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Drömmen om vårt familjeläger blev sann
Utanför fönstret från Invidzonens kansli i Stockholm 
kämpar våren mot vintern som verkar ha övertaget.  
Nu väntar ett nytt år med nya möjligheter och möten med 
människor som gör att vår verksamhet kan utvecklas  
i den riktning som våra medlemmar och anhöriga efter-
frågar och behöver. Under jubileumsåret 2017 kunde 
äntligen drömmen om att starta ett familjeläger bli sann. 
Vi har även arrangerat anhörigmiddagar bland annat i 
samband med medaljceremonier och stora informations-
träffar dit anhöriga har bjudits in.

 Vi har uppdaterat vår app och i skrivande stund är vi i full gång med att ta 
fram en ny och förenklad hemsida. Inom kort kommer Försvarsmaktens anhöriga 
och veteraner att ha möjlighet till en samlad sida där allt formaliserat stöd finns 
tillgängligt, ett projekt som vi varit engagerade i.
 Invidzonens verksamhet påminner ibland om dotterns ”foamslime” som villigt 
anpassar sig efter händerna. Vår målsättning är att vara i ständig rörelse och 
arbeta med aktiviteter som gör skillnad. Vi finns till för anhöriga som vill vara 
anonyma, men vi är också en mötesplats för dig som vill hitta andra som befinner 
sig i liknande situation som du själv gör. Hos oss får du möjlighet att ventilera  
dina tankar och känslor med människor som förstår hur du känner. 
 Välkommen till vårt första nummer för i år, späckad med både informativ  
och spännande läsning.
 Hör av dig när du vill, till oss. Vi finns här för dig.
 I hopp om en snar och fin vår.
 Cesilia

Med familjen i fokus
Att ta familjen med sig i samband med en utlandsmission  
eller när man flyttar utomlands i några år på grund av en 
utlandstjänst, är en investering för livet. Det tycker 
Anders och Ylva Stach som i nästan två år bodde i 
Sydkorea. När jag hör dem berätta om sina upplevelser är 
det inte utan att jag ångrar valet som vi själva gjorde i början 
av 1990-talet, då min familj hade chansen att flytta till USA 
i några år, men av olika skäl valde vi att stanna i Sverige. 
     Familjen Tagesson tog över stafettpinnen i Sydkorea 
efter Anders och Ylva. Hur det är att just nu bo i ett land 

dit all världens blickar riktar sig får vi veta mer om i artikeln där de berättar om 
sin vardag i Seoul. Familjen är också fokus i artikeln om Sida liksom i reportaget 
om polisen Bengt-Åke Nilsson, när dottern återvände från Mali åkte han själv  
dit på uppdrag. Och Familjezonen har arrangerat ännu ett lyckat familjeläger i 
härliga Jämtlandsfjällen. Magda Gad tilldelades förra året ”Stora journalistpriset”  
i kategorin ”Årets förnyare”. Som krigskorrespondent lever hon i en vardag  
fylld av konflikter och elände, helt orädd och hängiven sitt uppdrag. Ta del av 
hennes starka berättelse om vad det är som driver henne att jobba i dessa 
konfliktfyllda områden. 
 Trevlig läsning!
 Monica



BLI MEDLEM OCH FÅ

HEM INVIDZONENS TIDNING

DIREKT I BREVLÅDAN! 

Gå in på vår hemsida www.invidzonen.se 

– medlemskapet är kostnadsfritt.

VÅRT MENTORNÄTVERK

Nu kan du kontakta våra mentorer  

direkt på vår hemsida www.invidzonen.se.

Där kan du läsa om vilka vi är.

Invidzonen har ett formaliserat avtal med 

Försvarsmakten och Rikskriminalpolisens 

Utlandssektion. 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 

Rikskriminalpolisens Utlandssektion.

Ring
0761-66 33 17
så stöttar vi!

Vi har 
tystnadsplikt!
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Liselott Lindblom tycker att det är självklart att 
hennes sambo efter utbildningen vid Arméns 
jägarbataljon i Arvidsjaur måste få åka iväg och 
jobba med det han är utbildad till.

Som biståndsmyndighet är det Sidas uppdrag att bidra till att bekämpa 
fattigdom och hjälpa människor i nöd. Sida har både egen och lokal personal 
på plats i de länder de verkar. En utlandstjänst är i regel på 2–3 år och därför 
får familjen följa med, utom i de fall när det av säkerhetsskäl innebär en risk 
att ta med sin partner eller familj.

Malin Widö, Invidzonens styrelseordförande deltog på  
Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. Veteranfrågorna 
och stödet till deras anhöriga är en angelägen fråga som 
engagerar och väckte intresse bland dem som deltog på 
konferensen.

Hur det är att vara på plats i världens mest 
militariserade områden, berättar Peter Tagesson.  
Han är en av de fem svenska officerare som övervakar 
vapenstilleståndsavtalet mellan Nord- och Sydkorea. 
Med på missionen är frun och yngsta dottern och de 
befinner sig minst sagt i händelsernas centrum. 

Att åka iväg tillsammans är en investering för livet. 
Det tycker Anders och Ylva Stach, som nu är tillbaka  
i Sverige igen efter att ha varit på utlandsmission i 
Sydkorea i nästan två år. 

Magda Gads drivkraft är att berätta det som 
behöver berättas. Hon har upplevt helvetet när 
 rapporterat från bland annat inbördeskriget i 
Syrien. Här har hon mött människor som förlorat 
precis allt. Trots nöd och lidande har många hjälpt 
henne och sett till att hon fick mat varje dag. 

LÄS ÄVEN OM  Bästa träningen när kroppen inte är på topp – Familjezonens vinterläger 

Medaljceremonier i Arvidsjaur, Göteborg och Karlskrona – Sveriges Veterantattoo  

och Polisen Bengt-Åke Nilsson
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MYNDIGHETEN FÖR B

Som biståndsmyndighet är det Sidas uppdrag att bidra till att bekämpa fattigdom och hjälpa 

människor i nöd. Uppdraget genomförs i samarbete med andra organisationer och olika aktörer 

som också arbetar med att förbättra levnadsvillkoren för fattiga människor. Sida har både egen 

och lokal personal på plats i de länder de verkar. I regel är en utlandstjänstgöring på 2–3 år, 

med möjlighet till förlängning i upp till 5 år. Därför får familjen följa med, utom i de fall när det  

av säkerhetsskäl innebär en risk att ta med sin partner eller familj.

Makhfi flickskola i Faizabad, Badakshan, en av de skolor som får stöd av Sida.
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 VÄRNAR OM FAMILJE

D
et finns även andra skäl än säkerhet till 
varför familjer delar på sig eller att någon 
familjemedlem väljer att stanna hemma. 

Man kan till exempel ha halvvuxna barn som ska 
börja studera i Sverige och som av den anledningen 
inte kan följa med.

– Vi värnar om varje enskild individ så att det 
blir bästa möjliga arbetsförhållanden för våra 
anställda, säger Maria Tegborg, HR-chef på Sida. 

I osäkra länder som Afghanistan och Sydsudan 
får inte familjen följa med på grund av säkerhets-
skäl. Hon tycker därför att det är viktigt att det 
finns stöd och att anhöriga som är kvar hemma 
har möjlighet att få hjälp och stöd om de känner 
sig oroliga eller utsatta när ens partner, eller 
någon förälder åker iväg på utlandsuppdrag.

Andra kulturer
Nyfikenhet för andra kulturer och länder är 
själv klart en viktig del i varför man söker sig till 
Sida. Men det som huvudsakligen förenar och  
som är den gemensamma nämnaren för alla som 
arbetar inom Sida är intresset för internationella 
utvecklings frågor och globala perspektiv. Sedan i 
maj förra året är Carin Jämtin generaldirektör för 
Sida. Maria betonar vikten av att ha ett starkt 
ledarskap och att det finns en långsiktighet i 
arbetet med biståndsfrågor.  

– Carin Jämtin är med sin bakgrund väl insatt 
i omvärld och politik och hennes starka intresse 
för utvecklingsfrågor gör att hon bottnar i bi-
ståndet och det känns viktigt och bra för oss, 
säger Maria.
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N FÖR BISTÅND

Det Sida-finansierade projektet 
Sumaj Huasi har bidragit till 
att installera 900 ekologiska 
torrtoaletter i El Alto  
i Bolivia.

Vägbygge i Mocambique.

Blivande mammor väntar 
på att bli undersökta på 
mödravårdsmottagningen  
i Monrovia.
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TEXT MONICA LINDMAN

FOTO SIDAFAMILJEN
Maria Tegborg, HR-chef på Sida har flera års 

utlandserfarenhet efter att ha jobbat med 
biståndsfrågor i Sydamerika i totalt 6 år. 

Samarbete
Sida samarbetar med globala, regionala och lokala 
organisationer som till exempel FN, Rädda barnen, 
Röda korset och Svenska Afghanistankommittén. 
Men också med myndigheter och näringsliv, både  
i Sverige och utomlands. I centrum för Sidas 
verk samhet står människor som kämpar för att  
få ett bättre liv – fritt från fattigdom och förtryck.  
Eftersom fattigdom ser olika ut i olika länder; bland 
olika grupper och i städer och på landsbygden 
måste man använda en rad olika metoder och 
samarbeta med flera olika aktörer för att nå resultat.

