VERKSAMHETS
BERÄTTELSE

INVIDZONEN

J

ust nu läser du ett av våra viktigaste
dokument – vår verksamhetsberättelse.
Det som berättar om året som varit, som
utvärderar och mäter vår verksamhet i
pengar, i nyckeltal och i måluppfyllnad.
Att se tillbaka och stolpa upp det vi i
organisationen genomfört i år har än
en gång givit oss en ökad tilltro till vad vi
tillsammans kan bidra med för varandra,
för andra. Invidzonens krafter kommer
ur de medlemmar som engagerar sig.
Vi är ett omtänksamt nätverk som med
nyfikenhet och en övertygelse om att
stödet gör skillnad för den enskilde, tar
tillvara på alla otroliga ideér som springer
ur ett behov. De anhörigas behov.
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Året då alla fick

LEVA MED DISTANS
Cesilia Karlsson Kabaca, generalsekreterare Invidzonen om året som gått.

D

et har varit ett märkligt verksamhetsår, konstigt
på så många sätt. Det får mig att fundera på
samtal jag haft med anhöriga. Samtal som
etsat sig fast i mitt minne, med de som lånat ut en familjemedlem eller vän under ett
halvår, ett år eller kanske mer och som fått
erfara när distansens alla möjliga konsekvenser tvingat sig in i vardagsrummet, i köket, i livet.

Jag tänker på mamman jag chattade med. Hennes stolthet över
sonens insats i det där mediabevakade landet. Stoltheten som till
slut fick ge vika för en extrem oro när hon inte hört något ifrån
honom på länge medan media rapporterade om en ökad hotbild.
Och barnfamiljen, som klarade av de där månaderna.
Barnet som sedan berättade att det jobbigaste var att
pappa var ensam i ett annat land. Att det var synd
om honom som inte hade sonen hos sig. Alla är
exempel på utmaningar som orsakats av distans.
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"Det är en konst
att förvalta relationer
på distans."
2020 blir året då avstånd har blivit allas vår vardag.
En pandemi har brett ut sig över hela världen. Att
hålla oss ifrån varandra och minska fysisk kontakt
här hemma är vårt gemensamma ansvar och ordet
distans förekommer varje dag i media, på arbetsplatser och runt omkring oss i samhället. Det som
förut ofta behövde förklaras kring anhörigas situation, att oro och avstånd är en utmaning, är idag
något som fler kan relatera till. Människan är ju till
naturen lagd att hålla ihop dem man håller av när
omgivningen känns osäker och utvecklingen oviss.
Men vi har nu en osynlig fiende mitt ibland oss och
vår försvarsstrategi är att upprätthålla avstånd.

fler. Personal som ska på insats vet inte alltid om eller
när de ska åka, de som är på insats vet inte om och
när de får komma hem på leave och de som ska rotera
hem vet inte när hemresan blir av. I skuggan av pandemin får vi lära oss att uppskatta en vardag tillsammans och vi får uppfinna nya sätt för att visa omsorg
och kärlek på distans. Därför tänker jag på alla stödsamtal med anhöriga genom åren. Otroliga människor
som uppfunnit en massa nya sätt att minska avståndet
mellan sina nära och kära även när det är stort. Uppfinningar som vi på Invidzonen delar med varandra.
Ja, det är en konst att förvalta relationer på distans.
Att visa kärlek, omsorg och tillgivenhet på alternativa sätt. Att stå bredvid under en internationell insats
och att äta en god middag tillsammans på Skype.

Det finns inte längre en tydlig lägesbild som kan ge
oss korrekt fakta varken på hemmaplan eller på de
internationella insatsområdena. Ramarna har blivit
mjukare, facit gäller inte just nu och utmaningarna är

Det är en konst att vara nära med avstånd och vi har
precis fått uppleva året då pandemin slog klorna i
hela världen. Distansen som har utmanat fler och jag
är säker på att fler kan relatera till det som anhöriga
lever med under en insatstid. Att leva med distansen i ett nära förhållande förtjänar allas vår respekt.
Vårt sikte styr mot en annorlunda men hoppfull
framtid och med en ännu större övertygelse om att
vår stora omtänksamma nätverk gör skillnad. ❑

Cesilia Karlsson Kabaca
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Invidzonen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som grundades 2007.
Vår målgrupp är alla anhöriga till de personer som tjänstgör på olika internationella insatser
och veteraner på hemmaplan som har frågor eller problem som rör deras anhöriga.

INVIDZONEN
♥

Ett nätverk
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Om Invidzonen
Vår verksamhet är öppen för alla
anhöriga – oavsett kultur, etnicitet,
sexualitet, kön, ålder eller religion.
Vi tar inte ställning i frågan för
eller emot Sveriges deltagande i
olika insatser. Vårt arbete bygger
på öppenhet och reflektion kring
anhörigas situation och deras
behov och handlar om medmänsklighet, där syftet är att anhöriga
får möjlighet att möta andra som
är i liknande situation. Vi vet
att nätverket och samtalet med
andra anhöriga har en bärande
och stärkande kraft när vardagen
känns svår. Vi samverkar dessutom med organisationer, myndigheter och specialister som har
anknytning till vår verksamhet.

Syfte och mål
Syftet är att aktivt och på ett
kreativt sätt stötta anhöriga till
personal på internationella insatser.
Målet är att vårt stöd ska stärka
självkänsla, självförtroende och
tillit samt skapa möjligheter för att
utveckling på det personliga planet.

Rikstäckande
Invidzonen är en rikstäckande organisation. Verksamheten bedrivs
med en webbplats som plattform
och via lokala mentorer som finns
tillgängliga på telefon, chatt och
mejl samt sociala medier. På så sätt
når vi ut brett i hela landet och
finns till hands på de platser och i
de forum där anhöriga behöver oss.

Nätverket av
anhöriga för
anhöriga
Idén är att de anhöriga på ett anonymt och säkert sätt ska få tala om
sina känslor och tankar. Vi vet att
det är en trygghet för anhöriga att
veta att det finns en organisation
att vända sig till som ger möjlighet
till nätverk och stöd. Vi kallar det
för preventivt stöd, där vi fokuserar
på anhörigas positiva kraft. Vi kan
också med hjälp av olika samarbetspartners och övriga resurser i
samhället förmedla professionell
hjälp vid behov. Vi genomför
aktiviteter som de anhöriga själva
föreslår och som med vår hjälp
utvecklas genom att ständigt
lyssna till behov och efterfrågan.

Vår värdegrund
Organisationen är öppen för alla
anhöriga – oavsett kultur, etnicitet,
kön, sexualitet, ålder eller religion.
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Öppna
Organisationens verksamhet
bygger på öppenhet och reflektion kring anhörigas idéer
och behov samt samverkan och
kommunikation med andra
organisationer, myndigheter
och experter. Vi stöttar även de
tjänstgörande med frågor som rör
deras anhöriga på hemmaplan.

Opartiska
Organisationen tar inte ställning
för eller emot Sveriges deltagande i internationella insatser.

Medmänskliga
Vi är medmänniskor med erfarenhet från insats på hemmaplan.
Verksamheten bygger på uppfattningen att det medmänskliga mötet och samtalet i sig förändrar och
är en bärande och stärkande kraft.

Kärnverksamhet

samtal. Utvecklingen under åren
har resulterat i att en stor del av
vår dagliga verksamhet och olika
projekt sker i samverkan med de
myndigheter som vi har avtal med
och med andra organisationer som
också har personal som tjänstgör
utomlands. Projekten går helt i linje med målet att ha en utökad dialog kring anhöriga och veteraner.

Stöd- och hjälpverksamhet
Invidzonens verksamhet bygger till
stor del på ideella krafters stödarbete. En viktig del i vår verksamhet
är därmed att vårda och utveckla
våra mentorer. Vi stöttar och hjälper de anhöriga som tar kontakt
med oss. Vi anser att det inte finns
några samtalsämnen eller problem
som är för stora eller för små och
man behöver inte må dåligt för
att få stöd av oss. Verksamheten
vänder sig till alla oavsett hur man
upplever sin tid på hemmaplan.

Invidzonens kärnverksamhet
består av mentornätverk, föreläsningar, träffar, chatt, mejl och stöd-

Utbildning, tystnadsplikt och
anonymitet
Mentorerna på Invidzonen får löpande utbildning och regelbunden
handledning för att upprätthålla
ett medmänskligt och kvalitativt
stöd. Det är angeläget att våra
mentorer får verktyg för att så
tidigt som möjligt se indikationer
på när en människa mår dåligt
och behöver professionell hjälp.
Om den anhörige själv vill, finns
mentorerna ofta kvar som stöd
även om ärendet går vidare till
psykolog eller terapeut. Vi arbetar
under tystnadsplikt och de anhöriga får vara anonyma om de vill det.
Vi stödjer barn och vuxna, före,
under och efter insats. Genom
chatt, forum, telefon, mejl, fysiska
träffar och aktiviteter samt individuella stödsamtal möter vi de
anhöriga där de befinner sig och
fokuserar på det positiva. Vi informerar även om annat stöd som
finns att tillgå utanför vår organisation i samhället och hos samarbetsorganisationer och avtalade
myndigheter. Vi samarbetar med
myndigheter och andra organisationer kring anhörigfrågor. ❑

för anhöriga
av anhöriga
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Samverkan – samarbeten &
avtalspartners

SAMVERKAN

SAMARBETEN OCH AVTALSPARTNERS
För att tillhandahålla ett relevant stöd till anhöriga är ett samarbete med myndigheter
och andra organisationer av vikt. Genom åren har stöd utbudet vuxit och anpassats efter
behov och efterfrågan som fångats upp från den grupp vi stödjer. Genom samarbetet kan
vi arbeta inom respektive fokusområden för att erbjuda det bästa stödet.

