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Veterantattoo
 Episk hyllning till veteraner & anhöriga



Ett år går väldigt fort. När jag ser tillbaka på året som snart har gått 
kan jag bara konstatera att det varit ett händelserikt år tillsammans 
med er anhöriga och era veteraner. Vi har varit med på många 
anhörigträffar och medaljeringar. Vi har föreläst och hållit utbildningar 
och kurser. Under vintern, våren och hösten har vi arrangerat 
familjehelger. Responsen från dem som deltagit har varit väldigt 
positiv och det är vi självklart mycket glada över. På familjehelgen i 
november deltog leg. psykologen och leg. psykoterapeuten Gunilla 
Sandqvist från Försvarsmakten. Det är glädjande att hon med sina 
professionella ögon är imponerad av våra familjehelger och att hon 
tycker att ”upplägg och innehåll är genomtänkt i minsta detalj”. 
Att få positiv respons och bli uppmärksammade för det vi gör är 

naturligtvis både roligt och hedrande. På självaste FN-dagen hedrades vårt anhörigarbete 
med att jag fick motta en guldmedalj av Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF).  
Alla vi som arbetar med Invidzonens anhörigstöd är stolta och glada över utmärkelsen,  
som är ett erkännande av att det vi gör är värdefullt. 
 Samtidigt vill vi alltid ifrågasätta vår verksamhet. I januari lanserar vi därför kampanjen 
”Behövs vi”? Dina synpunkter är viktiga för att vi så prestigelöst och brett som möjligt får veta 
om vi behövs, om vi arbetar på rätt sätt och för att se om vår organisation har ett värde för er 
anhöriga oavsett om du har haft ett aktivt behov av vårt stöd eller inte. Har du möjlighet är vi 
väldigt tacksamma om du tar dig tid och besvarar vår enkät som kommer att finnas på vår 
hemsida i januari.
 Jag vill avsluta med att önska er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

 Trevlig läsning!

 Cesilia

Det här med tid och att längta efter något i livet ser väldigt olika 
ut för oss människor och beror till stor del på i vilket skede vi 
befinner oss i livet. Jag tänker på det när yngste sonen sa att han 
vill att tiden ska gå fort och att han längtar till att han, sambon 
och lilla dottern kan flytta till det hus som de nyligen har köpt. 
Själv vill jag stanna tiden! Tycker att den går alldeles för fort. I 
skrivande stund ska jag snart ta fram adventsstakar och advents-
stjärnor, när det nästan känns som jag precis satte undan alla 
julsaker. 
 Nu när julen närmar sig längtar framför allt barnen till julen 
och julledigheten. För alla er anhöriga som har era nära och kära 
på internationell insats kan saknaden och längtan bli extra stor så 
här i juletid och tiden som han eller hon ska vara borta känns 
oändligt lång. 

Magnus Frykvall, kontingentschef för Mali09 formulerar detta så klokt; ”Det handlar om ett 
ömsesidigt stöttande, de som är kvar hemma kan många gånger ha det jobbigare än vi som 
är på insats. På insatsen är vi en grupp och behöver aldrig vara ensamma”, säger han i 
artikeln där han berättar om sina tankar inför insatsen i Mali. 
 Jag skulle önska att alla ni som är på hemmaplan verkligen förstår vilken fantastisk 
insats ni också gör för att göra världen bättre. Att ni känner er stolta och finner stöd i 
varandra, för ni vet vad det handlar om att vara kvar hemma. Och glöm inte – att längta  
kan också vara något positivt – även om tiden ibland känns lång!
  Önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

 Monica

Ett händelserikt år med  
anhöriga och veteraner

När tiden och längtan känns lång 
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Anders Thornberg tog över som rikspolischef efter 
att polisen genomfört den största omvandlingen i 
modern historia. Nu vill han bygga en polisorganisa-
tion som ska fokusera på kärnverksamheten – att 
bekämpa brott och arbeta med brottsförebyggande 
åtgärder tillsammans med andra myndigheter.

Gunilla Sundqvist från Försvarsmakten deltog  
på höstens familjehelg i Bohuslän. Hon tycker 
upp lägget med att varva utbildning i föräldraskap 
med aktiviteter blir en bra mix av kunskap, 
erfarenhetsutbyte och umgänge med likasinnade.

Som public service-företag har SVT ett ansvar gentemot tittarna att rapportera 
från olika delar av världen. Bevakningen av områden som drabbats av krig 
eller katastrofer är en viktig del av omvärldsbevakningen. Stina Blomgren 
är Mellanösternkorrespondent på SVT och rapporterar från ett gigantiskt 
område präglat av politiska och religiösa konflikter.

Gustaf har varit i Mali. Nu är hans bror på väg till en internationell 
insats. Gustaf är stolt över sin bror och delar med sig av  
sina lärdomar om hur viktigt det är att alltid göra sitt bästa. 
Själv fick han starka band med den grupp som han levde så 
sammansvetsat med under ibland tuffa omständigheter.

Höstens Veterantattoo på Hovet i Stockholm blev 
en episk och musikalisk hyllning till alla veteraner 
och deras anhöriga. Ett speciellt berörande inslag 
var när Mekani Drängar framförde Invidzonens 
egen anhörigsång ”Bortom bergen”.

Johanna Mignander har skrivit en barnbok om 
hjältarna som åker ut i världen för att hjälpa andra. 
Boken lyfter även fram hjältarna på hemmaplan. 
De är lika modiga som de som ger sig iväg, menar 
Johanna. 

LÄS ÄVEN OM  FN-dagen – Hannahs krönika – Mali09 – Emma, hemmavarande småbarnsmamma 

Nomineringar till Invidzonens styrelse – Sportzonen

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.
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LADDA HEM VÅR APP!
Eller ring 0761-66 33 17.
Vi har tystnadsplikt!
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Hotbilden mot västerländs
Som public service-företag har SVT ett ansvar gentemot oss tittare 

att rapportera från olika delar av världen. Samtidigt har de ett 

arbetsgivaransvar. Hotbilden mot västerländska journalister har ökat 

väsentligt under de senaste åren och de har blivit en måltavla för 

terrorister. De journalister som arbetar som utrikeskorrespondenter är 

särskilt utsatta. SVT har därför skärpt sina rutiner kring säkerheten. 

 – Vi tar risker – men det är väl övervägda risker, säger  

Pia Bernhardson, utrikeschef på SVT.

E
fter att den svenske radiojournalisten Nils 
Horner så tragiskt mördades i Kabul för fyra år 
sedan uppstod en diskussion bland medie-

bolagen som ledde fram till att det skapades en 
avsiktsförklaring om säkerheten bland de anställda 
och att den även ska omfatta frilansande journalister.

– Nils Horners död kom som en chock för hela 
mediesverige. Det var en ren avrättning och alla 
tog detta mycket hårt. Generellt sett så måste vi 
iaktta en större försiktighet idag. Vi gör ordentliga 
riskanalyser och har genomgångar med teamet 
innan de åker iväg på ett utlandsuppdrag, säger 
Pia Bernhardson. Särskilda riskanalyser görs 

alltid inför resor till länder som UD avråder från 
att åka till eller andra miljöer som anses särskild 
riskfyllda.

Journalister måltavla
För terroristorganisationer som till exempel IS  
och Talibaner har västerländska journalister blivit 
rena måltavlor och i konflikter i ett land som 
Afghanistan är de särskilt utsatta.
– Situationen är helt annorlunda idag. Det är inte 
alltid bara längre två parter som är inblandade  
i en konflikt utan kan vara ofantligt många fler.  
I första hand försöker vi alltid jobba så diskret 

 ”. . .vi träffar alltid de anhöriga inför en 

utstationering och håller kontakt med 

dem under hela utlandsstationeringen. . .”
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ästerländska journalister har ökat
som möjligt, men ibland tvingar säkerhetsläget 
oss att jobba med personskydd på plats eller 
inbäddade i en militär enhet. Men vi måste alltid 
fråga oss vad våra möjligheter att jobba på plats är, 
vad mer vi kan berätta som inte redan är känt.  
Vi måste alltid ställa riskerna med vårt arbete mot 
den journalistiska nyttan och det blir emellanåt 
en svår avvägning, konstaterar Pia. 