– En stor del av Sidas arbete handlar om att 
analysera planer för fattigdomsbekämpning och 
sedan följa upp och utvärdera vårt bistånd så att 
vi ser att det vi gör ger resultat. Att vi faktiskt 
hjälper människor att skapa sig ett bättre liv.

Utrikespolitik
Sidas verksamhet är nära kopplad till svensk 
utrikespolitik. Det är regeringen som bestämmer 
vilka länder som ska få svenskt bistånd.

– UD får underlag från oss och utifrån detta 
bestämmer regeringen inriktning och omfattning 
för biståndet på flera års sikt, men hur det ska 
göras bestämmer vi. Sida har byggt upp stabila 

samarbeten med många olika aktörer för att genom-
föra vårt bistånd vilket sker i överenskommelse med 
regeringen i respektive land, säger Maria. 

 
Motverka korruption
En viktig del i Sidas uppdrag är att motverka 
korruption. I alla länder arbetar man med lokala 
aktörer och med erkända revisorer som har 
kulturkännedom om vad som händer bakom 
kulisserna. Sida har också lokalanställd personal 
på ambassaderna som arbetar med att driva på 
och följa upp biståndet på plats i länderna. 

– Det här bygger på ett ömsesidigt förtroende. 
Vår lokalanställda personal är en viktig länk i 
detta arbete eftersom de lever i den här kontexten 
och vårt biståndsarbete kan därmed hanteras på 
plats av väldigt kvalificerade personer. 

Myndighet med många anställda
Sida är en myndighet där det ständigt pågår ett 
arbete med bemanning på grund av en hög intern 
rörlighet. Idag arbetar 160 anställda ute i fält och 
är stationerade på den svenska ambassaden i 
respektive land. Utöver detta finns lokalanställd 
personal som är anställd av UD. I Stockholm har 
Sida drygt 500 anställda som bland annat jobbar 
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Skolbarn i Bandury påJava i Indonesien.

med de globala insatserna. Där ingår även support-
avdelningar som HR, kommunikation, ekonomi, 
juridik, upphandling och IT. Sida har även kontor 
i Visby och Härnösand. Många medarbetare har 
en högskoleexamen inom samhällsvetenskapliga 
ämnen, men också inom naturvetenskap, juridik 
och ekonomi, ofta med internationell inriktning 

– Jobbar du i Stockholm förväntas du också 
jobba utomlands och många av de som arbetar på 
hemmaplan är stödfunktion till de som är utlands-
stationerade. Det är också bra att ha erfarenhet av 
att ha jobbat utomlands med utvecklingsfrågor 
och ha språkkunskaper, säger Maria.

Jordskalv och politisk oro
Själv har Maria flera års utlandserfarenhet efter 
att ha jobbat med biståndsfrågor i Sydamerika i 
totalt 6 år. Som anställd inom UNICEF var hon 
stationerad i Bolivia i tre år och inom Sida var hon 
i Nicaragua i tre år och då var hela familjen med. 
Tiden i Nicaragua präglades av den politiska oro 
som rådde i landet under åren de bodde i huvud-
staden Managua. Det förekom upplopp bland 
befolkningen och det är ett jordbävningsdrabbat 
land så de fick även uppleva ett kraftigt jordskalv.

– Det här var för 10 år sedan och barnen var då 
1, 3 och 8 år gamla. Min man som pluggade hade 
möjlighet att samtidigt vara med barnen. Efter ett 
halvår blev det vardag att det var på det här sättet. 
Upploppen gjorde att jag fick lära mig att tänka ut 
en strategi för hur jag säkrast skulle ta mig hem 
just den dagen. Och visst kände vi av jordskalven 
men vi bodde i ett säkert hus, så till skillnad mot 
många andra klarade vi oss bra, säger Maria, som 
är glad över den erfarenhet hon och familjen fick 
genom utlandstjänstgöringen och hon kan mycket 
väl tänka sig att åka ut igen.

– Sidas utlandsstationeringar är på flera år och 
att ha familjen med sig skapar förutsättningar för 
att du gör ett bra jobb, säger Maria. Men det är 
viktigt att båda parter är överens och att alla i 
familjen är friska och gör de hälsokontroller och 
tar de vaccinationer som krävs, understryker Maria.

Säkerhetstänk
I osäkra länder som Afghanistan och Sydsudan 
får inte familjen följa med på grund av säkerhets-
skäl. Alla som åker iväg på en utlandstjänstgöring 
genomgår en säkerhetsutbildning. Även de som 
åker på regelbundna tjänsteresor får en 2–5 dagars 
utbildning och träning i säkerhet. 

– Det är oerhört viktigt att vi får in säkerhets-
tänket och att alla medarbetare och chefer tar sitt 
ansvar inför en utlandsstationering –  allt från 
hälsoaspekterna till säkerhet och försäkringar, 
säger Maria och understryker att säkerheten har 
blivit ännu viktigare idag med tanke på att alltmer 
av utvecklingssamarbetet sker i länder med stora 
säkerhetsrisker. 

– När det inträffar en incident handlar det oftast 
om trafikolyckor eller stölder. Än så länge har vi 
inte råkat ut för något allvarligt, men vi har varit 
nära några gånger. I vissa länder är vägarna i dåligt 
skick och man kan inte lita på sina medtrafikanter, 
de kör illa och kan vara påverkade av alkohol så 
det gäller att vara uppmärksam och försiktig och 
det gäller även risken för stöld, säger Maria. 

Det är UD som ansvarar för säkerhetsarbetet för 
Sidas personal på ambassaderna och båda har 
utresekurser i vad man ska tänka på och vart man 
vänder sig om något händer. Sida har tillgång till 
företagshälsovård, psykologstöd, trauma och 
krishantering som stöd för utsända och i viss 
utsträckning även medföljande. 

– Någon stödverksamhet till anhöriga i likhet 
med den som Invidzonen tillhandahåller har vi 
inte. Men i takt med att allt fler arbetar i länder 
dit man inte får ta med sig sin partner eller familj 
är det viktigt att vi med hjälp av en organisation 
som Invidzonen kan erbjuda stöd även på hemma-
plan, avslutar Maria Tegborg.

FAKTA
Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag 

av Sveriges riksdag och regering för att minska 

fattigdomen i världen. Sida bidrar tillsammans med 

andra myndigheter och organisationer till att genom-

föra Sveriges politik för global utveckling (PGU).

I uppdraget ingår också att bedriva reformsamarbete  

i Östeuropa. Den tredje delen av Sidas uppdrag är att 

förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Utvecklingssamarbetet sker i totalt 35 länder i Afrika, 

Asien, Europa och Latinamerika. Sidas uppgift är att 

förmedla bidrag och annan finansiering. 

Läs mer på www.sida.se
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NOTISER

Medaljceremoni för Mali06 i Arvidsjaur…

...och ME05 och deras anhöriga
fick medalj i Göteborg...

...även i Karlskrona delades det ut fina medaljer
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”Jag vill bara tacka er för en fin upplevelse i Arvidsjaur förra veckan. Ett utomordentligt trevligt bemötande på Hotel 

Laponia på torsdagskvällen med god mat och trevligt överlag. Fredag morgon med fackeltåg och fin julbön i en mycket 

vacker kyrka. Högtidlig Medaljceremoni och även medalj till oss anhöriga. Har inte riktigt kläm på om ni stod för allt men 

oavsett det så har de som varit inblandade gjort ett fantastiskt jobb. Jag har två barn som båda varit ute på insatser  

två gånger var så jag har deltagit i flera mottagande, alla har varit fina men detta i Arvidsjaur tog lätt priset. 

   Hälsningar Mona med familj

Det blev en högtidlig och stämningsfull 

ceremoni när Försvarsmaktens 

insatsstyrka Mali06 medaljerades den 

15 december 2017 på Arméns jägar-

bataljon i Arvidsjaur för sina freds-

bevarande insatser i Mali.

Kvällen före ceremonin arrangerade 

Invidzonen en anhörigmiddag på hotell 

Laponia, ett mycket uppskattat initiativ. 

En av dem som deltog var Mona och 

hon skickade denna hälsning till oss  

på Invidzonen. 

 

Vid en ceremoni på Amfibieregementet i Göteborg i början av 

december 2017 belönades 35 svenska soldater och officerare från 

förbandet ME05 med Försvarsmaktens medalj för internationella 

insatser. I drygt tre månader har de ingått i den EU-ledda 

 operationen Atalanta i Adenviken utanför Somalias kust.  

Här har de bland annat skyddat och övervakat sjötrafik och 

transporter från pirater och utbildat lokal militär i Somalia.  

De hälsades välkomna hem av nära och kära som belönades  

för sina insatser med Invidzonens anhörigmedalj.

Soldater och officerare från Marinbasen, som deltagit 

i EUTM RCA 02, hälsades välkomna hem med en 

medaljceremoni i Amiralitetskyrkan i Karlskrona. 

Även de anhöriga uppmärksammades för sitt stöd 

och fick motta Individzonens anhörigmedalj. 

Insatsen EUTM RCA 02 handlar om att ge soldater i 

Centralafrikanska republiken militär grundutbildning.

       som fick medalj !Grattis till alla 
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I
nledningstalet till konferensen hölls av Stats-
minister Stefan Löfven. I sitt tal nämnde han 
alla de som med en svensk flagga på sin vänstra 

arm, arbetar både nationellt och internationellt 
med att försvara Sverige, vår demokrati, vår frihet 
och vårt sätt att leva.

