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Kurskatalogen omfattar huvuddelen av årets kurser och 
ger en överblick över vårt kursutbud. Tider och platser 
för kurserna kan ibland ändras efter katalogens tryck 
men vår hemsida uppdateras löpande med den senaste 
informationen. Ha därför för vana att besöka hemsidan 
med jämna mellanrum för att se eventuella uppdateringar 
eller nyheter. Följ oss även på Facebook för att ta del av den 
senaste informationen.

Bredden och utbudet av vår kursverksamhet har ökat de 
senaste åren och vi genomför numera ett stort antal kurser 
för att kunna tillgodose de behov som hela totalförsvaret 
har. Vi erbjuder även flertalet ungdomskurser som har 
olika spännande och intressanta teman.

För att du ska antas till en kurs krävs det att det finns ett 
syfte att du genomför utbildningen och att din kompetens 
behövs, exempelvis inom ramen för samhällets försvar. 
Det kan till exempel vara att du ska utbildas mot en 
avtalsbefattning i Hemvärnet eller att du ska ingå som 
en frivillig förstärkningsresurs vid en myndighet. Var 
uppmärksam på att kurserna har antagningskrav, vilka 
framgår under rubriken ”Särskild information” under 
respektive kurs. Alla kursansökningar sker digitalt och  
hur detta går till kan du läsa mer om på vår hemsida.

Vi har ofta ett stort antal sökande till kurserna och jag 
ber dig därför att vara noggrann med att tidigt svara på 

VÄLKOMMEN TILL 
VÅRA KURSER
Försvarsutbildarnas verksamhet syftar till att stärka 
totalförsvaret och samtidigt ge dig ökad kompetens samt 
personlig utveckling inom olika intressanta och viktiga 
områden. Vår utbildning vänder sig främst till medlemmar i  
frivilliga försvarsorganisationer, men även andra målgrupper 
kan söka en del av våra kurser. Exempelvis är du som är 
anställd i Försvarsmakten välkommen att söka till kurser 
där du har ett tydligt utbildningsbehov. Vi har även prova 
på-kurser för dig som ännu inte har något engagemang i 
Försvarsmakten eller någon annan del av totalförsvaret.

om du avser delta på en kurs, om du har fått ett positivt 
antagningsbesked. Om du inte kan delta på en kurs som 
du sökt/är antagen till ska du lämna återbud, så att andra 
sökande kan erbjudas platsen.

Du vet väl att du som medlem även kan söka till andra 
frivilliga försvarsorganisationers kurser där du har ett 
kompetensbehov och känner att du kan utvecklas samt 
bidra till totalförsvarets återuppbyggnad och behov.

Välkommen till våra kurser och till vår verksamhet som i 
grunden syftar till att stärka samhällets försvar.

Ulf  Hammarlund 
Utbildningschef  
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KURSINFORMATION
AKTUELLT KURSUTBUD PÅ HEMSIDAN
Kurser, tider och platser kan ändras efter katalogens tryck.  
Vår hemsida uppdateras med den senaste informationen.

MEDLEMSKAP
Vid deltagande på kurs krävs medlemskap i en frivillig 
försvarsorganisation eller en anställning i Försvarsmakten,  
om inget annat anges i kursinformationen.

ANSÖKAN
Alla ansökningar görs digitalt via Mina sidor. Det gäller även 
för medlemmar i andra frivilliga försvarsorganisationer samt 
anställda i Försvarsmakten.
För medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer skickas 
ansökan automatiskt till egen organisation för godkännande.
Anställda i Försvarsmakten ska bifoga blankett med 
förbandschefs yttrande i samband med ansökan.
Ungdomar under 18 år ska bifoga blankett med målsmans 
godkännande i samband med ansökan.
Antagningsbesked ges som regel senast 6 veckor före 
kursstart för veckokurser och senast 2-4 veckor före för 
helgkurser.
Om du inte kan genomföra den kurs du blivit antagen till ska  
du lämna återbud. Då kan någon annan erbjudas platsen.

FÖRMÅNER
Det kostar inget att delta på en kurs och du som deltar får  
fri resa, uppehälle och vid vissa kurser låna utrustning.
Under kurstiden är du försäkrad om du är medlem i en 
frivillig försvarsorganisation och du får dagpenning eller 
dagersättning, beroende på kursens längd.
På prova på-kurser är du försäkrad men du får ingen 
ekonomisk ersättning. Vid ungdomskurser betalas heller  
ingen ekonomisk ersättning.
För mer information se vår hemsida.

RESA TILL KURS
Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och kursplatsen. 
Vi strävar efter att använda de billigaste och miljövänliga 
alternativen. För oss är även trafiksäkerheten viktig.
Tillsammans med antagningsbesked till kurs bifogas 
information om hur resa ska bokas samt vilka bestämmelser 
som gäller. Resor bokas med hänsyn till start- och sluttider för 
kurserna, vilket innebär att enskilda önskemål om restider inte 
kan tillgodoses.

