
– bli specialist  
i Hemvärnet

Din insats  
gör skillnad



Du behövs!

Vill du bidra till att skapa ett säkrare samhälle?
Är du över 18 år och svensk medborgare finns det möjlighet att gå med i Hemvärnet 
som specialist. Det finns en mängd specialistbefattningar att välja mellan:

 • Besättningsman, båtförare eller 
maskinman 

 • CBRN-personal (hantering av  
farliga ämnen) 

 • Flygförare eller flygmekaniker  
 • Fordonsförare 
 • Fältkock
 • Hundförare med patrullhund  

eller hundbefäl
 • Informationsbefäl
 • Packgruppchef

 • Personalbefäl eller personal-
vårdsbefäl

 • Motorcykelordonnans 
 • Pionjär  
 • Signalist
 • Sjukvårdare 
 • Stabsassistent
 • Trafiksoldat
 • Underrättelseassistent
 • Underrättelsesoldat

Vad gör Hemvärnet?
Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället 
vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvars-
maktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. 

Läs mer på www.hemvarnet.se

Vad innebär ett avtal med Hemvärnet?
När du är färdigutbildad (genomfört Grundläggande soldatutbildning för frivilliga 
(GU-F) och din befattningsutbildning till den befattning du valt) tecknar du ett avtal 
med Hemvärnet. Avtalet gäller i fyra år och du förbinder dig att öva 4-8 dygn per år, 
beroende på vilken befattning du har. 

Läs mer om befattningar med mera på www.hemvarnet.se 



Du behövs!

Hur blir jag specialist i Hemvärnet?
1. Välj en specialistbefattning du är intresserad av och kontakta ansvarig frivillig 

försvarsorganisation.

2. Organisationen informerar dig om vad befattningen innebär; vilka krav som finns, 
utbildningssteg etc. Tillsammans skriver ni en utbildningsplan för din planerade 
utbildning som leder till befattningen.

3. Utbildningsplanen skickas till Hemvärnet (aktuellt förband). Hemvärnet kontaktar 
dig för genomförande av en antagningsprövning. Antagnings prövningen innehåller 
bland annat en säkerhetsprövningsintervju (vilket kan innebära ett besök i din 
bostad) samt en registerkontroll.

4. Efter godkänd antagningsprövning tecknar du och Hemvärnet ett utbildnings avtal 
och du hämtar ut din personliga utrustning på anvisat förband.

5. Du söker till kurs(er) enligt utbildningsplanen och anvisningar från din frivilliga 
försvarsorganisa tion. I samband med ansökan bifogar du kopior på din utbildnings-
plan och ditt utbildningsavtal.

6. Du påbörjar din utbildning, där GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga) 
är första steget, om du inte tidigare har genomfört militär grund utbildning med 
godkänt resultat. 

7. Efter GU-F fortsätter du med din planerade befattningsutbildning samt en intro-
duktionskurs vid ditt förband i Hemvärnet.

8. Ett frivilligavtal tecknas mellan dig och Hemvärnet. Nu är du krigsplacerad som 
specialist/soldat i Hemvärnet.
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Var och när genomförs utbildningen?
Utbildningarna genomförs vid olika tidpunkter på många orter över hela landet.

På www.frivilligutbildning.se/specialist hittar du information om befattningarna samt 
länk till anordnande frivilliga försvarsorganisationer som presenterar tidpunkter när 
kurserna genomförs. 

Förmåner
Under utbildning och övning får du dagpenning som grundar sig på din aktuella  
SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) samt fria resor, kost och logi. Om du uppfyllt ditt 
avtal under året får du dessutom en premie via Försvarsmakten, vars storlek beror på 
vilken befattning du har. Du är försäkrad under utbildning, övning och annan tjänstgöring. 

Läs mer om förmåner med mera på www.hemvarnet.se 

Mer information och kontaktuppgifter
Det är flera frivilliga försvarsorganisationer som rekryterar och utbildar frivilliga för  
olika befattningar inom Hemvärnet. Läs mer om organisationerna, deras verksamheter 
samt befattningar och avgör vad som passar dig och dina intressen:

 • www.frivilligutbildning.se/specialist
 • www.frivilligutbildning.se/kontakt
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https://www.cleardesign.se