Något som även Moderaternas partiledare  
Ulf Kristersson, tog upp i sitt anförande.

”En orolig värld ställer höga krav på vårt eget 
lands förmåga och på vårt politiska ledarskap.  
Vi är många som känner och tar ansvar, men 
somliga gör personligen mer än vad andra gör.  
Jag vill rikta en varm hälsning till alla de modiga 
kvinnor och män som i olika jobb gör stora upp-
offringar i Sverige och utanför Sverige. Tack för  
allt som ni gör, tack för att ni försvarar Sverige och 
står upp för den västerländska demokratin och ideal 
och för vårt sätt att leva”.

– Jag kände mig naturligtvis både stolt och glad 
över att veteranernas och därmed de anhörigas 
insatser uppmärksammades av både Stefan Löfven 
och Ulf Kristersson, säger Malin Widö. 

Under den tre dagar långa konferensen fick 
Malin möjlighet att berätta om vår verksamhet när 
hon över en fika eller vid middagsbordet, träffade 
politiker och deltagare från myndigheter och andra 
frivilligorganisationer och inte minst media. 

Nyfikna på vår verksamhet
Veteranfrågorna och stödet till deras anhöriga är 
en fråga som engagerar och väcker intresse.

– Det var många som var nyfikna på vår verksam-
het och de som redan känner till oss berömde  
vårt arbete, konferensen gav också tillfälle att träffa 
re  presentanter från andra ideella organisationer, det 
gav mig tillfälle att lära mig mer om deras arbete 

Vår styrelseordförande Malin Widö drog till fjällen och fick möjlighet att samtala kring veteran-  

och anhörigfrågor under Folk och Försvars Rikskonferens på Högfjällshotellet i Sälen. Här samlas 

varje år politiker, myndigheter och organisationer och ett stort medieuppbåd för att diskutera 

säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Statsminister Stefan Löfven lyfte i sitt tal 
fram alla de som arbetar både nationellt och  internationellt med att försvara Sverige och vilka värdefulla insatser de gör för vår demokrati, vårfrihet och vårt sätt att leva.

ÖB Micael Bydén vill se 
en jämnare könsfördelning 
inom Försvarsmakten och 

belyste vikten av att ta 
tillvara varandras olikheter.

Moderaternas partiledare 

Ulf Kristersson, riktade

ett varmt tack till alla 

modiga kvinnor och 

män som i olika jobb 

gör stora uppoffringar  

i och utanför 

Sverige.

TEXT MALIN WIDÖ OCH MONICA LINDMAN FOTO MALIN WIDÖ, ULF PALM

8 INVIDZONEN — NR 1, 2018

Malin lyfte anhörigfrågorna på Folk och Försvar



FAKTA FOLK OCH FÖRSVAR

men också en möjlighet till att skapa nya nätverk som 
är viktiga för oss i vårt fortsatta arbete, säger Malin. 

Att bygga ett totalförsvar
Temat för konferensens andra dag var ”Att bygga 
ett totalförsvar” vilket kändes som 
ett högaktuellt och intressant ämne 
eftersom det denna dag i Sälen 
utfärdades varningar för hårt väder 
och snödrev. 

– Runt fikaborden skämtade vi 
om hur mycket mat som fanns på 
Högfjällshotellet och hur länge vi 
skulle kunna klara oss om närmare 
400 konferensdeltagare blev 
insnöade på ett hotell i fjällvärlden. 
Det kunde ju bli ett intressant 
socialt projekt, konstaterar Malin. 

Ja, man kan ju skämta, men 
faktum är att den enskilde indivi-
den har ett eget ansvar vid en kris. 
Försvarsberedningen som presen-
terade delar av sin rapport vid 
konferensen föreslår att varje 
medborgare ska kunna klara sin 
egen försörjning under en vecka 
utan stöd från det offentliga. 

Mer jämställd försvarsmakt
ÖB Micael Bydén belyste i sitt 
anförande jämställdhetsfrågorna 
inom Försvarsmakten och att antalet kvinnor på 
högre befattningar måste öka och de vinster man 
når med en jämnare könsfördelning. 

– Försvarsmakten behöver kvinnor och män som 
tycker om att samarbeta och att klara av uppgifter 
tillsammans. Men det viktigaste av allt är att man 
är en person som agerar med respekt för andra och 
för våra inbördes olikheter, sade bland annat 
Micael Bydén. 

– Vi som anhörigorganisation vill här lyfta det 

goda exemplet att Försvarsmakten har ett forma-
liserat avtal med oss. Vi kan gemensamt se till att 
främja rekryteringen av kvinnor till Försvars makten 
genom att bidra till ett ökat stöd för familjer och 
nära anhöriga. Det här är en fråga som vi gärna 

arbetar vidare med tillsammans med 
Försvarsmakten. Vi ser att det finns 
ett behov av stöd även vid nationell 
verksamhet. När Försvarsmaktens 
anställda deltar i övningar natio-
nellt ökar det också pressen på 
familjen hemma med allt som 
fortfarande måste fungera i var-
dagen, fram håller Malin. 

Alla anhöriga behöver stöd
Malin fick tillfälle att tala om 
an höriga till den personal som 
arbetar med internationella upp-
drag på andra myndigheter och 
humanitära organisationer.  
Anhörigfrågorna är lika viktiga  
hos den gruppen och att även de 
kan få ta del av vår verksamhet. 

– Det har inte så stor betydelse 
vilken färg på uniformen den 
utsände har, som anhörig har du 
ungefär samma frågeställningar 
och problem i vardagen som  
måste lösas när någon åker iväg.  
Vi som organisation kan bredda vår 

verksamhet och få fler myndigheter och organisa-
tioner att förstå vikten av att ge stöd till hela fam iljen 
i sam band med ett utlandsuppdrag. För alla ut sänd-
ande myndigheter eller orga nisationer handlar det 
om att ge verktyg till de anhöriga och ta ett ansvar 
för att hela familjen mår bra. Genom att på det här 
sättet erbjuda insatspersonal olika typer av stöd 
främjas även rekryteringen av ny personal till 
Försvarsmaktens och Polisens utlandsinsatser, 
understryker Malin Widö. 

Den årliga traditionen att ha en Folk och Försvarskonferens i fjällmiljö inleddes 1946. 

Allt sedan dess arrangerar Folk och Försvar denna rikskonferens där syftet är att 

sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen 

och om samhällets krisberedskap och totalförsvar. Folk och Försvar ska vara ett 

forum där forskare, myndigheter, politiker, näringsliv, media och ideella organisationer 

möts och utbyter kunskap och erfarenheter om allt från klimathot och cyberattacker 

till försvarsindustrin, internationella insatser och genusperspektiv på säkerhetspolitik. 

2018 genomfördes Rikskonferensen den 14–16 januari på Högfjällshotellet i Sälen.
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Invidzonens styrelseordförande 
Malin Widö, deltog på Folk och 

Försvars Rikskonferens på 
Högfjällshotellet i Sälen. Här fick 

hon möjlighet att berätta om 
Invidzonens arbete och vikten 
av att ge stöd till hela familjen 

i samband med ett
utlandsuppdrag.



Liselott Lindblom

Liselott har en röst som gör en glad. Hela hon utstrålar en positivism som smittar av sig.  

När hon berättar om sin syn på att vara anhörig till en militär är det på många sätt en helt  

annan historia än den jag tagit del av tidigare. Liselott tycker att det är självklart att hennes 

sambo efter utbildningen vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur måste få komma iväg och jobba.  

 – Att testa i verkliga livet det man lärt sig är viktigt annars är det som man bara fortsätter  

en utbildning som aldrig tar slut, säger Liselott Lindblom.

TEXT MONICA LINDMAN FOTO ANNELI BERGVALL

S
om receptionist på hotell Laponia i Arvidsjaur 
träffar Liselott människor från hela världen. 
Något som hon trivs med och som passar 

hennes utåtriktade personlighet. Turister kommer 
hit för att åka skidor eller skoter, fjällvandra och 
fiska. Hit kommer också representanter från Europas 
bilindustri och utför biltester i vintermiljö. Arvids-
jaur är även bas för Arméns Jägarbataljon, där 
hennes sambo Ruben är utbildad. 

– Efter utbildningen fick han möjlighet att testa i 
verk liga livet det han lärt sig. Han har deltagit i 
Mali 03, (januari–juni 2016) och Mali 06 (maj–
oktober 2017). Jag var så klart orolig under tiden 
han var borta, men jag känner mig trygg med  
att Försvaret har rätt utrustning och att det är  
ju detta han är utbildad för att jobba med,  
säger Liselott.

” – Han åker iväg för att jobba 
med det han är utbildad till”
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ANHÖRIG

Ensam i Luleå
När Ruben åkte iväg på sin första insats bodde 
Liselott i Luleå, men hon var helt beredd på att 
flytta och våren 2016 flyttade de 
in i en gemensam lägenhet i 
Arvidsjaur. 

– Under den första tiden som 
han var borta var jag fortfarande 
kvar i Luleå och kände mig 
förstås väldigt ensam, men då var 
det viktigt att göra saker som jag 
mår bra av och som gör mig glad, 
säger Liselott. 

