kulturella arv. Hon är idag 
chef för The Afghanistan Centre at 

Kabul University och är aktiv med 
att bland annat försöka förändra 

klädseln för kvinnorna. Kvinnorna 
använder burka. Det är vanligt att 
de  håller sig gömda i hemmen, när 
de går ut känner många sig skyddade 
av klädseln men sommartid svettas 
kvinnorna mycket och drabbas ofta 
av saltbrist.

OPIUM

Det finns gott om mineralfyndig-
heter I Afghanistan men folket har 
inte kompetens nog att hantera 
utvinningen eller gruvdrift. Lasse 
Bengtsson tror att det troligen blir 
Kina och Ryssland som kommer att 
påverka landet. Sedan en tid tillbaka 
bygger ryssarna en järnväg i Afgha-
nistan. Jordbruket är underutvecklat 
på grund av att man importerar för 
mycket. Omställningen till vanligt 
jordbruk tar för lång tid, grödorna 
kommer inte fram, så bönder väljer 
att odla opium istället.

Opiumindustrin är stor i Afgha-
nistan, störst i hela världen och 
narkotikapengar finansierar taliba-

nernas verksamhet.
Lasse Bengtsson säger att tiden i 

Afghanistan har varit fantastisk och 
kanske de bästa åren i hans liv. Det 
finns mycket positivt och bra i lan-
det. Vackra moskéer och mandelblom 
med underbar doft, nämner han och 
ser lycklig ut. Afghaner har väldigt 
uttrycksfulla ansikten som bär spår 
av ett tufft liv och mycket lidande 
men, de är oerhört generösa.

Efter föreläsningen var det fråge-
stund och på frågan om de svenska 
insatserna gör verkan i Afghanistan 
svarade Lasse Bengtsson utan tvekan 
att det gör dom. Föreläsningen avslu-
tades med en frivillig insamling som 
inbringade ca 4000 kr och de öron-
märktes till rullstolar till behövande i 
Afghanistan.

Arrangörer var Svenska 

Afghanistankommittén, Studieförbundet 

Vuxenskolan, Karlsborgs kommun och 

Soldathemmet i Karlsborg.

TEXT: Elisabeth Kindbom
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Birgitta var en mycket 
stolt mamma när sonen valde 

att åka iväg på utlandstjänst till 
Afghanistan. Hon tänkte att det 
var en oerhörd fin uppoffring och 
gest av honom att välja att göra 
något för ett annat land, något som 
andra bara pratar om. Men tyvärr 
grusades stoltheten snabbt när hon 
fick reaktioner från folk runt om 
kring henne. Hon förstod snabbt att 
utlandstjänstgöring inom Försvars-
makten inte sågs som något fint 
och fick ständigt stå till svars inför 
frågor som rörde insatsen, något 
som hon inte räknat med. 

– Den vanligaste reaktionen var 
att det var hemskt och påhopp kring 
hur jag kunde låta honom åka, trots 
att sonen är en vuxen person som 
bestämmer själv. Jag blev varse om 
att det verkligen inte var någon 
merit att åka på tjänstgöring utom-
lands, berättar Birgitta. 

Det märkligaste var att männis-
kor som stod henne nära reagerade 

attityder emma wiik som är centralt anhö-
rigansvarig på Försvarsmakten är 
upprörd över attityderna som Bir-
gitta, i artikeln bredvid, beskriver.

– Det är viktigt att komma ihåg 
att vi lever i en demokratisk värld 
och har valt våra politiker som ju 
är de som står bakom beslutet att vi 
har personal som tjänstgör utom-
lands. Det är inte Försvarsmakten 
som bestämmer detta utan alla är ju 
indirekt delaktiga i beslutet, säger 
Emma. Vi finns där för att stötta 
den civila befolkningen och de 
civila hjälporganistionerna till en 
säkrare vardag.

emmas tips kring hur man kan 
bemöta dumma och fördomsfulla 
frågor är att antingen ställa mot-
frågan – Hur menar du nu? så att 
individen själv inser att frågan är 
plumpt ställd. Alternativt får indi-
viden möjlighet att rätta till frågan. 
Frågan är kanske ställd i all välme-
ning men blev fel. Fortsätter indi-
viden ställa frågan på ett fult sätt 
kan man säga rakt ut: – Jag tror du 
har en felaktigt syn på detta. Du 
behöver nog ta reda på fakta innan 
du tror och tycker något. 
På frågan – Hur orkar du? Var ärlig 
och säg som det är. 

En annan lösning på attitydpro-
blemen kring insatser utomlands 
kan vara att sprida ännu mer infor-
mation om vad som faktiskt händer 
där nere. Exempelvis efterlyser 
Birgitta en bättre rapportering från 
press och media om vilka förbätt-
ringar som kan genomföras genom 
truppernas närvaro i Afghanistan 
och inte bara rapportering när det 
sker olyckor, så som det är nu. 

på samma sätt. Det gjorde henne 
ledsen och besviken. Till slut gick 
det så långt att hon valde att inte 
berätta om sonens utlandsuppdrag 
om människor inte direkt frågade 
om det. För sonen blev reaktionerna 
de samma. Den direkta följdfrå-
gan han fick när han berättade 
om sitt arbete var om han hade 
skjutit någon. För honom var det 
en märklig fråga eftersom han var 
civilt anställd och han aldrig ens 
var i närheten av någon skottlinje. 
Birgitta tror att det handlar mycket 
om hur vi väljer att använda ord 
och tror att det skulle vara en hjälp 
om Försvarsmakten hjälpte till att 
informera kring människors bemö-
tande kring utlandstjänstgöring. 

– Det vore en enorm vinst för våra 
soldater och oss anhöriga om vi blev 
mer förberedda på eventuella reaktio-
ner redan innan insatsen. Då är man 
lite mer rustad för detta och kanske 
kan hitta bättre svar på dessa frågor 
och attityder, säger Birgitta. 

Omvärldens 

– kan vara svåra att bemöta

Emma Wiik, 

centralt 

anhörigansvarig 

Försvarsmakten

Foto: Emma B

Fler tips på hur du bemöter omvärldens attityder kommer på invidzonens hemsida inom kort, håll utkik!

..

Personen på bilden har inget med 

personen i reportaget att göra.

Birgitta tror att 
det handlar 
mycket om 
hur vi väljer att 
använda ord...
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I helgen satt jag och s
onen och njöt av några 

stackars ensamma solstr
ålar som letat sig fram

.  

Sonen slutade att kommu
nicera med hela meninga

r för ca tre år sedan, 
när han fyllde tretton.

 

Den längsta mening han 
sagt sedan dess är: ”Va

d blir det till middag”
 – och det har nog bara

 

varit närmsta familjen 
som förstått vad han sa

gt och förhoppningsvis 
hans jämnåriga vänner.

Vi satt där i solen, ty
sta, men nöjda med live

t just då. Plötsligt sä
ger sonen ”Du, mamma ha

r 

jag berättat att jag har en flickvän?”
 

WHAT?!! Sa han vad jag trodde att han
 sa? Och hur i helsikes gick detta ti

ll? 85 % av hans 

vakna tid sitter han vid datorn, 12% 
går åt till träning och resten till s

kolarbete. Därefter 

tänker jag ”lugn och fin, inga förhast
ade kommentarer nu” Så jag säger ”Näm

en, vad kul!” Inte 

särdeles intelligent sa
gt, men det var det jag

 kom på i stunden. Då s
äger han en mening till

,  

”– Hon heter Hanna och går på samma s
kola som jag” och så lyser hela hans 

ansikte upp! Sedan 

börjar han prata, med h
ela meningar och helt f

örståeligt för omvärlde
n. 

Jag tittade på min lång
a, valpiga, fantastiska

 son och ser den där gl
ada lille killen från 

förr kika fram.  Där var smilgroparna
 jag glömt att han hade, glitter i de

 blå ögonen, glädje! 

Jag kände hur jag blev 
alldeles varm i hjärtat

 och att denna dag var 
speciell. För mig var d

et 

lite som de första stegen. Min lilla 
gubbe – du tog några fler steg, faktis

kt ett helt kliv. 

Tänk alla dessa små, fa
ntastiska, obetydliga f

ör andra, men viktiga h
ändelser för oss själva

 

som ständigt inträffar och hur gärna m
an vill dela dessa guldkorn i tillvar

on med den man står 

närmst. Ibland tänker j
ag att de är ännu mer t

ydliga för oss som har 
våra anhöriga långt bor

ta. 

Vi måste komma ihåg känslan vi fick så
 att vi kan berätta, känna samhörighe

ten trots avstånden.
Stolta mamman

Flera krävande strider har de se-
naste åren utkämpats bland annat i
Afghanistan, där svensk trupp 
framgångsrikt har deltagit. Efter 
en sådan insats, om någon anses 
vara särskilt förtjänt av en formell
erkänsla, kan till exempel förbandet 

lämna in medaljförslag till
Överbefälhavarens medaljbered-
ning. Sedan medaljberedningen 
berett och föredragit ärendet fattar 
Överbefälhavaren beslut om tilldel-
ning av medalj i varje enskilt fall.