Invidzonen, Sveriges Veteranförbund, Sveriges
Militära Kamratföreningars Riksförbund, Svenska
Soldathemsförbundet och Idrottsveteranerna.

VÅRA AVTALSPARTNERS

Med Försvarsmakten har vi samverkat sedan 2010
och Utlandssektionen vid polisens Nationella
operativa avdelning sedan 2011. Under mars månad
2020 tecknades ett avtal med Domstolsverket vars
anhöriga till personal inom Sveriges Domstolar nu
får stöd av Invidzonen. Samarbetet med våra avtalspartners utvecklas genom samordningsmöten
och/eller en dialog kring vår dagliga verksamhet.

SAMORDNINGSMÖTEN

Att samarbeta över gränser med andra ideella organisationer är en förutsättning för ett brett stöd till
vår målgrupp. Samordningsmöten är en plattform
för kontakt med bland annat Försvarsmakten, lokala
anhörigsamordnare, handläggare och lokala representanter. Vid samordningsmöten får vi bland annat
information om de andra av Försvarsmakten avtalade stödorganisationernas aktiviteter för anhöriga. ❑

SAMARBETEN ANDRA STÖDFÖRENINGAR

Vi är fem ideella organisationer som samarbetar
kring Försvarsmaktens anhörig- och veteranstöd,

Hittills har hela vårt fokus
varit på de som är i väg,
men genom kontakten med
Invidzonen fick vi upp ögonen
för hur viktigt det är att även
fokusera på de mjukare
frågorna, de anhöriga, för
även hos dem finns ett före,
under och efter insats
"Charlotta Necking, jurist
och verksam vid enheten för
internationella relationer på
Domstolsverket."

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
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Träffar – externa möten
& föreläsningar

TRÄFFAR MÖTEN, FÖRELÄSNINGAR
Verksamhetsåret 2020 har urskilt sig på grund av Covid-19. Träffar,
föreläsningar och representation har varit inställda sedan mars 2020,
vilket naturligtvis har påverkat vår stödverksamhet.
SYFTE

Att nå ut till anhöriga är centralt för
att vårt nätverk ska växa och frodas.
Våra viktigaste uppgifter är att aktivt
arbeta med kommunikation för att
fler ska kunna ta del av stödet samt
att föreläsa på avtalade myndigheters
informationsträffar.

Statistik Externa
träffar
DELTAGANDE PÅ EXTERNA TRÄFFAR

 40 st
av 81 st bokade anhörigoch informationsträffar, 41
inställda eller avbokade
träffar pga pandemin.

MÅL

Vi vill berätta om vårt arbete och vilket stöd som finns för anhöriga och
tjänstgörande personal samt representera på anhörigträffar och i möten, delta i seminarier, konferenser
och olika utbildningar för att utveckla oss själva.

REPRESENTATION PÅ
 Folk & Försvar Rikskonferens
 Veterandagen, digitalt
 Lokala samordningsmöten,
digitalt

UTMANINGAR

Under andra delen av 2020 har vi
använt oss av ett fungerande koncept
med föreläsningar via webben samt
att digitalt sprida information till
anhöriga om vårt stöd till dem. Ett
utmanande arbetssätt men också en
möjlighet att mer demokratiskt nå ut
till flera anhöriga, i hela landet, och
till dem som inte har möjligt att fysiskt delta på informationsmöten. Vi
använder oss också av våra filmer för
att nå ut med vårt stöd.

Externa träffar och representation
ga via de avtalade myndigheterna, via oss eller
samarbetsorganisationer. Syftet med Invidzonens
deltagande på anhörigträffarna är att berätta om
vårt stöd samt att få anhöriga känna att man inte
är ensam utan att man delar sina tankar med andra som är eller har varit i en liknande situation. 

OM FÖRSVARSMAKTENS ANHÖRIGTRÄFFAR SEMINARIER
OCH REPRESENTATION

I år har covid-19 pandemin påverkat oss både på
våren och hösten med inställda träffar. Det har
även ställt krav på oss att kunna nå anhöriga med
digitalt material. Vi har under hösten tagit fram
digitalt material som kan skickas ut till anhöri9
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Träffar – egna träffar
och aktiviteter

Egna träffar och aktiviteter
Utöver de träffar och föreläsningar vi blir inbjudna till anordnar vi också egna aktiviteter. Vi
försöker anpassa aktiviteterna på orter där det finns efterfrågan, där anhöriga behöver oss och
på orter i anslutning till utsändande förband.
Under våra träffar får vi möjligheten att möta de anhöriga och samtala under lättsamma och trevliga stunder.
Igenkänning är oftast en stark läkande kraft och det är ofta anhöriga som har fortsatt kontakt med varandra
efter en anordnade träff. Anhöriga kan även skapa en nära kontakt med en mentor och ha en fortsatt kontakt,
ofta under en längre tid. I samband med våra träffar utvärderar vi aktiviteten för att se vad vi kan utveckla,
förbättra, göra lika eller göra nytt.

HEMBEREDSKAP

OROSFÖRELÄSNING – (NY)

Genom mentor Mona anordnade Invidzonen en hemberedskapskurs i Karlskrona
tillsammans med Sveriges
Veteranförbund. Syftet var att
hjälpa och stärka anhöriga och
veteraners förmåga att hantera
en situation i hemmet om det
skulle uppstå en kris. Kursen
var riktad till anhörig till internationell tjänstgörande personal men även för veteraner.

Vår föreläsning på temat "Oroshantering" med psykolog Hannah Tjus
startade i Stockholm för att sedan genomföras i Skövde, Halmstad och
Göteborg. Föreläsningen var uppskattad och populär och tanken är
att genomföra aktiviteten på flera orter under 2021. I slutet av 2020
genomförde vi föreläsningen även online där anhöriga deltog på distans över hela Sverige. Den digitala föreläsningen fick mestadels positiv feedback från deltagarna.Vi ser online föreläsningen som komplement under de rådande omständigheterna även under året 2021.

UNGDOMSLÄGER – (INSTÄLLT)

Under augusti 2020 planerade vi
att anordna ungdomsläger som
är riktat till ungdomar mellan
12-16 år. Tyvärr fick vi ställa in
lägret pga det osäkra situationen
mitt i en pandemi. Lägret planeras att arrangera igen år 2021.

PILOTPROJEKT PT GRUPPEN
“TRÄNA DÄR DU ÄR” – (NY)

I november 2020 startades Invidzonens testgrupp för anhöriga
som behöver stöd med att komma
igång eller att bibehålla sin fysisk
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Några ord från deltagarna om orosföreläsningen:
– Duktig föreläsare. Lättförståeligt. Bra med övningar
och exempel. Tycker att det var heltäckande om oro.
– Bra information om skillnad mellan oro / ångest, bra
exempel på hur man kan lära sig att leva med sin oro
utan att låta det ta över.
– Mycket bra. Bra med vad man kan göra för att ta sig ur
den värsta oron. Även mycket bra med att det var så öppet
att ställa frågor under tiden. Att vi inte var så många gjorde att det kändes som en trygg miljö att prata i.
– Bra nivå för de som inte har förkunskaper.

aktivitet samt fokusera på sitt
välmående. Alla deltagare ska
ha möjlighet till fysisk aktivitet/
träning där de är fysiskt när det
gäller både de kroppsliga förutsättningar och vilken livssitua-
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tionen man är i. Gruppen träffas
2-3 månader under 3 månader. En
ny grupp startas i januari 2021.
Denna aktivitet är den första
digitala aktiviteten där anhöriga
träffas på en digital plattform.

Träffar – egna träffar
och aktiviteter

Statistik
Egna träffar
Träna med Niina där du är
VANDRING

 1 tillfälle
 5 deltagare

KRISBEREDSKAP

 1 tillfälle
 17 deltagare
PTGRUPPEN PÅ DISTANS

 5 st tillfällen
 5 deltagare / gång
OROSHANTERING

 på 3 orter
varav 1 inställd pga Covid-19
64 st deltagare totalt
FÖRÄLDRAUTBILDNING
ONLINE

 10 st tillfällen
 4 deltagare / gång
OROSHANTERING ONLINE

 1 st digital föreläsning
 13 deltagare digitalt

VANDRING I TIVEDEN – (NY)

Dagsvandring i Tivedens nationalpark med
gemensam lunch och fika samt middag på
kvällen. Syftet med aktiviteten var att ordna
en träff utomhus i en miljö som skapar
lugn och avslappnade samtal deltagare i
emellan. Mentorerna Annika och Mona
deltog för att ge möjlighet att prata med en
medmänniska som har egna erfarenheter
att vara anhörig. Dagen var uppskattat
av deltagarna då de tyckte att platsen var
lättillgänglig och vandringsterrängen lagom
utmanande. Vår ambition är att göra vandringen till årlig återkommande aktivitet.

Vandring i Tiveden
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Familjehelger
för barn & föräldrar

FAMILJEHELGER
Våra familjehelger fortsätter och under 2020 genomförde vi två fullbokade helger men den
tredje familjehelgen fick dock ställas in pga covid-19 pandemin. Familjen bor i eget boende
men ges också möjlighet att umgås med andra familjer under fredag och lördag kväll.
SYFTE

MÅL

Syftet med familjehelgen är
att skapa tillfällen då hela
insatsfamiljen kan åka iväg
tillsammans för att fokusera på de egna relationerna.

■ är att familjerna ska, efter genomförd helg möjliggjorts nya
kontakter med andra familjer,
fått med sig verktyg hur de
kan samtala med sina barn.

Att sen kunna kombinera
roliga aktiviteter för barnen
med informativa föreläsningar
för föräldrarna skapar förutsättningar för igenkänning
och erfarenhetsutbyte samt
värdefulla kontakter med
andra i liknande situation.

■ är att ha haft möjlighet
att samtala om föräldraskap och utbytt erfarenheter med varandra.