Säkerhet och stöd 
Det ökade säkerhetstänket bland mediebolagen 
har lett till en bättre skyddsutrustning i form av 
bland annat säkerhetsvästar och hjälmar. I 
särskilt utsatta och besvärliga områden tar teamet 
hjälp av extern säkerhet som finns på plats i 
respektive land.

– Inträffar någon händelse som gör att man 
behöver speciellt stöd ger vi våra anställda krisstöd, 
där de får samtala med externa experter. Vi har 
också uppföljande samtal med våra korrespondenter 
för att fånga upp erfarenheter som vi har nytta av 
nästa gång vi reser till ett utsatt område, säger Pia.

Däremot har SVT inget formaliserat stöd till 
anhöriga.

– Men vi träffar alltid de anhöriga inför en 
utstationering och håller kontakt med dem under 
hela utlandsstationeringen, säger Pia.

Intresse för utrikesfrågor
Pia Bernhardson är inte precis någon duvunge inom 
nyhetsrapportering. Sedan två år tillbaka är hon 
chef för utrikesredaktionen och i 25 år har hon 
arbetat som reporter, producent och arbetsledare 
främst inom nyhets- och samhällsfrågor på SVT. 
Hennes intresse för utrikespolitik började tidigt.

– Redan som barn var jag intresserad av utrikes-
frågor, kommenterar Pia.

När jag ber henne berätta om en vanlig dag på 
jobbet, skrattar hon till och säger att det är lite 
svårt att beskriva en vanlig dag. Som arbetsledare 
består hennes dagar av redaktionsmöten och 
ständigt pågående samtal om rent akuta fråge-
ställningar och frågor som uppstår kring det som 
händer i omvärlden.

– Vi har samtal med våra korrespondenter i stort 
sett dygnet runt eftersom det är tidsskillnader 
mellan de olika länderna. De nyhetsuppslag vi 
arbetar med är en kombination av de händelser 
som sker i respektive land och uppslag som vi får 
från våra korrespondenter. Men ibland kan det 
vara svårt att avgöra vad som intresserar en svensk 
publik när man jobbat utomlands en längre tid. 
Därför är vår utlandsstationering begränsad och 
våra korrespondenter får istället ett förordnande 
på hemmaplan ett tag, avslutar Pia Bernhardson.



– Möten med alla fantastiska männ

Som Mellanösternkorrespondent på SVT har Stina Blomgren uppdraget att bevaka ett gigantiskt 

område präglat av många politiska och religiösa konflikter. Efter den arabiska våren var hon 

stationerad i Kairo, numera har hon sin bas i Beirut.  

 Möten med alla fantastiska människor tycker hon är det roligaste med jobbet som 

korrespondent. När jag lyckas nå henne för en intervju är hon på väg till Irak för att göra ett 

uppföljande reportage om den irakiska människorättsaktivisten, Nadia Murad, som delar  

Nobels Fredspris 2018 med den kongolesiske läkaren Denis Mukwege.

H
on står i kön till passkontrollen på flyg-
platsen när vi talas vid. Under intervjun 
hörs i bakgrunden högtalarröster som på 

arabiska ropar ut olika meddelanden. Stina 
berättar att hon fått visum till Irak. Tillsammans 
med fotografen Pernilla Edholm är hon nu på väg 
för att göra ett reportage om det center som Nadia 
Murad upprättat för kvinnor som blivit utsatta för 
sexuellt våld vid väpnade konflikter. Reportaget 
kommer att sändas i Aktuellt och Rapport i 
samband med att fredspriset delas ut i Oslo den 
10 december. 

Främst nyhetsrapportering
Stina Blomgren jobbar främst med nyhetsrappor-
tering men hon gör även program för Morgonstudion, 
Korrespondenterna och Agenda. Hennes intresse 
för utrikesfrågor har alltid varit starkt och efter 25 
år som journalist har det blivit en hel del inslag 
och många resor genom åren.
– Efter gymnasiet bodde jag i Paris och pluggade 
franska. När jag var 25 år sökte jag till Journalist-
högskolan i Stockholm. Under min utbildning 
gjorde jag min praktik på ABC och när jag var 
klar med utbildningen jobbade jag på Aktuellt i 

STINA BLOMGREN – Mellanösternkorrespondent 

PROFILEN

TEXT MONICA LINDMAN FOTO PERNILLA EDHOLM, ISTOCKPHOTO
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ett år, säger Stina Blomgren, som också har en 
masterutbildning i internationella relationer, där 
utbildningen på tre terminer fördelades mellan 
Holland, Storbritannien och Danmark.

Utrikesdesken
Sedan har det bara rullat på och 2000 började 
hon jobba på utrikesdesken på SVT. Ett jobb som 
innebar många resor till olika länder, vilket gjorde 
att hon fick smak för att jobba utomlands. Nu är 
hon stationerad i Beirut. Hon har sin familj med sig 
på förordnandet som är på två år med möjlighet 
till förlängning.

– Det är många korrespondenter från olika delar 
av världen som valt att bo i Libanon. Här finns en 
större frihet jämfört med många andra länder i 
Mellanöstern. I Beirut lever vi ett vanligt familje-
liv. Min man och jag har våra jobb och våra söner 
som är 7 och 11 år går i skolan. Att bo här är 
ut vecklande för barnen, de får lära känna en 
annan kultur och lär sig flera språk. De läser både 
svenska, engelska och arabiska i skolan, säger Stina.

Den arabiska våren
Tidigare var hon stationerad i Kairo och även då 
hade hon familjen med sig. Hon beskriver tiden 
efter den arabiska våren som en väldigt dramatisk 
period i Egypten. 

– Jag började jobba från Kairo 2013. Så gott som 
dagligen var det demonstrationer och stora protester 
och jag sände ofta direkt från Tahrirtorget för att 
kunna rapportera om händelseutvecklingen i 
landet. Jag kände mig rädd i vissa situationer, 
men det viktigaste i de lägena var att ta hjälp av 
kollegor. Jag gick till exempel aldrig ensam till 
demonstrationerna, säger Stina Blomgren.

– Det var en militärkupp, om än med visst stöd 
hos folket och självklart kan det vara farligt för 
alla reportrar och fotografer vid sådana händelser. 
Men vi tog hjälp av varandra och kollade säker-
heteten på plats. Beroende på hur situationen 
utvecklades tog vi oss dit tidigare på dagen för att 
bedöma säkerhetsläget och det kunde dra ut på 
tiden så därför är det viktigt att tänka praktiskt 
och ta med extra kläder och något att äta, kon-
staterar Stina sakligt. 

Vänliga och hjälpsamma
Som blond och lång kvinna sticker hon ut när hon 
rör sig i vimlet på gator och torg på de platser hon 
besöker, men Stina har sällan blivit illa bemött i 
Mellanöstern, tvärtom har hon bemötts med 
vänlighet och hjälpsamhet. 

– Det är kännetecknande för människorna här. 
Deras kultur bygger på att man är vänlig och 
gästfri mot främlingar, säger Stina. 

Hon tycker att tiden i Kairo efter den arabiska 
våren och att på nära håll fått följa utvecklingen  
i landet är intressant att ha varit med om, och 
händelserna har gjort ett starkt intryck på henne 
både som människa och som journalist. 

– Det var fantastiskt att möta den positiva 
kraften i Kairo när en ung generation ville ha 
större frihet och vågade protestera mot den 
auktoritära regimen, säger Stina.

Migrationskorrespondent
Stina har även varit migrationskorrespondent och 
var bland annat med när fiskare i Tunisien räddade 
migranter från att drunkna och på nära håll fick 
hon se människor som hade drunknat.

– Det är självklart att denna tragiska händelse 

ska människor är det roligaste med jobbet 

”Det var fantastiskt att möta den positiva kraften i Kairo”
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FOTNOT Nobels fredspris 2018
Människorättsaktivisten Nadia Murad och läkaren Denis Mukwege delar Nobels fredspris 2018 för deras kamp att stoppa 

sexuellt våld som ett vapen i väpnade konflikter. I självbiografin "Den sista flickan” berättar hon om sin fångenskap och 

kamp mot Islamiska staten. Denis Mukwege har vigt sitt liv åt att hjälpa kvinnor och barn som blivit utsatta för sexuellt 

våld. På Panzisjukhuset i Östra Kongo får dessa offer en möjlighet att bli rehabiliterade både fysiskt och psykiskt. 