Något som ger henne glädje är 
de två hundarna av rasen Russkiy 
toy och för att övervinna sin 
rädsla för hästar började hon i 
vuxen ålder köra travhästar 
under tiden i Luleå. I september 
2016 fick hon möjlighet att köpa sin favorithäst och 
tränade honom till ridhäst. Men under en weeken d-
resa i Rom tillsammans med Ruben bröt hästen 
benet ute i hagen, hemma i Sverige.

– Det var tufft och väldigt ledsamt, säger Liselott 
som ändå inte gav upp utan köpte en ny häst, den 
här gången från Skåne. Det slutade inte så bra den 
här gången heller. Det visade sig att hästen hade en 
skada som säljaren mörkat vid köpet, berättar Liselott.

Invidzonen helt fantastiska
Liselott kom i kontakt med Invidzonen efter att 
Ruben kollat olika tips inför sin utlandstjänst och 
han rekommenderade henne att gå in på Invid-
zonens hemsida. 

– Invidzonen är helt fantastiska och det stöd som 
de ger till anhöriga är jätteviktigt. Men det höll på 
att spåra ut ordentligt när jag i början gick in på 
Forumet och bara läste om allt negativt som skrivs 
där. Då tog jag bort appen och slutade att gå in just 
på den delen av hemsidan, säger Liselott. 

Nej, det negativa är inget för Liselott. Hon berät-
tar om en tjej som hon träffade och som också hade 
en kille som skulle åka till Mali.

– Hon pratade bara om alla hemska saker som 
kan hända och målade upp ett skräckscenario, så 
jag tog avstånd från henne. Det är svårt att hjälpa 
någon som är så låst i sina tankar, framhåller 
Liselott.

Medaljceremoni och anhörigmiddag
Liselott föredrar istället att lyfta fram det positiva i 

tillvaron. Något hon verkligen tycker är roligt och 
som engagerat henne är medaljceremonin (Mali 06) 
och anhörigmiddagen som hölls i Arvidsjaur i 

mitten av december 2017.
– Jag tog kontakt med Invid zonen 
och föreslog att vi skulle 
arrangera en anhörigmiddag i 
samband med medaljceremonin. 
Invidzonen tyckte att det var en 
bra idé och stod för middagen 
som vi an ordnade kvällen innan 
medaljceremonin. Det blev 
verk ligen lyckat, det kom 160 
gäster till middagen och cirka 
400 till medalj ceremonin, 
berättar Liselott entusiastiskt. 

Att vara ett stöd för andra 
människor och hjälpa de som  
har det svårt är något som 

Liselott drömmer om att få göra mer av i framtiden. 
– Jag är ju van från servicesektorn att serva 

människor och jag vill gärna stötta och hjälpa 
andra anhöriga som känner sig oroliga och 
 ensamma, säger Liselott.

Älskar Västkusten
Liselott är heller inte en person som är rädd för 
förändringar. I sommar flyttar hon och Ruben till 
Göteborg, där Ruben ska börja jobba på Göteborgs 
regemente.

– Jag älskar Västkusten och ser fram mot flytten, 
säger Liselott.

Men har du något jobb, undrar jag?
– Är du som jag i servicebranschen är det nog 

inga problem. Det finns gott om hotell i Göteborg, 
säger Liselott, som också drömmer om att bilda 
familj.

Den dagen vi bildar familj vill jag gärna vara nära 
min familj. Min mamma bor i Stockholm, men 
Ruben har en moster i Göteborg som står honom 
nära så det ordnar sig nog, avslutar Liselott.
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” Jag tog kontakt med Invidzonen 

och föreslog att vi skulle arrangera 

en anhörigmiddag i samband  

med medaljceremonin.”



Peter Tagesson är en av de fem svenska officerare som övervakar vapenstilleståndsavtalet 

mellan Nord- och Sydkorea. Han har med sig sin fru och yngsta dottern på missionen och de 

befinner sig minst sagt i händelsernas centrum.  

 För det finns flera anledningar till att världens blickar riktas mot Sydkorea. Här hölls   

vinter-OS och i det spända politiska läget mellan Nord- och Sydkorea öppnades det plötsligt  

upp för en dialog när Nordkorea beslutade sig för att delta i Olympiaden. 

N
NSC, Neutral Nations Supervisory Commis-
sion ansvarar för ”Armistice Agreement”. 
Ett uppdrag som de neutrala länderna 

Sverige och Schweiz haft sedan vapenstilleståndet 
mellan Nord- och United Nations Command 
undertecknades, efter Koreakriget 1953 i vilken 
Sydkorea utgör en del. Polen ingår också i över-
vakningsuppdraget, men de har inte någon när varo 
över tid utan deltar i möten tre till fyra gånger om 
året för att godkänna protokoll och legitimering av 
uppdraget.

Sverige och Schweiz har vardera fem officerare 
på plats i byn Panmunjom som ligger på gränsen 
mellan Nord- och Sydkorea. En av dem är Peter 
Tagesson.

 Hur är det då att befinna i ett av de mest 
militariserade områdena i hela världen och 
dessutom ha med sig familjen?

– Ja, säger Peter och skrattar till lite över min 
fråga. Du är inte den enda som ställt den frågan. 
Det var många både i vår släkt och bland våra 
vänner som ifrågasatte vårt beslut. Ska ni verkligen 
åka dit just nu? Men vi var helt överens om att 
göra detta tillsammans, säger Peter.

Hustrun Ulrika är lärare och hon tog tjänst-
ledigt i 18 månader för att följa med Peter och 
yngsta dottern Ebba 14 år fick ledigt från skolan 
och går nu i internationell skola i Seoul. 

– Vi hade länge diskuterat möjligheten att 
Ulrika och Ebba skulle följa med nästa gång jag 
åkte iväg på insats och den här gången passade 
det in med vår familjesituation. Våra två äldre 
döttrar är vuxna och klarar sig själva och efter-
som jag är intresserad av att arbeta internationellt 
sökte jag tjänsten som stabschef, säger Peter. 
Tidigare har han varit på insats i Makedonien  

TEXT MONICA LINDMAN FOTO PETER OCH ULRIKA TAGESSON, ISTOCKPHOTO, FREEPIK

Familjen som är  

i händelsernas 

centrum
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och Kosovo och på uppföljningsuppdrag på Balkan 
och i Afghanistan.

Kallaste vintern på 7 år
Sedan i början av januari är de på plats i ett 
mycket kallt, men soligt Seoul. Vissa dagar har 
det varit 22 minusgrader och klimatet påminner 
mest om hur det är i norra Sverige den här tiden 
på året. De bor i ett möblerat hus beläget på en 
amerikansk bas och som är lite av ett eget sam-
hälle mitt i 10–20 miljonersstaden Seoul. Totalt 
har Sydkorea 50 miljoner invånare och ligger på 
elfte plats i världsekonomin vilket gör att landet 
tillhör en av världens starkaste ekonomier.

– Det känns som vi får uppleva två kulturer 
samtidigt. Utanför den amerikanska basen finns 
det moderna Seoul och i Panmunjom där jag 
jobbar, cirka fyra dygn i veckan och var fjärde 
helg, har tiden stått helt stilla, säger Peter.

Demilitariserad zon
Delegationens camp är belägen på den plats som 
utgör det gemensamma säkerhetsområdet mellan 
Nord- och Sydkorea. Det är här som Peter och 

 kollegorna från Sverige och Schweiz har sin arbets-
plats. Den huvudsakliga uppgiften för NNSC är att 
vara en neutral part mellan de båda aktörerna 
och som allt sedan avtalet skrevs under ansvarat 
för övervakningen av vapenstilleståndsavtalet. 

– Det är en demilitariserad zon och det politiska 
läget har inte förändrats särskilt mycket sedan 
avtalet slöts. Området som vi verkar i omfattar 
cirka 245 km. Vår roll är att kontrollera att 
UNCMAC (United Nations Command Military 
Armistice Commission) utbildar värnpliktiga 
soldater i hur de ska följa vapenstilleståndet och 
vilka regler som gäller i zonen, förklarar Peter. 

I grunden handlar delegationens arbete om att 
kontrollera kontrollanten och ligga steget före och 
hjälpa till så att det spända läget inte eskalerar och 
fortsätta arbetet med att bidra till att upprätthålla 

”Det var många både i vår släkt 

och bland våra vänner som  

ifrågasatte vårt beslut.”

Peter, Ebba och Ulrika Tagesson befinner sig minst sagt i händelsernas

centrum. Här är de på plats i OS-byn i Pyeongchang.  

Huset på den amerikanska basen där familjen Tagesson 
bor i Seoul skiljer sig markant mot de höga husen som 
finns alldeles utanför basen.
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fred och säkerhet mellan länderna.
– Vi känner att vi gör något som är meningsfullt 

och vi får uppskattning och respekt från allmän-
heten i Sydkorea, som är tacksamma över att vi  
är här, säger Peter.

Många besök 
Det dagliga arbetet består av möten, skriva proto-
koll och rapporter eller delta i olika ceremonier 
som de får inbjudningar till. De får också ta emot 
många besök, då flera av världens ledare och 
utrikesministrar vill besöka området.

När Peter och hans fru Ulrika och jag talas vid 
så är det drygt en vecka kvar till OS-invigningen 
och det har ökat antalet förfrågningar, både från 
politiker och media.

