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Om att göra något för någon annan 
Vi människor gör på olika sätt uppoffringar i våra liv. Några som 

gör särskilt stora uppoffringar är veteraner och deras anhöriga. 

Barnen är kanske ändå de som är de verkliga hemmahjältarna och 

kanske är det så att de står för de största uppoffringarna när en 

förälder är iväg på insats. Våra familjeläger är till för att stötta 

familjer som behöver hjälp med att hantera vardagen när ena 

föräldern är på internationell insats. Att få träffa andra familjer som 

är i liknande situation betyder mycket för dessa familjer. I det här 

numret har vi med några röster från de som deltog på vårt 

vinterläger i Jämtlandsfjällen. Monica, vår redaktör har intervjuat både barn och vuxna och 

det som alla lyfter fram som betydelsefullt är just mötet och samtalen med andra som vet 

precis hur det är. Eller som Rebecca 13 år uttrycker det;  

”Det är en skön känsla att få prata med andra som verkligen förstår och som  

kan relatera till hur man känner sig”.

I skrivande stund har vi nyligen genomfört vårt vårläger i Bohuslän och nu är vi i full gång 

med att planera vårt höstläger. Så håll utkik på vår hemsida där vi inom kort lägger ut mer 

information om lägret.

Läs också om polisen Angelina Karinsdotter, den första kvinnliga polisen som är på plats i 

Libyen och missa inte Idas tal till sin soldat eller mamma Cathrine vars son har åkt till Mali.

 Med det vill jag önska dig en trevlig sommar. Vi har öppet som vanligt!

 Cesilia

Det goda samtalet
Under senare tid har jag ofta funderat över vad det goda samtalet 

mellan oss människor har tagit vägen. I min barndom satt jag ofta 

och lyssnade när de vuxna pratade med varandra. Min morfar 

älskade att berätta historier från olika händelser i livet och vi 

barn satt där helt trollbundna och tog del av hans berättelser. 

Fina minnen som jag bär med mig och då kan jag inte låta bli att 

tänka på hur det är idag, då alla verkar vara mer intresserade av 

sina mobiltelefoner än att tala med andra människor.

    Jag tror att mycket av den psykiska ohälsa som finns i dagens 

samhälle beror på att vi inte längre har tid att bara sitta ner och prata. Efter att ha intervjuat 

både barn och vuxna som deltog på Familjezonens vinterläger i Jämtlandsfjällen blev det 

uppenbart hur viktigt det är att verkligen få ägna sig åt det goda samtalet. Att få berätta och 

dela med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser är viktigt för alla, men kanske 

särskilt viktigt när den ena föräldern ska, har varit eller är på insats.

 ”10 nya skolor” är en kampanj som Svenska Afghanistankommittén (SAK) står bakom.  

I drygt 30 år har de varit på plats i detta land, präglat av konflikter och som varit i krig i över 

35 år. Med långsiktigt stöd bidrar SAK till en positiv samhällsutveckling, där hälsa och 

utbildning utgör själva fundamentet i biståndsarbetet. Och trots den negativa bild som ofta 

förmedlas i nyhetsrapporteringen går det sakta framåt – för det sker framsteg även i ett 

land som Afghanistan. Om detta och mycket, mycket mer kan du läsa i sommarens nummer 

av vår tidning. 

 Önskar dig en riktigt skön sommar!

 Monica



BLI MEDLEM OCH FÅ

HEM INVIDZONENS TIDNING

DIREKT I BREVLÅDAN! 

Gå in på vår hemsida www.invidzonen.se 

– medlemskapet är kostnadsfritt.

VÅRT MENTORNÄTVERK

Nu kan du kontakta våra mentorer  

direkt på vår hemsida www.invidzonen.se.

Där kan du läsa om vilka vi är.

Invidzonen har ett formaliserat avtal med 

Försvarsmakten och Polisens utlandsstyrka. 

Invidzonen är en partipolitisk oberoende 

och religiöst obunden ideell förening för 

anhöriga till personal på internationell insats.  

Invidzonens tidning produceras med 

eko nomiskt stöd från Försvarsmakten och 

Polisens utlandsstyrka.

Ring
0761-66 33 17
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Idéburna organisationer som stöttar anhöriga och 
veteraner har stor betydelse. Det visar Ann-Margreth 
Olssons forskning som har fokus på militära familjer 
från hela landet. Under året kommer hon att publicera 
fem rapporter, varav en rapport handlar om 
Invidzonen och andra idéburna organisationer.

När många andra internationella hjälporganisationer drar sig ur Afghanistan 
fortsätter Svenska Afghanistankommittén (SAK) sitt långsiktiga arbete med 
att stötta de mest utsatta människorna på den fattiga landsbygden. Ett stöd 
som gjort det möjligt för över 80 000 barn att få gå i skola och för 2,6 miljoner 
människor att få tillgång till hälso- och sjukvård.

Veterandagen den 29 maj är en hyllning till alla de som försvarar 
fred och säkerhet. I år var det första gången som det var allmän 
flaggdag på Veterandagen. ”Det är en viktig manifestation och 
regeringens tack till alla de som deltar i internationella insatser”, 
sa bland annat försvarsminister Peter Hultqvist i sitt tal.

Angelina Karinsdotter var den första svenska kvinnliga 
polisen som gjorde utlandsmission i Sarajevo 1995 och 
i Afghanistan 2011. När hon nu gör sin tredje mission i 
Libyen var hon också först på plats, som svensk 
kvinnlig polis. En viktig del i arbetet är att stötta de 
kvinnliga libyska poliserna i deras arbete. 

Syskonen Anton, Rebecca och Simon, deltog tillsammans med sin mamma på Familjezonens vinterläger i 
Jämtlandsfjällen. I slutet av förra året var deras mamma på insats i Mali. Att få nya vänner från olika 
delar av landet, som vet precis hur det känns när ens förälder åker iväg på insats var deras största 
behållning av lägret.

LÄS ÄVEN OM  Idas hyllningstal • Hennes son är på sin första utlandsinsats  

Forskning om veteraner • Uppdrag Styrelse • Tips inför vandringen 

Därför är jag mentor • Styrelse och årsmöte
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A
fghanistan är ett av världens fattigaste 
länder. Det är också ett land utan funger-
ande stat och där landet styrs av en skör 

regering med ett Domstolsväsende som inte är 
pålitligt och landet har inte heller ett social-
försäkringssystem som fungerar.

När många andra internationella hjälporgani-
sationer drar sig ur landet fortsätter SAK sitt 
långsiktiga arbete med att stötta de mest utsatta 
människorna på den fattiga landsbygden, barn, 
kvinnor och människor med olika former av 
funktionsnedsättning. Ett stöd som gjort det 
möjligt för över 80 000 barn att få gå i skola och 
för 2,6 miljoner människor att få tillgång till 
hälso- och sjukvård.

Lokalt anställda
Av de 6 300 som arbetar inom SAK är 99 procent 
afghaner. Det gör Svenska Afghanistankommittén 
till en av landets största privata arbetsgivare.

– Det är slående hur stark vilja det finns i det 
afghanska samhället och bland våra anställda att 
fortsätta driva landet mot en positivutveckling. 
Framgången med att ha lokalanställd personal är 
att de ser vilka behov som finns genom kontakter 
med den lokala befolkningen. De för en dialog 
med byrådet i respektive by och får på så sätt veta 
var behoven är som störst och vad vi kan hjälpa 
till med. Oftast handlar det om skolprojekt och 
många behöver vård för olika sjukdomar, det 
handlar också om att förbättra vattenförsörjning 

TEXT MONICA LINDMAN FOTO CHRISTOFFER HJALMARSSON, MALIN HOELSTAD OCH BJÖRN-ÅKE THÖRNBLOM

Viktigt att tro på att d

Självmordsbombningar och Talibanattacker – alltför sällan nås vi av några positiva nyheter 

från Afghanistan. Finns det då något hopp för ett land präglat av konflikter och som varit i krig 

i över 35 år? Nästan lika länge har Svenska Afghanistankommittén (SAK) varit på plats i detta 

konfliktfyllda land. Med långsiktigt stöd bidrar de till en positiv samhällsutveckling, där hälsa 

och utbildning utgör själva fundamentet i biståndsarbetet. Och trots den negativa bild som ofta 

förmedlas i nyhetsrapporteringen går det sakta framåt – för det sker framsteg även i ett land 

som Afghanistan. 