FOTNOT Den arabiska våren
Upproret i Egypten inleddes den 25 januari 2011 då tusentals demonstranter marscherade på Kairos gator i protest  

mot Hosni Mubaraks regim. Mubarak hade då suttit vid makten sedan 1981. Dagen blev senare kallad ”Vredens dag”. 

Demonstranterna marscherade till Tahrirtorget. Inspirerade av upproret i Tunisien organiserades gatudemonstrationer 

och protester under januari och februari 2011. 

påverkade mig. Det var en svår upplevelse men jag 
fick stöd av SVT att bearbeta det jag varit med 
om. Samtidigt har jag fått en ökad förståelse och 
djupare kunskap om människors villkor och 
utsatthet, säger Stina. 

Anhöriga i Sverige
Hennes anhöriga i Sverige är positiva till hennes 
val av yrke. Att hon valt att bo utomlands med sin 
familj ser de som något positivt. 

– Vi har en nära och tät kontakt och de har varit 
och hälsat på oss här i Beirut. Att de få se hur  
vi har det i vår vardag är bra och gör att de inte 
oroar sig. Men det är viktigt att höra av sig ofta  
till de som är hemma, avslutar Stina Blomgren.

”Deras kultur bygger på att man är 

vänlig och gästfri mot främlingar”

I januari lanserar vi kampanjen ”Behövs vi?”. Genom en 
enkät på vår hemsida vill vi få dina synpunkter på vår 
verksamhet för att vi så prestigelöst och brett som möjligt 
ta reda på om vi behövs, om vi arbetar på rätt sätt och för 
att se om vår organisation har ett värde för er anhöriga 
oavsett om du har haft ett aktivt behov av stödet eller inte. 
Enkäten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida i 

januari, så håll utkik.

Vad vill du läsa om i vår tidning?
Dina synpunkter och förslag är värdefulla i vårt fortsatta 
arbete med tidningen. Vi vill därför gärna veta vad du vill 
läsa om i vår tidning. Är det något du saknar eller har du 
idéer på reportage som du vill att vi skriver om. På vår 
hemsida finns en enkät med några enkla frågor som inte  
tar mer än 5–10 minuter att besvara. 

”Behövs vi”?
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KRÖNIKA

Fredagsmys med förhinder

F
redagskväll. Då ska man unna sig. 
#fredagsmys. Att maken är iväg på övning 
ska inte hindra detta! Innan det blir något 

unna av behöver dock de tre barnen utfodras. 
Hinner tänka tanken att det vore gott med 
plockmat idag innan de två äldsta, i imponerande 
samstämmighet, deklarerar att det minsann är 
gröt som står på menyn ikväll. Okej då. 
Färdiggrötsförpackningen klipps upp, innehållet 
värms till knappt över rumstemperatur och 
intages med en intensitet som drabbar hela köket. 
Själv äter jag en macka och tänker att jag ska äta 
plockmat framför tv:n när barnen somnat. Unna mig.

Efter sanering av kök följer en timme av kivande 
om det ska ses på Greta Gris eller Äventyrsdags. 
Greta Gris vinner och medan Greta och Georg 
hoppar i lerpölar samlar jag kraft inför nästa 
moment i fredagsmyset – läggningen. Bebis 
gnuggar sig redan i ögonen så kanske hon kan 
somna samtidigt som brorsan idag. Det vore ju 
smidigt. Äldsta barnet lovas popcorn efter att 
brodern somnat om hon kan sitta och titta på tv 
medan jag lägger honom. Deal. Brorsan vill INTE 
lägga sig vilket deklareras högt under alla 
moment: toalett, tandborstning, avlägsnande av 
kläder. Bebis som hänger med på höften blir lite 
otålig. Systern i soffan ber om vatten.
 

Till slut ligger vi i sängen och läser bilbok för 
femtielfte gången denna vecka. Puss och god natt. 
Just när han håller på att somna behöver bebis 
byta blöja. Försöker sedan hitta en position i 
sängen så jag både kan amma bebis och låta 
mellanbarnet ligga på min arm. Det går sådär.  
Ur en ergonomisk synvinkel nästintill katastrofalt, 
men det får gå. Systern i soffan kommer in och 
undrar om vi är klara snart. 40 obekvämt svettiga 
minuter senare hörs tunga, sovande andetag. 

Krånglar mig upp ur sängen utan att väcka varken 
barn eller bebis, NU SKA DET UNNAS! Om jag 
skyndar mig hinner jag ändå sitta ner en stund 
innan läggdags. #TGIF (Thank God it's Friday).

Hinner precis påbörja det utlovade poppandet av 
popcorn innan bebis vaknar. Första kastrullen 
bränns således vid och ställs ut på trappan för 
vidare hantering imorgon. Andra omgången går 
bättre, men vid det här laget är jag så hungrig 
(eftersom jag bara åt en macka tidigare) att halva 
skålen försvinner direkt in i mitt gap, till 
barnets stora missnöje. Klockan är nu 
dessutom långt efter läggdags för 
alla. Dottern får ta med sig 
surfplattan till sängen.  
Bebis ammas till sömns. 
Plockmaten får bli en  
annan dag. 

Imorgon blir det hämtpizza 
framför Greta Gris tills 
barnen tröttnar. Sen lägger 
vi oss tillsammans.  
Jag unnar oss det.

Hannah är psykolog och en av Invidzonens mentorer.

Hon är gift och har tre barn. Nu är Hannah föräldraledig och

delar gärna med sig av vardagen som trebarnsmamma.

”Imorgon blir det hämtpizza framför 

Greta Gris tills barnen tröttnar.”
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TEXT MONICA LINDMAN FOTO FÖRSVARSMAKTEN

H
an tycker därför att det är viktigt med 
åter träffar, inte bara de som arrangeras av 
Försvarsmakten 6 månader efter insatsen 

utan lika viktigt är det att själv ta initiativ till  
att träffas.

– Det tar lång tid att återhämta sig efter en insats 
och då är det bra att få träffa andra som är i samma 
båt. I min grupp var vi åtta stycken och vi styr upp 
egna återträffar. Hela min grupp sågs i somras och 
det är mäktigt att känna hur nära vi står varandra, 
säger Gustaf.

Tufft i slutet av insatsen
När han berättar om sin tid i Mali är han öppen-
hjärtig i sitt sätt att förmedla sina egna upplevelser 
av insatsen.

– Det var en otroligt spännande och givande tid, 
men i slutet av insatsen var det tufft när vi blev 
utsatta för granatbeskjutning och där några 
granater hamnade på campen. Det var nog det 
mest obehagliga jag varit med om hittills. Efter 
den händelsen blev vårt förband ännu mer 
sammansvetsade och vi sa till varandra ”vi ska 
komma hem lika helskinnade som när vi åkte”, 
berättar Gustaf.

Själv drabbades han av stressymtom cirka fem 
veckor efter hemkomsten. Han upplevde tryck över 
hjärtat och i mellangärdet och fick uppsöka Vård-
central. De hittade inte något fysiskt fel på honom, 
men när han berättade om sin utlands tjänst fick 
han en remiss till en KBT-terapeut för att bearbeta 
sin stressreaktion och gick i terapi i tio veckor.

Gustaf är en av de många svenska soldater som varit i Mali. Nu är hans yngre bror på väg till en 

internationell insats! Gustaf delar med sig av sina lärdomar till sin bror och understryker vikten 

av att alltid göra sitt bästa. Han berättar också om de starka känslomässiga band som han själv 

fick med den grupp som han levde så sammansvetsat med under ibland tuffa omständigheter. 

 – Vi kom varandra nära och våra gemensamma upplevelser och erfarenheter kommer vi att 

bära med oss resten av livet. Varje gång vi ses ger vi varandra en bamsekram, säger Gustaf.

GUSTAF, ANHÖRIG

Varje gång vi ses ger vi 
varandra en bamsekram
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ANHÖRIG

Polishögskolan
I väntan på besked från sin ansökan till Polis-
högskolan jobbade Gustaf som ordningsvakt efter 
hemkomsten. Idag är han inne på sin andra termin 
på Polishögskolan i Växjö och trivs fantastiskt bra.