– Vi har ett 100-tal journalister som vill komma 
hit och se de blå karaktäristiska husen och de andra 
historiska byggnaderna som finns här, säger Peter. 

Dialog 
Peter tycker att det är positivt att Nord- och 
Sydkorea börjat föra en dialog med varandra i 

samband med OS. I övrigt märker han av Olympiaden 
genom att den olympiska elden har tänts och att 
det finns mycket reklam på gator och torg. 

– Till och från har det varit lite skakigt i relatio-
nerna mellan de båda länderna, där dialogen kan 
pendla från bra till dålig. Nu har OS bidragit till 
att det kanske finns en öppning för en fortsatt 
dialog. Och Sydkorea är väldigt stolta över att få 
arrangera vinter-OS och passar på att visa upp 
sig. Det blir en hel del utställningar som visar 
landets moderna kultur, men också ett kulturellt 
utbyte med andra länder.

Ny vardag för Ulrika och Ebba
Peters fru Ulrika och dottern Ebba har så smått 
börjat acklimatisera sig i Seoul. Här ska de till bringa 
sin vardag under de kommande 18 månaderna. 

– Det är en superupplevelse som vi absolut inte 
vill vara utan, men det är verkligen som att komma 
till en helt annan värld, säger Ulrika och berättar 
om den omställning det var för Ebba att börja i en 
internationell skola. 

– Här ställer de helt andra krav än i Sverige.  
Vi ägnar cirka tre timmar varje kväll åt läxläsning 
och det var lite chockartat för oss båda två. Det 
var längesedan som vi har umgåtts med varandra 
så mycket som vi gör nu. Men vi lär oss jättemycket 
och Ebba har inte tröttnat på mig än, säger Ulrika 
och skrattar. 

Hon är glad över att skolan också har flera 
”After School activities”. Ebba är fotbollstjej och 
har börjat spela fotboll med andra tjejer på skolan. 

– Skolan är duktiga på att ta till vara de här 
tjejernas fotbollsintresse och för Ebba innebär det 
att hon får en gemenskap med andra som delar 
hennes intresse för fotboll och det är positivt, 
säger Ulrika.

Måste vara självständig
Ulrika har ägnat en del av den första tiden till att 
inreda huset och även om det är möblerat ville 

”Här ställer de helt andra krav än 

i Sverige. Vi ägnar cirka tre timmar 

varje kväll åt läxläsning”

”– Vi känner att vi gör något som är meningsfullt 

och vi får uppskattning och respekt från allmänheten i Sydkorea, 

som är tacksamma över att vi är här”

Ebba Tagesson 14 år går i internationell skola i Seoul. 
Här är hon vid Conference Row, där gränsen till Nordkorea 
går mitt bland husen. 
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hon och Peter sätta en egen personlig prägel på 
bostaden.

 – Vi har till exempel köpt gardiner och växter 
för att få lite mer hemkänsla, säger Ulrika. Det 
har också varit viktigt för mig att ta kontakt med 
andra som är i liknande situation som jag själv är. 
Här på basen i Seoul finns tre andra medföljande 
fruar och vi umgås och hjälper varandra en del, 
För det är ju inte precis någon smekmånad för 
Peter, vi som är bredvid måste vara självständiga 
från början, säger Ulrika. 

SWEA
Ulrika är dessutom medlem i SWEA, som i Seoul 
har cirka 21 medlemmar. I gruppen kan man till 
exempel få hjälp med praktiska frågor som 
underlättar vardagen.

– Vi träffas cirka en till två gånger i månaden, 

har olika aktiviteter och utbyter lite tips och råd 
om praktiska saker. I SWEA kan du hitta någon 
annan som är i samma situation som du själv och 
det är lättare att ta sig ur sin komfortzon när man 
kan göra saker tillsammans, säger Ulrika.

Besök av de andra döttrarna
Hon ser fram mot våren, då de två döttrarna som är 
kvar i Sverige, kommer på besök i olika omgångar.
– De är unga vuxna och har sina liv där hemma 
och de tyckte att Seoul lät som en väldigt orolig 
plats att åka till. Detsamma tyckte ju våra vänner 
och släktingar och i höstas började jag också 
pendla och sa till Peter, ska vi verkligen göra detta? 
Men efter en dryg månad här så är jag verkligen 
glad över vårt beslut att åka hit. Det är en fantas-
tisk upplevelse att får vara här just nu, avslutar 
Ulrika.

Den demilitariserade zonen (DMZ) är belägen i Panmunjom på gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Här har tiden i stort sett stått stilla 
sedan vapenstilleståndsavtalet undertecknades 1953. 

Vid vapenstilleståndet 1953 fanns det två olika stridande 

sidor vilka bestod av:

n  Nordkorea och Kina (Kina har lämnat och är idag inte 

längre en aktör kopplat till konflikten).

n  United Nations Command (UNC) vilken bildades efter 

ett beslut i FNs säkerhetsråd. UNC leddes och leds än 

idag av USA, därutöver var Sydkorea den stora 

aktören men även ytterligaste 16 stater vilka benämns 

Sending states. Denna koalition består än idag, men 

vid den Demilitariserade zonen (DMZ) finns det i stort 

sett endast Sydkoreanska soldater som är på plats 

med undantag av Joint Security Area (JSA) som 

närvarar med cirka 80 amerikaner.

Vid vapenstilleståndsavtalet valde respektive sida två 

“neutrala stater” vilka skulle representera dem i en 

övervakningskommission (NNSC). Neutrala i detta 

sammanhang bestämdes vara att staterna inte deltagit 

med väpnade förband i kriget (Sverige deltog med ett 

fältsjukhus). UNC valde Sverige och Schweiz och Nord 

valde Tjeckoslovakien och Polen. Uppdraget var förenklat 

att övervaka, inspektera och utreda efterföljandet av 

vapenstilleståndsavtalet.

FAKTA VAPENSTILLESTÅNDET

Fakta SWEA 
SWEA är en global ideell förening och ett nätverk  

för svenska kvinnor som är eller har varit bosatta 

utomlands. Föreningen grundades i Los Angeles 

1979 av Agneta Nilsson och Prinsessan Christina  

fru Magnuson är föreningens hedersordförande.

SWEA har cirka 7 000 medlemmar i ett 70-tal lokala 

avdelningar i 30-tal länder på fem kontinenter.  

SWEA ger stöd när man flyttar till ett annat land och 

välkomnar och stöttar vid hemkomsten till Sverige.
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Det tycker Anders och Ylva Stach som nu är tillbaka i Sverige igen efter att ha varit i Sydkorea 

i nästan två år. Som utsänd officerare har Anders bidragit till att förvalta fred och säkerhet på 

den koreanska halvön. Han är glad över att hustrun Ylva valde att följa med och att dottern Malin 

under ett halvår fick en chans att pröva på att bo med dem på en annan kontinent. Sonen Niklas 

hälsade på under större helger eftersom han på grund av studier var kvar i Sverige.

TEXT MONICA LINDMAN FOTO ASTRID REGEMO OCH FAMILJEN STACH

N
är vi träffas har de varit hemma i drygt en 
månad. De tycker båda att det är en omställning 
att komma hem igen. 

– Det är nästan lättare att åka iväg än att komma 
hem, säger de och skrattar. 

Efter 24 års äktenskap ger de fortfarande intrycket 
av att vara nyförälskade och ser på varandra med 
värme och respekt. De är helt överens om att deras 
upplevelse i Sydkorea har varit en investering för livet. 

Informationsmöte
Helt nyligen har de deltagit vid utbildningen av de 
som åker till Korea i sommar. De informerade om 
sina erfarenheter för både blivande delegater och 
deras medföljande.

– En viktig del i vårt arbete inom Försvarsmakten 
är att dela med oss av våra erfarenheter och vad 
som är viktigt att tänka på när man åker iväg på en 
utlandsinsats, säger Anders. 

Han understryker att det inte bara gäller 

anställda inom Försvarsmakten utan även alla 
andra som funderar på att jobba utomlands.

– Vi vill gärna ge rådet till par som funderar på att 
åka iväg, att lägga ner prestigen. Många tror att de 
missar så mycket i den egna karriären om du är 
medföljande när din partner ska arbeta utomlands 
några år. Men du får ut väldigt mycket av en utlands-
vistelse och är du ung kan du alltid komma igen.  
Vi tycker att man ska ta tillfället i akt och göra 
detta tillsammans, man ska dock vara helt överens 
och tala igenom allt väldigt noga innan man åker. 
Och har du barn som följer med lär de sig jätte-
mycket som de har nytta av långsiktigt, under-
stryker Anders. 

Lång karriär inom Försvarsmakten
Under sin långa karriär som officer har Anders 
haft olika befattningar och varit på flera utlands-
insatser bland annat i Makedonien, Israel, Tchad, 
Kosovo och nu senast Sydkorea.

   EN INVESTERING FÖR LIVET
   Att åka iväg tillsammans är en

16 INVIDZONEN — NR 1, 2018



– För mig personligen handlar det om att som 
utsänd få representera Försvarsmakten och Sverige 
i en insats som är av stor betydelse för hela världen, 
säger Anders.

I början av 2000-talet fanns tre familjemissioner 
inom Försvarsmakten, varav Israel var en av dem. 
Under insatsen i Israel 2001-2002 valde Anders att 
ta med sig familjen. Numera är det bara Syd korea 
som finns kvar som familjemission.