AFGHAN
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å att det finns hopp för

och sanitära förhållanden, säger Anna Ek, 
 pressekreterare på SAK.

Engagemang
Vi träffas en solig vårdag på deras kansli i Stockholm, 
som ligger helt nära Vitabergsparken på söder i 
Stockholm. På kansliet i Stockholm arbetar ett 
20-tal anställda med insamling, kommunikation, 
biståndssamordning och administration. Engage-
manget är stort och just nu pågår arbetat med 
kampanjen ”10 nya skolor”. 

– Vårt mål är att bygga 10 nya skolor i Afghanistan 
under en treårsperiod. Det här är ett oerhört 
angeläget projekt och till vår glädje har vi märkt 
att det är många organisationer, företag och 
enskilda människor som vill stötta utbildnings-
arbetet i Afghanistan. Här i Sverige kan man 
stötta skolprojektet genom att ge en gåva via vårt 

plusgironummer eller Swish, säger Anna. 
(Läs mer om projektet under rubriken 

Kampanjen ”10 nya skolor” reds.anm).

Allt fler får gå i skolan
Att få gå i skolan ökar möjligheterna till ett bättre 
liv. Det ger hopp och många av de framsteg som 
görs i landet beror på att allt fler får gå i skolan. 
Idag är det 58 procent afghanska flickor som går  
i någon av SAKs skolor. En fjärdedel av dem  
som studerar på landets universitet är kvinnor. 
Det leder i sin tur till att det utbildas fler lärare, 
läkare och annan sjukvårdspersonal, som till 
exempel barnmorskor, vilket har stor betydelse  
i arbetet med att bygga upp mödra- och barn-
hälsovården i landet.

– På vissa platser får kvinnor ingen vård eftersom 
de inte kan gå till manliga gynekologer eller 
barnmorskor. Med fler kvinnliga barnmorskor kan 
även kvinnor i utsatta områden få hjälp, säger 
Anna. 

Genom åren har hon tagit del av många berättelser 
från kvinnor som utbildat sig till sjuksköterskor 
eller barnmorskor och som varit de första i sin by 
som fått utbildning. 

– Deras drivkraft är att kunna hjälpa människorna 
i sin hemby, fortsätter Anna.

AFGHANISTAN
Av de 6 300 som arbetar
inom SAK är 99 procent
afghaner.
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Tyst revolution
Även om det går sakta framåt så sker en tyst 
revolution i Afghanistan. När allt fler kvinnor även 
utbildar sig till domare, jurister och journalister, 
stödjer detta demokratin.

– Kunskap och utbildning utmanar normerna i 
samhället. Suget efter kunskap är därför enormt. 
Kan du inte läsa och skriva har du inte samma 
förutsättningar att delta i samhället. Det innebär 
att kvinnor som saknar skolgång fortsätter att bli 
diskriminerade. Därför är det viktigt att så många 
som möjligt får gå i skola, understryker Anna.

Yrkesinriktade utbildningar
Men alla kan ju inte utbildas till akademiker. 
Minst lika viktigt är att det finns möjlighet till 
yrkesinriktade utbildningar. 

– Yrkesutbildning är en viktig del av vår verk-
samhet. Speciellt för dem som har någon form av 
funktionsvariation. Vi har till exempel tecken-
språksundervisning för döva och vuxna kan få 
stöd i form av räntefria lån om de exempelvis vill 
ägna sig åt sömnad eller broderier som de sedan 
kan sälja som hantverk. 

– Det viktiga är att omvärlden fortsätter att bry 
sig, för det skapar hopp. Vi kommer att driva vårt 
långsiktiga stöd så länge det behövs, avslutar  
Anna Ek.

Kampanjen ”10 nya skolor” pågår den 1–20 juni,  

den tid då barn i Sverige går på sommarlov. 

 – Har du ingen skola blir det inte heller något 

sommarlov. Med den här kampanjen vill vi uppmana 

både företag och privatpersoner att ge en gåva och 

därmed stötta vårt utbildningsarbete. Genom att  

ge en gåva ser du till att fler barn får gå i skolan 

oavsett kön och funktionsvariation och att fler 

mödrar överlever en förlossning, säger Robert 

Cederlund som är ansvarig för kampanjen.

Bidrag
Det finns många sätt att stödja SAK. För företag  

kan det vara i form av en enskild aktivitet eller som 

ett långsiktigt samarbete. Som privatperson är det 

enklast att ge en gåva via plusgiro 90 07 80-8 eller 

Swish 9007808. Märk din gåva med 10nyaskolor.

Se fler former av gåvor på sak.se och följ  kampanjen  

i sociala medier under #10nyaskolor

Anna Ek,
pressekreterare
Svenska Afghanistankommittén

Kampanjen 1

Ge en gåva via plusgiro 90 07 8
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n 10 nya skolor

o 90 07 80-8 eller Swish 900 78 08

Fakta Svenska Afghanistankommittén 
Svenska Afghanistankommittén är en politiskt och 

religiöst obunden biståndsorganisation som grundades 

1980 som en reaktion på Sovjetunionens invasion av 

Afghanistan. Verksamheten har sedan dess utvecklats 

till en renodlad biståndsorganisation som finansieras  

av bland andra tusentals privatpersoner, företag, Sida,  

EU och Världsbanken. Arbetet bedrivs inom utbildning, 

hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av 

människor med funktionsnedsättning. SAK har över  

6 000 anställda, varav över 99 procent är afghaner. 

Svenska Afghanistankommitténs arbete har bland 

annat resulterat i 445 nya skolor, i vilka miljontals barn 

givits utbildning. Utöver detta har flertalet barnmorskor 

utbildats. Under 2017 utbildades 41 barnmorskor och  

20 sjuksköterskor, dessutom registrerades totalt  

2,6 miljoner patientbesök vid SAK:s olika kliniker  

och sjukhus. 

Tillgång till vård är ojämnt fördelad mellan städerna 

och landsbygden, mellan män och kvinnor och olika 

grupper i samhället. Ett tydligt exempel är mödra-  

och barnhälsovården som är eftersatt i Afghanistan.  

Två tredjedelar av alla förlossningar sker i hemmet,  

med hög risk för både mamma och barn. Otillräcklig 

hälsovård och bristen på tidig behandling av fysiska 

åkommor gör att många barn drabbas av olika former  

av funktion s nedsättningar. 

Källa: SAK
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I 
år var det första gången som det var allmän 
flaggdag på Veterandagen den 29 maj. 
– Det är en viktig manifestation och regeringens 

tack till alla de som deltar i internationella insatser. 
I dag är det 100 000 män och kvinnor som ställer 
upp i fredens tjänst i Afghanistan, Mellanöstern, 
Somalia och Mali. Vi vill också tacka alla anhöriga 
som håller ihop tusentals hem och sköter mark-

servicen. Vi glömmer inte vad ni uträttar. Tack för 
era uppoffringar, sade bland annat försvarsminister 
Peter Hultqvist i sitt anförande.

Det är precis 70 år sedan som FN resolution  
50 undertecknades den 29 maj 1948 och som ledde 
fram till FN:s fredsinsats (Untso) i Israel-Palestina. 

– Folke Bernadotte var den förste medlaren i 
denna konflikt. Han gjorde heroiska insatser i en 

Försvarsmaktens dag med veteranceremoni firades på flera håll i Sverige. I Östersund firades Veterandagen 26 maj  

med en ceremoni i Badhusparken med kransnedläggning, tal och medaljering.

VETERANDAGEN 2018

Respekt för de som försvarar f

VETERANDAGEN 2018

Veteranceremoni i Östersund
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r fred och säkerhet
region som än i dag är präglad av konflikter.  
Det är för er alla som fanns där då och för alla 
som finns här nu och gör en insats som den 
svenska flaggan vajar idag, för era uppoffringar, 
ert mod och era insatser. Ni finns för alltid i våra 
hjärtan, men utan er anhöriga hade vi aldrig 
klarat detta, sade bland annat ÖB, Micael Bydén  
i sitt hyllningstal.

Den högtidliga 
ceremonin vid 
Sjöhistoriska museet på 
Djurgården i Stockholm 
avslutades vid det nationella veteranmonumentet 
Restare. Här blev det kransnedläggning och 
Kungen delade ut medaljer till de soldater som 
utfört särskilt modiga insatser under 2017.