UTMANINGAR

■ är att träffa andra i liknande
situation ger en läkande igenkänning och fin gemenskap.

Utmaningarna framöver är att
nå ut till de som vill ta del av
våra familjehelger. En annan
utmaning är också att hitta bra
platser, lokaler att genomföra
helgerna på så att de passar
vår planering och upplägg.

CITAT FRÅN FAMILJEHELGERNA
–Tacksam för att deltagarna är
innan, under och efter insats och
delar med sig erfarenheter.
–En trevlig helg med massa
input och tankar.
–Jag har fått information kring
hur viktigt samtalet mellan oss
i familjen är.
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■ är att erbjuda en trevlig helg
full av aktiviteter och där stora
som små får byta erfarenheter.

■ är att för barnen erbjuda roliga aktiviteter tillsammans med
professionella barnledare och
lek och bus med nya kompisar.

VAD VAR DET BÄSTA MED HELGEN?

–Bra föreläsningar och härliga diskussioner.
–Att träffa och utbyta erfarenheter
med familjer i samma situation.
–Att få träffa andra i samma
situation, framför allt att barnen
får träffa andra som har en förälder som ibland är borta längre
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VAD VI HOPPAS ATT FAMILJERNA FÅR
MED SIG HEM EFTER HELGEN:

¢ inspiration och vara stärkt i sitt
föräldraskap
¢ ett nytt förhållningssätt att vara
mot barnen genom förtroende, tillit
och ömsesidig respekt.
¢ en ökad förståelse för hur det egna
förhållningssättet påverkar barnen.
¢ en ökad förståelse i att lyssna
TRE ÄMNEN SOM VI PRATAR OM
UNDER HELGEN

1. Föräldraskap. Medvetandegöra
hur du vill vara som förälder.
2. Inspiration. Få inspiration och bli
stärkt som förälder.
3. Anknytning. Ett sätt att vara mot
dina barn genom förtroende, tillit och
ömsesidig respekt.

tider. Ibland kan det vara skönt
att bara känna att man inte är
ensam i den situationen. Att man
kan ge och få tips och idéer.
– Att barnen var nöjda (de fick
se att det finns andra barn i
samma situation och att de inte
är ensamma) och att vi fick
verktyg att börja jobba med nu
innan vår pappa åker iväg.

Statistik Externa
träffar
Genomförda helger:
 MARS: 10 barn
och 14 vuxna
 JUNI: inställd
 OKTOBER: 15 barn
och 12 vuxna

13

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Mentorer & volontärer

MENTORER
OCH VOLONTÄRER
Att vara mentor eller volontär på Invidzonen innebär ett ideellt arbete och
personligt engagemang för organisationen. Skillnaden mellan mentorer och
volontärer är att mentorerna arbetar med direkt stöd till anhöriga medan volontärer
hjälper och stöttar själva föreningen i olika uppdrag eller uppgifter.

Våra mentorer är erfarna anhöriga med minst en insats på
hemmaplan. Mentorerna ger ett
medmänskligt stöd och fungerar
som en samtalspartner för anhöriga, före, under och efter en insats
Mentorerna svarar i chatten, har
stödsamtal och ordnar träffar som
är direkt riktade till anhöriga.
Volontärerna hjälper organisationen med praktiska saker. Det kan
till exempel handla om förberedelser inför anhörigträffar, hjälpa
till och planera träffar , repre-
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sentera och berätta om organisationen på informationsträffar.
POLICY FÖR STÖDPERSONER

Alla medarbetare på Invidzonen har tystnadsplikt.
Alla mentorer har erfarenhet som
anhöriga och i den rollen fungerar
de som stödperson och medmänniska åt andra anhöriga. Alla
mentorer ska själva ha gått igenom
minst en insats på hemmaplan.
Utöver det tystnadspliktsavtal
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som alla medarbetare måste skriva
på, begär Invidzonen utdrag ur
belastningsregistret på alla aktiva volontärer och mentorer. Det
beror på att vi har kontakt med
olika grupper i vårt stödarbete,
även barn och ungdomar. Invidzonens policy är att man inte får
ha en fällande dom som innebär
att man har begått något kränkande brott. Vi genomför även
en intervju med alla sökande
innan de blir godkända. Efter att
ha blivit godkänd får mentorn
genomföra Invidzonens grundut-

Mentorer & volontärer

bildning. Mentorn får också skriva
på ett avtal med Invidzonen.
Nya mentorer får en erfaren
mentor som fadder. Tillsammans
med den nya mentorn avgör den
som är fadder och mentoransvarig
när den nya mentorn är redo att
föreläsa, genomföra träffar och
är redo för att vara stödperson
på egen hand. Mentorn får då
även en egen inloggning till mejl
och på webbplatsen för att kunna genomföra sitt stödarbete.

Mentorkonferenser

VÅRENS KONFERENS INSTÄLLD

Invidzonen anordnar två mentorskonferenser om året, där vi
utbildar och uppdaterar oss om
Invidzonens arbete samt våra
riktlinjer. Vi har också utbildningar i samtalsmetodik, retorik
eller annat som är relevant för
våra mentorer och volontärer.

År 2020 var vi tvungna att ställa in vårens konferens med kort
varsel pga omständigheter vi inte
kunde rå för. Höstens konferens
ordnades digitalt på lördag den 26
september. Konferensen innehöll
bland annat en föreläsning av
Hannah Tjus som handlade om
oroshantering samt gemensam
diskussion med handledning av
Hannah om dilemman som kan
förekomma i chattsamtalen.

SYFTET MED KONFERENSERNA

Mentorerna och medarbetarna på kansliet får kontinuerlig
utbildning och handledning som
stöd i deras arbete. Dessutom
har de en intern handledare som
de kan tala med vid behov.

Ett viktigt syfte med mentor
konferensen är att mentorerna ska få en chans att utbyta
erfarenheter med varandra
och lära känna eventuellt nya
volontärer eller mentorer. Att
ses är också ett sätt att bygga
tillit och gemenskap i gruppen,
något som är oerhört viktigt.

Under hösten 2020 har vi haft 3
mentorsmöten digitalt där mentorer har möjlighet att ta upp
aktuella ämne samt få handledning
i sin mentorsroll. Vi anser att det
är viktigt att hålla tätare kontakt
med våra mentorer och skapa ett
regelbunden forum för stöd och
möjlighet att byta erfarenheter.

Konferenserna är viktiga för
våra mentorer och är mycket uppskattade och bidrar
till att deras engagemang
ökar. Vi utvärderar alltid våra
konferenser genom anonyma enkäter och här ges även
möjlighet att ge ris och ros
och utvecklingsmöjligheter.

UTBILDNINGAR

DIGITAL KONFERENS

Att genomföra konferensen
digitalt öppnade upp nya möjligheter att träffas och prata om
viktiga saker gällande mentorskapet och mentorstödet i framtiden. Samtidigt saknade vi den
mänskliga kontakten som bara
kan uppstå när vi möts fysiskt
samma rum. Vi kommer att
fortsätta med regelbundna mentorsträffar digitalt för att hålla oss
uppdaterade hur t ex stödbehovet
ser ut för stunden eller hur vi
kan ordna träffar framöver. ❑

Statistik Mentorer
Riktlinjer och policy – vårt arbetsverktyg
MENTORKONFERENSER

 1 st digital mentorkonferens

Samtliga medarbetare får
dokumentetet ”Riktlinjer & Policy”
som är vårt arbetsdokument kring
gemensamma normer såsom:

UTBILDNING/MENTORMÖTEN
MENTORER OCH VOLONTÄRER

 3 st digitala möten

 nya avtal
 säkerhetsaspekter
 förhållningssätt och tonalitet
 samma grundvärderingar
 den metodik som gäller hos oss

ANTAL IDEELLA MENTORER
UNDER ÅRET

 11 st
ANTAL IDEELLA VOLONTÄRER

 3 st
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Vårt stöd – coaching

VÅRT

STÖD

Invidzonen fokuserar på varje anhörigs positiva kraft och arbetar aktivt med preventivt stöd.
Vår målsättning är att förenkla insatsen på hemmaplan, informera, lindra känslan av ensamhet
samt att förebygga psykisk ohälsa hos anhöriga. Utmaningen för oss är att nå ut till anhöriga
oavsett var i landet de befinner sig eller om de
kan komma på informationsträffar eller inte.

naler att söka stöd på och av det skälet har vi
en anhörigtelefon som bemannas av en anställd
på kansliet. Under 2020 har vi märkt en ökning
i stödärenden som kommer in via telefon.
CHATTEN

Chatten är ett lättillgängligt verktyg för anhöriga, där
de kan prata om det som bekymrar dem eller för att
få känna tillhörighet och ställa frågor. Våra mentorer
svarar i chatten och målet är att genom detta virtuella, oftast anonyma möte skapa förtroende, hopp
och mod. Inte sällan leder en chattkonversation till
en fortsatt mentorkontakt via mejl, telefon och sms.

COACHING

Det är lika viktigt att motionera sin självkänsla och
att respektera sig själv som att ta hand om sin fysiska
hälsa. Hos Invidzonen kan man både coacha sig själv,
få stöttning av mentorer, ta hjälp av en coach för
enskilda samtal eller tillsammans med sin partner.

FREKVENTA ÄMNEN

De teman som är mest frekventa är; relationsproblem, ångest och oro, ensamhet samt rena faktafrågor. Alla som vi hittills har talat med har fått
möjlighet att förlänga tiden för chatten om så krävs
och vi avbryter aldrig en anhörig mitt i ett samtal.