Ylva är glad över möjligheten att ha varit med 
på två missioner under olika perioder i livet.

– Under året i Israel var barnen små och krävde 
av naturliga skäl mycket mer av min tid. I Sydkorea 
har jag kunnat bestämma själv vad jag vill göra och 
Seoul är en helt otrolig storstad med naturen in på 
bara knuten. Här finns höga berg att vandra eller klättra 
i och jättefina cykelvägar utan trafik, säger Ylva.
På egen hand eller tillsammans med andra har hon 
utforskat staden och hon har knutit flera nya 
kontakter och tagit del av många olika kulturer 
både den koreanska men också genom kontakterna 
med andra medföljande fruar som kommer från 
USA och Schweiz.  

Hälsopedagog
Efter att ha arbetat med transporter och logistik i 
10 år och 15 år inom försäkringsbranschen ut bild ade 
Ylva sig till hälsopedagog. Idag driver hon eget 
företag inom friskvårdssektorn.

– Som egenföretagare kan du själv bestämma när 
du vill ta ledigt och med vuxna barn som klarar sig 
själva var Anders och jag överens om att det här var 
rätt tid att åka iväg tillsammans, säger Ylva.

I viss utsträckning har hon utövat sitt yrke i Seoul 
då hon arrangerat Hike-vandringar i bergen med några 
av medlemmarna i SWEA och de nya kontakter hon 
fått med andra svenska, amerikanska och schweiziska 
fruar som bor på den amerikanska basen.

Kontakt via facetime
Det som kändes mest oroligt för Ylva inför beslutet 
att åka och vara borta under en lång tid var tanken 
på föräldrarna som är 92 och 87 år gamla. Men Ylva 
fann på råd och köpte en Ipad till sin mamma. Innan 
hon åkte lärde hon sin mamma hur den fungerar.

– Mamma är äldst, men hon är den som är mest 
alert. Vi har ”facetimat” varje vecka och det har 
varit en trygghet både för mig och mina föräldrar 
att ha den här rutinen, säger Ylva.

Krigsliknande förhållanden
För Anders del har det varit ett intressant och lärorikt 
uppdrag att få företräda Sverige och Försvarsmakten 
i denna konflikt och att få jobba i en internationell 
kontext.

– Det är ett fascinerande land som jag inte 

visste så mycket om tidigare, mer än att omvärlds-
läget i den här regionen är otroligt komplext med 
krigsliknande förhållanden. Vi löser samma 
uppgift nu som för snart 65 år sedan och det har 
fungerat. Och precis som i alla oroshärdar gäller 
det att ”alltid vara förberedd på det värsta, men 
hoppas på det bästa”. Det som är nytt är Nordkoreas 
kärnvapenprogram. På militärstrategisk – politisk 
nivå sker hårdföra utspel. Något som indirekt 
påverkar soldaterna på båda sidor och alla andra. 
Ett litet, litet misstag kan få stora konsekvenser. 
Det sker till exempel vådaskott och när det händer 
tillbud som påverkar läget måste detta utredas 
och vår roll är att övervaka utredningen. Det händer 
dessutom att soldater tar sina liv och vi har även 
haft fall där vi övervakat utredningar i samband 
med avhopp från nordsidan, säger Anders.

Surrealistisk upplevelse
Efter hemkomsten har de haft tid att reflektera över 
det de varit med om. Ylva berättar om en närmast 
surrealistisk upplevelse då hon tillsammans med en 
annan fru skulle åka upp till campen i Panmunjom 
för att hälsa på sina män under en helg. Detta 
in träffade samtidigt som tonläget mellan USA och 
Nord- och Sydkorea trappades upp och media 
rapporterade om en rad politiska utspel.

– Och här satt vi en bil en kilometer från 
”gränsen” till Nordkorea på väg till våra män som 
befann sig ännu närmare gränsen, säger Ylva. 

Personliga planet
På det personliga planet har de fått mycket tid 
tillsammans och de passade på att resa en del vid 
de tillfällen då Anders var ledig, bland annat till 
Malaysia, Vietnam och Kambodja. Det enda negativa 
de kan komma på var saknaden efter barnen och 
att luften emellanåt var väldigt dålig.

– Luften är hemsk vissa dagar, speciellt under 
tidig vår och på sommaren är det väldigt varmt 
med hög luftfuktighet, säger Ylva.

Båda är dock helt överens om att det positiva 
uppväger. 

– Jag som varit med om att bygga 
upp veteran- och anhörigarbetet 
inom Försvarsmakten vet hur 
viktigt det är att se till hela 
familjens bästa både före, under 
och efter en insats. Jag är därför 
glad och tacksam över att ha  
fått dela den här tiden med  
min familj. Det är en investering 
för alla parter och jag hoppas 
därför att fler får och tar chansen 
att pröva på en familjemission, 
avslutar Anders Stach.
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Efter 30 år som kriminalpolis i Göteborg tyckte Bengt-Åke Nilsson att det var dags för ett 

utlandsuppdrag. Bengt-Åkes första mission blev Afghanistan. När han efter 12 månader kom 

hem igen sammanföll det med dotterns hemkomst från Mali. Nu har han själv åkt till Mali,  

som blir hans andra utlandsmission.

TEXT MONICA LINDMAN FOTO ISTOCKPHOTO

U
nder sina 30 år som kriminalpolis har 
Bengt-Åke i stort sett jobbat med alla typer 
av brott. Den huvudsakliga inriktningen 

har varit ekobrott, bedrägerier och immaterial-
rätt. Idag arbetar han som gränspolis i Göteborg.
– Jag har arbetat med det mesta utom med 
trafikbrott, säger Bengt-Åke.

Konflikten i Afghanistan
En anledning till att han valde att åka till Afgha-
nistan var att han är intresserad av andra kul-
turer, men också för att förstå mer av konflikten 
som råder i landet. Under året i Afghanistan har 
han varit stationerad i Kabul och Mazar-i-Sharif, 
där han fungerat som mentor och rådgivare till 
Afghanska åklagarmyndigheten.

– Missionen är ett uppdrag inom EU:s polisorgani-
sation och egentligen skiljer sig inte själva arbets-
uppgifterna från hur det är att jobba i Sverige.  
Det är mycket planering, inläsning av material 

och möten med åklagare och polis för att ta reda 
på exakt vad de behöver hjälp med och sedan är 
det vår uppgift att förse dem med rätt verktyg i 
det fortsatta arbetet, säger Bengt-Åke. Den stora 
skillnaden är säkerheten. Som polis måste du ju 
alltid ha säkerhetstänket i bakhuvudet, men här 
är det extra viktigt att vara på sin vakt.

Incident i Kabul
Han har själv inte varit utsatt för några beskjut-
ningar däremot hände en incident i Kabul där 
några gatupojkar kastade sten på deras fordon.
– Alla våra fordon är bepansrade så det gick bra 
och en gång utsattes vi för en attack mot campen, 
den gången gick det också bra, säger Bengt-Åke.

Ännu en konflikt
Snart är det dags för honom att åka iväg till ännu 
ett konfliktfyllt land. När jag undrar om det var 
dottern som inspirerade honom att just åka till 

När dottern kom hem från Mali – åkte han själv dit på

MISSION
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 POLISEN

Mali, så svarar Bengt-Åke bestämt nej på min fråga.  
– Jag har inte varit i Afrika tidigare så jag sökte 

och kom med bland de utvalda. Jag har stora 
förväntningar på missionen, som är ledd av andra 
nationaliteter än européer. Jag får möta en ny 
kultur och en möjlighet att göra mitt jobb på en 
ny kontinent. Jag är medveten om att det krävs 
både tålamod och flexibilitet, men jag vill verkligen 
göra skillnad. Som fransk koloni talas det franska 
i Mali så jag hoppas få nytta av min skolfranska, 
säger Bengt-Åke, som ännu inte vet var han 
kommer att vara stationerad.

– Det kan bli Timbaktu, Minusma eller huvud-
staden Bamako, fortsätter Bengt-Åke. Det han vet, 
är att han kommer att arbeta med organiserad och 
gränsöverskridande brottslighet.

Gör själva sina val 
Bengt-Åkes dotter Louise är anställd i flygvapnet 
inom Försvarsmakten och arbetar som support 
till piloterna när de ska genomföra sina uppdrag, 

Självklart var han lättad när hon kom hem 
välbehållen från Mali 06. Han har inte påverkat 
sina barns yrkesval, däremot tror Bengt-Åke att 
han påverkat barnen genom sin uppfostran.

– De gör själva sina val och som förälder gäller det 
att släppa taget om sina barn. När Louise var iväg 
hade vi kontakt varje vecka. Det som förenar oss 
är att vi vill göra skillnad i våra arbeten. Det är 
likadant när det gäller mitt beslut att åka till Mali. 
Vi i familjen är överens om beslutet. Vi har 
förtroende för varandra och värnar om vår 
integritet, avslutar Bengt-Åke Nilsson.