Kom och var med när Sveriges Veterantattoo hyllar alla veteraner och anhöriga på Hovet  
i Stockholm den 19–20 oktober! 

n  I samband med att kören Mekani Drängar framför Invidzonens egna anhörigsång "Bortom bergen" vill vi att ett  

antal veteraner ställer sig på arenans scengolv och i slutet av sången ansluter deras anhöriga, som bär Invidzonens 

hemmahjältemedalj.

n  Så ta på dig uniformen och var med under våra föreställningar som börjar 

fredagen den 19 oktober kl 14.00 med ett genrep och föreställning kl 19.00. 

n  På lördag 20 oktober har vi föreställning kl 14.00 och 19.00. 

(OBS! Du som har lång väg att åka behöver inte vara med på fredagens 

genrep, det räcker att du kommer till föreställningen kl 19.00). 

Vi ser fram mot att träffa dig och dina anhöriga!
Här köper du biljetter till Sveriges Veterantattoo 2018: www.axs.com

Kom och var med på Sveriges Veterantattoo
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ANHÖRIG

Idas hyllningstal till 

pojkvännen, soldaterna 

och de anhöriga

MALI FM02

Jag är alltså anhörig till någon av de tappra soldater 
som står här och tar emot medaljer idag. De tar 
emot medaljer för en insats som vi på hemmaplan 
inte ens kan föreställa oss. De har arbetat dag och 
natt och sett och upplevt saker de aldrig kommer 
glömma. Jag tror att dessa individer för alltid kommer 
vara förändrade på grund av denna insats. Varför? 

Det kan nog bero på var och en. Jag tror att de 
flesta här har fått ett större perspektiv på livet och 
vad som är viktigt för just dom. Något som är 
fantastiskt och som jag har förstått det, är denna 
insats inte bara viktig för vårt lands framtid, utan 
framtiden för ett land där trygghet inte finns. 

Dessa individer har satt sitt liv åt sidan för att 
stötta och hjälpa i ett för dem främmande land. 
Och för detta är jag stolt. Dock så känner jag att jag 
inte bara är anhörig till en i FM02. Ert arbete i Mali 
bygger på samarbete och trygghet i varandra. 

Ni måste förstå varandra och varandras handlingar 
i pressade situationer. Med detta sagt så inser jag 
att utan alla här, skulle kanske inte just min soldat 
kommit hem. Därför ser jag mig själv som en an  hörig 
till inte bara en soldat utan till hela insatsen och på 
grund av detta kan jag idag stå med huvudet högt 
och säga ”jag är anhörig till FM02”. 

Dock så har jag något mer jag vill säga idag. Här 
står ju inte bara FM02 utan här inne står anhöriga 
till någon här. Här står föräldrar, syskon, partners, 

barn och alla möjliga familjemedlemmar och 
vänner som ÄR just anhöriga. De anhöriga har 
gjort en insats som de i Mali knappt kan föreställa 
sig. De på hemmaplan har utan sin älskade soldat 
upprätthållit ett liv som var menat att ha den 
personen vid sin sida. De anhöriga har levt ett liv i 
delvis ovetskap om vad som händer och hur deras 
soldat mår. Vi kan få samtal när de längtar hem så 
att hjärtat blöder eller när de pratar som om de 
aldrig vill komma hem från värmen. Vi kan få 
samtal där de säger, det här har hänt men var inte 
orolig. Det var bland det dummaste jag hört då blir 
jag ju tio gånger mer orolig eller var det bara jag?! 

Men är det något som vi alla har gjort här hemma 
så är det att vi levt. Vi har fortsatt leva de liv vi 
delar. Vi har levt med saknad och längtan men vi 
har fått tiden att gå framåt. Vissa dagar var detta 
den enda tröst jag kunde hitta. Tiden går framåt 
och så länge den går framåt så är min älskade 
soldat snart hemma. De flesta dagar kan jag dock 
erkänna att jag klarat ganska bra. Inte för att jag 
inte saknat min älskade soldat utan för jag vet att 
jag som anhörig gör skillnad. Vi anhöriga har 
tillsammans gjort en insats som gör det möjligt för 
Försvarsmakten och FN att hjälpa de som är utsatta 
för krig. Vi har tillsammans gjort en insats för att 
sprida fred i vår värld. Och är det något som jag 
kan hålla huvudet högt för, så är det just det.  
Så därmed vill jag tacka hela FM02 och alla 
involverade, men framförallt tack alla anhöriga. 
TACK! 

En dag blev två och en halv dag som blev en vecka, en vecka blev en månad och  

så fortsatte det. Jag heter Ida och jag är en anhörig. Jag hade kunnat vara din dotter, 

syster, mamma eller flickvän. Det spelar egentligen ingen roll vad jag är eller till vem  

jag är, huvudsaken är att jag är anhörig till någon i Mali FM02. 
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C
athrine har förberett sig väl inför sonens 
utlandsinsats genom att läsa mycket om 
konflikten i Mali för att förstå mer om vad 

som väntar sonen och varför han åker iväg. Hon har 
också varit på anhöriginformation på Livgardet i 
Kungsängen och även där fått veta mer om insatsen 
och vilken uppgift förbandet har på plats i Minusma. 

– Jag är ensamstående så min son och jag står 
varandra väldigt nära. Det här är hans första 
mission utomlands och även om jag är van att 
vara ifrån honom eftersom han flyttade hemifrån 
redan 2013, är det här annorlunda. Det svåraste 
var nog när han tillsammans med mig skulle 
skriva ner sin sista vilja. Då kändes det plötsligt 
väldigt påtagligt, säger Cathrine.

Behandlingspedagog
Cathrine bor i Aneby, som ligger på småländska 
höglandet öster om Jönköping. Här arbetar hon på 
ett privat behandlingshem för blandmissbrukare.

– Jag är behandlingspedagog och mitt arbete gör 
att jag emellanåt kan skingra tankarna på min 
son. Nu ser jag fram mot att vi kan ha kontakt via 
sociala medier och Facetime.

Min mentor betyder mycket och ger mig praktiska 
råd och tips och jag får även stöd genom att läsa 
Forumet på Invidzonens hemsida, säger Cathrine.

ANHÖRIG

MALI 08

FAKTA MALI 08
Sverige deltar i FN-insatsen MINUSMA i Mali med drygt 

250 soldater och utgår från Camp Nobel utanför Timbuktu. 

Förbandets huvuduppgift är att bedriva underrättelse-

inhämtning i landets norra delar. Styrkan ska bland annat 

verka för stabilisering av större tätbefolkade områden, 

skydda civila och FN-personal samt ge stöd för att skapa 

förutsättningar för humanitärt bistånd. 

KÄLLA: FÖRSVARSMAKTEN

Hennes son har åkt 
iväg på sin första 
utlandsinsats 
TEXT MONICA LINDMAN FOTO MATS NYSTRÖM/FÖRSVARSMAKTEN

I början av maj lämnade den första gruppen från Amfibieregementet i Berga Sverige för att 

ansluta till FN:s fredsstyrka i Minusma i Mali. En av de som åkte är Cathrines son. Hon är 

självklart orolig men är tacksam över det stöd hon får genom Invidzonen och det Forum som 

finns på Invidzonens hemsida ger också stöd.
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A 
nn-Margreth är forskare och lärare vid 
Högskolan i Kristianstad. Under året 
kommer hon att publicera fem rapporter, 

varav en rapport handlar om Invidzonen och 
andra idéburna organisationer, där fokus är på 
soldatens nätverk ur olika perspektiv.

– Anhöriga i mina studier är ett vitt begrepp och 
kan omfatta allt från en kompis till mormor.

Närmast anhörig har i detta sammanhang inget 
samband med den juridiska definitionen av att vara 
anhörig. Det är viktigt att komma ihåg att samlevnads-
former i Sverige kan se mycket olika ut, och även 
soldaten är anhörig, säger Ann-Margreth Olsson. 

Unga behöver mest stöd 
Det är först på senare år som anhöriga uppmärk-
sammats och numera finns dessutom ett lagstadgat 

stöd. Ann-Margreth har i sin forskning sett att 
många unga par har ett större behov av stöd 
eftersom de oftast har svårare att tackla svårig-
heter som dyker upp.