– Att bli polis har varit ett långsiktigt mål för 
mig och jag känner att jag hamnat rätt. Jag är otroligt 
nöjd med vardagen och det är mycket som fallit på 
plats om vad som är viktigt här i livet, säger Gustaf.

Gott ledarskap och kamratskap
Erfarenheterna från Mali har lärt honom mycket 
om hans egen förmåga att lösa en uppgift och att 
göra den så bra som möjligt. Han märker att han 
har stor nytta av sina lärdomar och erfarenheter 
från sin utlandsinsats i utbildningen till polis.

– Jag har lärt mig mycket om ledarskap och 
skillnaden mellan en ledare och en chef och hur 
viktigt det är med ett gott kamratskap, säger Gustaf.

Han nämner hur svårt det var när familjens hund 
blev sjuk under utbildningen inom Försvarsmakten 
och den 13 åriga fyrbenta familjemedlemmen fick 
avlivas.

– Jag tyckte det var skitjobbigt och var självklart 
ledsen. Det märkte mina kamrater och när jag 

berättade möttes jag av respons och medkänsla av 
alla. Att vara ärlig med hur du känner dig är en 
strategi som jag nu tillämpar i min vardag och att 
ta tag i problemen när de dyker upp, säger Gustaf.

Svenskarna sticker ut
Under tiden i Mali träffade han lokalbefolkningen 
så gott som dagligen och fick möta deras 
tacksamhet över att svensk militär fanns där.

– Bland det häftigaste jag fick höra från maliska 
befattningshavare var att ”det finns Minusma och 
så finns det svenskar”. Vi sticker ut när det gäller 
att lösa uppgiften, säger Gustaf stolt.

Vid årsskiftet är det dags för hans bror att åka 
iväg på internationell insats.

– Nu får jag sitta på läktaren och se på spelplanen 
istället. Min bror är ambitiös och driven och nu 
ska han få chansen att åka. Det kommer att gå 
hur bra som helst! Han är en kompetent soldat 
och jag är oerhört stolt över min bror.

2.0 för föräldrarna
När jag undrar om föräldrarnas reaktion över att 
ha två söner som valt att åka på internationell 
insats säger Gustaf att de naturligtvis är oroliga.

– Det är klart att både mina föräldrar, min brors 
flickvän och jag känner oro, men det finns ett 
högt säkerhetstänk och vi stöttar honom i beslutet 
att åka. Våra föräldrar är vana och de är väldigt 
stolta över oss och respekterar vårt val. Nu blir 
det 2.0 för dem när min bror åker. Själv ångrar jag 
mig inte utan ser bara positivt på min erfarenhet. 
Varje gång jag har kontakt med någon av mina 
kamrater från gruppen i Mali så talar jag med 
någon som förstår eftersom de gått igenom samma 
saker som jag har gjort, avslutar Gustaf.

”Jag har lärt mig mycket om  

ledarskap och skillnaden mellan en 

ledare och en chef och hur viktigt 

det är med ett gott kamratskap”
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N
är vi talas vid är det bara en vecka kvar  
till att han och förbandet ska åka till Mali. 
När jag frågar hur det känns, säger han att 

det kan jämföras med hur man känner sig inför  
ett Vasalopp eller ett Maratonlopp. 

– Du vet, man laddar och då känns det bra när 
starten går. Men självklart är det med blandade 
känslor jag åker, speciellt nu när det snart är jul  
är det svårare att lämna familjen. Samtidigt är det 
väldigt utvecklande att vara på insats. Vi är väl 
 förberedda och har bra utrustning och materiel för 
att hantera en tuff miljö med extrem värme och 
torka och där infrastrukturen inte är som hemma, 
säger Magnus, som har tidigare erfarenheter från 
utlandsinsatser. 

Han var i Kosovo 2001 och i Afghanistan 2011. 
Under 2014 var han på en Masterutbildning i 
Military Art and Science i Kansas i USA och då 
hade han familjen med sig.

Engagemang från anhöriga 
Han är glad över det stora engagemang och 
intresse som anhöriga visat inför insatsen.

– Att stötta varandra inför en insats är viktigt 
och ett ömsesidigt stöttande blir bäst för alla parter. 
På vår anhörigdag kom närmare 1000 anhöriga, det 
är bra att de närmaste är engagerade och att vi 
från vår sida får möjlighet att informera om vad 
det innebär att åka iväg, säger Magnus. 

Under anhörigdagen får man som anhörig 
information om praktiska detaljer som till exempel 
hur man kan kommunicera med förbandet på camp 
Nobel. Det är också viktigt att skapa förståelse för 
varför befattningshavare på Försvarsmakten inte 
alltid kan berätta allt eftersom mycket av informa-
tionen om insatsen är sekretessbelagt. 

Julfirande
Mali09 ska i likhet med tidigare förband ansvara 
för den svenska delen av den FN-ledda insatsen 
Minusma och kommer att vara på plats i Mali fram 
till midsommar 2019. Två gånger under den tiden 
får Malistyrkan komma hem på leave i 10 dagar 
båda gångerna.

Magnus vill gärna skicka med en hälsning till alla 
anhöriga på hemmaplan, det kommer att bli ett 
traditionellt julfirande på camp Nobel.

– Vi ska fira jul så gott det går och vi ska äta 
traditionell julmat under julhelgen, avslutar 
Magnus Frykvall.

Överstelöjtnant Magnus Frykvall är kon-

tingentschef för Mali09. Det är hans tredje 

insats och han och de cirka 270 soldaterna 

och officerarna från Skaraborgs regemente 

P4 är väl förberedda inför insatsen. Magnus 

känner sig nöjd och trygg med förbandet. 

 – Vi har vidtagit alla de säkerhetsåtgärder 

som går för att klara den tuffa miljö som 

väntar oss och hur vi ska hantera de risker 

som finns. Många gånger kan de som är  

kvar hemma ha det jobbigare än vad vi har.  

Vi är en grupp och behöver aldrig vara 

ensamma, säger Magnus.

TEXT MONICA LINDMAN FOTO MIKAEL JOHANSSON, FÖRSVARSMAKTEN

Han är kontingentschef för Mali09



M
er än halva tiden har passerat och snart 
kommer min man hem på sin andra och 
sista leave. Det har varit en bergochdal-

bana av känslor och nya utmaningar som jag inte 
skulle vilja vara utan.

Tiden har bjudit på nya erfarenheter och jag 
besitter styrkor jag inte visste att jag hade.

För mig fanns det egentligen ingen tvekan om att 
min man skulle få åka, det som fick mig att tveka 
var om jag däremot skulle låta min dotters pappa 
åka. Det låter kanske konstigt, men det var precis 
så det kändes när vi började prata om att han 
skulle åka iväg. Jag har vetat om att han har velat 
åka på utlandsmission ända sedan vi träffades och 
jag har sett besvikelsen när han ytterligare en gång 
fått falska förhoppningar om en resa som inte blev 
av. Men det var innan vår dotter kom till världen 
för två år sedan. Återigen kom planerna på en 
mission upp och han ville åka. Jag kände att det 
var nu eller aldrig och beslutet var taget. Vi skulle 
klara oss, jag och dottern. Men hur mycket vi än 
försökte förbereda oss och fixa saker som skulle 
underlätta för oss i vardagen på hemmaplan finns 
det vissa saker som är omöjliga att förutse.

Det som skrämde och oroade mig mest var hur 
dottern skulle reagera och ta det hela. Vi såg 
missionsutbildningen som en liten prövotid inför 
vad som komma skulle. Han åkte och det mesta 
rullade på nästan för lätt och givetvis kom ett 
bak slag för oss här hemma. Jag la allt mitt fokus 
på dottern, glömde bort mig själv och var en natt 
på väg att ge upp allt och ringa till min man och 
säga att det här går inte. Min energi var slut, 
dottern saknade sin pappa och jag visste inte hur 
jag skulle hantera allt. Jag ringde aldrig min man, 
på morgonen kändes allt bättre och jag fick lära 
mig att jag måste komma ihåg mig själv, för mår 
jag bra, så mår också dottern bra. Förutom det 
läste jag även så mycket jag bara kunde om barns 
reaktioner när ena föräldern är borta. VARFÖR 
hade jag inte gjort det tidigare?