Fakta Mali 07
Mali 07 har nu tagit över efter Mali 06 i FN:s multidimensionella stabilise-

ringsinsats, Minusma. Försvarsmaktens bidrag till den multidimensionella 

FN-insatsen i Mali inleddes våren 2013. Under FN:s särskilde representant 

i Mali, Mahamat Saleh Annadif, lyder en civil-, en polisiär- och en militär 

organisation, som sammantaget utgör Minusma. FN-styrkans gemen-

samma uppdrag är att bidra till säkerhet och stabilitet i Mali. Det svenska 

FN-bidraget i Mali består av två kontingenter. Den ena består av ett under-

rättelseförband samt officerare som tjänstgör i olika staber. Det andra är 

ett transportflygförband som stöder FN med flygtransporter. Som stöd till 

dessa finns en nationell stödenhet för logistik (NSE). Den svenska personalen 

är förlagd i huvudstaden Bamako samt i Timbuktu.

KÄLLA: FÖRSVARSMAKTEN

Fakta Polisens utlandsstyrka
Polisens utlandsstyrka utgörs av 

svenska polisanställda i internationell 

tjänst. Poliserna deltar i insatser för att 

främja fred och säkerhet och förebygga 

konflikter över hela världen. När poliser 

skickas till olika missioner utlyses de 

tjänster som man får söka och man får 

också rangordna vilka missioner man 

helst vill åka till. En särskild sektion 

inom Polisen ansvarar för rekrytering 

och utbildning av de poliser som ingår  

i utlandsstyrkan. 

 Polisens utlandsstyrka bildades 2000, 

då polisen tog över ansvaret för svenska 

polisers medverkan i internationella in  - 

satser från Försvarsmakten. Men svenska 

poliser har deltagit i internationella 

freds- och säkerhetsfrämjande insatser 

sedan 1964, det år då den första FN-

insatsen med en civil poliskomponent 

inleddes. Idag deltar också en del av 

polisens civilanställda i insatserna, 

vilket kommer att utvecklas de 

kommande åren.

KÄLLA: POLISEN

– Missionen är ett uppdrag inom EU:s 

polisorgani sation och egentligen skiljer 

sig inte själva arbetsuppgifterna från 

hur det är att jobba i Sverige. 
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Vi söker dig som vill vara med när Sveriges 
Veterantattoo hyllar alla veteraner och anhöriga 
på Hovet i Stockholm den 19-20 oktober! 

I samband med att kören Mekani Drängar framför 
Invidzonens egna anhörigsång "Bortom bergen" 
vill vi att ett antal veteraner ställer sig på arenans 
scengolv och i slutet av sången ansluter deras 
an  höriga, som bär Invidzonens hemmahjältemedalj.

Så ta på dig uniformen och var med under våra 

föreställningar som börjar fredagen den 19 oktober 
kl 14.00 med ett genrep och föreställning kl 19.00. 
På lördag den 20 oktober har vi föreställning  
kl 14.00 och 19.00.

(OBS! Du som har lång väg att åka behöver inte 

vara med på fredagens genrep, det räcker att du 

kommer till föreställningen kl 19.00)

Vi ser fram mot att träffa dig och dina anhöriga!

Hör upp alla 
veteraner och 
anhöriga!

Vi behöver din hjälp till Sveriges Veterantattoo

Här köper du biljetter till Sveriges Veterantattoo 2018: www.axs.com

Sverker Göranson gäst i P1:s söndagsintervju
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Sverker Göranson, förbundsordförande för 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 

och tillika styrelseledamot i Invidzonen, var 

gäst i Söndagsintervjun i P1. Programmet 

leds av journalisten Martin Wicklin, som har 

en förmåga att få sina gäster att svara 

öppenhjärtigt på de frågor han ställer  

och som ger lyssnaren en chans att möta 

personen bakom offentlig hetens mask.  

Så blev det även när Sverker Göranson 

gästade pro grammet. Han talade bland 

annat om tiden som Överbefälhavare i en 

tid av nedrustning och en kamp om ökad 

budget till Försvaret. 

Programmet sändes 18 februari 
och finns att lyssna på:
www.sr.se
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Ukraina, Irak, Syrien. Som krigskorrespondent befinner sig Magda Gad på några av världens 

allra farligaste platser för att rapportera om händelserna som formar världen och framtiden. 

Men lika mycket för att berätta historierna om de människor som drabbas.

Magda Gad

TEXT DAVID HOLLERTZ FOTO NICLAS HAMMARSTRÖM

U
ppkopplingen är stundtals svajig när 
Invidzonen når den flerfaldigt prisbelönta 
journalisten och krigskorrespondenten 

Magda Gad för ett samtal som ska komma att 
kretsa kring döden och livet, risk och rädsla – men 
inte minst kring betydelsen av att göra något viktigt.

Var hon befinner sig, utöver tidszonen, förblir 
oklart. Anledningen visar sig hänga samman med 
planerna på ett kommande uppdrag, i ett land hon 

försökt få visum till i över ett år utan att lyckas.
– Det handlar om en av de få failed states som 

finns i världen och det är farligt, inte minst på 
grund av kidnappningsrisken. Men där finns en 
otroligt viktig historia att berätta där, och därför 
vill jag absolut göra det här jobbet, förklarar 
Magda med samma slags sakliga, behärskade lugn 
som när hon kort senare konstaterar att hon ute på 
uppdrag varit nära att dö "jättemånga gånger".

I berättandets tjänst
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Sett helvetet
Hur har den omedelbara närheten till sin egen 
och andras död, "att ha sett helvetet" som hon 
själv uttrycker det, påverkat henne?

– Det är svårt att definiera. Ingen som inte själv 
upplevt det kan förstå hur man förändras av att 
befinna sig på platser där människor bombas 
ihjäl, där det finns en ständigt överhängande fara 
och där ingenting fungerar. Den erfarenheten har 
jag gemensam med många som varit ute på utlands-
missioner, trots att skillnaderna mellan deras och 
min tillvaro ute på plats ser väldigt olika ut. 

– Men när det gäller just incidenterna jag varit 
med om så är det enkla svaret att jag faktiskt inte 
påverkas så mycket av det. Vissa gör allt för att 
undvika olika förändringar och faror, men jag tror 
att jag är en av dem som fungerar annorlunda. 
Som kan möta lidande och död och i första hand 
se det som en del av jobbet. Utan att bli traumati-
serad eller ligga sömnlös på nätterna, fortsätter hon.

 
Rest till konstiga platser
Vägen fram till det Magda Gad gör idag har varit 
lång – men i efterhand ter sig stegen konsekventa. 
Och mycket handlar om resande. Redan under 
uppväxtåren i Falun kom hon tack vare föräld-
rarna i kontakt med verkligheter bortom både 
Dalarna och charterorternas tillrättalagda 
 semesterfabriker.

– Mamma gillade helt enkelt att resa till konstiga 
platser och tillsammans med min pappa, som 
forskade och föreläste om cancer, hamnade jag på 
helt andra ställen i världen än de vanliga turist-
målen. Det gav mig tidigt en insyn i att inte alla 
människor har det bra, att det finns lidande. 

Som ensamresande i de sena tonåren ledde 
 nyfikenheten henne vidare till både ovanliga och 
oroliga platser, dit man avråddes från att resa.  
I synnerhet som ensam, ung kvinna. 

– Jag upptäckte att jag var bra på att befinna 
mig i den sortens miljöer, att jag blev accepterad 
och att folk helt enkelt gillade mig.

Krigsdrabbade områden
Det privata resandet gick med tiden över i journa-
listiskt arbete i kris- och krigsdrabbade områden. 
Ebolaepidemins Liberia, Ukraina, Irak och senast 

Mot bakgrund av de stora risker som Magda Gads jobb medför präglas vardagen ute på uppdrag av noggrann planering och löpande 
säker hetsbedömningar. "Tillsammans med min redaktör på Expressen går jag alltid igenom de senaste rapporterna om hur läget ser ut  
i det område vi vill ta oss till, vilka resvägar vi ska välja och så vidare. Säkerhetsutrustning har jag alltid och om möjligheten finns helst  
också en lokal livvakt som kan regionen" berättar Magda Gad, som också bland annat gått Försvarsmaktens säkerhetskurs i Karlsborg.

” Drivkraften är att berätta det som behöver berättas”

”Ingen som inte själv upplevt  

det kan förstå hur man förändras 

av att befinna sig på platser där 

människor bombas ihjäl...”
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inbördeskriget i Syrien hör till de platser som 
Magda rapporterat ifrån för Expressens räkning 
– under längre perioder, ofta som ensam journalist. 
Det stora lidande hon kommer i kontakt med 
utgör en påtaglig del av jobbet. Men det finns  
fler sidor än så.

– Trots nöden de befinner sig i är människorna 
ofta helt fantastiska. Många jag mötte när jag 
bodde i Syrien hade förlorat precis allt, både barn 
och hem. Och ändå hjälpte de mig och såg till att 
jag fick mat varje dag! Sådana upplevelser ger 
otroligt mycket i sig. Till det kommer känslan  
av att det jag gör är något viktigt, och all den  
medmänsklighet och vilja till förändring som 
finns hos de läsare som följer mig. Så på många 
sätt befinner jag mig i positiva sammanhang. 

Drivkraft att berätta
Apropå de där planerna på nästa uppdrag, med 
kidnappningsrisk och antaganden om fara på 
ännu högre nivåer än hittills. Uppstår någonsin 
tankarna på att låta det senaste uppdraget bli det 
sista, att nyttan inte längre väger upp mot riskerna?

– Nej, jag har aldrig kommit till en sådan punkt. 
Drivkraften är att berätta det som behöver berättas, 
som berör miljoner människor och som formar 
vår värld och vår framtid. Det är något jag är bra 
på, som jag älskar. Och som jag tänker fortsätta 
göra, säger Magda Gad. 