KOST OCH LOGI
Vid våra kurser erbjuds följande alternativ för specialkost i 
samband med måltider; vegetarisk och/eller glutenfri och 
laktosfri kost.
Vid kurser som genomförs på militära anläggningar sker 
boende i logement och hygienutrymmen delas med övriga 
kursdeltagare.
Vid kurser som genomförs på kursgårdar sker boende i  
flerbäddsrum. Det kan förekomma boende i vandrarhems-
standard med dusch och toalett i korridoren.
Vid kurser som genomförs på hotell sker boende i dubbelrum.
Sängkläder och handduk tillhandahålls på kursplatsen om inte 
annat anges i antagningsbeskedet.

ANHÖRIGA
Dina anhöriga är välkomna att följa med när du deltar på en 
kurs. Undantag är främst när kursen genomförs på militärt 
område. Du betalar själv för resa, mat och logi för dina 
anhöriga. Du bokar själv anhörigas boende via kursplatsen.



MILITARY WEEKEND
Beskrivning
Military Weekend är för dig som funderar på om du ska 
engagera dig i Försvarsmaktens verksamhet och vill veta mer 
om hur det är att göra värnplikten eller att vara anställd på 
heltid eller deltid eller att vara en del av Hemvärnet.

Under kursen får du prova på och uppleva bland annat; 
värdegrund, Försvarsmaktens fysiska krav och tester, ge första 
hjälpen och använda sjukvårdsmateriel, exercis (hur man går, 
står och flyttar sig i grupp), uniformssystemet och personlig 
utrustning (hur du använder uniform och utrustning så att du 
klarar dig i alla väder). Du får även veta mer om de frivilliga 
försvarsorganisationerna och Försvarsmakten.

Särskild information
Du måste vara svensk medborgare.

Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Du behöver inte vara medlem i en frivillig försvarsorganisation.

Du söker till den kurs som ligger närmast din bostadsort.

Du får endast genomföra kursen en gång.

PROVA PÅ-KURSER

Målgrupp
För dig som är 18 år eller äldre och inte har tidigare erfarenhet 
av militär verksamhet.

Kurstillfällen
v. 11, 17-19 mars | Härnösand 
v. 12, 24-26 mars | Göteborg 
v. 16, 21-23 april | Eksjö 
v. 16, 21-23 april | Halmstad 
v. 17, 28-30 april | Borås 
v. 18, 5-7 maj | Villingsberg, Karlskoga 
v. 24, 16-18 juni | Amf 1 Berga, Stockholm 
v. 34, 25-27 augusti | Östersund 
v. 36, 8-10 september | Falun 
v. 37, 15-17 september | Livgardet, Kungsängen 
v. 37, 15-17 september | Skövde 
v. 38, 22-24 september | Gotland 
v. 39, 29 september-1 oktober | Karlsborg 
v. 39, 29 september-1 oktober | Kiruna 
v. 40, 6-8 oktober | Revingehed, Lund 
v. 40, 6-8 oktober | Såtenäs, Lidköping 
v. 40, 6-8 oktober | Umeå 
v. 45, 10-12 november | Kvarn, Borensberg 
v. 45, 10-12 november | Söderhamn 
v. 46, 17-19 november | Karlskrona
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FÖR MEDLEMMAR I FRIVILLIGA  
FÖRSVARSORGANISATIONER ELLER FÖRSVARSMAKTEN

CBRN – CIVIL INTRODUKTIONSKURS
Beskrivning
Kursen ger grundläggande förståelse för följderna av en CBRN-
händelse. Det kan vara en händelse med giftiga kemikalier 
eller vid stridsmedel. CBRN står för kemiska, biologiska, 
radiologiska och nukleära ämnen.

Särskild information
Du ska ha ett frivilligavtal med en kommun, region, länsstyrelse 
alternativt central myndighet eller ingå i Svenska Lottakårens 
stabspool.

Målgrupp
För dig som har ett civilt frivilligavtal, exempelvis 
kriskommunikatör, stabsassistent, ledare inom motor- och 
transportenhet (MTE), Frivillig Resursgrupp (FRG), Räddning- 
och röjningsstyrka (RR-styrka), avtal för stöd vid kärnteknisk 
olycka eller har civilt skyddsvaktsuppdrag.

Kurstillfällen
v. 11, 18-19 mars | Väddö, Stockholm 
v. 36, 9-10 september | Höllviksnäs, Malmö
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CBRN – GRUNDKURS
Beskrivning
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i skydd mot kemiska, 
biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel.
Efter kursen ska du kunna använda personlig skyddsutrustning 
och förbandets CBRN-utrustning.