STÖDTELEFON

Vi är alla olika när det gäller att ta emot stöd.
För en del är chatt, mejl och forum svåra ka-

Statistik Coaching
Coachingsamtal /
session par eller enskilt

 4 st
Antal kvinnor som
söker stöd

 91,1%
Försvarsmaktens
personals anhöriga
som söker stöd

 80,6%
Antal återkommande
stödkontakter

 48,4%
Procentandel
stödsökande under
insats

 64,6%
Procentandel
stödsökande före
insats
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

 23,2%
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Vårt stöd – chatten

Statistik Chatten
ANTAL TILLFÄLLEN

Under 2020 har vi haft öppet vid
 122 tillfällen vilket innebär
 122 timmar med möjlighet
att få kontakt och stöd
ORDINARIE ÖPPET

 97 tillfällen
EXTRA ÖPPET

 13 tillfällen
under större helger

TEMACHATTAR

 3 st

BESÖKARE

 0-5 besökare per gång

Anhörigchatt
Chattens ordinarie öppettider är varje torsdag och
söndag mellan klockan 21.00 och 22.00. Under juli
månad är chatten öppen endast torsdagar. Under
storhelger håller vi öppet en timme varje kväll. Vid
akuta händelser på något av våra insatsområden,
öppnar vi chatten vid behov. Det går även att chatta via Invidzonens kostnadsfria app som finns för
både iPhone och Android. Chatten besöks generellt mellan en till fem anhöriga vid varje tillfälle.

webb och i app. Det blev två populära och välbesökta chatt tillfällen. Vid det tredje tillfället
kunde man chatta med vår psykolog Hannah.
CHATTEN VID AKUTA HÄNDELSER

Om något händer på ett insatsområde öppnar Invidzonen chatten snarast möjligt. Det har visat sig
tydligt att det finns ett stort behov av att vi har chatten öppen i akuta situationer. De flesta anhöriga vill
tala med någon om den oro som de känner och som
uppkommit i samband med att något har hänt eller
fråga om fakta kring den information som kommit
ut via media eller på våra avtalspartners hemsidor.

BEREDSKAP I CHATTEN UNDER STORHELGER

Vi hade som vanligt extra öppet i chatten varje
kväll mellan 24 december och 1 januari och
vi höll även extra öppet under påskhelgen.

MEDIA OCH NYHETSFLÖDEN

Temachattar

Risken att anhöriga kan tolka nyhetsflöden i media på olika sätt gör det relevant för oss att finnas till hands. Med vår hjälp kan den anhörige
få vägledning att tänka rationellt. I den mån det
behövs ringer vi vakthavande befäl på Försvarsmakten eller NOAs Krisstödsgrupp på Polisen för
att få klarhet och fakta kring en händelse. ❑

UNDER 2020 GENOMFÖRDES TRE TEMACHATTAR.

Vid två tillfällen fanns möjlighet att chatta med
soldater från styrkan i Mali. Vi erbjöd anhöriga,
veteraner samt andra intresserade att ställa frågor direkt till soldaterna via vårt chattverktyg på
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MEDLEMMAR

Risken att anhöriga
kan tolka nyhetsflöden
i media på olika sätt
gör det relevant för oss
att finnas till hands.
Med vår hjälp kan den
anhörige få vägledning
att tänka rationellt.

MEDLEMMAR I FACEBOOKGRUPP

SÄKERHET PÅ INTERNET

ÅRSMÖTE

Via Facebook kommunicerar vi
med omvärlden och här lägger vi
bland annat ut verksamhetsrelaterade artiklar, notiser, meddelanden
och aktuell information. Här kan
även mentorerna svara på frågor,
ta reda på svar och scanna av problem, rykten eller faktafel som florerar vid tillfället. Detta blir möjligt genom att vi är medlemmar
i olika dolda anhöriggrupper på
Facebook.

Vi berättar kontinuerligt för anhöriga som lägger ut information i sociala medier om hur de ska hantera
säkerheten på sociala medier. Arbetet med att öka medvetenheten hos
anhöriga om säkerheten på nätet
sker i samråd med Försvarsmaktens
experter inom området.

Vid årsmötet 2020 fattade Invidzonen beslutet att man ska arbeta
aktivt för att höja medlemsantalet.
Invidzonens medlemmar är aktiva
och påverkar den dagliga verksamheten genom att initiera och
genomföra nya aktiviteter. Styrelse
och kansli driver ett aktivt utvecklingsarbete för att intressera såväl
befintliga som nya medlemmar. ❑

NÄTVERK,FÖRTROENDEVALDA

NÄTVERKA GENOM FACEBOOK

Tack vare att vi har möjlighet att
vara en del av dessa grupper kan
vi också arrangera träffar och annat som anhöriga diskuterar och
efterfrågar. Vi kan stötta och hjälpa andra att bilda egna små lokala
nätverk eller svara på frågor, på så
sätt har vi kunnat arrangera träffar som är utformade efter behov
och efterfrågan från de anhöriga.
Invidzonen arrangerar själva dessa
träffar eller tillsammans med andra
ideella samverkansorganisationer.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

STÖD FÖR ALLA, ANONYMT

Vi får ofta bekräftelse på att många
anhöriga tycker att det är skönt att
få vara anonyma. Vi arbetar under
tystnadsplikt och alla mentorer och
volontärer måste skriva på ett tystnadspliktsavtal.

Statistik Årsmöte &
medlemmar
ÅRSMÖTE 2020

NÄTVERK FÖR IGENKÄNNANDE

De lokala nätverken är en viktig del
av vårt arbete. Vi arbetar aktivt med
att stödja även de mindre nätverken
och lyfta upp lokala aktiviteter. Visar det sig att det är glest med anhöriga på en ort kan vi arrangera en
nätverksträff så att de får möjlighet
att träffa anhöriga från andra orter
och därmed tillfälle till att utöka
sina nätverkskontakter.
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 Genomfördes: 29 mars
 Röstberättigade medlemmar:
närvarande 22 st
MEDLEMMAR

 Nya medlemmar: som
registrerade sig under 2020
i vårt medlemsregister: 86 st
 Antal medlemmar till och
med 2020: 1399 st

Gåvor – för uppskattning

Statistik Gåvor
DOCKA

 124 st

JULKORT
MED PERSONLIG HÄLSNING

 1348 st
MEDALJER

 Totalt: 2650 st
 Via post: 150 st
 Deltagit på: 10 medaljceremonier

GÅVOR
DOCKAN
– FÖR BARN SOM LÄNGTAR

Dockan som kan lindra saknaden.
Dockan finns med poliskläder, kamouflagemönster och med hjärtan.
Det som gör dockan speciell är
att den har en plastficka framför
ansiktet där man kan lägga in ett
kort på den som inte kan vara
hemma för tillfället, samt att man
kan spela in korta ljudmeddelanden som sedan spelas upp när man
trycker på dockans hand. På så
vis kan den underlätta tiden ifrån
varandra, den tjänstgörande kan

FÖR UPPSKATTNING
spela in ett meddelande som den
på hemmaplan sedan kan spela
upp när saknaden blir påtaglig.

uppskattning och det arbete alla
anhöriga gör på hemmaplan.

MEDALJER
– TILL HEMMAHJÄLTAR

JULKORT
– MED PERSONLIG HÄLSNING

Sedan 2011 har medaljen varit en
av våra mest uppskattade gåvor.
De delas ofta ut till anhöriga
vid medaljceremonin i samband
med att den tjänstgörande medaljeras, men går även att beställa
direkt hem via vår webbsajt.
Då med ett handskrivet kort
till. Medaljen symboliserar den

För många anhöriga är det extra kännbart när deras nära och
kära är borta under en storhelg,
speciellt julen där mycket kretsar
kring att komma tillsammans.
För att stödja, glädja och påminna om att vi finns här skickar
vi handskrivna julkort med en
liten hälsning under julen. ❑
foto: mentor Thomas
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INFORMATION

KOMMUNIKATION

VÅRA KANALER

Att synas där vår målgrupp finns är grundläggande för vår verksamhet. Den grupp av
anhöriga vi riktar oss till förnyas kontinuerligt på grund av rotation och nyrekrytering bland
den personal som tjänstgör utomlands. Det är därför viktigt att vi är innehållsmässigt
aktuella och tekniskt uppdaterade så vi når rätt anhöriggrupp vid rätt tillfälle.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

SPRIDA INFORMATION

Den första kontakten med anhöriga sker oftast på en anhörigträff där vi berättar om Invidzonens stödarbete och verksamhet. Vi föreläser ibland även för den personal som ska iväg på
internationellt uppdrag. Vid vissa tillfällen deltar vi också på
olika seminarier där vi berättar om oss och vår verksamhet.
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Information &
kommunikation – tidning

Invidzonens tidning
I november 2010 inleddes projektarbetet kring Invidzonens tidning och första numret gavs ut februari 2011. Idag utkommer tidningen fyra gånger om året. Den riktar sig i första hand till anhöriga och ska på ett preventivt och informativt sätt hjälpa dem som är kvar hemma före, under och efter en insats. Utöver målgruppen
anhöriga skickas tidningen även till myndigheter och organisationer i Sverige.

SYFTET

EFFEKT

Tidningen ska spegla Invidzonens huvudtanke; hjälp till självhjälp och ska genomsyras av en
positiv känsla där läsaren också ska känna igen sig
i det som skrivs. I tidningen blandar vi stödjande
och personliga reportage med informativa artiklar
om allt som rör den livssituation som man har
som anhörig. Vi ger tips och råd på aktiviteter
för både kropp och själ och oavsett utsändande
myndighet är situationen för den anhörige likartad
och man kan relatera till tidningens innehållet.

Tidningen är uppskattad och vi får värdefull feedback vid anhörigträffar, personliga möten och återkopplande mejl. Responsen visar på att tidningen
fyller positiva funktioner för vår målgrupp såsom
bekräftande, peppande och coachande men även
att den har en informativ roll gällande vår omvärld.
UTMANINGAR

Utmaningar i framtiden kan vara av teknisk art,
dvs.. förändringar i tryckeribranschen som tvingar tidningsproduktionen att flyttas utomlands.