Jag började även öppna mig för de som fanns i 
min närhet, bad om tid att få andas, träna eller 
bara sitta en stund. Tiden efter har varit mycket 
lättare och jag har lärt mig se signalerna hos både 

mig själv och 
dottern när 
det är dags  
att pausa och lyssna in 
vad vi behöver för att få en fin vardag tillsammans. 
Jag har även lärt mig att be om hjälp innan jag 
behöver den. Något som inte fanns förut och jag  
är stolt över mig själv som faktiskt klarar det här 
väldigt bra och jag skulle ge mig in i det igen om 
det behövs.

Så mycket jag fått lära känna mig själv och växa 
som människa är helt fantastisk! Den kärlek jag 
känner till min man har bara blivit starkare och 
tydligare. Jag har fått starkare band till min dotter 
genom att få så mycket tid med henne och få hjälpa 
henne igenom de jobbiga stunderna, sätta ord på 
känslor och dela detta tillsammans med henne.

Att jag nästan så gott som dagligen haft kontakt 
med min man har givetvis underlättat mycket och 
bidrar till att det faktiskt går så pass bra som det gör. 
Lyckan hos dottern när pappa har skickat ett litet 
filmklipp eller en bild är härligt att se eller när vi 
faktiskt lyckats ha videosamtal och hon ska visa allt 
hon lärt sig. Fantastiskt! När inte uppkopplingen 
fungerat som den ska ha har ”mamma/pappa-dockan” 
fått rycka in och den har varit med oss på både 
semester och i vardagen och jag kan erkänna att 
även jag har ”snott” till mig en kram eller två av den.

Nu ser vi fram emot att få ha vår man och pappa 
hemma på leave några dagar innan det är dags för 
den sista delen av den här missionen. Jag tror och 
hoppas, om han vill, att detta inte är den sista 
missionen vi gör tillsammans. För även om det 
tidvis är jobbigt och varit för jävligt emellanåt så 
väger det positiva upp. Nya utmaningar behövs alltid 
i livet både för dig själv och med varandra, därför 
gör vi en svensk klassiker tillsammans nästa år.

Emma, hemmavarande småbarnsmamma

– Tillsammans har vi  

klarat den här missionen

ANHÖRIG

 FOTNOT

”Mamma/pappa-dockan” är en docka 

som går att beställa via Invidzonen. 

Den har en inspelningsbar funktion 

och en plastficka där man kan sätta  

in en bild på sin förälder.
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TEXT MONICA LINDMAN FOTO LARS HEDELIN, POLISMYNDIGHETEN

D
et är en grådisig novembermorgon när vi träffas 
i polishuset på Kungsholmen i Stockholm. 
Samma morgon har Institutet för framtidsstudier 

presenterat sin rapport om ”Våldsbejakande extremism 
och organiserad brottslighet i Sverige” och bara något 
dygn tidigare har den 12-årige pojken med Downs 
Syndrom hittats död i Falkenberg. I Jönköping har 
en polis och hans familj blivit utsatta för ett attentat 
då en brandbomb kastats in i deras bostad. Addera 
därtill alla skjutningar bland kriminella gäng och 
flera attentat riktade mot olika polisstationer runt 

om i landet. Sammantaget är detta endast ett 
axplock av svåra situationer och händelser i Sverige 
som polisen ska hantera och förhålla sig till. 

Erfaren 
Efter 30 år inom Säpo och med en bakgrund som 
både polis och reservofficer har Anders Thornberg 
en lång och gedigen erfarenhet av både polisyrket, 
militär verksamhet och säkerhetsfrågor. Men hur 
erfaren och luttrad han än är, så går det ändå aldrig 
att värja sig när det inträffar tragiska händelser som 

Han tog över som rikspolischef efter att Polismyndigheten genomgått en av de största 

omvandlingarna i modern historia. Nu har Anders Thornberg tillsammans med ledningen pekat 

ut riktningen för det långsiktiga arbetet med att bygga en polisorganisation som ska fokusera 

på kärnverksamheten – att bekämpa brott och arbeta med brottsförebyggande åtgärder 

tillsammans med andra myndigheter. 

 En annan viktig del är att bidra till att göra världen bättre. Idag har polisen 110 poliser som  

är på utlandsmission. Ambitionen är att antalet ska öka på sikt.
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på kärnverksamheten



 POLISEN

den i Falkenberg eller våldshandlingar som riktar 
sig mot polisen, terrorism eller dödsskjutningar 
bland kriminella.

– Det aktuella fallet i Falkenberg är oerhört 
tragiskt och visar samtidigt på den fantastiska 
frivillighet som finns i samhället. Flera företag på 
orten gav de anställda ledigt på arbetstid för att 
hjälpa till att söka efter pojken. 

Han är upprörd över att poliser som ska göra sitt jobb 
blir angripna och att man ger sig på deras anhöriga.

– Det är helt oacceptabelt och gör mig väldigt 
upprörd. Polisyrket kommer alltid att vara risk-
fyllt, men vi måste visa att vi tar de här frågorna 
på största allvar. Det sker nu en översyn av hela 
säkerhets arbetet och medarbetarskyddet inom 
polisen och vi satsar bland annat på ny och bättre 

skydds utrustning och utökad träning i konflikt- 
och våldshantering, fortsätter Anders Thornberg. 

Arbeta förebyggande
När det gäller den organiserade brottsligheten och att 
förebygga terrorism jobbar polisen tillsammans med 
andra brottsbekämpande myndigheter. 

– I samverkansrådet för brottsförebyggande 
åtgärder har vi identifierat de som gör mest skada  
i samhället. Det är viktigt att olika myndigheter 
 samarbetar och att vi kan dela information 
mellan oss för att kunna arbeta förebyggande. 
Detta går inte att lösa över en natt, men efter 
omvandlingen är vi nu en enda organisation  
och det gör oss bättre på strategisk styrning av 
Polismyndigheten, säger Anders Thornberg.

 ”...när poliser som ska göra sitt jobb blir angripna och  

att man ger sig på deras anhöriga, det är helt oacceptabelt 

och gör mig väldigt upprörd”
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Spegelbild av samhället
Efter nästan ett år som rikspolischef har han 
tillsammans med ledningen pekat ut riktningen 
för hur det långsiktiga polisarbetet ska drivas 
framöver. Han tycker att det är viktigt att polisen 
är en spegelbild av samhället, där män och 
kvinnor och människor med olika bakgrund 
arbetar i organisationen. När en ny regering är  
på plats ska han diskutera med politikerna om 
tillväxten inom polisen och vikten av att skapa 
bättre och långsiktiga lösningar. 

– Vi måste jobba mer långsiktigt och utveckla 
metoderna i vårt arbete. En del i den omvandlingen 
är att få andra delar av samhället att ta sitt ansvar 
för att vi ska kunna arbeta mer effektivt med 
polisens resurser. Vi ska inte lämna någon i nöd 
vare sig när det gäller människor eller djur.  
Men som det är idag tar vi till exempel hand om 
hundar och katter som far illa, vi omhändertar 
berusade personer och människor med psykiska 
besvär, säger Anders Thornberg.

Utöver detta tillkommer brottsförebyggande arbete 
och ingripanden som sker dygnet runt och samhälls -
service i form av hantering av pass eller olika 
tillståndsärenden i samband med demonstrationer 
eller utskänkning. 

Medarbetardrivet 
Samtidigt är han självkritisk och tycker att polisen 
kan bli bättre på att utreda brott. Idag har polisen 
30 000 anställda. Målet är att 2024 vara 40 000 
medarbetare och att bli en så medarbetardriven 
organisation som möjligt. Inför arbetet med till växt-
målen har Polismyndigheten talat med 10 000 
medarbetare och 10 000 medborgare och använt 
sig av expertpaneler och arrangerat flera workshops 
om den långsiktiga strategin och vägen framåt.

– Vårt långsiktiga mål är att vi ska ha en stark 

lokal förankring, vara en attraktiv arbetsgivare 
och samverkanspartner. För att nå det målet ska 
vi jobba smartare, säger Anders Thornberg.

Gott rykte internationellt
Svensk polis har ett gott rykte internationellt och 
deltar i olika EU- och FN-ledda projekt. I tidigare 
nummer av Invidzonen har vi bland annat skrivit 
om polismissioner i Colombia, Mali, Ukraina, 
Libyen och Moldavien.