Särskild information
Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GU-F.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.

Målgrupp
För dig som ska bli CBRN-soldat.

Kurstillfällen
v. 27, 2-8 juli | Höllviksnäs, Malmö

CBRN – GRUPPCHEF GRUNDKURS
Beskrivning
Kursen ger dig kompetens att verka som CBRN-gruppchef.
Gruppchefen är ansvarig för sin grupp och medverkar vid 
planeringen av repetitions- och kompletteringsutbildning. Du 
får även kompetens att planera och leda CBRN-insatser både 
under beredskapsuppdrag samt övningar.
Efter godkänd kurs placeras du som gruppchef alternativt 
ställföreträdande gruppchef vid CBRN-pluton.

Särskild information
Du ska ha genomfört CBRN – rekognosering/sanering samt 
Gruppchefskurs del 1 på HvSS.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.
Vid ansökan ska du bifoga blankett med yttrande från 
förbandschef eller motsvarande.

Målgrupp
För dig som ska bli CBRN-gruppchef. Kursen är även lämplig 
för CBRN-plutonchefer.

Kurstillfällen
v. 28, 9-15 juli | Gotland
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CBRN – OPERATÖR
Beskrivning
Under kursen erhåller du fördjupade kunskaper för lösande av 
uppgifter inom ramen för CBRN-pluton.
Efter kursen ska du bland annat ha färdighet att, med 
stöd; planera och genomföra bevakningsuppgifter samt 
rekognoseringsuppgifter, genomföra detektering med de 
detekteringsmedel som finns vid förbandet samt planera 
taktisk sanering med kompani och efter förstärkning 
genomföra fullständig sanering.
Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar i kyla 
och dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.

Särskild information
Du ska ha genomfört CBRN – rekognosering/sanering. 
Du ska även ha genomfört en krigsförbandsövning (KFÖ) samt 
deltagit vid gemensam CBRN särskild övning förband (SÖF).

Målgrupp
För CBRN-personal inom CBRN-pluton och kompani.

Kurstillfällen
v. 4, 22-27 januari  | Boden

CBRN – REKOGNOSERING/SANERING
Beskrivning
Kursen ger dig kunskaper för att kunna lösa uppgifter inom 
ramen för CBRN-pluton. Under utbildningen tränas både 
enskild färdighet samt gruppens metodik och organisation i 
lösande av plutonens huvuduppgifter.

Särskild information
Du ska ha genomfört CBRN – grundkurs.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.

Målgrupp
För dig som ska bli CBRN-soldat. Kursen är även lämplig för 
CBRN-personal inom kompani och bataljon.

Kurstillfällen
v. 34, 20-25 augusti | Amf 1 Berga, Stockholm

FÄLTARBETEN – GRUNDER
Beskrivning
Du får kunskap och förståelse för fältarbetenas egenskaper, 
effekter och möjligheter. Fokus under kursen är spärrning, 
blockering, sprängning och minering.

Särskild information
Du ska ha genomfört värnplikt eller grundläggande militär 
utbildning (GMU/GU).

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.
Vid ansökan ska du bifoga blankett med yttrande från 
förbandschef eller motsvarande.

Målgrupp
För dig som ska placeras i en fältarbetsbefattning.

Kurstillfällen
v. 36, 3-10 september | Falun

FÄLTARTIST – GRUNDKURS
Beskrivning
Syftet är att utbilda nya fältartister som ska vara rustade för 
nationella insatser.
Du får en förståelse för de speciella förutsättningar som råder 
när man uppträder som fältartist, vilket bland annat innebär att 
genomföra föreställningar med kort förberedelsetid.
Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och 
praktiska övningar. Under dagtid sker allmän militär utbildning 
såsom sjukvård, värdegrund, vapen- och materielutbildning. 
Under kvällstid genomförs repetitioner och uppgiftsinriktad 
underhållning.

Särskild information
Du ska vara professionell utövare i underhållningsbranschen.
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Du ska kunna medverka i fältartistgrupper med relativt kort 
framförhållning.

Målgrupp
För dig som ska bli fältartist.

Kurstillfällen
v. 35, 27 augusti-2 september | Väddö, Stockholm
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FÄLTARTIST – FÖRDJUPNINGSKURS
Beskrivning
Syftet är att vidareutbilda fältartister för insatser både 
nationellt och internationellt.
Du får en fördjupad förståelse för de speciella förutsättningar 
som råder när man uppträder som fältartist, vilket bland 
annat innebär att genomföra föreställningar med kort 
förberedelsetid.
Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och 
praktiska övningar. Under dagtid sker allmän militär utbildning 
såsom personalvård, egenskydd och informationstjänst, 
Under kvällstid genomförs repetitioner och uppgiftsinriktad 
underhållning.