Överbefälhavaren fattade under 
våren beslut om retroaktivitet för
Försvarsmaktens medalj Sårad i 
strid från vår första väpnade

efterkrigsinsats i Gaza 1956-57.

Försvarsmakten har i samverkan 
med olika veteranorganisationer 
genom ett omfattande arbete fun-
nit ett antal svenska soldater, från 
insatsen i Sinai, Kongo, Cypern, 
Libanon, tidigare Jugoslavien, 
Afghanistan med flera insatsom-
råden. Ett antal av dessa sårade 
veteraner belönas därför idag.

1. 2. 3. 4.

Om utdelade 
Krigsdekorationer

1. Försvarsmaktens medalj Sårad i strid  

”För synliga och osynliga sår”  

2. Försvarsmaktens Förtjänstmedalj 

utan svärd  

”För förtjänstfulla insatser” 

3. Försvarsmaktens Förtjänstmedalj 

med svärd (silver) 

”För förtjänstfulla insatser i strid”  

4. Försvarsmaktens Förtjänstmedalj 

med svärd (guld) 

”För förtjänstfulla insatser i strid” 

T
e

x
t: F

ö
rs

v
a

rs
m

a
k

te
n
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Vill du också skriva en insändare i tidningen? Maila till redaktionen@invidzonen.se 

Underteckna din insändare med namn, adress och tel.nr. Självklart har du möjlighet 

att vara anonym och skriva under signatur. Redaktionen förbehåller sig rätten 

att korta ned och redigera de bidrag som införs. Innehållet får inte strida mot 

pressetiska regler eller svensk lagstiftning.



p
ssst!

Just nu söker vi nya 
mentorer som är anhöriga 
till poliser i utlandstjänst. 
Intresserad? Hör av dig till 
redaktionen@invidzonen.se

Namn: Thomas

Ålder: 53 år

Familj: 20-årig son 

Yrke: Polis
Fritid: Fiske, resor, 

dator, musik, 

film

Thomas bästa tips för att klara av 
hemmamissionen!   

Tillåt dig att göra saker du själv tycker 
om. Unna dig saker utan att ha dåligt 
samvete.  

• En mysig weekend på något 
hotell/pensionat eller hos 
någon vän. Unna dig en 
kroppsbehandling eller liknande.  
 

Själv åkte jag med kompisar på 
en fiskeresa till Lappland samt 
en weekendresa till Barcelona 
och tittade på fotboll, säger 
Thomas.  
 

Tillåt dig att vara låg ibland 
utan att detta är något konstigt. 
Det är man ju även om ens 
respektive är hemma så varför 
kan man inte vara det när 
han/hon är borta i en annan 
världsdel. 

 

Det är viktigt att tillåta alla 
känslor som dyker upp under 
tiden hemma.

Mentor
Uppdrag

Foto: Astrid R-S

T homas fick information om 
Invidzonen genom ett brev 
från Polisen i samband 

med att hans flickvän var på mis-
sion i Kongo.  Han kände direkt att 
han hade mycket att ge pga att han 
både upplevt insats i egenskap av 
den som är på mission men också 
som hemmavarande anhörig. 

– Jag tycker det är mycket gi-
vande att vara mentor. Det känns 
skönt när man kan hjälpa någon 
anhörig. Det kan ibland vara med 
rent praktiska råd men oftast är det 
genom att stilla en del av oron som 
kan finnas, berättar Thomas som 
också menar att det många gånger 
räcker med att vara en god lyssnare 
utan att egentligen ge några råd. 

– En aktiv lyssnare kan ibland 
vara det enda som behövs. Att låta 
någon "spy ur sig" all oro, ilska och 
frustration, fortsätter Thomas. 

Det som på något sätt berör 
Thomas mest är när han märker att 
parterna inte alltid förstår varandra. 

Han förklarar att han ibland vill in 
och ruska om för att få dem att för-
stå men samtidigt vet han att man 
måste gå försiktigt fram för att inte 
stöta bort den som söker hjälpen.  

När det gäller mentorskapet så 
ser Thomas gärna att Invidzonen 
får in ännu fler anhöriga till Poliser 
på utlandsuppdrag för att ordna 
någon form av träffar för dessa. 
Försvarsmaktens anhöriga har ju 
kommit så långt i detta och har 
många gånger hjälp av befintliga 
regementen och organisationer 
inom/nära försvaret.

– Polisen har inte detta och där 
behöver vi finna egna former och 
lösningar, menar Thomas.

När det gäller Invidzonens fram-
tid så tror Thomas att det vikti-
gaste är att bevara det som organi-
sationen står för idag.  

– Organisationen får inte bli för 
stor för då riskerar vi att tappa 
mycket av det personliga engage-
manget, avslutar Thomas. 
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Att som pappa förlika sig med tanken att min son  

skulle dö före mig är var en tanke som inte kändes naturlig  

och framförallt inte helt lätt att hantera. 

Om det värsta händer!

Foto: Anna N, Björn P och Dominik S

Text: Björn Pettersson

Prästen Lars i kapellet på 

Camp Northern Lights.

 12 INVIDZONEN  •  NR 2  •  2012



När min son åkte iväg på 
insats under FS19 upplevde 
jag ett avsked som innebar 

att det kanske var sista gången jag 
såg min son i livet. Den tidigare 
missionen, FS18 hade haft en jobbig 
tid med två stupade svenska solda-
ter. Som pappa följde jag insatsen 
löpande och FS19 blev det förband 
som fick genomföra de mest omfat-
tande striderna under den Svenska 
insatsen i Afghanistan så här långt. 
Under delar av missionen kom 
nyhetsrapportering att svenska 
soldater hade varit och var i strid. 
Att konstant leva med tanken att 
nästa timme kanske få ett samtal om 
att sonen var skadad eller få besök 
hemma med besked att min son hade 
stupat gav en anspänning i vardags-
livet. Under denna tid så var fokus 
på nuet och varje dag som inte kom 
med något negativt besked, var en 
bra dag.  

Den 16 oktober 2010 var jag 
och min hustru på en 50-års 

uppvaktning och under middagen 

ringde vår son och meddelade att 
han var ok. Det var ett kort samtal 
som avslutades med att han skulle 
höra av sig senare.

Fem minuter efter sonens samtal 
fick jag ytterligare ett samtal från 
en god vän som oroligt hade senaste 
nytt från Afghanistan, en svensk 
officer från Stockholmsområdet har 
stupat!

Känslan att kunna säga att vår son 
hade hört av sig och att han levde 
kändes väldigt värdefull, både för 
mig, min hustru och den jag pratade 
med.

Men tanken kom snart, tänk om 
samtalen hade kommit i omvänd 
ordning. Jag började därefter tänka 
på de anhöriga som hade fått ett an-
nat besked än det vi fått.  

Dagen efter kunde jag och min 
hustru med stor sorg konstatera att 
Kenneth Wallin hade stupat under 
sitt uppdrag i Afghanistan. Jag och 
min hustru tände ett ”missionsljus” 
och skrev våra kondoleanser till de 
anhöriga på den internetsida som 
upprättats för detta. I skenet av 

”missionsljuset” fanns våra tankar 
både hos de anhöriga som hade fått 
ett mycket sorligt besked men också 
hos vår son som befann sig i insats-
området.

I oktober 2011 fick jag möjligheten 
att representera Invidzonen på 

en resa till Afghanistan. Där fick 
jag möta våra soldater i FS21. Inför 
resan var det ett omfattande förbe-
redande arbete på olika plan, allt för 
att jag tillsammans med Anna och 
Dominik som jag reste med skulle få 
ut så mycket som möjligt under vår 
vistelse i där nere.  

På det personliga planet så ingick 
mycket praktiskt som vaccina-

tioner och blodgruppering. Att för-
bereda sig mentalt inför denna resa 
innebar att jag visste att jag skulle 
åka till en del av världen där det 
pågår ett krig. När min son åkte så 
förberedde han sig som alla soldater 
gör genom att bl.a. fylla i sitt vita 
arkiv. Jag tog fram mitt vita arkiv 
och tillsammans med hustrun gick 

Tankestenar från kapellet.

Dominik, Björn och prästen Lars 

utanför kapellet.

Minnesstenen 

utanför kapellet.

Björn och Dominik rättar till 

bandet inför minnesstunden.
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vi igenom det.  Bland mina önskemål 
var att Amazing Grace skall spelas 
på min begravning, en klassiker som 
betyder mycket för mig. 