– De allra yngsta paren är många gånger särskilt 
utsatta och just för den här gruppen är det viktigt 
att gå en PREP-kurs före en mission. De är helt 
enkelt inte förberedda på de olika faserna som 
inträffar när ens partner åker iväg på en mission. 
Det kan bli en berg- och dalbana när man tror att 
det ska bli jättemysigt när partnern kommer hem 
på leave och istället är helt slut, säger Ann-Margreth. 

”De allra yngsta paren är många 

gånger särskilt utsatta...”

TEXT MONICA LINDMAN FOTO FÖRSVARSMAKTEN, SVEN-ERIK OLSSON
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Det visar Ann-Margreth Olssons forskning som har fokus på den sociala situationen och barnens 

perspektiv hos militära familjer från hela landet. Hon har följt och intervjuat både barn och vuxna 

(veteran och partner). En viktig slutsats i hennes forskning är att soldaten mår bättre på insatsen 

om familjesituationen är bra. Att ha någon att tala med är viktigt. Idéburna organisationer som 

stöttar anhöriga och veteraner har därmed stor betydelse.

IDÉBURNA ORGANISATIONER
HAR STOR BETYDELSE

Ann-Margreth Olssons



Hon exemplifierar med mamman som har tre 
söner, som alla varit på utlandstjänst. När de kommer 
hem på leave och bara sitter i fåtöljen i tre dagar, 
står hon ut med det jämfört med hur det kan vara 
i en parrelation.

Viktigt med stöd
Invidzonen, Soldathemsförbundet, Sveriges 
Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) 
och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
(SVF) är därmed viktiga organisationer som ger 
stöd och hjälp till både anhöriga och veteraner.

– De öppnar upp möjligheter för anhöriga att 
känna sig sedda, engagera sig, och lära sig att 
förstå ordval och det militära språket. Inte minst 
viktigt är det att själv delta och engagera sig och 
bli en del av ett större sammanhang och ta del av 
tänket hos andra som är liknande situation som 
jag själv är, säger Ann-Margreth.

Anhörigträffar och sociala medier
Hon påtalar vikten av att både utbilda och upp-
muntra soldaten i att involvera sina anhöriga i vad 
det innebär att vara militär och få dem att berätta 
om vilket stöd de kan få från olika håll.

– Här har närmaste chef en viktig uppgift att 
sprida den informationen. Nätverksbyggande 
aktiviteter där man får träffa andra som är i 
liknande situation har stor betydelse. Här kan 
man utveckla formerna för träffarna så att del-
tagarna samlas i mindre grupper som är kopplade 
till den egna soldatens sammanhang, där närmaste 
befäl och arbetskamrater deltar tillsammans med 
deras anhöriga. Det är också viktigt att i dessa 
sammanhang tänka på barn och syskon i olika 
åldrar, säger Ann-Margreth. 

– Tilliten ökar om man har fått möjlighet att 
lära känna soldatens arbetskamrater, befäl och 
deras anhöriga. Invidzonens anhörigträffar som 
anordnas på olika platser i Sverige och de anhörig-
middagar som arrangerats i samband med medalj-
ceremonier är viktiga träffar för att bygga nätverk, 
understryker Ann-Margreth.

Hon anser också att sociala medier spelar en 
viktig roll för att nå ut till olika målgrupper.

– Speciellt för de yngre kan det vara ett stort 
stöd att vara med i en Facebook-grupp och ta del 
av bloggar och poddar, där man kan känna igen 
sig i andras berättelser, avslutar Ann-Margreth 
Olsson.

”Sociala medier spelar en viktig roll för att nå ut till olika målgrupper”

Fotnot Läs mer om PhD Ann-Margreth E. Olssons forskning på Invidzonen hemsida, www.invidzonen.se, där du kan ta del av den första 
rapporten: ”Anhörig och soldat. Soldatens motiv och anhörigas respons på beslut om internationell militär insats oro, saknad och längtan”. 

Veteraner ska känna sig stolta,  respekterade och värdefulla
Bra veteranvård kräver bra forskning och bra forskning kräver bra statistik. Så inledde Peter Sandwall, 

generaldirektör för Försvarsmakten seminariet om Veteranforskning. Och forskning behövs för 

att åstadkomma en bättre veteranvård som skapar erkänsla och som får veteranerna att känna 

sig stolta, respekterade och värdefulla.

TEXT MONICA LINDMAN FOTO  MATS NYSTRÖM/FÖRSVARSMAKTEN

I
dag finns ett veteranregister på de närmare 
70 000 personer som har gjort utlandstjänst, 
varav 54 158 finns kvar i livet. Den äldste 

mannen är 103 år och den äldsta kvinnan är 95 år.
1964 hade Försvarsmakten 3 693 personer i 

utlandstjänst bland annat i Gaza, på Cypern, och 
i Kongo. Idag är 485 personer på utlandsuppdrag.

Forskning i 6 år
Individen är grunden i den veteranforskning som 
pågått i 6 år och i dagsläget finns bra egna forsk-
ningsresultat och en stabil grund att stå på. 
Idag genomförs också en rad aktiviteter som ska 
stärka veteranerna och ge dem den erkänsla som 
de förtjänar. Ett sådant exempel är Veterandagen 
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som firades den 29 maj som från och med i år också 
är allmän flaggdag.

Värdefull kunskap
Under seminariet presenterades både pågående 
och planerad forskning inom veteran- och anhörig-
området. Studierna är viktiga och ger värdefull 
kunskap om hur arbetet med veteran- och anhörig-
frågor ska bedrivas framöver och där ett viktigt 
syfte är att ta reda på hur man kan ta tillvara 
veteranernas erfarenhet på bästa sätt. 

Gerry Larsson, professor vid Försvarshögskolan 
har i en registerstudie undersökt hälsotillståndet bland 
utlandsveteraner som deltagit på enskilda insatser. 

Hur mår de idag? Hur har de blivit bemötta i 
vården? Hur har de upplevt ledarskapet inom 
Försvaret. Slutsatserna i studien visar att de i 
huvudsak mår bra, men att bemötandet i vården 
inte upplevs som så positivt, de flesta är dock nöjda 
med ledarskapet, speciellt viktigt är stabilitet och 
vänlighet hos cheferna.

Martin Neovius, professor på Aux Analysis 
presenterade bland annat den studie om skilsmässor 
som Aux Analysis genomfört. (Se artikel i Invid-
zonen nr 3, 2017 reds.anm). Studien visar att 
skilsmässofrekvensen är högre bland utlandsvete-
raner jämfört med allmänbefolkningen. Det finns 
dock ingen statistik på hur relationen såg ut före 
utfärd eller skälen till skilsmässan. En ny studie 
som ska undersöka detta startar nästa år.

Stolt, respekterad, användbar
Joakim Svartheden, är verksam vid Centrum för 
Studier av Militär och Samhälle (CSMS). I studien 
”Veteran i Sverige” har han intervjuat 1 kvinna 
och 9 män i åldern 30–70 år, som varit på insats i 
Mellanöstern, Cypern, Balkan, Tchad och Afghanistan. 
Några viktiga slutsatser från den studien visar att 
veteraner gärna vill berätta om missionen. Den blev 
en vattendelare i deras liv och de kan inte föreställa 
sig hur livet sett ut om de inte åkt iväg. De är nöjda 
med att ha gjort en insats. Däremot upplevde de 
ett ointresse från både allmänhet, be  kanta, vänner 

och närstående. Omhändertag andet när de kommer 
hem har därför stor betydelse. De vill bemötas 
med respekt så att de kan känna sig stolta över 
den insats som de gjort. Samtliga av de intervjuade 
var öppna för att åka iväg igen. De vill också att 
deras erfarenheter kommer till användning i det 
civila samhället och gav rådet att till exempel 
Migrationsverket anställer personer som varit  
på utlandsmission. 

”De vill bemötas med respekt  

så att de kan känna sig stolta  

över den insats som de g jort.”
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NOTISER

I år är det 50-årsjubileum för Almedalsveckan. Det var 1968 som Olof Palme höll sitt tal i Almedalen och som 
räknas som starten för en av världens viktigaste demokratiska mötesplatser. I år är det dessutom valår, så räkna 
med att det blir extra många debatter, dialoger och samtal. Invidzonen finns självklart på plats för att lyssna på 
seminarier, låta sig inspireras, nätverka och skapa nya kontakter.

ÖB Micael Bydén gästade den 3 maj Invidzonens kansli. Under en timma mellan klockan 21 till 22 satt han i chatten 
för att svara på frågor om internationella insatser och annat som rör anhöriga och veteraner.