Särskild information
Du ska ha genomfört Fältartist – grundkurs.
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Du ska kunna medverka i fältartistgrupper med relativt kort 
framförhållning.

Målgrupp
För dig som är fältartist.

Kurstillfällen
v. 35, 27 augusti-2 september | Väddö, Stockholm

FÄLTARTIST – REPETITIONSKURS
Beskrivning
Syftet är att repetera tidigare kunskaper och färdigheter samt 
möjlighet att återaktivera fältartister som varit vilande från 
verksamheten.
Du får repetera de speciella förutsättningar som råder när 
man uppträder som fältartist, vilket bland annat innebär att 
genomföra föreställningar med kort förberedelsetid.
Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och 
praktiska övningar. Under dagtid sker allmän militär utbildning 
såsom sjukvård, värdegrund, egenskydd, materielutbildning 
och informationstjänst. Under kvällstid genomförs repetitioner 
och uppgiftsinriktad underhållning.

Särskild information
Du ska ha genomfört Fältartist – fördjupningskurs.
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Du ska kunna medverka i fältartistgrupper med relativt kort 
framförhållning.

Målgrupp
För dig som är fältartist.

Kurstillfällen
v. 35, 27 augusti-2 september | Väddö, Stockholm

FÄLTARTIST – REGISSÖRSKURS
Beskrivning
Syftet är att fortbilda och vidmakthålla kunskaper hos 
fältregissörer som ska leda fältartistgrupper i olika situationer 
inom ramen för Försvarsmaktens insatser, både nationellt och 
internationellt.
Kursen ger dig så aktuell information som möjligt, bland annat 
om kommande insatser, kontaktpersoner vid Försvarsmaktens 
taktiska staber, logistikförutsättningar vid insats m.m.

Särskild information
Du ska ha genomfört Fältartist – fördjupningskurs.
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Du ska kunna leda fältartistgrupper med relativt kort 
framförhållning.

Målgrupp
För dig som är eller ska bli fältregissör.

Kurstillfällen
v. 35, 27 augusti-2 september | Väddö, Stockholm
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FÖRSVARSMEDICIN – GRUNDKURS 1
Beskrivning
Kursen ger dig personlig färdighet och grundläggande 
kompetens inom försvarsmedicin inför en kommande 
befattning som sjukvårdare i Hemvärnet.
Utbildningen innehåller krigets skador, hur man stoppar 
blödningar och tar hand om andningsproblem, lägger förband, 
ge smärtlindring och att möta en människa i kris. Utöver detta 
sker även utbildning i fälthygien, folkrätt och grundläggande 
totalförsvarsutbildning.
Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar och 
dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.

Särskild information
Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GU-F.
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.
Grundkursen är uppdelad på två utbildningstillfällen, grundkurs 
1 och 2. Båda ska genomföras inom en 18 månaders period.

Målgrupp
För dig som ska bli sjukvårdare.

Kurstillfällen
v. 7-8, 17-25 februari | Boden 
v. 8-9, 26 februari-6 mars | Höllviksnäs, Malmö 
v. 12-13, 26 mars-3 april | Väddö, Stockholm 
v. 21-22, 25 maj-2 juni | Fårö, Gotland 
v. 31-32, 3-11 augusti | Fårö, Gotland

FÖRSVARSMEDICIN – GRUNDKURS 2
Beskrivning
Kursen ger dig färdighet att tjänstgöra som sjukvårdare i en 
sjukvårdsgrupp inför en kommande befattning i Hemvärnet.
Utbildningen innehåller moment som kräver samverkan och 
samarbete inom sjukvårdsgruppen men också hur du som 
sjukvårdare prioriterar och tar hand om olika skador under 
svåra påfrestningar.
Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar och 
dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.

Särskild information
Du ska ha genomfört Försvarsmedicin – grundkurs 1.
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.
Grundkursen är uppdelad på två utbildningstillfällen, grundkurs 
1 och 2. Båda ska genomföras inom en 18 månaders period.

Målgrupp
För dig som ska bli sjukvårdare.

Kurstillfällen
v. 21-22, 24 maj-1 juni | Boden 
v. 26-27, 28 juni-6 juli | Tylebäck, Halmstad 
v. 27-28, 2-10 juli | Väddö, Stockholm 
v. 34-35, 27 augusti-4 september | Tylebäck, Halmstad 
v. 41-42, 15-23 oktober | Höllviksnäs, Malmö

FÖRSVARSMEDICIN –  
GRUPPCHEF GRUNDKURS
Beskrivning
Sjukvårdsgruppchefens uppgift är att planera och leda insatser 
både under beredskapsuppdrag samt vid övningar. Du ska 
även samverka och skapa bra förutsättningar för att hjälpa 
legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade och sjuka.
Utbildningen innehåller moment som kräver samverkan och 
samarbete inom sjukvårdsgruppen men också hur du som 
gruppchef prioriterar och tar hand om sjukvårdarna i din grupp 
under svåra påfrestningar.
Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar och 
dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.