Efter att ha tillbringat ett antal 
dygn i Afghanistan med våra 

soldater så visade kalendern 16 ok-
tober 2011. När solens sista strålar 
försvunnit vid horisonten och mörk-
ret sänkte sig över CNL den svenska 
campen, ringde det i klockan utanför 
kapellet för en minnesstund på 
årsdagen då Kenneth Wallin stupade 
under sin tjänstgöring i FS19. Vi 
hade förberett denna stund genom 
att ta med en krans med band att 

lägga ner vid minnesstenen utanför 
kapellet. Prästen Lars tydliggjorde 
på ett väldigt fint sätt vikten av att 
vi aldrig får glömma de som fått 
betala det yttersta priset under sin 
insats i Afghanistan. Minnesstunden 
avslutades med att vi tillsammans 
sjöng Förunderlig nåd (Amazing 

Grace). Det var en oerhört speciell 
stund för mig. Jag hade ett år tidi-
gare hanterat känslor kring händel-
sen då Kenneth Wallin stupade och 
min son befann sig i området. Nu 
satt jag själv på en stol i kapellet på 
CNL och kunde delta i stroferna av 
Amazing Grace som på ett nästan 
förutbestämt sätt ramade in denna 

minnesstund för mig. 

Jag och Anna lade ned kransen 
från Invidzonen vid minnesstenen 

utanför kapellet.  Den afghanska 
stjärnhimlen gav sitt deltagande 
och en stilla bris kändes i luften, 
tiden stannade upp på ett påtagligt 
sätt. Jag höll ett kort tal i skenet av 
marschaller som var utplacerade vid 
minnesstenen och det kändes oer-
hört värdefullt att få hedra ALLA 
våra soldater som inte kom hem på 
det sätt vi önskat och att tillsam-
mans med övriga få sända en tanke 
till deras anhöriga från oss som var 
där och från Invidzonen. 

Foto: Bloggaren "I skuggan av Hindu Kush"
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Följande dag tillbringade vi många 
timmar med förbandets präst Lars. 
Vi fick en god inblick i hans vardag 
och arbetet. Vi tittade på hur man 
har en ständig beredskap för att 
hantera situationen och ta om hand 
soldater som har stupat. Vi fick höra 
om deras arbete med förbandet på 
plats samt han-
terandet av den 
viktiga anhörig-
delen i en sådan 
situation. Att se 
detta och fram-
förallt få höra 
om vilka rutiner 
som finns kändes 
tryggt. Detta är 
noga förberett.

Vi tittade på kylrummet som lig-
ger i anslutning till kapellet och 

som är väl förberett att omgående 
kunna startas upp när en soldat har 
avlidit. Det blev väldigt konkret att 
se kistor förberedda och att se den 
utrustning som säkerställer att om-
händertagande och hantering sker 
på ett värdigt sätt.

Under eftermiddagen hade vi en 
genomgång med personalchefen och 
prästen där vi fick en mycket bra 
inblick i hur man hanterar anhörig-
frågor i samband med att soldater 
skadas eller avlider.

Att kontakta anhöriga snabbt och 
att hantera anhöriga i situationer när 
soldater skadas eller 
avlider är av högsta 
prioritet. När rap-
port kommer in att 
en soldat har skadats 
så har man en rutin 
att MP (militärpolis) 
larmas och omgåen-
de ansluter vid om-
händertagandet av 
den skadade för att 
b.la. möjliggöra att den skadade själv 
kan kontakta sina anhöriga. Om 
den skadade inte kan det själv så har 
insatsledningen i Sverige direktkon-
takt med ansvariga på plats och tar 
kontakt med anhöriga för att medde-

la vad som hänt. Detta arbete måste 
gå väldigt snabbt utifrån den snabba 
nyhetsrapporteingen i media och 
man sätter därför in alla resurser för 
att anhöriga skall få beskedet först. 
I samband med dödsfall genomförs 
arbetet på två plan, på insatsområdet 
handlar det om att hantera omhän-

dertagande och hän-
delsen med förbandet 
på plats. 

ATS (insatsled-
ningen) här hemma i 
Sverige har uppgiften 
att hantera kontakten 
med anhöriga. Det 
blev väldigt tydligt 
att de använder alla 
resurser för att snabbt 
kunna få kontakt med 

anhörig. Vid dödsfall sker det alltid 
genom personligt besök och med 
väl förberedda rutiner för att kunna 
överlämna ett dödsbud och erbjuda 
stöd till anhöriga på olika sätt.

Jag kan dra mig till minnes tillfäl-
len då min son tjänstgjorde under 

FS19 och jag läste på försvarets 
hemsida vid rapportering från om-
rådet om soldater som varit i strid 
och soldater som var skadade, det 
avslutades alltid med ”anhöriga är 
underrättade”. Nu blev det ännu tyd-
ligare för mig att den övergripande 
strävan är att hantera anhöriga med 
stor respekt och snabbheten i situa-

tioner där soldater 
skadas eller dödas 
är högt prioriterat 
och jag förstår 
nu ännu bättre de 
olika perspektiven 
i detta arbete. 

Att vi som in-
divider skall 

lämna detta jorde-
liv någon gång är helt säkert och nå-
got naturligt. Som ”ledstjärna” inför 
mitt besök hos soldaterna i FS21 var 
att förberda mig och att genomföra 
besöket på ett sätt som ökade mina 
möjligheter att förstå mer ur ett 

...den övergri-
pande strävan 
är att hantera 
anhöriga med 
stor respekt...

...varje dag som 
inte kom med 
något negativt 
besked var en 
bra dag...

soldatperspektiv men även för mig 
som pappa och anhörig. Jag åkte 
till Afghanistan och fick uppleva 
att vara ute i ett område där nästa 
kurva med fordonet innebar att livet 
kunde ta slut om fordonet körde 
på en IED (vägbomb) eller riskera 
att bli beskjutna vid något tillfälle. 
Utifrån att jag hade förberett mig 
mentalt för detta, fanns i stunden en 
stor trygghet tillsammans med våra 
soldater.

Med några månaders distans efter 
mitt besök i Afghanistan hos våra 
soldater så har jag ur ett pappaper-
spektiv fått med mig något mycket 
värdefullt. 

Skall min son skadas eller avlida 
före mig vill jag att han gör det un-
der uppdrag som soldat, då det stöd 
jag/ vi som anhöriga får på olika 
sätt från försvarsmakten är långt 
mycket större än om han skulle ska-
das/avlida i en annan olyckshändelse 
här hemma i Sverige.
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FÖRSVARS-
MAKTEN

INVDIZONEN

SVENSKA 

SOLDATHEMS-

FÖRBUNDET

FREDS-

BASKRARNA

SMKR

vi klädde oss i dagligdräkt, vilket 
är föreskrivet, och blev omgående 
körda av vaktpersonal mot centrala 
Stockholm. Det är av stor vikt och 
med respekt för de anhöriga att de 
underrättas innan namn publiceras, 
vilket media generellt respekterar. 
Men i dagens informationstid finns 
det så många andra sätt att namn, 
enhet eller specifika omständigheter 
når ut, inte minst i cybervärlden. 
Så vi gör vårt bästa att snabbt nå 
de närmast anhöriga med korrekt 
information. Samtidigt är det en stor 
mängd anhöriga som nu är mycket 
oroliga, och deras oro kan naturligt-
vis lindras av att det kan rapporte-
ras att den drabbades anhöriga har 
blivit underrättade.  

eftersom vi inte fick tag på vår 
regementspräst, begärde jag att få 
stöd med två psykologer. Det skall 
vid överlämnande av svåra bud alltid 

vi lämnade genast festen, jag 
kände mig nedstämd och grubblade 
över vilka soldater som vi hade på 
plats nere i Afghanistan. Min fru läm-
nade mig vid Livgardet i Kungsäng-
en, dit jag även kallat min stabschef. 
Det vakthavande befälet delgav den 
senaste informationen som Högkvar-
teret sänt och jag fick då veta att Ken-
neth Wallin hade stupat. De närmaste 
anhöriga var hans mor och far som 
bodde på olika adresser i Stockholm. 
Min stabschef och jag pratade igenom 
hur vi skulle genomföra detta. Vid re-
gementet har vi genomfört övningar 
för att vara förberedda på att hantera 
situationer som denna. När kamrater 
dödas eller skadas är det av största 
vikt att vårt agerande sker på bästa 
sätt. I den bästa av världar hade den 
senaste meningen kunnat inledas med 
”Om”, de senaste årens insatser har 
dessvärre visat att ”När” tyvärr är 
mycket relevant.   

När det värsta händer
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Håkan Hedlund  tvåbarnsfar 

Chef Livgardet, tidigare chef FS16

Det finns  
fungerande stöd

Försvarsmakten, Invidzonen, 
Soldathemsförbundet och 
Fredsbaskrarna har länge 
samarbetat för att få ett 
komplett stöd för anhöriga.  
Var och en har sin del. 