Magda konstaterar att jobbet blivit hennes liv. ”Eftersom det 
handlar om människor jag älskar kan det låta krasst. Men faktum 
är att jag ju valt att sätta jobbet först, även om mina närmaste är 
oroliga. Samtidigt vet både min mamma och mina vänner att det 
är så här jag är, och att det är något de helt enkelt måste leva 
med. Och det klarar de generellt bra.”
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Träning när 
kroppen
inte är på
topp

TEXT ANNA/SPORTZONEN FOTO ISTOCKPHOTO, FREEPIK

A
tt träna när man är skadad eller på grund 
av sjukdom kan många gånger kännas som 
en stor begränsning. Dock finns det hjälp 

att få! Du behöver bara anpassa och hitta andra 
vägar för att ta dig runt dina fysiska hinder. 

All form av rörelse är bra
Det som är viktigt att komma ihåg är att all form  
av rörelse är bra. De nationella riktlinjerna upp-
muntrar oss att hålla oss aktiva 150 minuter i 
veckan. Detta kan vara i form av promenader, 
trädgårdsarbete eller annat friluftsliv på olika sätt. 
Därför kan vi många gånger väva in aktiviteter i 
vår vardag.

Motverkar smärta och depression
Men när man har ont är det lätt att bli rädd för att 
röra sig och det kan i sin tur leda till att man blir 

mer inaktiv, vilket är fel, för rörelse i sig är bra 
medicin. Vår hjärna påverkas på flera sätt av 
fysisk aktivitet. När vi rör oss frisätts olika signal-
substanser som bland annat dopamin och serotonin. 
Dessa substanser hjälper kroppen att motverka 
smärta men också depression. Det innebär att vår 
rörelse också kan hjälpa oss att bli smärtfria och 
må bättre. Det kanske kan kännas motigt under 
tiden vi är ute men träningen och rörelsen gör att 
vi frisätter endorfiner som gör att vi får en känsla 
av välbefinnande. Endorfiner sägs ibland vara som 
kroppens egna morfin och därför kan träning och 
rörelse vara som medicin för kropp och själ, men 
är helt naturligt och utan biverkningar. 

Vattengympa skonsam för kroppen
Vad kan man då ägna sig åt för träning? Är du 
osäker och har ont, är första steget att ta reda på 

Att träning är viktigt är något som vi ständigt matas med i vår vardag. Framförallt inför ett nytt 

år. För många kan det vara ett nyårslöfte att komma igång med träningen medan det för andra 

handlar om att ändra sina vanor efter lite utsvävningar under jul- och nyårshelgerna. Oavsett 

vilket så kan den information som vi matas med många gånger upplevas som tuff och bli till ett 

måste. För vissa känns det som ett stort steg att ta, speciellt om det finns begränsningar som 

gör att vi inte så gärna tar oss ut och springer eller går till gymmet och kör ett träningspass.  

Här kommer därför förslag på alternativ träning för dig som behöver anpassa din träning.  
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vad som kan vara fel och också få hjälp och råd 
kring hur du ska träna. Jag rekommen de  rar att du 
söker hjälp hos läkare, sjukgymnast eller fysio terapeut 
som då kan hjälpa dig att ställa rätt diagnos. 

Har du ont i ryggen eller i en fot, knä eller höft 
kan ju till och med en promenad vara svårt. Då 
kan det handla om att hitta träning där du kan 
 avlasta dessa delar. En träningsform som är skon-
sam för kroppen är träning i vatten, som kan göras 
på flera olika sätt. Vattengymnastik är en tränings-
form som man kan göra både enskilt och i grupp. 
Denna träningsform ger resultat både på kondition, 
styrka och rörlighet. Anledningen till att träning i 
vatten är så skonsam beror på att vi bara väger 
cirka 15 procent av vår kroppsvikt, vilket gör att 
vi får en minskad belastning på både kroppens 
senor, leder, skelett och muskler. 

Aktiverar flera muskelgrupper
Det som ändå gör att vi kan träna och få effekt i 
vattnet är att vattenmotståndet fungerar som en 
bromsande kraft vilket gör att vi ändå får använda 
våra muskler och vi kan genom det också öka vår 
energiförbrukning. När vi tränar i vatten och gör 
olika rörelser tvingas vi också att aktivera flera 
muskelgrupper för att hålla oss på plats, vilket gör 
att vi tränar flera delar av kroppen samtidigt. 

Rörelserna i vattnet blir också långsammare på 
grund av den bromsande kraften vilket i kombina-
tion med den avlastande vikten gör att vi också 

minimerar risken för skador när vi tränar i vatten.  
Då vi har en bra avlastning i vatten är detta en 
träningsform som ofta uppskattas av gravida då 
rörelsen i vattnet kan göra att man upplever sig 
lättare. Har man också besvär med foglossning 
brukar denna träningsform också göra att man får  
en stunds avlastning och minskad värk samtidigt 
som man kan ta ut rörelserna lättare och utan 
smärta. 

Samma effekt med vanlig simning
Vanlig simning är också bra för cirkulationen och 
har samma effekt på kroppen som vattengympa. 
Den här formen av träning i kombination med 
varm temperatur i bassängen gör att stela  
och ömma leder också har en god effekt på 
 rörligheten. 

Oavsett om du har ont eller inte, mår vi alla  
bra av den här formen av avlastad träning så 
varför inte träna tillsammans med en vän och 
avsluta träningspasset med en avkopplande  
stund i bastun. 

Lycka till med

    träningen 2018!
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TEXT MONICA LINDMAN FOTO ERIKA EDLING, ORLANDO G BOSTRÖM

E
rika Edling är grundare till Åre Nanny, ett 
bemanningsföretag som hyr ut barnvakter 
både i hemmet och i backen.

Totalt deltar sju familjer på vinterlägret varav  
17 är barn i åldern 3–15 år.

– Vi ville därför hitta något som passar alla, 
säger Erika Edling. 

Till sin hjälp har hon fyra av sina anställda 
barnvakter, som ansvarar för de olika aktiviteterna. 

Bland dem finns en professionell puckelpiståkare 
och en annan av barnvakterna är proffs på slackline. 

– Vi kommer även att arrangera olika samarbets-
övningar där både barn och vuxna deltar. Vi kommer 
bland annat att bygga Igloos och en egen stjärt-
lappsbana, säger Erika.

– Det är viktigt att barnen som är med på 
vinterlägret har kul tillsammans och de aktiviteter 
som Åre Nanny arrangerar är anpassade efter 

På Familjezonens vinterläger i Jämtlandsfjällen har Invidzonen engagerat Åre Nanny för att ta 

hand om barnen. De får pröva flera roliga och annorlunda aktiviteter, som att bygga Igloos, gå på 

slackline och arrangera ett Vinter-Os i form av 5-kamp. Familjerna får även möjlighet att njuta av 

härlig skidåkning.

Roliga vinteraktiviteter med 

Åre Nanny på familjelägret 

i Jämtlandsfjällen

Erika Edling

Anna Nybling
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både små och stora barn, säger Anna Nybling, 
projektledare och ansvarig för Familjezonen. 
Tillsammans med Åsa och Gregor Schill från 
Family Lab, ansvarar hon för de föreläsningar  
och diskussioner som arrangeras för de vuxna. 

 
Praktiska råd och tips
Föräldraskap och anknytning är fokus i samtalen 
och diskussionerna.

– Vi kommer bland annat att beröra frågor om 
vad man ska tänka på när den ena parten åker 
iväg på en utlandsinsats. Hur förklarar man till 
exempel för barnen varför man åker iväg? Här får 
alla en möjlighet att dela med sig av praktiska råd 
och tips. Barn har till exempel en annan tids-
uppfattning än vi vuxna och det kan vara svårt, 
speciellt för små barn att veta hur lång tid  
60 dagar är, säger Anna Nybling.

När hon själv var hemmavarande med sina tre 
barn använde hon ett måttband, där de till sammans 
klippte en centimeter för varje dag som hennes 
man var borta.

Föräldra- och familjecoach
Anna Nybling utbildar sig till föräldra- och 
familjecoach, vilket innebär att hon framöver 
kan leda samtalsgrupper och studiecirklar 
kring föräldraskap. 

– Tanken är att jag i fortsättningen både ska  
leda våra familjeläger och hålla i samtal och 
diskussioner kring föräldraskap och grundläggande 
värderingar i föräldraskapet, säger Anna, som 
håller på att planera vårens läger.

Vårläger i Bohuslän
Vårens familjeläger kommer att hållas i Bohuslän 
och ha tema djur och natur.

– De datum det handlar om är 11–13 maj eller 
8–10 juni. Det förslag som får flest anmälningar 
avgör sedan vilket datum vi väljer, avslutar  
Anna Nybling.

Mer information och anmälan till vårens 
familjeläger hittar du på Invidzonen.se

Fotnot: I nästa nummer av Invidzonen kommer vi att följa 

upp vinterns familjeläger med ytterligare ett reportage där 

vi intervjuar några av de familjer som deltog på vinterlägret 

i Jämtlandsfjällen.

”Det är viktigt att barnen 

som är med på vinterlägret 

har kul tillsammans”

FAMIL JEZONEN

 27 INVIDZONEN — NR 1, 2018



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