– En viktig del i vårt arbete är att bidra till att 
göra världen bättre. Med våra värderingar och vår 
svenska modell är vi goda förebilder i andra länder 
och vi stöttar utländsk polis i deras reformarbete. 
Idag har vi 110 poliser som är ute på mission. Vår 
ambition är att de på sikt ska bli fler. Det är en 
viktig verksamhet där våra medarbetare lär sig 
mycket och som bidrar till deras personliga 
utveckling, fortsätter Anders Thornberg.

Stöd till anhöriga
Efter att ha varit Säpoanställd i 30 år och som 
anställd inom polisen förstår han att anhöriga 
känner oro och han tycker att det 
är viktigt med anhörigstöd. 

– Detta är en viktig fråga för 
oss. Att det fungerar på 
hemma plan är viktigt för att  
vi ska kunna göra ett bra jobb. 
Möjligheten för anhöriga att  
få träffa likasinnade som är i 
lik nande situation är 
därför väldigt bra.  
Det är ett impo ne-
rande arbete som 
Invidzonen gör, 
avslutar Anders 
Thornberg. 

 ”En viktig del i vårt arbete är att bidra 

till att göra världen bättre. Med våra 

värderingar och vår svenska modell är 

vi goda förebilder i andra länder”
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A
lla våra mentorer har egen erfarenhet av att 
vara hemmavarande. Hos oss finns därför 
igenkänning och förståelse vilket är en 

förutsättning för vårt arbete. Vi samarbetar med 
Försvarsmakten och Polismyndigheten. Vi stödjer 
idag myndigheterna med anhörigstöd och kommu-
nikation vid internationella insatser. 

Det som vi erbjuder är ett fristående stöd till 
utsändande myndigheter utanför arbetsgivarens 
ansvarsområde. Det gör det möjligt för anhöriga 
att ta del av stödet anonymt på det sätt som 

passar den enskilde individen bäst. Stödet omfattar 
tiden före, under och efter insats. 

Engagera dig
Nu söker vi dig som vill engagera dig lite extra  
och som vill ingå i vår styrelse. Kanske är du rätt 
person? Du kan även nominera någon annan som 
du anser är lämplig som ledamot i vår styrelse. 
Tänk bara på att om du nominerar någon 
annan, så ska den personen vara  
tillfrågad först.

Vi söker nomineringar till

Invidzonen är Sveriges största ideella förening inom området anhörigstöd. Vi stöttar anhöriga till 

alla de som är på internationell insats. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation 

som arbetar förebyggande med att ge medmänskligt stöd via vårt mentornätverk. 

INVIDZONENS STYRELSE

Fram till den 13 januari kan du nominera en kandidat
Du mailar ditt förslag till kontakt@invidzonen.se, märk ditt mail med ”Valberedningen”.

Föreningens valberedning består av Anna Lundqvist och Ingrid Pettersson Koivumaa.  
Har du några frågor är du välkommen att kontakta Anna eller Ingrid via mail: mentor.annal@invidzonen.se 
eller ingridpettersson@hotmail.com 

På vårt årsmöte den 31 mars 2019 i Stockholm kommer den nya styrelsen och revisor att väljas.
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HYLLNING TILL VETERANER O
Höstens Veterantattoo på Hovet i Stockholm blev en episk och musikalisk hyllning till alla veteraner 

som i fredens tjänst varit, är eller ska åka iväg på internationell insats. Många är för evigt borta, 

men de är inte glömda. Ett speciellt berörande inslag var när Mekani Drängar framförde Invidzonens 

egen anhörigsång ”Bortom bergen”.

I år är det 70 år sedan FNs förste medlare i 
Israel-Palestina konflikten, Folke Bernadotte 
mördades i Jerusalem, bara några dagar innan 

han skulle presentera en lösning för FNs säker-
hetsråd. Det var för att hedra honom och de 
svenska soldater som genom åren offrat sina liv 
och för alla de som varit, är eller ska iväg på 
insats, som över 300 militärmusiker, dansare, 
fanbärare, soldater och veteraner medverkade  
på Hovet den 19–20 oktober. 

Mäktigt
Det är imponerande att se denna uppvisning i 
koordination som militärmusikerna uppvisar. Att 
spela på instrument och samtidigt röra sig taktfast 
till musiken kräver både precision och disciplin. 
När Hemvärnets musikkår från Eslöv framförde 
”Some die young” blev det en annorlunda och 
mäktig tolkning av Lalehs fina text och musik.  
I finalen sjöng Försvarets fältartister Ingela Olson 
och Johannes Kotschy ”Balladen om den blå 

och musikalisk

En

episk

TEXT MONICA LINDMAN FOTO CHRISTIAN EKSTEDT
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ANER OCH DERAS ANHÖRIGA
baskern” och ”Stad i ljus”. Det blev en storslagen 
och stämningsfull final när samtliga 300 militär-
musiker slöt upp på arenan och ackompanjerade 
dem i deras sång. 

Historisk exposé
Publiken bjöds också på en historisk exposé över 
de veteraner som varit iväg på internationella 
insatser genom åren. Utöver konflikten Israel–
Palestina har svenska veteraner deltagit i Suez-
krisen 1956, 19 svenska soldater omkom i Kongo  
i början av 1960-talet, FN-medlaren och diplomaten 
Dag Hammarskiöld var en av dem. Cypern 1964, 
Libanon 1978, Jugoslavien 1991, Bosnien, Kosovo, 
Makedonien, Afghanistan och Mali. Listan över de 
insatser som Sverige har deltagit och fortsätter att 
delta i kan göras lång. För alla de soldater som 
offrat sina liv och för alla dem som fortsätter att 

verka i fredens tjänst blev höstens Veterantattoo 
en värdig hyllning till veteraner och deras anhöriga.

Initiativtagare till Sveriges Veterantattoo
Sven Lundberg och Anders Ahlbin är en initiativ-
tagarna till Sveriges Veterantattoo. Till vardags är 
Sven yrkesofficer på Livgardet i Kungsängen och 
var god vän med Gunnar, som tragiskt omkom 
under utlandstjänstgöring i Afghanistan. Sedan 
dess har Sven känt att han vill göra något för att 
hedra Gunnar. Höstens Veterantattoo på Hovet 
var det första som arrangerats och nu genomförs 
utvärdering av årets evenemang. Huruvida det blir 
en uppföljning i framtiden återstår att se!

FOTNOT Vid 2018 års Veterantattoo medverkade Arméns 

fältartister Ingela Olson och Johannes Kotschy, Tattoodansarna, 

Swedish Adventure team, Mekani Drängar, Arméns Musikkår, 

Marinens Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår, Hemvärnets 

musikkårer i Eslöv, Södertörn, Uppsala och Västmanland.

k
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I samband med högtidlighållandet av FN-dagen 
den 24 oktober delade Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarna (SVF) ut en guldmedalj till 
Invidzonens grundare, Cesilia Karlsson Kabaca, 
för hennes stöd till anhöriga. 

D
en traditionsenliga ceremonin vid FN-min-
nesmärket på Djurgården i Stockholm blev 
en fin och stämningsfylld hyllning till alla 

veteraner som inte längre finns med oss och till alla 
dem som har varit, är eller ska åka iväg på insats.

– Att hedra dem som inte längre finns med oss 
är en fin tradition där vi får tillfälle till reflektion, 
eftertänksamhet och stolthet inför de insatser 
som genomförs i fredens tjänst, sa bland annat 
Tor Cavalli Björkman, styrelseledamot i Sveriges 
Veteranförbund Fredsbaskrarna i sitt inledningstal.

Bengt Wicksén från Kongoveteranerna underströk 
i sitt hyllningstal vikten av att utveckla landets 
veteranpolitik. 

– Veteranerna är en unik tillgång för vårt land och 
en resurs i samhället. I lika hög grad förtjänar de 
anhöriga uppmärksamhet för sina insatser på 
hemmaplan. Sverker Göranson driver detta arbete 
och alla vi som kämpar känner stolthet, sa  
Bengt Wicksén.

Snäll organisation
Som ett led i veteranarbetet och stödet till anhöriga 
uppmärksammades Cesilia Karlsson Kabaca med 
en guldmedalj för sitt arbete med Invidzonen.