Särskild information
Du ska ha genomfört Försvarsmedicin – grundkurs 1 och 2.
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.
Vid ansökan ska du bifoga blankett med yttrande från 
förbandschef eller motsvarande.

Målgrupp
För sjukvårdsgruppchefer eller ställföreträdande gruppchefer.

Kurstillfällen
v. 21-22, 24 maj-1 juni | Boden 
v. 26-27, 28 juni-6 juli, Tylebäck, Halmstad 
v. 27-28, 2-10 juli | Väddö, Stockholm 
v. 34-35, 27 augusti-4 september | Tylebäck, Halmstad 
v. 41-42, 15-23 oktober | Höllviksnäs, Malmö
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GU-F (GRUNDLÄGGANDE  
SOLDATUTBILDNING FÖR  
FRIVILLIG PERSONAL)
Beskrivning
GU-F är en grundläggande soldatutbildning för dig som 
ska krigsplaceras som specialist (exempelvis sjukvårdare, 
fordonsförare eller fältkock) i Hemvärnet och inte har tidigare 
militär utbildning.
Kursen har högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande 
tjänst. Kursen innehåller försvarsmedicin, skjututbildning, 
CBRN, förläggningstjänst, stridsutbildning, fälttjänst samt 
utbildning inom folkrätt och Försvarsmaktens värdegrund.
I kursen ingår teorilektioner, praktiska övningar, kunskaps-
kontroller samt en slutövning där inhämtade kunskaper och 
färdigheter sätts på prov.
I kursen ingår även förstudier via Försvarsmaktens lärplattform 
Itslearning.

Särskild information
Du ska ha upprättat en utbildningsplan med din frivilliga 
försvarsorganisation och tecknat ett utbildningsavtal 
med Försvarsmakten och därmed även genomgått en 
säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. Bägge dokument 
är obligatoriska att bifoga vid ansökan.
Du söker till den kurs som ligger närmast din bostadsort.
Utbildningen kräver god fysik.

Målgrupp
För dig som är rekryterad mot en specialistbefattning i 
Hemvärnet alternativt är rekryterad till att bli instruktör i en 
frivillig försvarsorganisation.

Kurstillfällen
v. 8-9, 18 februari-3 mars | Göteborg 
v. 11-12, 11-24 mars | Såtenäs, Lidköping 
v. 11-12, 11-26 mars | Härnösand 
v. 12-13, 18-31 mars | Väddö, Stockholm 
v. 13-14, 25 mars-7 april | Skövde 
v. 17-18, 22 april-5 maj | Villingsberg, Karlskoga 
v. 20-22, 20 maj-3 juni | Fårö, Gotland 
v. 22-23, 27 maj-10 juni | Boden 
v. 27-28, 1-14 juli | Villingsberg, Karlskoga 
v. 27-28, 1-14 juli | Väddö, Stockholm 
v. 28-29, 8-21 juli | Revingehed, Lund 
v. 30-31, 22 juli-4 augusti | Karlskrona 
v. 31-32, 29 juli-11 augusti | Kvarn, Borensberg 
v. 31-32, 29 juli-11 augusti | Kvarn, Borensberg 
v. 34-35, 19 augusti-1 september | Falun 
v. 36-37, 2-15 september | Eksjö 
v. 37-38, 9-22 september | Såtenäs, Lidköping 
v. 38-39, 16-29 september | Ånn, Åre 
v. 40-41, 30 september-13 oktober | Eksjö 
v. 45-46, 4-17 november | Halmstad 
v. 46-47, 11-24 november | Umeå



HV INFOBEFÄL 1
Beskrivning
Du får grundläggande kunskaper för att kunna inneha 
befattning som informationsbefäl på bataljonsnivå inom 
Hemvärnet.

I kursen ingår teorilektioner, praktiska övningar, 
kunskapskontroller samt en slutövning där inhämtade 
kunskaper och färdigheter sätts på prov.

Särskild information
Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GU-F.

Intresse för utbildning och/eller erfarenhet av 
kommunikationsarbete är en förutsättning.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.

Befattningsutbildningen för Hv Infobefäl är uppdelad på två 
utbildningstillfällen – Hv Infobefäl 1 och Hv Infobefäl 2. Båda 
är obligatoriska och bör genomföras samma år. Du bör därmed 
söka till bägge kurser samtidigt.