Försvarsmakten är en knutpunkt 
för anhöriga och kringliggande 
organisationer. De svarar på frågor 
som rör insatserna, stödet för anhö-
riga samt tillhandahar krisstöd. In-

vidzonen står för ett medmänskligt 
stöd och fungerar som ett första steg 
med hjälp av sitt mentornätverk. En 
mentor är en anhörig som själv har 

På kvällen den 16 oktober 2010 var jag och min fru festklädda, den 

högtidliga höstmiddagen vid Ledningsregementet i Enköping hade 

just påbörjats. Under tiden som alla gäster hälsade på varandra fick 

jag ett samtal från Högkvarteret. En av våra soldater hade stupat, 

närmare detaljer skulle komma, men det var klart att de anhöriga 

var hemmahörande i Stockholmstrakten. Som chef  Livgardet fick 

jag uppgiften att överlämna information om det inträffade. Det mest 

fruktansvärda bud en drabbad familj någonsin kan få.

gjort en insats på hemmaplan och 
som därför lättare kan förstå vad 
man känsligmässigt kan komma att 
gå igenom under sin tid på hem-
maplan. Om ytterligare stöd behövs 
finns Svenska Soldathemsförbun-

det. De förmedlar till professionell 
samtalsrådgivning eller annat kom-
petent stöd vid behov. Fredsbask-

rarna stöttar framför allt de som 
tjänstgör och organisationen har ett 
väl fungerande kamratstöd.

medfölja någon med utbildning för 
professionellt samtalsstöd.  Vi häm-
tade upp dem vid Högkvarteret och 
sedan delade vi oss och körde till 
Kenneth Wallins mor och far. I bilen 
pratade vi om vad som väntade, 
men det var även långa stunder av 
tyst eftertanke. Med telefon stämde 
jag av så att jag och min stabschef 
ringde på vid de två olika adres-
serna i exakt samma stund – inget 
svar, varken hos hans mor eller far. 
Klockan var nu efter nio, det var en 
lördagskväll och jag bestämde att vi 
samtidigt ringer respektive mobil-
nummer. Jag får tag på Kenneths 
mor, hon var i lägenheten men hade 
sovit djupt. Jag tar två, tre djupa 
andetag och känner samtidigt att 
ögonen tåras lätt. Dörren står nu på 
glänt, jag sträcker på mig och möter 
sedan en orolig mor för att med-
dela henne 
det värsta 
besked 
man som 
förälder 
någonsin 
kan få.

SMKR är en kamratförening för 

soldater efter insats.
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A
nna och hennes 
man har varit till-
sammans sedan 
tonåren. De bor i en 

småstad i Sverige och har levt 
ett lugnt och harmoniskt liv 
ända tills den dag då mannen 
fick beskedet om att han blivit 
utvald att åka iväg på utlands-
tjänst. Inte nog med att Anna 
själv inte var med på noterna, 
hennes man ville heller inte 
åka iväg men stod utan val-
möjlighet om han ville behålla 
sitt arbete. Efter det kantades 
tillvaron av problem och oro 
något som till slut resulterade 
i att Anna inte längre kände 
någon som helst ork eller lust 
att fortsätta att leva. 

– Jag har alltid varit en po-
sitiv person som varit den 
som stöttat vänner och varit 
spindeln i många nätverk. Jag 
är i grunden en stark person, 
högutbildad och inte rädd för 
att ta saker i egna händer men 
plötsligt stod jag där och fun-
derade på att ta mitt liv, säger 
Anna. 

anna fick hjälp av Svens-
ka Soldathemsförbundet, en 
mentor på Invidzonen och en 
psykolog. Det hjälpte henne 
att i alla fall släppa tanken på 
att lägga ner helt. Men oron 
gjorde att hon inte kunde sova 
och hon rasade i vikt.  Tillslut 
fick hon börja äta tabletter för 
att dämpa sin ångest. 

– Det värsta var den enorma 
oron över att han inte skulle 
komma hem och ensamheten, 
berättar Anna. 

Förutom det faktum att 
mannen var i ett krigsdrab-
bat land och långt hemifrån 
så hände det en massa saker 
med familjen under tiden som 
gjorde det hela ännu mera på-
frestande för Anna. Yngsta 
sonen blev sjuk och den äldsta 

sonen hade börjat studera i en 
annan stad vilket var en om-
ställning i sig. 

tiden under insatsen var 
verkligen kantad med job-
biga händelser och Anna är 
besviken på hur mycket runt 
omkring henne och hennes 
mans arbetssituation hante-
rades. Anhörigsamordnaren 
på orten var inte det stöd som 
Anna hade önskat utan snara-
re en käpp i ett hjul som hade 
kunnat lösas på ett smidigare 
sätt, tycker hon. Mitt under 
insatsen slutade även Annas 
mentor på Invidzonen och 
kunde därför inte fortsätta att 
stötta henne. Anna var myck-
et besviken över detta men 
kunde inte tänka sig att byta 
till en ny. Det finns dock någ-
ra saker som varit bra med in-
satstiden menar Anna. 

– De nya kontakter jag fick 
under tiden var positiva och 
PREP-kursen som Svenska 
Soldathemsförbundet anord-
nade. Min mentor hos Invid-
zonen var ovärderlig och utan 
henne och min man hade jag 
inte stått där jag står idag, 
menar Anna. 

anna vill att Försvarsmak-
ten ska ta till sig av kritiken 
som hon och många fler fram-
för så att det som hon upp-
levt som negativt kan ändra 
sig till kommande insatser. 
Framförallt vill hon att För-
svarsmakten ska bli bättre på 
att lyssna på de anhöriga och 
sätta de anställdas familjer på 
en jämställd nivå med arbetet 
och inte lägre som hon upple-
ver att de står nu. 

När insatsen

blir en  

mardröm

För Anna var beskedet om 
hennes mans insats  
en enorm chock och starten på 
en resa som vände upp och ner 
på hela hennes tillvaro. 

Foto: sxc.hu/liesie
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Lisbeth minns den allra första 
långa missionen som hen-
nes man var ute på. Då deras 

yngsta son 3 månader och den äldsta 
2 år och 3 månader. 

– Minstiningen vaknade varan-
nan timme varje natt och min äldsta 
vaknade sju på morgonen. Det var 
oerhört tungt för mig att aldrig få 
sova ordentligt, berättar Lisbeth. 

Sömnlösheten resulterade i högt 
blodtryck, eksem och en massa 
andra symptom och Lisbeth fick till 
slut uppsöka en läkare.

– Det enda läkaren sa till mig var, 
du måste sova och vila dig, berättar 
Lisbeth. Jag bara stirrade på honom 
och frågade om han kunde skriva 
ut en barnflicka. Eftersom jag inte 
hade nå-
gon annan 
avlast-
ning, säger 
Lisbeth. 

Efter ett 
antal må-
nader gick 
Lisbeth ner 
sig ordentligt. På grund av trötthe-
ten blev hon väldigt arg och frus-
trerad. Samtidigt kände hon att det 
var ett gemensamt beslut hon var ju 
med på att han skulle åka även om 
hon aldrig i förväg hade kunnat ana 
hur det skulle bli även om det den 
gången kändes outhärdligt. Lisbeth 
har så som många andra fått erfara 
omvärldens reaktioner på hennes 
mans yrkesval och även fått mycket 
frågor kring hur hennes barn reage-
rar. Många undrar över vad barnen 

Polisanhörig 

tycker om att deras pappa har varit 
borta så mycket. Självklart har hon 
också själv reflekterat över hur det 
skulle kunna påverka hennes barn.  
Inför den första långa missionen 
pratade hon och hennes man mycket 
om detta. 

– När min man kom hem för för-
sta gången på leave 
efter 2 månader var 
vi övertygade om att 
Viktor skulle vara 
misstänksam och 
att han inte skulle 
välja att gå till sin 
pappa. Men vår son exploderade av 
glädje och var så glad och hämtade 
leksaker och strålade av lycka, berät-
tar Lisbeth. 

- När han kom hem de andra 
gångerna blev Viktor väldigt glad 
men samtidigt oerhört besviken 
när han åkte igen.  Han förstod 
ju inte tidsperspektiven, säger 
Lisbeth. 

Hon tror därför att det är jät-
teviktigt att man försöker prata 
om den föräldern som är borta. 

Oavsett om man är arg och frus-
trerad så får det aldrig gå ut över 
barnen, menar hon. Lisbeth har 
frågat sina söner om vad de tycker 
om att deras pappa har varit borta i 
långa perioder under deras uppväxt. 
Till svar har hon bara fått att det ju 
alltid sett ut så, att det därför inte är 
något konstigt för dem.