ALMEDALSVECKAN 50 ÅR

Chatt med ÖB – Micael Bydén
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Viktigt att ta hand om de hemmavarande
ANDERS CARELL

UPPDR AG ST YRELSE

A
nders Carells långa karriär inom Försvaret 
började med att han gjorde värnplikten 
1975. Eftersom det var befälsbrist fick han 

som befälselev tidigt ansvaret att leda verksamhet, 
vilket var stimulerande.

– Från att från början ha varit ganska neutral vändes 
min inställning till det militära till något positivt 
och jag blev kvar på Bergslagens artilleriregemente 
(A9) i Kristinehamn, säger Anders Carell.

Brigadgeneral
Efter att ha genomgått chefsprogrammet i början 
av 1990-talet växlade han mellan olika stabsbe-
fattningar inom den centrala administrationen 
och trupptjänst. Han blev chef för Artillerirege-
mentet 1999, och 2002 tillträdde han som avdel-
ningschef på Högkvarteret, bland annat som chef 
för den strategiska analysverksamheten. Från 
2009 blev det Försvarets Materielverk, (FMV) där 
han fram till pensionen för ett halvår sedan, arbetat 
som brigadgeneral och chef för arméns system- 
och produktionsledning.
– Jag har trivts väldigt bra inom Försvarsmakten 
och Försvarets Materielverk och funderade nog på 
hur det skulle bli att gå i pension. Därför var det 

väldigt bra att jag tillbringade de första månaderna 
av min pensionering i Thailand. Jag följde med min 
fru. Hon är lärare och fick möjlighet att under några 
månader arbeta på svenska skolan i Thailand, 
säger Anders Carell.

Halvtid som konsult
Nu varvar han pensionärslivet med konsultarbete 
i det egna bolaget.

– Jag har fullt upp med olika uppdrag och med 
arbete inom ideella organisationer. Arbetet med 
Invidzonen ser jag som en oerhört viktig uppgift. 
Både ur ett arbetsgivarperspektiv och ur ett 
moraliskt, mänskligt perspektiv måste det finnas 
en stöttning till både anhöriga och veteraner. 
Situationen för de som lämnas hemma måste vara 
trygg och det är viktigt att de har det så bra som 
möjligt eftersom detta indirekt stöttar de som 
sänts ut att göra en insats, säger Anders Carell. 

Efter att ha varit med på några av Invidzonens 
styrelsemöten och lärt känna de övriga ledamöterna 
har han hunnit bli lite varm i kläderna. 

– Det är ett trevligt och ambitiöst gäng som 
brinner för sin uppgift, avslutar Anders Carell.

TEXT MONICA LINDMAN FOTO KNUT WISTBACKA

Efter 42 år som officer gick brigadgeneralen Anders 

Carell i pension från Försvarets Materielverk vid 

årsskiftet. Som chef på olika nivåer inom Försvaret 

har han alltid intresserat sig för det sociala 

skyddsnätet hos personalen och deras anhöriga. 

Att ta hand om de hemmavarande på ett bra sätt  

är därmed en fråga som han tycker är både viktig 

och angelägen att driva. Sedan årsmötet i mars  

är han ny ledamot i Invidzonens styrelse.
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Under sommaren juni, juli och augusti 2018 har vi som vanligt 

öppet i vår chatt. Året om och under storhelger finns vi där för 

dig. Alla kontaktvägar är öppna som vanligt men med den lilla 

ändringen att under juli är chatten öppen endast torsdagar 

mellan klockan 21.00 och 22.00. 

NOTISER

Det var många som under våren deltog på Soldathemsförbundets prep-kurser. Nu är planeringen 

inför höstens kurser snart klar och kommer inom kort att presenteras på Soldathemsförbundets 

hemsida. Så håll utkik! Att vårda sin relation är viktigt i alla parrelationer, men är kanske extra 

viktigt inför en utlandstjänstgöring. En prep-kurs ger dig och din partner nya verktyg för att 

förbättra kommunikationen och förståelsen för varandra. Kursen är kostnadsfri för anställda 

inom Försvarsmakten och deras partner. Kurslitteraturen på 600 kronor betalar du själv.

GÅ EN PREP-KURS

SOMMARÖPPET 
– Vi finns här för dig i sommar också 

 KOSTNADSFRIKURS
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TEXT MONICA LINDMAN FOTO ANGELINA KARINSDOTTER, HELEN KEHOE SAMT ISTOCKPHOTO OCH FREEPIK

A
ngelina Karinsdotter har arbetat som polis  
i Stockholm i nästan 40 år. Under hela  
den tiden har hon varit stationerad inom 

Norrmalmspolisen. Som polis har hon gjort det 
mesta – allt från att jobba som kvarterspolis och 
patrullerande polis till att arbeta som planerare 

och stationsbefäl. Hon gillar att utmana sig själv 
och testar gärna sin förmåga att klara av de 
utmaningar hon utsätter sig för.

– Det är en fix idé hos mig att jag ska vara först 
ut som kvinnlig polis på de utlandstjänster jag 
sökt. Nu är jag 58 år och åldersgränsen för 

Hon var den första svenska kvinnliga polisen som gjorde utlandsmission i Sarajevo 1995 och i 

Afghanistan 2011. Nu gör hon sin tredje mission i Libyens huvudstad Tripoli där hon också var först 

på plats som svensk kvinnlig polis. I uppdraget som ”Police training advisor” på United Nations 

Support Mission in Libya”, ser hon det som en viktig del i arbetet att stötta de kvinnliga libyska 

poliserna i deras arbete.

– Den första svenska  
kvinnliga polisen som 
är på plats i Libyen 

ANGELINA KARINSDOTTER



 POLISEN

 19 INVIDZONEN — NR 2, 2018

FN-uppdrag är 60 år och då tänkte jag att det här 
är nog sista chansen att åka iväg på en utlands-
mission, så jag sökte tjänsten, säger Angelina 
Karinsdotter.

Inte som andra mormödrar
Angelina har två vuxna barn och fyra barnbarn. 
När jag undrar hur de reagerade när de fick veta 
att hon skulle åka iväg igen, säger Angelina med 
ett skratt att de är vana.

– Du vet ju hur mamma är, säger det till varandra 
och mitt äldsta barnbarn som är nio år, sa till mig 
innan jag åkte, ”mormor, du är inte som andra 
mormödrar”.

Nej, någon bullbakande mormor är inte Angelina, 
men hon kan istället bjuda på spännande berättelser 
när hon kommer hem på sin andra ”leave” i mitten 
av juni.

Politisk mission
Det politiska läget i Libyen är komplicerat. Det är ett 
land som försöker närma sig demokrati. Polisteamet 
arbetar som rådgivare till landets inrikes- och justitie-

departement i säkerhetsfrågor, till exempel hur 
man kan göra människors vardag säkrare på gator 
och torg genom att ha fler lokala polisstationer samt 
förändra och förbättra hela sin organisation.

– Landet står inför ett val så det här är en 
politisk mission och därför var det viktigt att vara 
väl förberedd på vad som väntade. Jag läste noga 
in mig på landet och fick bra information vid 
an komsten. Mycket av vårt arbete handlar om 
områdesverksamhet, rättsliga regelverk och 
mänskliga rättigheter, säger Angelina som kom till 
Tripoli i oktober 2017 och blir kvar till 2018 med 
eventuell förlängning av missionen.

Säkerhetsläget
Säkerhetsläget i Libyen är allvarligt. Situationen 
förvärras kontinuerligt och risken för terrorist-
attacker är stor. Oroligheterna i landet har dess-
utom lett till ökad kriminalitet och antalet kid-
nappningar har ökat. Det är ett våld som drabbar 
civilbefolkningen.  

– Vår uppgift är att förändra situationen för den 
vanliga människan på gatan. Vi har kommit så 
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långt i vårt arbete att vi skissat på en modellpolis-
station som vi sedan kan duplicera till andra städer. 
En viktig del i arbetet är att se över polisernas 
arbetsuppgifter på stationen och vad som behöver 
förändras i deras arbetssätt, säger Angelina.

Själv känner hon sig dock inte orolig och har 
inte råkat ut för någon incident. Det område som 
FN:s särskilda mission i Libyen har valt är en 
säker stadsdel i Tripoli.