Målgrupp
För dig som ska bli informationsbefäl eller övriga stabs-
medlemmar som biträder informationsbefälet inom funktionen.

Kurstillfällen
v. 31, 30 juli-5 augusti | Höllviksnäs, Malmö 

HV INFOBEFÄL 2
Beskrivning
Du får fördjupade kunskaper för att kunna inneha befattning 
som informationsbefäl på bataljonsnivå inom Hemvärnet.
I kursen ingår teorilektioner, praktiska övningar samt 
kunskapskontroller. 

Särskild information
Du ska ha genomfört Hv Infobefäl 1.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.
Befattningsutbildningen för Hv Infobefäl är uppdelad på två 
utbildningstillfällen – Hv Infobefäl 1 och Hv Infobefäl 2. Båda 
är obligatoriska och bör genomföras samma år. Du bör därmed 
söka till bägge kurser samtidigt.

Målgrupp
För dig som ska bli informationsbefäl eller övriga stabs-
medlemmar som biträder informationsbefälet inom funktionen.

Kurstillfällen
v. 41, 13-15 oktober | Väddö, Stockholm

12
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INFORMATÖR – BASKURS  
FOLKFÖRANKRING TOTALFÖRSVAR
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för 
att bli en certifierad informatör på baskursen avseende 
totalförsvarets folkförankringsprojekt.

Särskild information
Du ska ha genomfört Totalförsvarsinformation – grundkurs 
och fördjupningskurs samt vara utsedd som blivande 
informatör av egen frivillig försvarsorganisation.

Målgrupp
För dig som är medlem i en frivillig försvarsorganisation och är 
utsedd att bli informatör inom folkförankringsprojektet.

Kurstillfällen
v. 13, 31 mars-2 april | Stockholm 
v. 40, 20-22 oktober | Stockholm

INFORMATÖR – FÖR DIN SÄKERHET!
Beskrivning
Du utbildas till informatör hos Försvarsutbildarna inom 
området hemberedskap för att kunna hålla föreläsningen För 
din säkerhet!. Kursen ger kunskap och förståelse för svensk 
krisberedskap, krisinformation och hemberedskap samt hur 
föreläsningen För din säkerhet! genomförs.
Du lär dig också vad din roll och ditt ansvar som informatör är.

Särskild information
Du ska ha en vana av att tala inför åhörare och ha god 
datorvana.

Övrig information
Du ska ha möjlighet att hålla minst fyra föreläsningar per år.
Inför antagning till kursen kommer ditt medlemsförbund att 
bedöma din lämplighet att bli informatör genom att genomföra 
en intervju med dig.

Målgrupp
För dig som ska bli informatör inom För din säkerhet!

Kurstillfällen
v. 18, 5-7 maj | Väddö, Stockholm 
v. 40, 6-8 oktober | Tylebäck, Halmstad
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INFORMATÖR – FÖR DIN SÄKERHET! 
REPETITION OCH FORTBILDNING
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska bibehålla din kompetens som 
informatör inom För din säkerhet! och vad som är nytt inom 
området.

Särskild information
Du ska ha genomfört Informatör – För din säkerhet! och vara 
aktiv som informatör.

Målgrupp
För dig som är informatör eller utsedd som kontaktperson av 
eget förbund inom För din säkerhet!.

Kurstillfällen
v. 34, 26-27 augusti | Tylebäck, Halmstad
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INTRODUKTION FÖRSVARSMAKTENS 
KOMMUNIKATION
Beskrivning
Du får grundläggande kunskaper för att kunna ingå i Försvars-
maktens kommunikationstjänsts förstärkningsorganisation.
Du ska, vid behov, kunna tjänstgöra inom Försvarsmaktens 
kommunikationstjänst, på kommunikationsbefattningar 
vid Försvarsmaktens övningar, i krissituationer samt 
Försvarsmaktsevenemang av olika slag som kan kräva utökad 
kommunikationsfunktion.
I kursen ingår teorilektioner, praktiskt arbete, löpande 
kunskaps kontroller samt en slutövning där inhämtade 
kunskaper sätts på prov.

Särskild information
Du måste vara svensk medborgare.
Du förutsätts ha god stilistisk förmåga samt goda kunskaper 
i engelska, både i tal och skrift. Du förväntas även ha god 
datorvana och god analytisk förmåga.
Militär grundutbildning, lägst GU-F, är en merit. Reserv officers-
utbildning är särskilt meriterande.
Du bör vara medlem i en frivillig försvarsorganisation eller vara 
beredd att söka medlemskap i sådan organisation. 

Målgrupp
För dig som har utbildning/bakgrund som journalist, 
kommunikatör, reklamare, fotograf motsv och är beredd att 
ingå som frivillig i Försvarsmaktens kommunikationstjänsts 
förstärkningsorganisation.