Lisbeths man har en mycket lång 
erfarenhet av att vara ute på tjänst 
utomlands, därför får han åka ut 
gång på gång. Lisbeth har många 

gånger funderat på om fördelarna 
väger upp nackdelarna eller tvärtom. 
För henne har det varit en nästan 
omöjlig tanke, eftersom livet går 
upp och ner av sig själv.

-Ibland tänker jag att självstän-
digheten man får som ensamstå-
ende är en fördel – jag kan i princip 

plocka sönder pellets-
pannan till grunden 
och sen laga den igen 
(förvisso med många 
svärord till hjälp). Jag 
betalar räkningar, sköter 
allt i hushållet, tar in 
hantverkare, klipper gräs, 

planterar, rensar rännor, klipper 
häck, hämtar barn mitt i natten, 
skäller, uppmuntrar, hotar.

– Jag är självständig på gott och 
ont! säger Lisbeth. 

Med det menar hon att självstän-
digheten minskar behovet av att vara 
två. Det är inte enbart kärlek som 
gör ett förhållande utan även behovet 
av varandra., enligt hennes åsikt. 

– Ofta tycker jag att det är skönt 
att jag får bestämma allt, ingen som 
lägger sig i eller har någon annan 
åsikt, men detta gör naturligtvis att 
vi bråkar rätt så friskt när han väl 
kommer 
hem igen 
– då måste 
vi lära oss 
att ta hän-
syn igen, 
säger 
Lisbeth. 

”Hur kan han lämna dig igen” – 
den frågan har Lisbeth fått oräk-

– en livsstil  
       och ett aktivt val

Foton: Privat

Lisbeths man har gjort tre långmissioner och gör i skrivandets stund sin fjärde 

som också är den längsta, ett och ett halvt år. Trots att det varit tungt att vara 

ensam under vissa perioder så ser Lisbeth det som ett gemensamt val och en 

överenskommelse som hon står bakom till hundra procent. 
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neliga gånger. Och varje gång går 
hon i försvarsställning eller känner 
samvetskval.

– Jag får antingen känslan av att 
utfrågaren tycker 
min man är dum i 
huvudet eller att det 
måste vara något fel 
på mig och att det är 
därför som han åker, 
menar Lisbeth. 

Detta bidrar till att 
hon har svårt för att 
säga att hon känner sig ensam eller 
att det är tungt hemma till någon 
utomstående, för ”hon får ju skylla 
sig själv”.

– När min man åker är det för att 
han vill, det finns ingen order eller 
tvungenhet, vilket kunde vara skönt 
att få klämma ur sig när frågorna 
hopar sig, menar Lisbeth.

– Men så är det för många männ-
iskor, tusentals män och kvinnor 
veckopendlar och ser inte sina barn 
annat än på helgerna. Många lever på 
sjön, vissa vägrar lämna golfbanan...

– Det är olika livsval som vi gör 
återigen på gott eller ont, säger 
Lisbeth.

Lisbeth understryker att hon 
också har ett val och det är att 
lämna honom eller vägra gå med 
på att han åker. Det sistnämnda är 
inget alternativ för henne då hon har 
anser att varje människa måste få ta 
sina egna beslut och bära de konse-
kvenser det medför. 

Men Lisbeth har fått livet att 
fungera och gjort det till en livsstil. 

– Vi har våra toppar och dalar 
som alla andra par. Fördelen är väl 
att vi inte låter det passera. Vi reder 
ut våra dalar mycket på grund av att 
när vi väl pratar med varandra (via 
mejl eller skype) är det bara vi, inget 
annat som kan distrahera.

Ibland, om jag är på det humöret 
ser jag mig själv som lyckligt lottad! 
Många fantastiska, roliga, spännan-
de tillfällen och möten har jag varit 
med om tack vare hans nyfikenhet 
på världen, avslutar Lisbeth. 

Självklart är det tungt ibland att 
inte dela vardagen med någon, 

särskilt när barnen var små.

Foto: Astrid R-S

 Vi har en överens-
kommelse. Detta är hans 
jobb. Folk tycker mycket 

men det får de göra.

Jag kan inte 
lägga över allt 
ansvar på min 
man att han 
åker iväg. 
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Ankie Sahlin arbetar som Inte-
grativ coach, handledare och 

steg 1 terapeut med KBT inriktning. 
Huvudsakligen arbetar hon genom 
sitt eget företag Alltgar Coaching  
www.alltgar.se 

Ankie tycker att det är oerhört 
viktigt med tydliga etiska riktlinjer 
och seriositet inom coachyrket och 
därför sitter hon med i styrelsen för 
Integrativa Coachföreningen som 
bl.a. driver frågor om etik och moral 
inom branschen. Utöver coachupp-
dragen arbetar hon även volontärt 
som jourare på Bris och som mentor 
i Mentoregetföretag genom Almi. 

Efter att ha arbetat i många år 
med framför allt unga kvinnor med 

ätstörningar bestämde hon sig för 
att göra något annat. Ankie hade 
under sina år med ätstörningar men 
också under flera år i underhållnings-
branschen, sett alldeles för många 
människor med dåligt mående, dåligt 
självförtroende och som hade svårt 
att hitta vägar att må bättre, eller 
komma på vad de ville göra. Många 
samtal senare efter att ha sagt otaliga 
gånger till så många människor ”allt 
går, jag lovar! Allt går. En del tar 
bara lite längre tid” så bestämde hon 
sig för att starta Alltgar. 

–Jag har världens bästa jobb, att få 
vara med när människor tar steg de 
inte trodde att de kunde är fantas-
tiskt, säger Ankie. Foto: Emma B

Vad skulle du säga att 

coaching är?

Coaching för mig är att hjälpa 
andra att hjälpa sig själva. Jag vill 
fungera som en katalysator, en 
möjliggörare till förändring och 
utveckling. I coaching grubblar 
vi inte så mycket på det förflutna, 
vi tittar framåt och sätter upp 
rimliga, möjliga mål och börjar 
arbetet att nå dem. Lite som KBT-
terapi vi hjälps åt att hitta vägar 
och verktyg att komma vidare och 
nå det mål vi satt upp. Vi blickar 
bakåt bara om det hjälper till att 
nå målen. Coaching är inte terapi 
men kan vara ett alternativ till det.

Vad betyder Integrativ 

Coaching?

Coaching är inte bara något som 
händer i tanken, även om det hän-
der där först. Det måste ju bli resul-
tat i verkligheten också, konkreta 
resultat. Att integrera innebär att 

kombinera flera olika delar till en 
fungerande helhet, något som verk-
ligen fungerar för klienten.

Vem kan använda sig av en 

coach?

Jag tycker att alla kan använda 
sig av en coach. Från början var 
det mest idrottsmän och kvinnor 
som hade coacher för att sätta upp 
mål, hitta styrkan inuti osv. Sen 
snodde näringslivet idéen med 
coacher för att hjälpa både chefer 
och medarbetare att må och 
prestera bättre på jobbet. Idag är 
det många som går till coachen 
både ungdomar, vuxna och äldre, 
privatpersoner och företag. Det 
är ett sätt att få hjälp när man 
hamnat i en återvändsgränd el-
ler svacka och det är ett sätt att 
bygga sitt självförtroende, det är 
ju färskvara och vi behöver alla 
jobba med det ständigt, det är 
ungefär som att träna.

Vilka problem kan man komma 

till dig med?

Jag skulle säga att du kan komma 
till mig med vilka frågor som 
helst. Det som kan vara bra att 
veta är att om jag skulle bedöma 
att dina problem är mer djup-
gående och att coaching kanske 
inte är rätt väg för dig, så hjälper 
jag dig självklart att komma i 
kontakt med en bra psykolog eller 
terapeut. Jag ingår i ett nätverk 
med både duktiga coacher, psyko-
loger och terapeuter, främst med 
KBT-inriktning. 

Hur går det till när man blir 

coachad?

Det är ju helt beroende på vem 
du är och vad du vill prata om 
men generellt skulle jag säga att 
första mötet handlar om att lära 
känna varandra. Vi behöver få en 
relation. Om du ska våga anförtro 
mig dina tankar eller problem och 
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Coaching – så här fungerar det

ANKIE
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SAHLIN – har "världens bästa jobb"
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ch råd från coachen!

• Fokusera på det du kan 
påverka och göra något åt, 
ödsla inte energi på sånt som 
ligger helt utanför din möjlighet 
till påverkan. 

• Lev i nuet! Vad kan du göra idag 
som ger dig tid, lugn och glädje? 

• Sätt upp ett mål, det behöver 
inte vara livsavgörande. Sätt ett 
mål som du vet att du kan nå. 