MÅLET

Vårt mål är att hela tiden utveckla och förnya tidningen och fylla den med ett innehåll som motsvarar de förväntningar som
våra läsare har på Invidzonens tidning.

PLIKTEXEMPLAR

För varje utgivet tidningsnummer skickar vi pliktexemplar till sju högskolor och universitetsbibliotek
samt digitalt webbexemplar till medieanalysföretag. 

Statistik Tidning
STATISTIK PER NUMMER
Nr
sidor antal
¢ 20-1 28
2900
¢ 20-2 28
2800
¢ 20-3 28
2900
¢ 20-4 28
2900

TIDNINGSUPPLAGA 2020

Invidzonens tidning hade en
upplaga på i genomsnitt cirka
 2875 exemplar i varje nummer
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Information & kommunikation
webbplats & app

Vår webbplats
invidzonen.se

Appen
invidzonen

Invidzonens webbplats är vår huvudsakliga
kommunikationskanal. Via webbplatsen når
vi alla anhöriga som har tillgång till internet
och som kan ta del av våra olika stöd i form
av chatt, forum, mejl, stödtelefon, blogg,
stödbank, tidning, nyheter, podcast, sociala
medier, beställa gåvor, tända en stjärna, och
andra aktiviteter under dygnets alla timmar.

Invidzonen har haft en egen app sedan 2014 som löpande utvecklats för att öka tillgängligheten för våra
anhöriga. Appen finns både till iPhone och Android.
SYFTET

Genom att använda appen kan man, var man än befinner
sig och där man har tillgång till internetuppkoppling logga
in på vår chatt, använda vårt forum eller ta del av våra nyheter samt nå den information som finns på vår webbplats.

SYFTE/EFFEKT

Att kunna ge information om träffar, nyheter
och aktiviteter till anhöriga genom vår webbplats är en del i vårt demokratiska stödarbete.
Vi delar med oss av omvärldsbevakning och
vidarebefordrar länkar med extern information
som vi bedömer är intressant för våra besökare.
UTMANINGAR

Den utmaning vi står inför är att utbilda
kansliet i webbplatsens funktioner för att
minska sårbarheten samt öka flexibiliteten i
driften av vår viktigaste informationsplattform. På grund av detta har vi startat upp
projektet “Ny webbplats”, en ny och mer
användarvänlig hemsida med säker drift. På
hemsidan finns även ett eget chattverktyg som
är lättillgänglig, med snygg design samt att
det finns möjlighet att välja emojis i samtalet. Detta kommer att underlätta kommunikationen mellan anhöriga och mentorer.

EFFEKT

Effekten är att besökande kan nå vissa av våra stödverksamheter på ett enklare och snabbare sätt.
UTMANING

En apps funktion bygger på att den är lättillgänglig,
uppdaterad och utvecklad. Kunniga i hemsides branschen
förutspår en framtid som innebär att man kommer börja
gå ifrån dedikerade app-lösningar och istället ha mobilanpassade webbsidor som ger samma funktionalitet men
mer sömlöst och utan behov att ladda ned stora appar.
Inför 2021 kommer vi stänga ner vår app och istället
ge möjlighet att använda genvägar/ikoner på mobilens
och surfplattans hemskärm/startsida för att direkt nå vår
nya webbplats. Forum, beställningar och nyheter kommer fortfarande vara enkelt och smidigt att nå precis
som att kunna navigera runt på vår hemsida. Genom
detta skapar vi fler möjligheter för användaren som inte
längre begränsas till appens funktioner och en stor vinst
blir minskade kostnader för både app och arbetstid. 

Statistik Nyheter,

aktiviteter

WEBBPLATS OCH APP

 57 st publicerade nyheter
KALENDARIET

 30 st publicerade aktiviteter
NY WEBBPLATS, NY CHATT
 Produktion av ny webbsida
samt nytt chattverktyg påbörjat,
med lansering februari 2021.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
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Information & kommunikation
webbplats – statistik

STATISTIK WEBB
■ HUR FÖRVÄRVAR VI VÅRA ANVÄNDARE?

01
jan

01
apr

■ Organic Search
51,62
Google/organic

■ NÄR KOMMER VÅRA ANVÄNDARE?

01
jul

■ Direct
47,63
(none)

■ Referral
64,91
m.facebook

01
okt

■ Social

■ Annat/mejl

40,74
63,12
getanewsletter

■ VILKA SIDOR ÄR MEST VÄLBESÖKT?

■ VÅRA POPULÄRASTE ENHETER

■ ANTAL SESSIONER, SIDVISNINGAR SAMT SESSIONERNAS LÄNGD
Sessioner

Sidvisningar

15 128

46 230

Sessionslängd

Sessioner

Sidvisningar
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Information & kommunikation
webbplats – statistik

■ VILKA ÄR VÅRA ANVÄNDARE?

STATISTIK WEBB
■ VILKA KANALER SOM BESÖKARNA FÖRVÄRVAS FRÅN

Organic Search
Direct
Social
Referral
Email

■ VILKA LÄNDER KOMMER VÅRA ANVÄNDARE IFRÅN?

■ VILKA WEBBSIDOR KOMMER VÅRA
ANVÄNDARE IFRÅN?

■ ÅRETS PEAK WEBB
Förklaring:




Nyheten: "Är du vår kommande
ledamot i vår styrelse?" fick flest
klick på hemsidan under 2020.



■ BETEENDE

14,3%

85,7%
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websitebottraffic.pw: Bot-trafik
beskriver all icke-mänsklig trafik
till en webbplats eller en app.
baidu.com: Baidu är en helt
kinesisk sökmotor vars enda
egentliga konkurrent är Google.
l.facebook.com: Bokstaven
"L" i början av URL: en innebär
att användaren omdirigeras
via en Link Shim innan han
kom till din webbplats. Detta
är en integritetsåtgärd som
infördes av Facebook 2008.
t.co: genereras automatiskt av
Twitter eftersom det är deras
nya självbyggda URL-förkortningstjänst. Länkar som skickas
in i tweets och direktmeddelanden, oavsett längd, kommer
så småningom att förpackas
med t.co-förkortaren.
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Information & kommunikation
app – statistik
■ VILKA LÄNDER KOMMER VÅRA ANVÄNDARE IFRÅN?

STATISTIK APP
■ ÅRETS PEAK

■ VILKA SIDOR BESÖKER VÅRA ANVÄNDARE?

Nyheten: "Chatta med Mali" fick
flest klick via appen under 2020.

■ PLATTFORMAR

■ AKTIVA ANVÄNDARE
•Antal klick
25 K

■ ANVÄNDARE: GENDER OCH ÅLDER

•Antal besökare
209

•Antal klick/besökrare
134
■ Kvinnor
93,4%
■ Män
6,6 %

ANALYS JANUARI-MARS
"AKTIVA ANVÄNDARE"

■ VILKET SPRÅK ANVÄNDS AV BESÖKARNA?

Google Analytics slutade
stödja analyser för appar
i slutet av 2019. Vår app
krävde ombyggnad och
implementering av nya
Analytics för båda operativsystemen. Testningen av ombyggnationerna blev starkt
försenade av it-företaget.

■ ANVÄNDARE:OPERATIVSYSTEM

59%

Problem hos it-företaget gällande SSL-certifikatet vilket
även påverkade statistiken.

25

41%
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Information & kommunikation
sociala medier – statistik

Sociala medier
Vår mest växande kommunikationskanal är sociala medier. Via våra sociala medier kan vi på ett
enkelt och snabbt sätt nå ut till anhöriga, tjänstgörande personal samt andra organisationer och
myndigheter. Beroende på kanal får man på olika sätt ta del av verksamheten bakom kulissen men
också up front på träffar och medaljceremonier runt om i landet.

2) FACEBOOK "ORGANISATIONSSIDAN"

Statistik Facebook
Invidzonen har två grupper på
Facebook – en grupp (1) och
en organisationssida (2).
1) FACEBOOK "GRUPPEN"

"Invidzonen" är vår organisationssida där vi
främst kommunicerar våra olika träffar och aktiviteter som anhöriga kan ta del av.
Antal
 Antal medlemmar på vår "Organisationssidan": 709 st
 Totalt publicerade inlägg och nyheter med information: 328 st
 Inlägg/vecka: 6,3 st

Sidan "Invidzonen – Stöd anhöriga till
utlandstjänstgörande personal" är en
plattform där anhöriga får möjlighet
att nätverka med andra anhöriga.

ÅRETS PEAK, RÄCKVIDD OCH INTERAKTION

Antal

Antal

 personer som gått med i "Gruppen"
fram till december 2020: 1 166 st

 Räckvidd: 3 500 personer
 Interaktioner: 307 personer
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Störst räckvidd samt flest interaktioner fick inlägget om
"Årets veterandag i maj".
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Information & kommunikation
sociala
socialamedier
medier–- statistik

Statistik Twitter

Twitter är den kanal där vi snabbt kan få
ut information och uppmärksamma det
som sker i vår omvärld när det gäller viktiga händelser som rör vår verksamhet.
Antal
 Inlägg och retweet: 265 st
 Inlägg/månad: 22 st
ÅRETS PEAK, VISNINGAR OCH INTERAKTION

Störst visningar samt flest interaktioner under
året fick inlägget ominlägget om dockorna samt
inlägget om årsdagen för de stupade soldaterna Johan Palmlöv och Gunnar Andersson .
Antal
 Visningar (årsdag Johan och Gunnar): 2 176 st
 Interaktioner (dockor): 94 st

Statistik Instagram
På instagram går vi under namnet “Invidzonen_official”, där får du en mer personlig inblick i verksamheten och vad vi gör.
Antal
 Följare: 427 st
 Inlägg/år: 433 st
ÅRETS PEAK, RÄCKVIDD OCH INTERAKTION

 Störst räckvidd, har nått ut till flest personer:
"Folk och Försvar Rikskonferens" i januari.
 Inlägg som har haft flest interaktioner:
"Veterandagen i maj".