Kurstillfällen
v. 31, 31 juli-4 augusti | Höllviksnäs, Malmö

KOMMUNIKATÖR – GRUNDKURS
Beskrivning
Kursen beskriver hur myndigheter arbetar med kriskommunika-
tion, omvärldsbevakning, frågor och svar samt mediebild. 
Du får information om vad det innebär att vara frivillig 
förstärkningsresurs och bli krigsplacerad samt vilken roll 
och ansvar som Försvarsutbildarna, Criscom, du själv samt 
myndigheten har.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.

Målgrupp
För dig som ska bli förstärkningsresurs som kommunikatör.

Kurstillfällen
v. 36, 8-10 september | Väddö, Stockholm
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KOMMUNIKATÖR –  
FÖRDJUPNINGSKURS
Beskrivning
Kursen ger en uppdatering om kommunikatörernas uppdrag 
som förstärkningsresurs och vad som är nytt inom området 
kriskommunikation.

Särskild information
Du ska ha genomfört samtliga utbildningar på din utbildnings-
plan som kommunikatör och ha tecknat frivilligavtal med din  
myndighet eller region.

Målgrupp
För dig som är förstärkningsresurs som kommunikatör.

Kurstillfällen
v. 43, 27-29 oktober | Väddö, Stockholm

KRISBEREDSKAP – GRUNDER
Beskrivning
Kursen ger grundläggande kunskap om svensk krisberedskap 
på lokal och regional nivå samt det ansvar och den roll som 
kommuner och länsstyrelse har inom krisberedskapen.
Vidare belyses hur de frivilliga försvarsorganisationerna bidrar 
inom den civila delen av totalförsvaret.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.

Målgrupp
För dig som har civilt avtal med kommun, region, länsstyrelse 
eller myndighet alternativt ingår i Svenska lottakårens stabspool. 
Exempel på avtal är stabspersonal från Svenska Blå Stjärnan, 
kommunikatör, motor- och transportledare (MTE-ledare) 
eller logistiker men även stabspersonal inom Frivilliga 
Resursgrupper (FRG). Civila skyddsvakter som har avtal och 
frivilliga med avtal vid kärnteknisk olycka är också målgrupp.
Även du med nyckelbefattning inom din frivilliga försvars-
organisation, så som insats- eller utbildningsansvarig kan söka 
kursen.

Kurstillfällen
v. 5, 4-5 februari | Höllviksnäs, Malmö 
v. 22, 3-4 juni | Väddö, Stockholm 
v. 42, 21-22 oktober | Tylebäck, Halmstad
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KRISBEREDSKAP – FÖRDJUPNING  
FÖR STABSBEFATTNING
Beskrivning
Kursen ger djupare förståelse för innebörd i begreppet 
motståndskraft i fred, höjd beredskap och krig. Du får 
fördjupad förståelse för det svenska krisberedskapssystemet 
på alla nivåer och ges en förståelse för totalförsvaret. Du får 
även en överblick av hur det fungerar i en stab.

Särskild information
Du ska ha genomfört Krisberedskap – grunder inom de 
senaste 3 åren.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.

Målgrupp
För dig som har civilt avtal i en stabsbefattning hos en kommun,  
region, länsstyrelse eller en myndighet. Exempel på avtal 
är stabspersonal från Svenska Blå Stjärnan, kommunikatör, 
motor- och transportledare (MTE-ledare) eller logistiker men 
även stabspersonal inom Frivilliga Resursgrupper (FRG).
Även du med nyckelbefattning inom din frivilliga försvars-
organisation, så som insats- eller utbildningsansvarig kan söka 
kursen.

Kurstillfällen
v. 11, 17-19 mars | Västerås 
v. 48, 1-3 december | Västerås 

OLJESANERING
Beskrivning
Fokus under kursen är utbildning på riskhantering och materiel 
för oljesanering som ingår i räddningstjänstens utrustning. 
I det ingår att bygga ihop system läns, strandduk, att bygga 
saneringssluss m.m.

Särskild information
Du ska ha genomfört Skogsbrandsbekämpning – grundkurs.
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal. 
Tilldelad utrustning via räddning- och röjningsstyrkan ska 
användas.
Kursen genomförs i samverkan med räddningstjänsten. 

Målgrupp
För dig som är en förstärkningsresurs inom räddning- och 
röjningsstyrkor i aktuellt län.

Kurstillfällen
v. 19, 13 maj | Stockholm

SAMVERKAN OCH LEDNING
Beskrivning
Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om gemensamma 
grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Särskild information
Du ska ha genomfört Krisberedskap – grunder samt 
Krisberedskap – fördjupning för stabsbefattning.
Det är meriterande om du genomfört Stabsmetodik – grunder.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.