• Kommunicera, prata om hur du 
tänker och känner, kommunikation 
är viktigt för att kunna förstå. 
Vi har inga kristallkulor vi kan 
inte gissa oss till vad den andre 
behöver eller önskar sig.

funderingar så är det viktigt att 
du känner att du kan lita på mig. 
Första mötet är också en del for-
malia som t ex, när ska vi ses, hur 
ofta, vad kostar det, hur många 
gånger o s v.
Jag tycker att man ska boka unge-
fär 10 tillfällen men för vissa blir 
det fler och för andra färre. 
Sen ställer jag en mängd frågor 
för att få en bild av vem du är, det 
kan till exempel handla om famil-
jeförhållanden, jobb, vänner, hob-
bies, mediciner, alkoholvanor och 
annat som kan vara viktigt att 
känna till. En viktig grundfråga 
är ju ”varför är du här?” eller ”vad 
vill du få ut av att träffa mig?” 
Sen börjar arbetet med att sätta 
upp mål som känns rimliga för 
dig, det kan ta ett par gånger. Det 
är också viktigt att känna till att 
du får uppgifter att fundera över 
eller göra mellan gångerna vi ses. 
Se det inte som en läxa men som 
en viktig uppgift för att komma 
vidare. Varje möte börjar med att 
jag frågar dig om det är något 
särskilt som du tagit med dig till 
just det mötet, då tar vi det först 
och sen jobbar vi vidare. Avslut-
ningsvis gör vi en utvärdering 
av vårt arbete. Vilka verktyg har 
du fått med dig, vilka steg har du 
tagit. Även ett litet steg är ju en 
början. Ja, så där fortsätter det, vi 
har en agenda men vi är samti-
digt flexibla.

Hur kan en anhörig få hjälp av 

en coach?

På samma sätt som vem som 
helst, en anhörig är ju en egen 
person och det är lätt att tappa 
bort sig när någon som man äls-
kar och står nära försvinner iväg 
och utsätter sig för faror långt 
borta. Då är det viktigt att hitta 
sitt eget fokus igen, att skapa en 
fungerande vardag. Livet går 
vidare och inget blir bättre av 
att man blir lamslagen, ledsen 
och frustrerad. Det är självklara 
känslor och jag förstår att det är 

en del av paketet när någon får 
utlandstjänst, men det är viktigt 
att inte glömma bort sig själv, 
ungarna och kompisarna, sitt eget 
liv helt enkelt. Om du som anhö-
rig har ett eget liv som fungerar 
så blir helheten och hemkomsten 
lättare, till och med när den 
anhörige kommer hem och är 
förändrad.

Finns det coacher i hela lan-

det?

Ja det gör det absolut, coacher 
finns överallt och både som 
sina egna och i nätverk. Jag 
kan rekommendera att gå in på 
coachnätverket www.integrati-
vacoacher.se Där kan man hitta 
flera, det är ett nätverk under 
uppbyggnad och det växer hela ti-
den. Det är viktigt att kontrollera 
seriositeten och coachens etiska 
riktlinjer. Integrativa coachför-
eningens coacher har bra etiska 
riktlinjer men det finns så klart 
andra ICF är en annan grupp 
som står för seriositet. Sen tycker 
jag att man ska höra sig för och ta 
rekommendationer.

Vad kostar det?

Det är väldigt olika, priserna skil-
jer sig beroende på var i landet 
man befinner sig men en riktlinje 
är att det kostar från 1.000:- och 
uppåt. Väletablerade coacher 
ligger runt 2.500:- Sen kan ju 
priserna skilja sig beroende på om 
man kommer som privatperson 
eller som företag. Det bästa är att 
fråga och vara tydlig med det re-
dan vid förta samtalet så att man 
inte får en obehaglig överrask-
ning när fakturan kommer.

Vad tycker du om 

granskningen av coacher?

Jag tycker att det är bra. Det är 
bra att vi granskas, debatteras 
och bråkas med. Det gör att vi 
måste hitta vägar att säkerställa 
kvalitet, utbildning och seriositet. 
Det finns många yrkesgrupper 

med oseriösa aktörer men det är 
inget argument. Jag välkomnar 
debatten och jag ser fram emot 
att vara en del i den växande se-
riösa delen av coaching.  Till dess 
är det viktigt att vi som är seriösa 
visar det genom utbildning och 
kanske framför allt genom egen 
handledning. Jag tänker också att 
vi är en etablerad yrkesgrupp som 
är här för att stanna och ett bevis 
på det är när man börjar skriva 
humorserier och dramaserier om 
coacher precis som man tidigare 
gjort om mäklare, läkare, gyne-
kologer, psykologer, chefer och 
andra yrkesgrupper. Det är kul 
och det är bra. Mer debatt om fler 
yrkesgrupper, det är bra.
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fysisk omgivning kan t ex handla 
om ditt boende, om du har sommar-
hus, bil eller båt

relationer innebär dina relationer 
till vänner, bekanta, föräldrar

kärlek, romantik – är du kär, lever 
du med någon är du lycklig, finns 
det någon i ditt liv

ekonomi kan handla om lön, pengar 
på banken, lån
 

arbete gäller jobb och vad du gör
 

nöjen/fritid handlar om hur du 
upplever att du roar dig eller har ett 
tillfredsställande fritidsliv
 

hälsa handlar om hur du mår, t ex 
sjukdomar, om du tränar, handikapp 

personlig utveckling kan handla 
om kurser och utbildningar inom 
jobbet men också annat som du kan-
ske gör på din fritid

gör så här: Gradera varje tårtbit 
från 0 – 100, där 0 står för att det 
inte är tillfredställande alls och där 
100 innebär att du är helt nöjd. Ta 
dig tid och tänk igenom ditt svar.
exempel: Du ger Arbete 60, det 
skulle kunna tolkas som att det är ok 
på jobbet men att det skulle kunna 
vara bättre. Då kan du fundera kring 
vad som skulle kunna höja siffran, 
vad behöver du göra, tänka eller 
känna för att siffran ska höjas.

FYSISK 
OMGIVNING

RELATIONER

EKONOMI

NÖJEN/
FRITID

HÄLSA

KÄRLEK

ARBETE

PERSONLIG 
UTVECKLING

Livshjulet

Hur tycker du att din insatstid 

har varit?

Över förväntan! Visst har det fun-
nits dagar då man saknat förgä-
ves och bara velat dra täcket över 
huvudet.

Däremot tycker jag att tiden har 
gått fortare än vad jag någonsin 
kunnat ana. 

Vad tror du det 

är som har gjort 

att det har gått 

så bra?

Jag har hela tiden vetat att jag inte 
kan påverka så mycket hemifrån, 
hur mycket jag vissa dagar bara 
velat ha hem honom, så har jag fått 
svälja hoppet och inse att det inte är 
så det fungerar. Jag tror att det hela 
handlar om vilken inställning man 
väljer att gå in med. Jag har försökt 
att se den här insatsen ur en positiv 
synvinkel. När min pojkvän åkte 

bestämde jag mig själv för att må bra 
under det kommande halvåret. För 
att jag ska kunna må bra och stötta 
honom under tiden har det varit vik-
tigt för mig att sysselsätta mig med 
saker som gett mig energi. Den en-
ergin har gett mig glädje och styrka 
vilket har fått min soldat att känna 
sig trygg och lugn. När vi båda mår 
bra, då mår kärleken som bäst!

Jag har också försökt att inte se 
det här som ett långt halvår ifrån 
den jag älskar. Utan jag har tagit 
insatstiden i tre etapper, ut efter 
perioderna till varje leave. Jag har 
sett varje leave som ett mål. Det har 
hjälpt mig! 

Jag har träffat nya vänner som va-
rit i samma situation som mig själv, 
som är sambos och flickvänner till 
min soldats kollegor. 
Vänner som jag inte 
känt så speciellt 
länge, men som tack 
vare insatsen fört 
en samman och är 
idag några av mina 
närmsta. 

Jag har sysselsatt 
mig och hittat saker 
i min vardag som 
har gjort att jag fått 
energi. Jag har lagt 
ner extra tid och upp-
skattning till vänner, 

Sportzonen har  
träffat Madeleine  
som har valt att  
prioritera sig själv lite extra 
under insatstiden. Hon har valt att lägga fokus på sin 
träning och också fixat att hålla rutinen uppe. Läs hennes 
tips och tankar på hur hon har lyckats. 

Att  
prioritera 

LYCKA TILL!

FAKTA
Namn: Madeleine
Ålder: 20 år
Bor: I Småland
Intressen: träning, umgås 
med vänner och resa
Aktuellt: Flickvän till 
soldat under FS22

sig sjalv!
Foto: Anna S

“
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familj, bytt jobb, fått 
nya kollegor och lagt 
ner tid på mig själv. 
Jag tror det är viktigt 
att under ett halvår få 
fokusera på sitt, bl.a. 
att ta tag i träningen. 

Vad är det som 

fått dig att ta tag i 

träningen?