– Vi bor på en camp som bevakas och beskyddas 
av UNGUARDS. I och omkring Tripoli finns 6 
stycken militära grupperingar som är positiva till 
att FN finns i landet och vi åker alltid i bepansrade 
fordon. Campen ligger nära havet och vill vi gå ner 
för att bada måste vi vara noga med att meddela  
att vi går dit, säger Angelina, som är den enda 
kvinnliga polisen som deltar i missionen.

– Vi är tre poliser här och jag har två manliga 
kollegor en från Jordanien och en från Neder-
länderna.

Räcka ut min hand
En stor del av Angelinas vardag handlar om att 
delta på olika möten. Hon har inte känt sig 
diskriminerad på grund av att hon är kvinnlig 
polis utan har oftast blivit bemött väldigt bra.

– Det har nog med min ålder att göra. Vissa har 
svårt att ta i hand, men det får man respektera 
och ta seden dit man kommer. Sedan arbetar vi i 
civila kläder så det kan vara svårt att se att jag är 
polis. Men det är klart att jag väljer mina ord när 
jag ska ta upp angelägna frågeställningar under 
mötena, säger Angelina.

En sådan angelägen fråga är att räcka ut en 
hand till de kvinnliga kollegorna i Libyen.

– Jag ser det som en jätteviktig uppgift att knyta 
kontakter med de kvinnliga poliserna och har 
haft möte med flera av dem för att de ska få en 
uppdatering inom polisyrket. Nu håller vi på att 
bygga upp en strategi för att få in detta som en  
del i vårt projekt.

Stolt polis
Hennes drivkraft är att göra skillnad och att få 
arbeta med att förbättra samhället.

– Jag är oerhört stolt över att vara svensk polis. 
Att få möjlighet att arbeta utomlands ger perspektiv 
och du ser med andra ögon på hur bra vi har det  
i Sverige, fortsätter Angelina. 

Nu ser hon fram mot att snart få åka hem till Sverige 
och träffa sina barn och barnbarn i några veckor. 
Hon ska också besöka sin 84-åriga mamma som 
bor i södra Sverige. Mamman heter Karin och när 
jag i början av intervjun frågar Angelina om hennes 
efternamn får jag veta att när mamma Karin fyllde 
80 år bytte Angelina efternamn till Karinsdotter.

– Det var min hyllning och present till min mamma, 
som genom åren fått vänja sig vid att jag valt att 
leva mitt eget liv trots att jag själv nu är förälder 
och har barnbarn, avslutar Angelina Karinsdotter.

 POLISEN

FA K TA L IBYEN 
Tripoli är huvudstad i Libyen sedan självständigheten 1951, och även den största staden i landet. Staden 

ligger i nordvästra Libyen, vid Gabèsbukten i Medelhavet, och har cirka 1,1, miljoner invånare, sedan en tid 

beräknar man att det finns cirka 6 miljoner invånare i landet, detta är dock inte bekräftat då ett stort antal 

av dessa människor är migranter. 

 Säkerhetsläget i Libyen har sedan Gaddafiregimen störtades 2011 präglats av våld och terror. Bakom våldet står ett antal 

väpnade grupper och miliskoalitioner som är uppbackade av rivaliserande politiska krafter, sammansatta i olika ideologiska-, 

religiösa-, och geografiska klankonstellationer, som vill konsolidera makt och inflytande i landet.  

 FN:s särskilda mission i Libyen, United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), uppger i sin senaste rapport att situationen 

har försämrats. Merparten av striderna under andra halvan av 2015 och hela 2016 har varit mellan IS och konkurrerande 

milisgrupper, där fokus är att återta staden Sirte och de strategiskt viktiga oljehamnarna längs med medelhavskusten.  

Strider har samtidigt fortsatt i Tripoli och Benghazi.  Källa: UNSMIL

”Jag är oerhört stolt över att vara svensk polis”



VÅRLÄGER I BOHUSLÄN
Bohuslän var platsen för Invidzonens vårläger. Dagarna varvades med aktiviteter för både barn 

och vuxna. Professionella och trygga barnledare tog hand om barnen under tiden som föräldrarna 

lyssnade på föreläsningar om anknytningsteorier med inriktning på att den ena föräldern ska, 

har varit eller är på insats.

Planeringen av höstens familjeläger 

är i nu full gång. Mer information om 

höstlägret hittar du på Invidzonen.se

FAMILJELÄGER
Höstens

Syftet med Familjezonen är att stötta hela familjen före, under och efter 

en insats. Tanken är att ge praktisk hjälp och socialt stöd samt skapa 

nätverk för både barn och vuxna. Som småbarnsförälder kan det vara 

svårt att få ihop vardagspusslet, inte minst när den ena föräldern är  

på internationell insats. Situationen som ensam hemmavarande förälder 

kan vara påfrestande på många sätt och det kan därför vara extra 

skönt att få prata och träffa andra som är i liknande situation.

Invidzonen återkommer med utförligare reportage från lägret i kommande nummer.

Familjezonen

Produktion©Invidzonen

Inbjudan till dig som är  
anhörig till utlandstjänstgörandeDags att boka in sig  

på  vårens familjeläger.
Tema för helgen är  
djur och natur.Datum:11–13 maj  

eller 8–10 juni
Anmäl dig här w

Invidzonens familjeläger
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Anton, Rebecca och Simon
– Det bästa med lägret var att vi fick träffa andra 
barn som också varit med om att ha en förälder 
som åkt iväg på utlandsinsats.
Det säger syskonen Anton, Rebecca och Simon, 
som tillsammans med sin mamma Victoria deltog på 
vinterlägret. I slutet av förra året var deras mamma 
på insats i Mali och var borta i nio veckor.

Och just det där att få nya vänner från olika delar 
av landet, som är i liknande situation som de själva 
är, och som vet precis hur det känns när mamma 
eller pappa åker iväg på utlandsinsats är viktigt.

– Det är en skön känsla att få prata med andra som 
verkligen förstår och som kan relatera till hur man 
känner sig, säger Rebecca 13 år, som får medhåll 
av storebror Anton 14 år och lillebror Simon 11 år.

Andra saker som de uppskattade med lägret var 
att alla barnen fick vara för sig själva på dagarna 
och tillsammans med ledarna från Åre-Nanny 
gjorde de många roliga utomhusaktiviteter varje 
dag. Eftersom det var barn i olika åldrar, den 
yngsta var 3 år, hjälpte de stora barnen de små 
när så behövdes. 

– Vi byggde bland annat snögrottor och sista 
dagen gick vi en skogspromenad och så var det kul 
att åka skidor igen, säger Anton.

– Ledarna var jättesnälla och väldigt förstående 
till hur vi haft det, tillägger Rebecca.

Alla barn till de som gjort utlandstjänst borde få 
åka på ett sånt här läger. För oss var det en rolig upp  - 
levelse och vi skulle gärna testa att åka iväg igen, 
avslutar syskonen Anton, Rebecca och Simon.

Ann-Katrine Ekman 
Superbra, bättre än jag förväntat
– Jag är så glad över att jag åkte iväg med barnen 
på det här lägret. Vi fick uppleva jätteroliga dagar 
tillsammans. Vädret var fantastiskt och det var ett 
perfekt ställe att vara på och vi slapp trängas med 
så många andra. Det var också en bra mix av akti vi- 
 teter, både för barn och vuxna. Det var positivt att 
det fanns barn i olika åldrar. De större barnen var 
jättegulliga mot de små och de fick göra många 
roliga saker tillsammans. 

Själv uppskattade jag bland annat att få egen tid 
blandat med givande diskussioner och övningar 

Några röster från vinterlägret
Familjezonens vinterläger i Jämtlandsfjällen blev mycket lyckat. Invidzonen har talat med några 

av dem som deltog. Både barn och vuxna hade roliga och givande dagar i härlig fjällmiljö. De 

vuxna talade bland annat om relationer och föräldraskap och fick ta del av övningar om mål och 

värderingar som de har nytta av i sin vardag.

TEXT MONICA LINDMAN FOTO ASTRID REGEMO, ÅRE NANNY, PRIVATA BILDER, MIKAEL JOHANSSON/FÖRSVARSMAKTEN
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om mål och värderingar. Gruppen som deltog 
delade alla med sig av sina erfarenheter vilket gav 
givande diskussioner. Jag fick många värdefulla 
tips och råd, framför allt om föräldraskap och hur 
det kan vara påfrestande för relationen. Några 
pappor berättade om hur de tänker under tiden 
de är borta och det var värdefullt att få ta del av, 
säger Ann-Katrine, som tillsammans med sina två 
barn, Elma tre år och Eskil fem år, deltog på lägret.