– Det här är en medalj till alla oss som tillsammans 
lyssnade på att det fanns ett behov och byggde en 
stor snäll organisation, där vi som medmänniskor 
hjälper andra, precis som jag själv blivit hjälpt av 
vårt omtänksamma nätverk. Jag är stolt och glad 
över oss alla idag. Jag känner mig hedrad och delar 
denna utmärkelse med mina underbara kollegor 
och anställda på Invidzonen, kommenterade 
Cesilia Karlsson Kabaca, när hon tog emot medaljen.

GULDMEDALJ
till Invidzonens grundare på FN-dagen

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Motivering till guldmedaljen
Invidzonen är en ideell organisation som stöttar alla närstående till personal i utlandstjänst. Föreningens verksamhet 

har successivt växt ur ett behov hos en av alla anhöriga. Cesilia Karlsson Kabaca, som kände att hon behövde träffa 

likasinnade för att prata med och få goda råd av. Eftersom Cesilia snabbt kände att detta var lösningen på ett problem 

påbörjade hon sakta men säkert sitt arbete med att möjliggöra för fler anhöriga att nätverka. Den verksamhet som 

Cesilia startade 2007/2008 har gett alla anhöriga en gemensam knutpunkt och en plattform att utgå vad gäller 

anhörigstöd nationellt såväl som internationellt. Det Cesilias arbete framförallt har skapat är ett eget rum att vistas  

i när anhöriga vill prata, få stöd och bekräftelse av andra i liknande situation. Cesilia har byggt upp Invidzonen som 

stöd för det viktigaste för veteranerna: Våra anhöriga. Utan anhöriga – inga veteraner.

Cesilia tilldelas SVF medalj i Guld för sitt skapande av Invidzonen.

TEXT MONICA LINDMAN FOTO KIM SVENSSON
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Vår coaching handlar i första hand om att upptäcka, 
bli medveten och att göra medvetna val. Vi är inga 
problemlösare, även om problem kommer att lösas och 
det handlar inte om att öka prestationen eller att uppnå 
mål eller förbättra resultat, även om en del av detta 

helt säkert kommer att vara en del i coachingen. Du kan 
bli coachad enskilt eller tillsammans med din partner. 
Coachingen är kostnadsfri. På vår hemsida hittar du 
mer information och hur du anmäler ditt intresse,  
www.invidzonen.se.

Vårt årsmöte 2019 

Den demokratiska processen är en av de viktigaste byggstenarna i vår 

organisation och den grund som vår verksamhet bygger på. Med fler aktiva 

medlemmar stärker vi föreningens arbete. Nu är det snart dags för vårt 

årsmöte. Som medlem är du välkommen att delta på årsmötet i Stockholm 

söndagen den 31 mars 2019. Mer information hittar du på Invidzonens hemsida 

och i sociala medier. Senast den 1 mars vill vi ha din anmälan.

DALJ

Under senhösten föreläste Invidzonen för en  
delegation från amerikanska armén i Europa. 

Från vänster: Fredrik Lilliestråle Stén make till arméchefens 

adjutant, Jeanette Ståhlberg hustru till armétaktisk chef, 

brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, Carina Lidén, styrelseledamot 

Invidzonen och hustru till överste Dag Lidén, Anna Nybling, 

projektledare och coach Invidzonen, Christina Cavoli hustru till  

LTG Christopher Cavoli, Commanding General of U.S Army Europe, 

Royanna Buttler, hustru till USA:s militärattaché i Sverige.

Föreläsning för US Army EuropeKurs i hemberedskap
I 72 timmar ska vi medborgare klara oss i hemmet om krisen 

kommer. Hur du klarar hemberedskapen under de här 72 

timmarna och hur du förbereder dig för en längre kris fick vi 

veta av Urban Rådestad från Civilförsvarsförbundet. Han höll 

i den kurs i hemberedskap som Invidzonen arrangerade i 

mitten av november i Stockholm. Han gav många goda råd 

och tips om vad vi behöver i vårt hem om en kris skulle 

uppstå. Är vi väl förberedda kan vi även hjälpa andra. I nästa 

nummer av vår tidning har vi ett utförligare reportage om 

hemberedskap där vi tipsar och ger exempel på saker som 

gör att du är rätt förberedd om krisen kommer.

Pröva  
vår 
coaching! 
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A
tt både barn och vuxna får möjlighet träffa 
andra som vet vad man går igenom är oerhört 
värdefullt. Det finns ett tyst sam förstånd 

mellan deltagarna. Här får de chansen att dela med 
sig av sina erfarenheter och det fyller en viktig 
funktion, säger Gunilla Sundqvist, leg.psykolog 
och leg.psykoterapeut, verksam på sektionen för 
fackmässigt stöd vid Försvarsmaktens HR-centrum.

Imponerad över innehållet
Anna Nybling är ansvarig för familjehelgerna och 
håller även i utbildningen i föräldraskap. Till vardags 
är Anna projektledare och coach på Invidzonen.

– Anna är en fantastisk person och jag är imponerad 
över innehållet och upplägget av helgen. Allt är 

genomtänkt i minsta detalj. Anna tillhör ju själv 
denna grupp familjer. Hon vet därför vad hon talar 
om och det är jätteviktigt i det här sammanhanget 
att kunna inge förtroende och skapa tillit bland 
deltagarna. Och det gör Anna, säger Gunilla. 

Omsorgen viktig
Hon tycker därför att det var värdefullt och positivt 
att få vara med på plats för att bilda sig en fack-
mässig bild av familjehelgen.

– Den var jättebra på alla sätt och vis, egentligen 
skulle nog alla behöva gå en kurs i föräldrautbild-
ning, men för dessa familjer är det extra viktigt 
eftersom både barn och vuxna befinner sig i en 
utsatt situation. Ibland kan det vara svårt att sätta 

Gunilla Sundqvist från Försvarsmakten deltog på höstens familjehelg i Bohuslän. Hon tycker 

upplägget med att varva utbildning i föräldraskap med aktiviteter blir en bra blandning av 

kunskap, erfarenhetsutbyte och möjlighet att umgås med likasinnade under trevliga former. 

Bra blandning 
av kunskap, umgänge 

och aktiviteter

TEXT MONICA LINDMAN FOTO MANDA-LINNEA TORNQVIST, ISTOCKPHOTO, FREEPIK, MAGDALENA WINBO, ÅRE NANNY, ANNA NYBLING
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ord på vad man känner. Att på det här sättet bli 
omhändertagen under några dagar och få ta del  
av någon annans omsorg, betyder mycket för  
de här familjerna, säger Gunilla.

Vårt behov av samhörighet
Familjehelgen ger dessutom tillfälle till egen tid 
och under de gemensamma måltiderna och 
aktiviteterna kan man under trevliga former 
umgås med de andra deltagarna.

– Alla människor har ett behov av att känna 
samhörighet. På familjehelgen har alla ett gemen-
samt fokus men har olika erfarenheter och 
kunskaper som de kan dela med varandra. 
Dialogen som uppstår är därmed fruktbar för hela 
gruppen. Det var intressant att se hur gruppen 
utvecklades under helgen. Den sista dagen var 
den bästa för då märktes det tydligt hur trygga 
alla var med varandra, avslutar 
Gunilla Sundqvist.

FAMIL JEZONEN

Invidzonens familjehelger arrangeras för de som står inför, är eller har varit på en 

internationell insats. Under en helg får man möjlighet att träffas och umgås med andra 

familjer som är i liknande situation. Förutom föreläsningar kan man utbyta erfarenheter 

och prata med likasinnade. För barnen arrangeras roliga aktiviteter tillsammans med 

professionella ledare och de får dessutom en chans att leka och prata med andra barn 

som också har en förälder som ska, har varit eller är på insats.

En helg för familjen

Mer information om våra familjehelger och hur 

du anmäler dig hittar du på www.invidzonen.se

Nästa år arrangerar
Invidzonen familjehelger
följande datum:
n 15–17 mars
n 28–30 juni 
n 11–13 oktober

 ”Alla människor har ett behov av att känna  samhörighet”
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Vintern är  
perfekt för att 

hitta på och 
prova på nya 

aktiviteter
TEXT ANNA/SPORTZONEN  

FOTO ISTOCKPHOTO, FREEPIK

D
et dagsljus vi får den mörka delen av året 
är viktig både för barn och vuxna. Men hur 
motiverar man sig själv och barnen att ta 

sig ut i det gråa, kyliga och ibland blöta vädret. 
Med några roliga aktiviteter på schemat kan det 
bli lättare att motivera sig själv att komma ut. 
Vinsterna är många – frisk luft, ny energi och 
efteråt – en skön avslappad känsla. 