Jag såg det som en chans, nu när 
jag varit hemma. Att ha någonting 
som just jag kan vara stolt över och 
känna att jag gjort bra. Det var vik-
tigt för mig att ha ett mål under det 
här halvåret som gått, det har varit 
min träning. 

Hur har du hittat din motivation 

till att träna? 

Jag har haft vänner som jag tränat 
mycket tillsammans med. Det har 
varit min motivation. Jag tror också 
att man måste ha ett mål med sin 
träning för att vilja fortsätta. För 
att uppnå sina mål med sin träning 
måste man ha motivationen till att 
fullfölja det också. Många bävar för 
att gå till gymmet. 

Jag tror att man måste hitta en 
träningsform som man tycker är kul 
och givande.

Inför varje leave har jag haft 
delmål, det har hjälpt mig att hålla 
motivationen uppe. 

Att sätta upp rimliga mål för vad 
man vill uppnå tror jag är a och o. 
Många som bestämmer sig för att 
börja träna går ut för hårt i början 
och tröttnar om de inte ser resultat 
snabbt efter två veckor. Jag tror att 
inställningen och nyckeln till moti-
vation handlar om att hitta glädjen 
och energin som träningen bidrar 
med – då kommer också resultaten. 

Vad har målet varit med din 

träning?

Målet med min träning har varit att 
få en hälsosam-
mare vardag och 
bli några kilo 
lättare tills den 
dagen då jag kas-

TRE SNABBA
Löpning eller gymträning? 
Svar: Gymträning

Träna inne eller ute?  
Svar: Beror på väder 

Träna med vikter eller kroppsvikt?  
Svar: Kroppsvikt

undanflykter, som är lätta att hitta 
på i början när man ska bryta sina 
gamla vanor. 

Efter ett tag börjar man inse att 
man faktiskt får mer ork och energi i 
allt man gör. Då kommer träningen 
betyda mer. 

Vad är ditt tips för att  

komma igång med träningen?  

Det ska vara kul att träna, man 
ska träna för att må bra. Gå inte ut 
för hårt i början, då tröttnar man 
lätt. Se träningen som en del av 
vardagen. 

Vilken är din favoritövning?

Den som de flesta andra fasar över, 
PLANKAN! Effektiv övning som 
känns dagen efter. 

Om du ska ge tre råd till anhöriga 

som vill komma igång med 

träningen vad skulle det vara?

1) Se det som en chans och ta dig tid 
att lägga in träningen i vardagen, nu 
om något så hinner man det.  
2) Plocka fram viljan, utmana dig 
och hitta motivationen till ett hälso-
sammare liv. 3) Se träningen som ett 
sätt att må bra under tiden som din 
soldat är iväg. 

tar mig i famnen på min soldat då 
han gjort sin insats och sitt halvår i 
Afghanistan. 

Målet jag har strävat efter är att i 
det ögonblicket, då han kommer hem 
ska jag också känna att "Yes, jag har 
också kämpat, inte med att bidra till 
att förändra världen till något bättre 
som han har gjort. Men jag har 
bidragit till att förändra mig själv 
till något bättre och det är något jag 
kan vara stolt över."

Vad är det som 

har fått dig till 

att fortsätta, 

att inte tappa  

kontinuiteten?

Jag har insett att jag 
mår mycket bättre 
av att träna. Jag blir 
piggare, jag får mer 
energi. Eftersom jag 
har ett heltidsjobb har 

också träningen blivit en social grej. 
Att gå långpromenader är ett bra sätt 
att umgås. 

Hur ofta och vad har du tränat?

Svar: Jag har fått in motionen 4-5 
dagar i veckan, med allt från att 
cykla från och till jobbet, ge mig 
ut på löpturer i skogen, gå långa 
promenader. Tränat gruppträning, 
aerobics och styrke-
tränat på gym. 

Hur har du 

förändrats av träningen?

Jag är mycket piggare, jag har mer 
energi.  
Mitt självförtroende har stärkts. Jag 
har och kommer alltid att vara en 
tjej med kurvor, men idag är jag mer 
stolt över hur jag ser ut. 

Har det varit svårt att få in 

träningen som en vana?

Till början var det svårt. Det gäller 
att ta sig tid och inte komma med 

Kämpa på, 
boosta er 

själva. Ni kan 
om ni vill!
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Grunden i att komma igång 
med all träning handlar 
om att bestämma sig. Som 

vi skrev om i förra numret så hand-
lar det om att hitta motivationen 
och att ha ett mål med sin träning. 
Det handlar också om att inte sätta 
upp för stora mål och att ha mindre 
delmål på vägen mot det större 
målet. För att hålla uppe motivatio-
nen finns det mycket att tänka på. 
Sportzonen ger därför här 10 tips 
som kan underlätta din löpträning. 

skaffa en träningskompis: 

Hitta någon likasinnad som du kän-
ner kan ge dig motivationen till att 
ta dig ut i löpspåret. Det kan också 
vara bra att springa med någon för 
att hålla motivationen uppe under 
själva löppasset. Det blir alltid 
lättare att orka lite mer när man 
har någon annan med sig och de 
dåliga ursäkterna blir inte lika lätt 
att ta till. Att springa med en vän 
kan också vara ett ypperligt tillfälle 
att förena nytta med nöje genom 
att man träffas samtidigt som man 
avklarar sin träning. 

10
tips för att 

komma igång 

med löpningen

spika träningsdagar: Det är 
alltid lätt i början då man kän-
ner sig fokuserad och inspirerad 
på att börja träna. Men då vi alla 
har mycket i vår vardag är det lätt 
att man efter ett tag börjar göra 
omprioriteringar där man skjuter på 
träningspassen. Ett tips är därför 
att ha bestämda träningsdagar som 
man inte kan flytta på. För att få 
en så bra kontinuitet som möjligt i 
träningen rekommenderar man ofta 
att träna tre dagar i veckan. Ha då 
gärna en vilodag mellan träningar-
na. Tänk på att välja lämpliga dagar 
och tidpunkter som passar dig och 
din livssituation. Gör en dagsplane-
ring och försök trycka in träningen 
även om det kan bli tajt i schemat, 
det är så man skapar sina rutiner. 
Det är alltid bättre med en kortare 
löprunda än ingen alls. 

belöning: För att hålla motiva-
tionen uppe kan det vara bra att 
belöna sig själv. Det kan vara allt 
ifrån att man bestämmer sig för att 
om man genomför en månads trä-
ning får man unna sig en massage, 
en god middag eller något annan 
vardagslyx. Det gör det lättare 
att ta sig ut när det är motigt. Då 
har man en välbehövlig belöning 
vid målet som kan hjälpa till att 
inspirera oss. 

fixa en bra spellista: Ett an-
nat tips som kan göra att träningen 
går lite lättare är att sätta ihop en 
peppande spelningslista. Det gör att 
man kan fokusera på musiken när 
man tycker det börjar kännas tungt 
i kroppen när man är ute i spåret. 
När man ska göra en spelningslista 
för löpning eller annan träning kan 
det vara bra att tänka på tempot i 
musiken. Att ha ett tempo i musiken 
gör att du lättare hittar en rytm 
som funkar att springa till. Tempot 
i musiken brukar man kalla BPM 
(beats per minute), alltså slag per 
minut. Vid löpning brukar man säga 
att man ska ha låtar som lig-
ger på ett BPM på 120 till 
180. Vilket man ska välja 
beror på hur snabbt 
man springer. Men 
180 BPM brukar man 
ligga på vid en spurt. 
Forskning visar på att 
ett BPM på 125 kan 
de flesta springa till. 

bra utrustning: 

Ett vanligt fel 
som man ofta 
gör när man 
börjar träna 
är att man 
går ut för 
hårt vilket 
kan leda till 
skador. För 
att mini-
mera risken 
för detta 
är det bra 
att börja 
springa 
kortare 
sträckor 
och ha 
bra utrustning. När vi 
springer ökar vår belastningen 
på ryggen, höfterna, knäna och 
fötterna med 150-300 kg.  Det 
är därför viktigt med en bra 
utrustning. Vid löpning är det 
viktigaste skorna. Investera 
gärna i ett par bra löparskor med 
stötdämpning. Detta hjälper till 

Våren har nu intagit vårt 

land och grönskan börjat 

spira. Det är härligt att vara 

ute och njuta av naturen. 

Det blir lättare att ta sig ut 

när det är lite varmare och 

behagligare. 