Ann-Katrine är jurist och är gift med Johan som 
är polis. Johan har varit på utlandsmission i Kosovo 

vid två tillfällen och i Afghanistan tre gånger och nu 
senast, under tiden som lägret pågick, var han i Irak.

– Vi har varit gifta i åtta år och tillsammans i 15 år. 
Jag har aldrig varit emot att han åkt iväg. Men nu 
när vi har barn är ju förutsättningarna annorlunda 
och allt större krav ställs på mig, vilket dock har 
gått bättre än förväntat. Johan har dock kommit 
fram till att han inte i nuläget känner att han vill 
vara iväg igen så länge barnen är små. Nu är han 
hemma igen och jag är glad över det eftersom det 
också blev ett delmål på missionstiden men också 
att vi fick möjlighet att vara med på familjelägret. 
Sammantaget gav lägret mig ny kunskap och nya 
insikter både om mig själv och andra, avslutar 
Ann-Katrine, som fick information om vinterlägret 
under en anhörigträff på Livgardet i Kungsängen.

Magnus Frykvall
En av de bästa utbildningar jag varit på
– Vi uppskattade lägret väldigt mycket! Det var en 
bra balans mellan kvaliteten i att få tid med familjen 
och många lärorika utbildningar. Dessutom var 
miljön fantastisk och gav oss möjlighet att vara 

fullt fokuserad på både familj och utbildning, säger 
Magnus, som deltog tillsammans med Jenny och 
deras barn Erik 15 år, Emma 10 år och Elias 9 år.

Jenny och Magnus har varit ett par sedan 2000 
och de genomförde sin första insats 2001, då Magnus 
tjänstgjorde som plutonchef i Kosovo. Hans nästa 
insats var som kompanichef i Afghanistan 2011. 
– Då hade vi fått våra tre barn och efter det var vi 
på en gemensam utlandstjänst då jag genomförde 
en MMAS (Military Master of art and science) i 
Kansas i USA. Nu är jag chef för Mali 09 med 
planerad insatstid från mitten av november till 
juni nästa år, berättar Magnus. 

Det var i samband med förberedelserna inför 
Mali 09, som han fick information om familje-
lägret via sin personalchef.

– Alla i familjen är väldigt nöjda med lägret. 
Barnen uppskattande de gemensamma aktiviteterna 
och tyckte att det var skönt att få träffa andra som 

är i liknande situation som de själva är och Jenny 
och jag uppskattande möjligheten till egen tid. 
Både övningarna i självledarskap och föräldra-
ledarskap träffade helt rätt och var för mig luckor 
i en annars ganska gedigen ledarskapsutbildning 
som jag genomgått under åren, säger Magnus.

– Kursen fick mig att reflektera över mitt eget 
föräldraskap. Nu har jag förändrat mycket i mitt 
agerande och i min kommunikation gentemot 
barnen. Jag upplever att vi har fått en betydligt 
mer positiv stämning hemma. Jag har varmt 
rekommenderat mina kollegor att delta på 
 kommande familjeläger, avslutar Magnus.

FAMIL JEZONEN

Magnus Frykvall

Ann-Katrine, 

Elma och Eskil
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Ute på tur aldrig sur…

TEXT ANNA/SPORTZONEN FOTO ISTOCKPHOTO

Här kommer några tips som 

du ska tänka på: 

T
räning förknippas ofta med pulsökning och 
avancerade övningar, men att förflytta sig 
sakta eller i medeltempo under en längre tid 

ger också en positiv belastning på kroppen. Varför 
inte förena nytta med nöje i sommar och ge dig ut 
på ett äventyr i vår fantastiska svenska natur. En 
vandring kan göras i det lilla formatet eller ske i 
lite mer avancerade former. Det kan handla om en 
kortare vandring på någon eller några timmar till att 
vara ute i flera dagar. Oavsett vilket du väljer krävs 
planering för att turen ska bli så behaglig som möjligt. 

Gör en plan
Bestäm dig för hur långt du tänker gå. Fundera 
över vad som är rimligt utifrån tid, men väg också 
in din egna erfarenhet kring att förflytta dig 
längre sträckor. Det är också klokt att bestämma 
var någonstans du ska vandra. Ska du göra det på 
en uppmärkt vandringsled eller vill du lägga upp 

din egen rutt? Oavsett vilket alternativ du väljer 
så bör det baseras på din erfarenhet och kunskap. 
Är du inte en van vandrare kanske du bör välja en 
uppmärkt led. En annan aspekt är hur leden ser 
ut. Är den kuperad eller är det flack terräng? Du 
bör också ta hänsyn till hur mycket tid du har 
och hur pass tränad du känner dig för att orka 
hela sträckan. Detsamma gäller din erfarenhet. 
Överskatta inte din egen förmåga, detta för din 
egen säkerhet och för att du ska känna dig trygg 
på din vandring. 

Planera din utrustning
Oavsett längd och svårighetsgrad behöver du 
planera utrustning och packning. Tänk på att det 
är du själv som ska förflytta utrustningen och då 
behöver du tänka smart och samtidigt se till att 
den inte är allt för tung att förflytta. 

Kläder 
Välj lätta kläder som gärna andas när du blir 
varm. De ska samtidigt ge skydd mot regn och 

Det är i alla fall meningen att det förhoppningsvis inte ska bli några sura miner när du är ute 

på tur. I det här numret handlar det om vandring. En träningsform som är lågintensiv men som 

samtidigt ger dig möjlighet till mental återhämtning och som du kan utöva på olika nivåer. 
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r…

vind. Tänk också på att kläderna ska kunna 
anpassas efter hur varmt eller kallt det är 

och då är det bra att tänka lager på lager för 
att lätt kunna anpassa efter värme eller kyla. 

När du rastar är det bra om du har något 
värmande att ta på eller byta med för att inte bli 

kall. Se till att hela tiden anpassa klädseln till 
väderlek och hur mycket du anstränger kroppen. 
Närmast kroppen är det bra att ha plagg som både 
håller dig varm och som hjälper till att föra bort 
fukt från kroppen.

Ett mellanplagg kan vara bra att ha på under 
vandringen eller som ett extra plagg när du rastar. 
Det ska hålla kvar värmen men samtidigt trans-
portera bort fukten. Ytterplagget ska skydda mot 
vind och regn men får inte vara helt tätt. Över-
skottsvärme från kroppen ska kunna ta sig 
igenom plagget. 

Skor 
Tänk på dina fötter och använd väl ingångna 
kängor eller andra stabila skor. Detta för att 
lättare kunna parera och få extra stöd när du går i 
ojämn terräng. Det är viktigt att du har hunnit gå 
in kängorna eller skorna, det minskar risken för 
skoskav. Ett väl beprövat tips som Försvarsmakten 
tillämpar vid marsch, är att ha dubbla strumpor i 
skorna för att minska friktionen och att också 
byta strumporna regelbundet för att hålla fötterna 
så torra som möjligt, annars finns risk för skav. 

Tips på vad du ska ha i din ryggsäck 
Vad du ska ha i ryggsäcken beror på vad du ska ut 
på för typ av vandring. Här kommer några tips 
som du ska tänka på. 

På en dagstur bör du ha: 
n  Matsäck som innehåller bra mat som ger energi. 

Kanske även en godispåse eller något annat som 
kan ge dig snabb energi när du börjar bli trött 

n  Sitt- eller liggunderlag för att ha något torrt och 
mjukt att sitta på under rasterna 

n  Skavsårsplåster 
n  Ombyte av kläder
n  Regnkläder
n  En keps som skyddar mot sol och mygg.
n  Karta och kompass, även om du följer markerade 

leder är det bra att ha så du kan orientera dig

På en stugtur:
Att vara på fjället i flera dagar och bo i övernatt-
ningsstugor eller fjällstationer ställer lite större 
krav på utrustningen. Utöver det som krävs för en 
dagstur kan det vara bra med:
n  Reservkläder
n  Sovsäck eller lakan om du inte lånar/hyr  

det på plats
n  Hygienartiklar
n  Mat för hela turen. (Proviant brukar i allmänhet 

finnas att köpa i de flesta övernattningsstugor 
men att ha något extra med kan vara bra.) 

n  Friluftskök om du väljer att tillreda maten ute  
i naturen och inte i stugan/fjällstationen 

Meddela färdväg och hur lång tid  
du tänker vara ute på vandring
Det är viktigt att dina anhöriga eller vänner 
känner till var du eller ni ska vandra och när ni 
beräknar att vara framme, detta för att någon ska 
kunna slå larm om något händer.