Åka skridskor eller skidor
Klassiska vinteraktiviteter som att åka skridskor 
eller skidor kan bli en kul utmaning för både stora 
och små och ger också ger tillfälle till många skratt 

samtidigt som kroppen får jobba. Möjligheten att 
utöva dessa aktiviteter kan variera beroende på var 
i landet man bor. Detsamma gäller tillgången till 
utrustningen, men på många platser finns möjlighet 
att låna eller hyra utrustning om man vill prova 
på någon av aktiviteterna. 

Åka pulka
Att åka pulka är både en härlig lek och en bra 
träningsform på vintern. Ta med pulkan, stjärt-
lappen eller en plastsäck och ge er ut i backen. 
Det blir ett optimalt intervallpass där ni får 
kämpa uppför backen och vila nedför. Denna 

Vintern är här och den första snön har visat sig i några delar av landet. Det kan vara lätt att 

glömma bort att vara aktiv under vinterhalvåret. Det är kallt och mörkt och många upplever den 

här perioden av året som jobbig och tråkig. Men glöm inte bort att vintern bjuder på perfekta 

tillfällen att hitta på och prova på nya roliga aktiviteter.
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aktivitet går att variera. Pröva att tävla i snabbast 
ner eller vem som åker längst. Det blir en garan-
terat rolig aktivitet som förenar nytta med nöje. 

Bygg en snögubbe eller gör en snöängel
Är det kramsnö är en given aktivitet att bygga en 
snögubbe. Släpp loss fantasin och de kreativa sidorna 
och bygg kvarterets finaste snögubbe eller varför 
inte tänka utanför boxen och bygga en snöbjörn? 
Är det inte kramsnö kan ni alltid göra snöänglar 
eller bara leka i snön.

Mata fåglar
Saknas det snö för traditionella vinteraktiviteter 
kan man alltid hitta på andra saker som till exempel 
att mata fåglarna. Engagera barnen i att fylla på 
med frön i fågelbordet eller ta er till en öppen sjö. 
Har ni inget fågelbord kan ni gröpa ur en apelsin, 
hänga upp den och fylla den med fågelfrön. Det ger 

möjlighet till utomhusaktivitet eller en promenad 
och blir samtidigt en rolig utmaning för att se hur 
många olika fåglar det kommer till matplatsen. 

Gör en utflykt
Fyll ryggsäcken med mackor och varm choklad 
och gör en utflykt. Gå en skogspromenad eller ta er 
bara till närmaste park beroende på ork och lust. 
Det blir en spännande utflykt att gå och leta efter 
ett mysigt ställe att äta på och oftast räcker det 
bara att man är under ett träd och visst smakar 
fikat extra gott när man är ute på äventyr. Det är 
också kul att grilla på vintern. Ta med er ett 
paket korv, eller något annat grillbart och 
sittunderlag till en grillplats. Perfekt för 
att värma sig om kylan blir för tuff. 

Lycka till med

vinterns aktiviteter!

”Frisk luft, ny energi och efteråt  
– en skön avslappad känsla”
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TEXT MONICA LINDMAN FOTO CHRISTIAN ANDERSSON/ILLUSTRATION: MARKUS LINDHOLM, AART WOLF

När det var dags att starta  

UF-företag (Ung Företagsamhet)  

under det tredje året i gymnasiet valde  

Johanna Mignander att göra en produkt 

som ligger henne varmt om hjärtat.  

Hon har skrivit en barnbok om 

hjältarna som åker ut i världen för  

att hjälpa och skydda andra människor 

som har det svårt. Boken lyfter även 

fram hjältarna på hemmaplan, de  

som låter sina anhöriga åka iväg.  

De är lika modiga som de som  

ger sig iväg. 

N
u hoppas Johanna att boken kan göra 
skillnad för de barn som har en anhörig 
som är ute på internationellt uppdrag. Själv 

var hon nio år första gången som hennes pappa 
åkte i väg till Afghanistan. 

– Det var en väldigt jobbig och tuff period för 
min lillasyster och mig att veta att vår pappa 
skulle vara på ett så farligt ställe. Saknaden och 

rädslan för att något skulle hända honom var 
extremt stor. Vi hade inte klarat det lika bra om 
inte mamma funnits där och varit så stark och 
trygg, säger Johanna.

Förstå betydelsen av insatsen
När hon var yngre förstod hon inte betydelsen av 
sin pappas arbete. Det var inte förrän långt senare 

BARNBOK 
om hjältarna som åker ut i 
världen för att hjälpa andra

JOHANNA MIGNANDER

Barnboksförfattare
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som Johanna insåg vilken otrolig hjälte hennes 
pappa är och vilken insats han och alla andra gör 
när de åker iväg på en internationell insats. 

– Det är just detta som jag lyfter fram i boken. 
Jag vill att barnen ska förstå att det finns männi-
skor ute i världen som är i behov av att låna deras 
hjältar en stund, för att sprida glädje och hopp. 

Hector Hercules
Boken är skriven för att passa barn i alla åldrar 
och handlar om Hector Hercules. Barnen får följa 
honom på hans resa när han lämnar av hjältar på 
olika platser runt om i världen. Med detaljerade 
illustrationer och pedagogiska texter får barnen 
se soldater som delar ut mat till svältande barn i 
Sudan. De får se när hjältarna hjälper till att bygga 
tält och borra brunnar i Irak för att människor ska 
få rent vatten och tak över huvudet. Hjältar som 
skyddar barn som är på väg till skolan och läkare 
som hjälper till vid en evakuering på Filipinerna, 
samt hundar och hjälparbetare som söker efter 
människor som drabbats av en jordbävning på Haiti.

– Det var viktigt att väva in olika yrken i boken, 
det gör det enklare för barnen att förstå och 
kunna relatera till hjältarna. De lär sig också vilka 

olika typer av yrken som behövs för att hjälpa till 
i olika insatser. Genom boken får man även se 
människor som uttrycker många olika slags 
känslor, både glädje, förtvivlan och oro. 

Sprida kunskap
Hennes ambition är att boken ska nå ut så brett 
som möjligt för att sprida kunskap om dessa 
hjältar och vikten av humanitärt arbete. Förhopp-
ningen är att boken ska finnas tillgänglig  
på alla militära förband i Sverige men även på 
humanitära organi sationer. Boken är skriven på 
ett sätt som ska involvera barnet i läsningen. Det 
finns till exempel en världskarta där barnet själv 
kan placera en liten stjärna på just den plats dit 
den anhörige ska åka, är eller har varit på insats. 
Det finns även diskussionsfrågor och andra aktiva 
delar. 

– En sådan här bok hade fått mitt perspektiv att 
vidgas när jag var yngre. Mitt mål är att boken ska 
finnas på alla militära förband och starta en 
diskussion och ge tips till familjer om hur de kan 
hantera sin situation. Allt för att få barnen att 
känna sig tryggare på hemmaplan, avslutar 
Johanna. 

Fotnot Vid produktionen av boken har Johanna haft hjälp av barnboksförfattaren Linda Palm som 

varit rådgivare inför barnboksprojektet och veteranen Markus Lindholm från Aart Wolf har illustrerat boken. 

Vill du beställa boken kan du kontakta Johanna via Facebook på:
@ufminhjalte eller via mail johanna.mignander@gmail.com

För många anhöriga kan det vara extra 

jobbigt när deras nära och kära är borta 

under jul- och nyårshelgen. Av det skälet har 

vi öppet i vår stödchatt varje dag från och 

med den 24 december till den 1 januari 

mellan klockan 21.00 och 22.00. Känner du 

som anhörig behov av en medmänniska 

under den tiden finns vi mentorer på plats. 

Du behöver inte må dåligt för att kontakta 

oss, vi finns till för alla oavsett hur man 

upplever sin tid på hemmaplan. Inga ämnen 

är för stora eller för små att ta upp med oss. 

Läs mer på www.invidzonen.se

Varma julhälsningar till 

er alla från oss alla

Extra julöppet i Chatten



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