När våren kommer ökar även 

aktiviteten bland oss människor 

och många börjar ta upp sin 

utomhus träning igen. I detta 

nummer tänkte vi därför ge 

lite tips på hur du kan komma 

igång med löpträningen. 
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att minska överbelastnings och 
skaderisken. Det är också viktigt 
att tänka på att skon passar din 
löpstil och din kroppsvikt. Fråga 
därför gärna om råd när du köper 
nya löparskor. 

underlaget: Som vi nämnt ovan 
är det lätt att gå ut för hårt. Det 
är också lätt att råka ut för belast-
ningsskador. Förutom bra skor är 
det värdefullt att börja träna på 
mjukare underlag detta då det är 
mer skonsamt för vår kropp. Man 
brukar rekommendera att börja 
spinga på gräs, stigar eller grusvä-
gar. Detta då stötarna från under-

laget inte blir lika kraftiga när vi 
sätter i våra fötter. Om man har 
tänkt springa ett lopp där man 
vet att man komer springa på 
hårt underlag kan det vara 
bra att ca. 6 veckor innan 
loppet börja springa ett pass 
i veckan på hårdare under-
lag som t.ex. asfalt för att 
vänja kroppen.

träna efter pro-

gram: Som ovan 
löpare kan det bli 
enformigt efter ett 
tag att springa på 
ett och samma sätt. 
Det är också svårt 
att veta hur man ska 

lägga upp sin träning 
för att minimera skade-

risken. Ett lätt och billigt sätt att få 
hjälp är att ta del av de löpprogram 
och tips som finns på nätet som man 
kan använda sig av för att komma 
igång och hitta inspiration. Har 
man en löpklubb där man bor kan 
de också vara bra att ta kontakt med 
för hjälp och råd. Programmen kan 
vara bra att utgå ifrån i början för 
att inte ta för långa löprundor eller 
gå ut med för hårt tempo. Många av 
de program som finns har också en 
bra plan för hur man på ett bra sätt 
ska stegra sin träning.  
spring avslappnat: För att göra 
löpningen lättare är ett tips att 
försöka springa så avslappnat som 

möjligt. Kan man springa avslapp-
nat blir löpningen effektivare och 
minskar risken för spänningsvärk i 
kroppen. Försök därför att slappna 
av i överkroppen. Knyt gärna 
händerna lätt och se till att inte dra 
upp axlarna. Titta rakt fram när du 
springer och håll en rak position 
av nacken. Spring gärna med korta 
lätta och snabba steg i början på 
så vis undviker man spänningar 
i axlarna och i nacken samt att 
belastningen på höfter och knän 
minskar. Försök att undvika alltför 
kuperad terräng i början. Detta 
då man ändrar löpstilen när man 
springer i backar. Det är viktigt 
att hitta rytmen och tekniken. 
Känn också efter så du inte spänner 
överkroppen för mycket. Det är lätt 
hänt när man börjar bli trött.

tempo: Försök att planera ditt 
löppass. Försök att hitta ett tempo 
som passar dig och gå inte ut för 
hårt. Det är lätt att bli ivrig i bör-
jan. Börja därför lugnt och känn 
efter så att du orkar hela löprun-
dan. Det är lätt att förivra sig när 
man blir omsprungen av en annan 
löpare. Försök inte hänga på utan 
känn efter så att du håller ditt eget 
tempo. 

kompletterande träning: För 
att minimera skaderisken är det 
bra att komplettera med styrketrä-
ning. Att träna mycket bålmusku-
latur eller coreträning är positivt 
för vår löpning. Stärker man mage 
och rygg behöver du inte böja så 
mycket i höften när du springer 
vilket leder till ett effektivare löp-
steg. Denna träning behöver inte ta 
så mycket tid. Det kan räcka med 
cirka 10 minuter efter genomfört 
löppass för effekt. För att undvika 
skador i benen kan det också vara 
bra att träna benmuskulaturen 
emellanåt. 

I nästa nummer av Invidzonens 
tidning kan du läsa mer om hur du 
ska träna mage och rygg.

 25 INVIDZONEN  •  NR 2  •  2012



En fredagskväll i april träffades 
anhöriga och mentorerna Anna och 
Anna för en tapaskväll på restau-
rang La Vida i Skövde. 

Kvällen började med en kort pre-
sentation av alla deltagare, därefter 
bjöds det på tapas och trevliga samtal. 

Brunch i Stockholm 
29 april
En solig söndagseftermiddag träf-
fades ett härligt gäng anhöriga för 
att avnjuta en god brunch och dela 
erfarenheter med varandra. I grup-
pen fanns både anhöriga som nu är 
i slutet av sin tid hemma och de som 
precis påbörjat sin ”missionsresa”. 
Många tankar och samtal runt bor-

det handlade om hur tiden hemma 
varit, men också om hur det känns 
nu när nära och kära kommer hem 
igen. Härligt var att upptäcka att 
några av de anhöriga redan funnit 
varandra sedan tidigare via en av de 
Facebookgrupper som skapats under 
missionen och att de haft stöd av 
varandra under resans gång. 

Vi på Invidzonen vill tacka er 
alla för att ni delade med er av era 

erfarenheter och tankar under en 
skön eftermiddag på Långholmens 
Värdshus!!

Under middagen byttes många erfa-
renheter och tankar. Flera minnen och 
upplevelser diskuterades också. Bland 
deltagarna fanns även några små an-
höriga (barn) och de var mycket nöjda 
över hamburgarna som serverades. 

Medan de vuxna utbytte erfaren-

heter och tankar underhölls barnen 
av film, spel och pyssel. 

Kvällen avslutades med en god 
efterrätt och från kvällen tar vi 
med oss en hel del nya vänner och 
bekantskaper.  

Vi hoppas att vi ses snart igen!

Foto: mentor Anna
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da Sveriges guldreserv.

– Hjälten kan inte rädda Sverige 

ensam, vår hjälp behövs. Snart bör-

jade guldjakten för att rädda Sverige, 

Kungen och Guldet."

Tillsammans skulle vi försöka 
att lista ut hur vi skulle hitta Sve-
riges försvunna guldreserv.

Någonstans i fästningen ligger 
guldet gömt – men var?

Tror ni att vi hittade guldet?
Vi blev i alla fall Karlsborgs 

fästnings hjältar och alla barnen 
var väldigt modiga och duktiga.

Efter guldäventyret tog vi 
picnickorgarna ner till vattnet där 
vi fikade i gröngräset tillsammans.

Även här fanns det en var sin 
liten godisskatt till barnen.

Tack för en härlig och rolig dag till-
sammans. 

Jag hoppas vi ses snart igen! 

Vad skulle du säga 
om jag drog iväg 

på insats i fredens 
tjänst?

Hi, hi! Jag skulle 
nog varna 
fienden!

Vi blev hjältar!
Lördag den 19 maj träffades ett 

gäng tappra barn och föräldrar 

vid fästningen i Karlsborg. Vi 

skulle gå på guldjakt.

Turen började med en spännande och 
en anings läskig 3D film där vi fick 
följa med tillbaka i tiden.

"1800-tal. Ofärdstider. Det stolta 

Sveaborg har fallit och på Karlsborgs 

fästning finns ett kakofoni av ljud. Det 

är en mörk kväll, en kväll då regnet 

piskar mot fönstren och vinden viner i 

trädkronor och runt stugknutar. Det är 

en kväll då man gör klokt i att hålla sig 

inne. Just denna kväll råkar dock vår 

hjälte vara på fel plats vid fel tid och ser 

sergeanten Stålhammar göra något han 

inte borde. Det finns bara ett sätt för vår 

hjälte att klara sig – hitta guldet som 

finns någonstans i fästningen och på så 

sätt bevisa sin oskuld och samtidigt räd-

"Rum-

met som 

skakade och 

blixtrade var 

häftigast."

"Myck-

et trevlig 

guidetur med 

picnic i grön-

gräset".

"Bäst 

var när 

jag öppnade 

dörren till gul-

det med rätt 

nyckel."

"Hitta 

ordet var 

roligast."

"Data- 

spelet 

var bäst."
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Foto: Astrid R-S

Viktiga 
telefonnummer 

att ha till 
hands
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Vart vänder jag mig?
FRÅGOR OM ANHÖRIGSTÖD – FÖRSVARSMAKTEN
FM HR-centrums växel: 08-514 390 00 eller HR Direkt 08–514 393 00 

hr-direkt@mil.se

AKUTA ÄRENDEN ANHÖRIGSTÖD – POLISEN
Polisens Debriefinggrupp telefon: 114 14 begär RKC 

AKUTA ÄRENDEN – FÖRSVARSMAKTEN 
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 96 95 

 VB FTS (vakthavande befäl – flygtaktisk stab)     08–788 78 99

• 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

SVENSKA SOLDATHEMSFÖRBUNDET (gäller Försvarsmakten)

www.soldathem.org  08–411 11 74, stödtelefon 070–570 99 91

FREDSBASKRARNA (gäller Försvarsmakten och Polisen)
www.fredsbaskrarna.se, 020666333@fredsbaskrarna.se,  
020–666 333

INVIDZONEN (gäller Försvarsmakten och Polisen)
info@invidzonen.se 

08–400 20 388   eller   0761–779930 

www.invidzonen.se