Antal
 Räckvidd: "Folk och Försvar Rikskonferens": 535 st
 Interaktioner: "Veterandagen i maj": 66 st 
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Information & kommunikation
forum & podcast

Forum

Podcasts
på Soundcloud

I vårt forum söker en anhörig kontakt med andra, en annan anhörig berättar om sin tillvaro
just nu och någon ger sin berättelse som svar.

2016 lanserade vi vår första podd. Tanken är att
anhöriga och veteraner ska kunna ta del av andras
berättelser och erfarenheter om hur de upplever sin situation och de känslor som de har när
någon nära åker iväg på internationellt uppdrag.

Forumet på vår hemsida är den plattform där
anhöriga har möjlighet att på ett säkert och
anonymt sätt ventilera tankar och funderingar och tala med andra i liknande situation.

Statistik Podcast

Forumet gör det även möjligt för alla besökare att
få insikt om hur det är att vara anhörig och det
bidrar till att öka respekten för den här gruppen.

 Lyssningar: under 2020 hade vi 901
st lyssningar på våra podcasts.

Statistik Forum

 Totalt lyssningar: sedan 2016 har
totalt 9656 lyssningar gjorts.

 Trådstartare/inlägg: 34 st

 Mest populärt: mest populär under 2020
är podcasten “Psykolog Hannah Tjus pratar
om oro” med totalt 182 lyssningar.

 Inlägg/trådar/svar: 109 st
 Inlägg och svar per månad: 11,9 st

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
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Information & kommunikation
nyhetsbrev, tryckaker, filmer & press

Nyhetsbrev
Sedan 2012 ger Invidzonen ut ett digitalt nyhetsbrev som riktar
sig till alla som berörs av ett internationellt uppdrag. Här informerar vi om våra anhörigträffar, våra aktiviteter eller seminarier
och föreläsningar som Invidzonen arrangerar eller deltar på.
På Invidzonens webbplats kan man anmäla sig för nyhetsbrevet men
Invidzonens medlemmar får nyhetsbrevet direkt till sin mejlbox.

Trycksaker
Vi producerar själva vårt grafiska och
digitala informationsmaterial, inbjudningar, broschyrer, foldrar och blanketter. Våra trycksaker är en viktig del
i vår kommunikation och i vårt stöd
till anhöriga, speciellt till den målgrupp som inte regelbundet använder
dator eller till grupper som av särskild
anledning inte kan delta på träffar. Vid
vissa tillfällen hjälper vi även andra
organisationer med material oftast i
samband med en gemensam aktivitet.

Statistik Nyhetsbrev
 Utskick: månatligen
samt extra information
 Prenumeranter: 1316 st
 Utskick: 9 st

Press, anhöriga
i media
Omvärldens intresse av veteranfamiljen har fått ökad uppmärksamhet i media.På vår webbplats är tanken att publicera sådant som intresserar och berör veteranfamiljen.
Under åren har vi deltagit i Veteranförbundet tidning Fredsbaskern, Försvarets forum, Officersförbundets tidning samt Försvarsutbildarnas tidning. ❑

Statistik Trycksaker
 Trycksaker: 22 st
 Bilder inköp: 5324 kr

Filmer
Våra filmer vänder sig till anhöriga och medlemmar. Vi producerade
21 st filmer under verksamhetsåret
och som man bland annat kan hitta på vår hemsida eller på youtube.

Statistik Filmer
 Till Årsmötet: 3 st
 För webbplatsen: 5 st
 Mentorpresentationer: 2 st
 TIll Folk och försvar: 1 st
 Träning via sociala medier: 11 st
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Finansiering & avtal

FINANSIERING OCH AVTAL
IDEELLT ARBETE

FÖRSVARSMAKTEN

POLISEN

STATSBIDRAG

DOMSTOLSVERKET

2007–2010
Under perioden mars
2007 till april 2010
finansierades och
drevs Invidzonens
verksamheten helt
ideellt.

2010 beslöt Försvarsmakten att stötta
föreningen genom
ekonomiska medel.
2011 ingick IZ i ett
formaliserat avtal
med Försvarsmakten.

2011 från och
med juni tecknade
organisationen
ett avtal med
Rikskriminalpolisens
Utlandssektion.

2014 fick föreningen
tillsammans med
fyra andra utvalda
stödorganisationer
möjlighet till statsbidrag
via Försvarsmakten och
veteranutredningen.

2020 tillkom
Domstolsverket som
en samarbetspartner,
en myndighet som
har ett fåtal personal
på internationella
insatser.

2007–2010

2010, 2011

2011

2014

2020

Invidzonen finansieras med formella avtal med Försvarsmakten och
Domstolsverket som förnyas årsvis. Fram till och med 2020 hade Invidzonen även ett
avtal med Utlandssektionen vid polisens Nationella operativa avdelning.
Dessa utsändande myndigheter ger föreningen de ekonomiska
förutsättningarna för en mer stabil och permanent stödverksamhet. Avtalen
omförhandlas årsvis i samband med återrapportering och innehåller:
 redovisning av ekonomi, genomförd verksamhet samt nyckeltal
 planerad budget med verksamhetsplan
 äskandeförfarande
 och vidare en ny förhandling
INNAN AVTAL

UNDER AVTALSTID

EFTER AVTAL

Innan en förhandling tar vid
lämnar Invidzonen in äskande
tillsammans med en aktivitetsplan för nästkommande år.
Dessa dokument öppnar upp
för en dialog mellan Invidzonen och de uppdragsgivare som
vi tecknat avtal med. Allt för
att möta ett efterfrågat behov.

Under avtalstid sker löpande samordning av aktiviteter
i form av möten och dialog
om vår verksamhet och vi
ger även löpande rapporter om olika aktiviteter.

Efter avtalstid, innan nästkommande period sker redovisning
av ekonomi och information
om verksamheten lämnas och
granskas internt av en auktoriserad revisor för att sedan granskas av våra avtalspartners. ❑

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
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Visioner i framtiden

FRAMTIDS

VISIONER

Genom att lyssna till behovet och möta upp efterfrågan kan vi på Invidzonen hitta
en inriktning för att möta framtiden på bästa sätt. Visionen att stödja fler anhöriga
som har någon nära på internationell insats har vi haft för ögonen länge.

Vår verksamhet är flexibel och lyhörd men
bakom en vilja att vara följsam hittar ni
gedigna planer, beräkningar och en noggrann
planering. Invidzonens målsättning och
planerade verksamhet för 2020 framgår av
verksamhetsplanen.

VI FINNS TILL FÖR ALLA ANHÖRIGA

Vi är angelägna om att nå ut till ännu fler anhöriga och de arbetsgivare som har personal på
internationell insats. Det är viktigt att både uppmärksamma och att kunna erbjuda resurser till
dem som är kvar hemma. Med ett större nätverk
kan vi utveckla vår organisation så att fler anhöriga som är i samma situation kan ge nätverket
en ännu större bredd, kompetens och mångfald,
som underlättar för dem som är kvar hemma.

VÅRA STYRDOKUMENT

Vårt löpande arbete baseras på verksamhetsplanen, den strategiska kommunikationsplanen tillsammans med aktivitetsplanerna. Tanken är att dessa dokument
ska vara en hjälp för alla medarbetare och
aktiva medlemmar så att de på ett tydligt
sätt får veta mer om vår framtidsvision.

Våra viktiga

ledord

ANHÖRIGA ÄR VÅR HJÄRTEFRÅGA

Vi fortsätter arbeta med vår grundläggande
verksamhet: att stötta och underlätta
för anhöriga på hemmaplan. ❑

Nutid
Anhörigstöd
Värdegemenskap
Medmänsklighet
Tillgänglighet
Rikstäckande
Framåtanda
Trygghet
Värme
Lyhördhet
Erfarenhet
Nätverk
Nytänk
Socialt
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Framtid
Anhörigas röst
Igenkännande
Anhörigstöd
Tillgänglighet
Självklarhet
Flexibilitet
Lyhördhet
Individfokus
Medmänsklighet
Bredd
Trygghet
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Organisationen förtroendevalda styrelsen

ORGANISATIONEN

STYRELSEN, FÖRTROENDEVALDA

Invidzonens styrelse samordnar föreningens löpande verksamhet
under året samt hanterar situationer och eventuella kriser som
uppkommer tillsammans med generalsekreterare, kansli, berörda
organisationer, myndigheter, arbetsgrupper och andra parter.

MALIN WIDÖ

ÅSA WILSON

ANDERS CARELL

PETER SJÖGREN

MADELEN HEDLUND

ANDERS LÜTZ

CARINA LIDÉN

LOUISE ALERFORS

ANNA HALLQVIST HULT

Styrelsen arbetar aktivt för föreningens bästa och
följer upp den strategiska planen samt den ekonomiska
redovisningen som generalsekreteraren presenterar. Styrelsens
arbete handlar om att styra verksamheten och följa upp
föreningens åtaganden gentemot generalsekreteraren

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
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Organisationen förtroendevalda styrelsen

Styrelsen
¢ MALIN WIDÖ
– STYRELSEORDFÖRANDE

¢ ANDERS CARELL – LEDAMOT

¢ MADELEN HEDLUND – LEDAMOT

Malin är både veteran och anhörig. Hon har deltagit i två insatser
på Balkan med Försvarsmakten
och hennes man har deltagit
i insatser både med förband
och som observatör. Malin har
tidigare arbetat med samordning av utbildning för Polisens
utlandsstyrka och hon var med
och startade upp arbetet med
veteran- och anhörigstöd för utlandsstyrkan. Idag arbetar Malin
vid Militärhögskolan Karlberg.
Malin är mentor och har varit
aktiv i föreningen sedan 2011.