Anpassa efter vädret 
Vädret kan ibland ställa till problem och framförallt 
ändra sig fort om man är i fjällen. Ta del av aktuella 
väderprognoser och följ alltid utfärdade väder-
varningar framförallt om du vistas i fjällmiljö.

Följ markerade leder
De flesta gör klokt i att följa markerade leder, 
speciellt om man inte är en van vandrare. Det gör 
det enklare att hitta och är ett säkrare alternativ. 
I fjällmiljö bör man tänka på att röda kryss betyder 
vinterled vilket inte alltid är så lätta eller bra att 
följa på sommaren.

Ta med karta och kompass
Detta kan vi inte trycka nog på. Se till att du har 
en aktuell karta över området. En kompass kan 
vara bra för att orientera dig kring väderstreck och 
är kanske framförallt bra utanför markerade leder.

Rådfråga
Är du osäker, fråga alltid om råd hos personer 
som har kunskap kring området du vandrar i.  
Det underlättar din planering och gör att du  
får en trygg och säker vandring.

Lycka till  
med sommarens  
vandring! 
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TEXT MONICA LINDMAN FOTO PEXELS/KABOOMPICS.COM

Därför är 
jag mentor

UPPDR AG MENTOR

E
n viktig förutsättning för Invidzonens mentorer 
är att de själva har erfarenhet av att vara 
anhörig till någon som varit på internationell 

insats. De vet vad det innebär att känna oro och 
saknad och hur det är att klara vardagen på egen 
hand. Att då få stöd från någon som är eller har 
varit i liknande situation är oerhört värdefullt.

De flesta av Invidzonens mentorer har varit med 
länge och har precis som de anhöriga fullt upp 
med jobb och familj. Genom åren har de stöttat 
ett stort antal anhöriga och många gånger blir det 
en långvarig relation där mentorerna fortsätter att 
ge den anhörige stöd i vardagen. 

Invidzonens mentorer är en djupt engagerad 

grupp. Våra mentorer sitter i chatten, de 

föreläser, är med på anhörigträffar, stöttar 

anhöriga via samtal och sms och ibland har de 

personliga möten med anhöriga. Ibland räcker 

det att bara lyssna och kommentera det som 

sägs men det handlar också om att dela med 

sig av sina egna erfarenheter om hur de gjorde 

under tiden de var hemmavarande när deras 

partner, syskon eller vuxna barn var på insats. 

Vad är det då som gör att mentorerna två kvällar 

i veckan, varje torsdag och söndag under två 

timmar finns där i chatten för att lyssna eller ge 

stöd i form av goda råd och tips om hur man  

ska få vardagen att fungera?

”Det ger så mycket, men ibland frågar jag mig  

om jag har tid. Men det roliga uppväger och du  

får så mycket tillbaka. Så länge det ger mig  

energi fortsätter jag som mentor”

”När vi får positiv feedback från de anhöriga, då vet  

vi att vi har lyckats i vårt uppdrag att stötta någon  

som behöver hjälp”.

”Jag kan bekräfta känslor som kommer från  

de anhöriga. Det är roligt att sitta i chatten.  

Men ibland blir jag frustrerad över att alla anhöriga 

inte känner till Invidzonen, för det är många  

som behöver vår hjälp”.

”Vi lyckas för att vi finns där, det är en trygghet för 

de anhöriga. När anhöriga hör av sig igen och talar 

om att allt har gått bra, då ger det energi”.

”Vi fick själva stöd av Invidzonen 

när vi behövde hjälp”
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F
örra året firade Invidzonen 10 år. Det upp-
märksammades i Verksamhetsberättelsen 
med en intervju med Cesilia Karlsson Kabaca, 

där hon berättar om hur det hela tog sin början 
2007. När hennes man åkte iväg på insats kände 
hon att det fanns ett tomrum för de som är kvar 
hemma. Sedan dess har Invidzonen utvecklats  
till den förening och det nätverk den är för alla 
anhöriga som behöver hjälp och stöd.

Det är Invidzonens kansli som samordnar 
föreningens löpande verk samhet under året. 
Styrelsens uppdrag är att arbeta aktivt för föreningens 
bästa och följa upp den stra tegiska planen och den 
ekonomiska redovisningen som generalsekre te-
raren Cesilia Karlsson Kabaca presenterar. 

Det är också styrelsens uppgift att tillsammans 
med generalsekreteraren utveckla Invidzonen och 
öka informationen om verksamheten så att fler 
medlemmar engagerar sig i arbetet. Alla medlemmar 
har möjlighet att påverka organisationen och vid 
varje årsmöte är medlemmarna en prioriterad 
fråga.

Du kan skriva en motion
Till vårt årsmöte kan du som är medlem lämna in 
en motion med förslag på vad du vill att föreningen 
ska göra till exempel vad du tycker vi ska ha för 
inriktning på verksamheten eller vilka aktiviteter 
vi ska satsa på. 

Nya ledamöter
Vid årsmötet den 25 mars valdes två nya ledamöter 
in i Invidzonens styrelse. Anders Carell, officer 
och Brigadgeneral tidigare verksam vid FMV och 
Carina Lidén, arbetsterapeut och verksam vid 
Arbetsförmedlingen. (Läs mer om Anders Carell på 
sid 16. I nästa nummer av Invidzonen presenterar 
vi Carina och hennes syn på sitt uppdrag i styrelsen 
red.anm).

Avgående ledamöter
Tidigare ÖB, Sverker Göranson, numera verksam 
som förbundsordförande i Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarna, avgick som ledamot. Även Alice 
Krön, kassör i styrelsen avgick vid årsmötet.

TEXT MONICA LINDMAN FOTO KNUT WISTBACKA

ÅRSMÖTE OCH NYA  
LEDAMÖTER I STYRELSEN
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Viktiga telefonnummer att ha till 
hands

AKUT STÖD – vart vänder jag mig?
Här hittar du kontaktuppgifter för anhöriga till personal i internationell tjänst
inom Försvarsmakten och Polisen.

FÖRSVARSMAKTEN – akuta ärenden samt frågor om anhörigstöd

Veterancentrums HR-centrum
HRC växel (vard. 10–15) 08–514 393 00
HR direkt (vard. 10–12) 08–514 393 00
E-post: hr-direkt@mil.se

Akuta ärenden (FM)
Vakthavande befäl på berört insatsområde

För insatsen i Afghanistan
VB ATS (vakthavande befäl armétaktiska staben) 08-788 99 91

För FN-insatsen i Mali (Minusma)
VB ATS (vakthavande befäl armétaktiska staben) 08-788 99 89

För militärobservatörer och övriga enskilda insatser
VB ATS (vakthavande befäl – armétaktiska staben) 08–788 99 92
VB FTS (vakthavande befäl – flygtaktiska staben) 08–788 78 99
VB MTS (vakthavande befäl – marintaktiska staben) 08–788 96 95

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

POLISEN – akuta ärenden samt  frågor om anhörigstöd

Kontakt med NOA:s Krisstödsgrupp
Telefon: 114 14 och begär Nationella ledningscentralen (NLC)
Kontakt med handläggare, telefon: 114 14 och begär Utlandssektionen
E-post Polisens Krisstödsgrupp: krisstod.noa@polisen.se – mejlboxen besvaras kontorstid

STÖDORGANISATIONER – hit kan du också vända dig för att få stöd

Invidzonen (gäller Försvarsmakten och Polisen)
kontakt@invidzonen.se
www.invidzonen.se
Växel 08-400 20 388
Invidzonens anhörigtelefon 0761-66 33 17

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (gäller Försvarsmakten och Polisen)
www.fredsbaskrarna.se, kansliet@sverigesveteranforbund.se
Telefon 08-25 50 30, stödtelefon 020-666 333

Svenska Soldathemsförbundet (gäller Försvarsmakten)
www.soldathem.org 070-571 19 90 eller 070-571 14 94
stödtelefon 070-570 99 91