Anders är pensionerad Brigadgeneral. Han har bland annat varit
regementschef vid Artilleriregementet i Kristinehamn, jobbat
vid Försvarsmaktens högkvarter
och Armétaktiska staben. Hans
sista åtta år innan pension var
han chef för Armémateriel vid
FMV. Anders är gift med Ingrid
och de har två vuxna barn. Med
sin mångåriga erfarenhet som
chef och ledare i Försvarsmakten
och vid FMV vet Anders vilken
stor betydelse ett väl fungerande
anhörigstöd har, även för de som
sänts iväg till insatsområdet.

¢ ÅSA WILSON – VICE ORDFÖRANDE

¢ PETER SJÖGREN – LEDAMOT

Åsa är utbildad inom HR och
sitter i ledningsgruppen på ett
internationellt spelföretag. Åsa
är också gift med en officer som
tjänstgjort i Kosovo och Afghanistan och har på så sätt följt Invidzonen sen starten 2007, både
som anhörig och mentor. Att se
hur organisationen vuxit och utvecklat en stark gemenskap bland
anhöriga tycker hon är fantastiskt
att se - för drygt 10 år sen hade
anhöriga som hon själv ingen
aning om vart de skulle vända sig.

Peter har arbetat inom polisens olika verksamhetsområden
sedan 1988. Han har deltagit
i två missioner, Libanon och
västra Sahara. Under tiden som
chef för polisens utlandssektion
och polisens utlandsstyrka var
en av hans prioriteringar att få
till ett fungerande anhörigstöd
för polisens utsända. Polisen
inledde 2011 ett samarbete och
avtal med Invidzonen som sedan
dess har vuxit och utvecklats.

Madelen har en bakgrund
som specialistofficer på Trängregementet i Skövde och har
genomfört en mission i Afghanistan. Efter ett par år i Försvarsmakten valde Madelen att läsa
vidare inom HR och har efter
examen arbetat med HR inom
både offentlig och privat sektor.
Madelen bor med sin sambo,
som jobbar i försvaret, i Luleå
tillsammans med två katter och
hund. Fritiden spenderas i naturen och vandring tillsammans
med matlagning över en öppen
eld är en av favoritsysslorna.
Som veteran och anhörig finns
insikten i att båda parter behöver anhörigstöd, dels för känna
trygghet i att ens anhörig alltid
har ett stöd hemma och dels för
att kunna dela tankar med andra
anhöriga i samma situation
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¢ ANDERS LÜTZ – LEDAMOT

Anders är aktiv som specialist-officer i Försvarsmakten med
flottiljförvaltares grad och arbetar
nu på Militärhögskolan Karlberg
som skolförvaltare. Han har tillbringat hela sitt yrkesverksamma
liv i Försvarsmakten – i marinen
på såväl fartygsförband som
staber och skolor. Anders har ge-
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Organisationen förtroendevalda styrelsen

nomfört en FN-insats i Libanon
där han var stationerad på Cypern
som förnödenhetschef. Trots att
Anders är sjöofficer och född i
Karlskrona trivs han numera bäst
i de djupa Sörmlandsskogarna
bland insjöar och gammelskog
där han har sitt sommarställe.
Jakt och fiske hör till huvudintresset tillsammans med sina
italienska motorcyklar. Han är
gift med Anna, har två bonusbarn
samt två vuxna barn i ett tidigare
förhållande. Dessutom förgylls
livet även av två små barnbarn.
¢ LOUISE ALERFORS
– LEDAMOT (NY)

Louise är både veteran och anhörig. Hennes man har deltagit
i två missioner med Försvarsmakten och själv har hon varit
observatör på Balkan. Louise har
tidigare arbetat med kommunal
administration och juridik. Idag
arbetar hon på Försvarshögskolan
som ansvarig för en av Sveriges
största ledarskapsutbildningar, Utvecklande Ledarskap.

¢ CARINA LIDÉN – SUPPLEANT

Carina är arbetsterapeut och
har arbetat med rehabilitering/
arbetslivsinriktad rehabilitering
inom många olika verksamhetsområden och sedan några
år tillbaka arbetar hon vid
Arbetsförmedlingen. Carina är
gift med en officer som tjänstgjort i Balkan och Afghanistan
med längsta sammanhängande
tid om 18 månader. Hennes
erfarenhet av utlandstjänstgöring är som hemmavarande
med ansvar för hem och tre
barn där hennes sociala nätverk saknade kunskap om vad
utlandstjänstgöring kan innebära både för den insatta och
hemmavarande. Detta i en tid
då varken anhörigstöd eller
stöd till insatta var så utvecklat som det är idag. En viktig
orsak till att den utvecklingen
äntligen har skett är Invidzonens engagemang och kunskap
kring anhörigas behov av stöd.

¢ ANNA HALLQVIST HULT
– REVISORSSUPPLEANT

Anna är civilekonom och har
även en examen inom rättsvetenskap. Hon arbetar som jurist
på Konsumentverket i Karlstad. Hennes man har tidigare
tjänstgjort både i Kosovo och
Afghanistan men jobbar idag
civilt. Utöver att mannen varit
på internationell insats, har
Anna fler familjemedlemmar
som tjänstgjort under flera
perioder i Afghanistan. Anna
är därför väl insatt i anhörigfrågor och har varit engagerad
som mentor sedan 2008.

Statistik Styrelsen
Under 2020
protokollfördes
 11 styrelsemöten

Valberedningen
¢ ANNA LUNDQVIST

¢ INGRID PETTERSSON
KOIVUMAA

Anna är anhörig och har
erfarenhet av tre insatser
med sin man som arbetar i Försvarsmakten.
Sedan 2009 har Anna
varit mentor i InvidANNA LUNDQVIST
zonen och är grundare
till Sportzonen. Hon är utbildad fysioterapeut
och ergonom, och arbetar idag i Försvarsmaktens
inbyggda företagshälsovård och har genom detta kunskap hur det fungerar när Försvarsmakten
sänder iväg sin personal på internationella insatser.
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Ingrid har gjort insats I Kosovo och hon
träffade sin man när
de båda tjänstgjorde i
INGRID PETTERSSON
Thailand efter tsunaKOIVUMAA
min. Hennes man har
gjort flera insatser för både Försvarsmakten och
Räddningsverket/MSB. Ingrid har jobbat i ca 30
år i Försvarsmakten och jobbar nu som kurschef inom logistik på ManE, MHS Karlberg.
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Organisationen kansliet

Kansliet arbetar
dagligen med:

Kansliet

 Stödverksamhet via
mejl, telefon, chatt och
möte med anhöriga.

Invidzonen anställde 2020 ytterligare en medarbetare i mars,
Niina Frölid. I och med detta har kansliet nu fem anställda.

 Administration, budget,
ekonomi, avtalshantering,
återrapportering och
projektadministration.

Verksamheten planeras av styrelsen och verkställs av generalsekreteraren
tillsammans med övriga medarbetare på kansliet. Kansliet ansvarar för att
driva Invidzonens olika projekt och åtaganden. Generalsekreteraren har
det yttersta ansvaret och rapporterar om arbetet månatligen till styrelsen.

 Webbplatsen och
trycksaker, bland
annat broschyrer och
medlemstidning.

■ CESILIA KARLSSON KABACA

Cesilia är grundare, generalsekreterare och huvudprojektledare för samtliga projekt. Hon är även ansvarig
för medarbetare, avtal och återrapportering, drift och
ekonomi samt har huvudansvaret för föreningens olika åtaganden och rapporterar direkt till styrelsen.

 Informationsspridning
och omvärldsbevakning.
 Medlemsfrågor: Värva
nya medlemmar, sprida
information, erfarenheter
och rapporter.

■ ANNA NYBLING

Anna arbetar som verksamhetsledare för mentoroch volontärgruppen samt för att vi bemannar de anhörigträffar som Försvarsmakten anordnar. Anna är
projektledare för Familjehelgerna och är certifierad
föräldra- och familjecoach utbildad inom Trygghetscirkeln (COS P).

 Community
management: Ansvara för
att samarbetspartners,
eldsjälar och följare får
information om vad som
händer på alla möten och
vilka aktiviteter vi genomför.
Detta sker via sociala medier
och på webbplatsen.

■ MAGDALENA WINBO

Magdalena arbetar som projektledare och kommunikatör för våra sociala medier. Hon ansvarar
även för våra podcasts och för vårt medlemsregister.
Magdalena hanterar allt från beställningar till det
mesta som rör Invidzonens inspelningsbara dockor.

 Arrangera nätverksträffar,
samordnings- och arbetsgruppsmöten.

■ NIINA FRÖLID

 Föreläsa och informera
om verksamheten främst
vid Försvarsmaktens och
Polisens informationsträffar
och utbildningar.

Niina är halvtidsanställd på Invidzonen sedan
februari 2020. Hon är utbildad idrottslärare, pt
och arbetar inom friskvård och engagemang i
olika idrottsföreningar. Niina är medansvarig för
planering och genomförande av Familjehelger samt
projektledare för våra träningsträffar.

 Engagera och samordna
ideella krafter i verksamheten.

■ ASTRID REGEMO

 Verka lokalt för avtalade
samarbetspartners.

Astrid är grafisk formgivare och webmaster. Hon ansvarar och projektleder organisationens trycksaker, webbplats samt app. ❑
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ÅRSBOKSLUT 2020
1(9)

Årsredovisning
Invidzonen
802443-0046
Styrelsen för Invidzonen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under
räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning

SIDA
2-4
5
6-7

- Noter

8

- Underskrifter

9

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
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https://sign.visma.net/sv/document-check/22705040-ff7a-45de-882b-7bebb3679254
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Årsbokslut 2020

Invidzonen

2(9)

802443-0046

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Allmänt om verksamheten
Invidzonen (IZ) bedriver stödverksamhet över hela Sverige till främst Försvarsmakten och Polisen före, under och efter
en insats på internationellt uppdrag. Stödet riktar sig till anhöriga på hemmaplan. Föreningens säte är i Stockholm.

Främjandet av ändamålet
Föreningens ändamål är att stödja anhöriga till i huvudsak personal som genom organisationer och myndigheter
tjänstgör internationellt. Därutöver erbjuds stöd och råd till tjänstgörande personal i anhörigfrågor. Även andra
anhöriggrupper kan vara aktuella utifrån avtal. Målet är att stödet ska stärka självkänsla, självförtroende och tillit samt
skapa möjligheter för att utveckling på det personliga planet.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Främjande av ändamålet

Invidzonen har under året genomfört följande aktiviteter:
Kärnverksamhet
Invidzonens kärnverksamhet består av mentornätverk, föreläsningar, träffar, chatt, mejl och stödsamtal. Utvecklingen
under åren har resulterat i att en stor del av vår dagliga verksamhet och olika projekt sker i dialog med de avtalade
myndigheterna.
Coaching och stödsamtal

Verksamheten bygger till stor del på ideella krafters stödarbete. Vi stöttar och hjälper de anhöriga som tar kontakt.
Verksamheten vänder sig till alla oavsett hur man upplever sin tid på hemmaplan. Coaching ges både till enskilda
personer och par.

Föreläsningar och informationsspridning

IZ deltog bla. på Folk & Försvars rikskonferens, FN-dagen, samt de träffar som Försvarsmaktens och Polisens bett oss
delta på samt har många föreläsningar och möten genomförts online. Totalt antal genomförda informationstillfällen:
62st, 3 deltaganden externa arenor samt 7 digitala samverkansmöten.
Familjehelger
De uppskattade familjehelgerna arrangerades 2 ggr under 2020, en inställd pga den rådande pandemin. Under
helgerna får föräldrar ta del av föreläsningar och diskussioner kring anknytning, hur man kan stärka sitt föräldraskap
och ge varandra stöd och råd medan barnen umgås tillsammans med barnledare i aktiviteter.
Anhörigaktiviteter
Invidzonen arrangerade även andra fysiska anhörigaktiviteter såsom middagsbjudningar, bokcirklar, ungdomsläger och
andra liknande aktiviteter som efterfrågats. Totalt arrangerades 7 egna aktiviteter för anhöriga under året.
Chattöppet
Chatten har varit öppen två kvällar i veckan, torsdag och söndag bortsett från juli då endast på torsdagar. I februari och
oktober arrangerades temachattar med svensk personal direkt från Mali. Under storhelger som jul och nyår samt påsk
hölls chatten öppen varje dag.
Totalt hölls chatten öppet 122 tim.
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Kommunikationsarbete
Den information om träffar och andra nyheter som finns på webbplatsen publiceras även i appen och i sociala medier,
tidning samt i nyhetsbrev. På webben publicerades 36 st nyheter. Inlägg, trådar och svar i Forumet 336 st. Inlägg och
retweet på Twitter: 189 st. Instagram, inlägg: 258 st. Inlägg på Facebook: 229 st. Tidningen utgavs med 4 nr. varav varje
nr innefattade 28 sidor. Nyhetsbrevet gjorde 9 utskick. Podcasts 2020: 901 lyssningar, sedan 2016 har totalt 9656
lyssningar gjorts. Mest populär under 2020 är podcasten "Psykolog Hannah Tjus pratar om oro" med totalt 182
lyssningar.
Trycksaker
Vi producerar själva det grafiska och digitala informationsmaterialet. Det kan till exempel vara inbjudningar, broschyrer,
foldrar och blanketter. Trycksakerna är en viktig del i vår kommunikation och i stödet till anhöriga, bl.a. till den målgrupp
som inte primärt och regelbundet använder dator. Riktlinjer och Policy är uppdaterat enligt årsrutin samt
handledningsdokument, anhörigfoldrar mm. Totalt har 20 olika trycksaker producerats.
Gåvor för att visa uppskattning
Invidzonens docka är gratis för anhöriga och veteraner och kan beställas via hemsidan. Dockan har en
inspelningsfunktion och en ficka med plats för foto. Det finns tre varianter av dockor; en I-love-you docka, en
militärdocka, en polisdocka. Totalt beställdes 94 dockor av anhöriga och veteraner på hemsidan.
Medaljen som visar anhöriga uppskattning beställs dels gratis av veteraner på hemsidan och då med en personlig

hälsning som kansliet handskriver. Dels medverkar IZ vid medaljceremonier där medaljen också delas ut. Totalt: 2650 st
medaljer beställdes och delades ut 2020.
Årsmöte och styrelsemöten
Vid årsmötet 2020fattade Invidzonen beslutet att man ska arbeta aktivt för att höja medlemsantalet. Invidzonens
medlemmar är aktiva och påverkar den dagliga verksamheten genom att initiera och genomföra nya aktiviteter.
Årsmöte 2020 genomfördes 29 mars, 22 röstberättigade medlemmar närvarade. Totalt antal medlemmar i december
2020: 1399 st. IZ styrelse består av 9 medarbetare och valberedningen av 2 st. Styrelsen arbetar helt ideellt. Totalt antal
protokollförda styrelsemöten, inkl. årsmöte och konstituerande möte under 2020: 11 st.

Medarbetare - ideella och anställda.
Invidzonens kansli bestod 2020 av 5 fast anställda, 11 stödmentorer, 2 föreläsningsvolontärer och 9 förtroendevalda,
varav 1 även har rollen som mentor. Invidzonen anordnade 1 digital mentorkonferens under 2020 samt 2 mentormöten.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2020 har inneburit stora omställningar i verksamheten med anledning av den pandemi som brett ut sig över hela

världen. Omställningen var uppskattad, de digitala aktiviteter som genomförts har fått ett stort genomslag och varit
utvecklande för både personal och deltagare. Bland annat har det erbjudits träningsgrupper med PT digitalt,
orosföreläsningar och coaching individuellt och för par, onlineträning och livesändningar och mycket mer.

Kansliet har fortsatt anpassa kontoplanen för en ökad transparens och för att kunna göra en än mer träffsäker
budgetplanering. Även andra nya och omfattande administrativa rutiner och upprättande av dokument och arbetssätt

kring ekonomi har gjorts i och med att FN nu vill ha tidiga indikationer när en budgetpost förväntas överskridas.
Invidzonens syfte har varit att förenkla men också att få bättre intern kontroll och transparent återrapportering löpande
under året. FM´s överenskommelse förutsätter fr.o.m 2019 också att man redovisar nyckeltal kopplat till
verksamhetsbidraget och med det har nya rutiner satts tillsammans med dokument för att mäta aktiviteter och vidare
att dialogisera detta 2 ggr per år vilket har genomförts.
Under 2019 godkände Försvarsmakten vårt tilläggsäskande betr. en ny anställd 2020 och ett förberedande
rekryteringsarbete påbörjades hösten 2019. Den nya medarbetaren började februari 2020.

I mars 2020 tecknades ett avtal med ännu en utsändande myndighet: Domstolsverket.
I december fick Invidzonen beskedet att Polisens Utlandssektion valt att tillsvidare inte förlänga vårt avtal då deras stöd
internt ska ses över, om man ska erbjuda detta till fler personalkategorier eller inte.

FLERÅRSÖVERSIKT
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Huvudintäkter
Årets resultat

Soliditet %
Balansomslutning

2001-2012
5 865
78
18
1 558

1901-1912
5 832
10
20
1 052

1801-1812
5 703
46
24
830

1701-1712
5 384
-85
17
906

1601-1612
5 309
82
31
768
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RESULTATRÄKNING

1

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

5 865 320

5 831 967

23 693
5 889 013

Rörelsekostnader
Lämnade bidrag

–

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2

Avskrivningar av materialla anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

-2 401 692
-3 395 780

5 680
5 837 647

-1 200

-2 429 057
-3 383 565

-13 295
-5 810 767

-13 944
-5 827 766

78 246

9 881

-352
-352

-172
-172

Resultat efter finansiella poster

77 894

9 709

Resultat före skatt

77 894

9 709

Årets resultat

77 894

9 709

Rörelseresultat
Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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BALANSRÄKNING

1

2020-12-31

2019-12-31

9 964
9 964

23 259
23 259

9 964

23 259

59 585
244 537
304 122

67 926
288 968
356 894

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 243 967
1 243 967

672 263
672 263

Summa omsättningstillgångar

1 548 089

1 029 157

SUMMA TILLGÅNGAR

1 558 053

1 052 416

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

3

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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2020-12-31

2019-12-31

205 852
77 894

196 143
9 709

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

283 746

205 852

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

172 322
630 859
471 126

261 860
95 830
488 874

Summa kortfristiga skulder

1 274 307

846 564

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 558 053

1 052 416
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NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Not 2

Personal

2020

2019

5

4

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden

201 542
201 542

201 542
201 542

Ingående avskrivningar
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-178 283

-164 988

-13 295
-191 578

-13 295
-178 283

9 964

23 259

Medelantalet anställda

Not 3

Inventarier, verktyg och installationer

Redovisat värde
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Invidzonen
Org.nr. 802443-0046
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Invidzonen för
räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31.

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 2020-12-31 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den
interna kontrollen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Invidzonen för räkenskapsåret
2020-01-01--2020-12-31.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamot
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm den

mars 2021

Josefine Fors
Auktoriserad revisor
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Revisors rapport

Till årsmöte i Invidzonen, org.nr 802443-0046

I egenskap av lekmannarevisor har jag granskat verksamheten i Invidzonen för
räkenskapsåret 2020.
Granskningen har utförts enligt god sed för detta slag av granskning.
Jag bedömer att föreningens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, samt att den interna kontrollen har
varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till att rikta någon anmärkning
mot styrelsens ledamöter.

Karlstad den 1 mars 2021

Anna Hallqvist Hult
Lekmannarevisor
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