Målgrupp
För dig som har civilt avtal i en stabsbefattning hos en 
kommun, region, länsstyrelse eller en myndighet. Exempel 
på avtal är stabspersonal från Svenska Blå Stjärnan, 
kommunikatör, motor- och transportledare (MTE-ledare) 
eller logistiker men även stabspersonal inom Frivilliga 
Resursgrupper (FRG).

Kurstillfällen
v. 23, 10-11 juni | Höllviksnäs, Malmö 
v. 48, 2-3 december | Tylebäck, Halmstad 

16



17

SJUKVÅRDSKURS –  
FRG, MTE OCH RR-STYRKA
Beskrivning
Kursen ger dig grundläggande färdighet i det akuta omhänder-
tagandet enligt CABCDE, så som att stoppa större blödningar, 
skapa fria luftvägar och hantera brännskador. Du lär dig också 
att ta hand om personer som drabbats av akuta sjukdomsfall.
Under kursen går vi även igenom olika smittor och 
förebyggande smittspridning samt vikten av återhämtning vid 
långa arbetspass.

Särskild information
Du ska ingå i en frivillig resursgrupp (FRG), motor- och 
transportenhet (MTE) eller en räddning- och röjningsstyrka 
(RR-styrka).
Utbildningen kräver god fysik.
Du ska kunna bära en vuxen person på bår samt kunna arbeta 
knästående.

Målgrupp
För dig som ska bli en sjukvårdsförstärkning inom din egen 
organisation inom FRG, MTE eller RR-styrka.

Kurstillfällen
v. 6, 8-12 februari | Tylebäck, Halmstad 
v. 12, 22-26 mars | Höllviksnäs, Malmö 
v. 24, 14-18 juni | Väddö, Stockholm 
v. 31, 2-6 augusti | Väddö, Stockholm 
v. 42, 18-22 oktober | Tylebäck, Halmstad

SKOGSBRANDSBEKÄMPNING – 
GRUNDKURS
Beskrivning
Fokus på grundkursen är utbildning på materiel för 
skogsbrandsbekämpning som ingår i MSB skogsbrandsdepåer.
I det ingår att bygga ihop system med slangar och 
motorpumpar först under enkla former och sedan att tillämpa 
det ute i terrängen och praktiskt spruta vatten. Utöver det ingår 
grundläggande teorier om brandbekämpning och risker vid 
skogsbränder.

Särskild information
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.

Målgrupp
För dig som ska bli en förstärkningsresurs inom räddning- och 
röjningsstyrkor.

Kurstillfällen
v. 23, 9-11 juni | Ånn, Åre 
v. 24, 16-18 juni | Ånn, Åre
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SKYDDSVAKT – CIVIL
Beskrivning
Utbildningen utgår från Polismyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om skyddsvakter (FAP 649-1) och genomförs 
som en förkortad utbildning. Under utbildningen får du 
kunskap om skyddsvaktens uppgift, vilka objekt som kan 
vara skyddsobjekt och skillnader mellan dessa. Du får även 
juridiska kunskaper så att du kan tillämpa de regler som styr 
och i övrigt är relevanta för ett ingripande och får tillämpa 
detta under olika moment.

Särskild information
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.
För att bli godkänd ska du klara såväl ett skriftligt som 
praktiskt prov.

Målgrupp
För dig som ska bli en förstärkningsresurs som skyddsvakt.

Kurstillfällen
v. 11, 15-19 mars | Tylebäck, Halmstad 
v. 38, 20-24 september | Tylebäck, Halmstad
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SPRÅKKURS FÖR MILITÄRTOLKAR
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska vidmakthålla din förmåga i det 
aktuella språket, och därtill hörande färdighet.
Under utbildningen genomförs både repetitions- och 
tillämpningsmoment. Kursen innefattar även moment av 
totalförsvarsinformation.

Särskild information
Du ska ha genomfört militärtolkutbildning i respektive språk 
inom Försvarsmakten eller ha motsvarande erfarenheter 
från språkbefattning, exempelvis i Försvarsmaktens 
utlandsmissioner.

Övrig information
Sökbara språk under kursen är ryska, arabiska och franska.

Målgrupp
För dig som är militärtolk.

Kurstillfällen
v. 26, 25-30 juni | Tylebäck, Halmstad

STABSMETODIK – GRUNDER
Beskrivning
Du får förståelse för uppbyggnaden och arbetet i en stab.  
Vi ger dig metoder och verktyg för din befattning som frivillig  
i en civil stab.

Särskild information
Du ska ha genomfört Krisberedskap – grunder och 
Krisberedskap – fördjupning för stabsbefattning.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.

Målgrupp
För dig som har civilt avtal i en stabsbefattning hos en 
kommun, region, länsstyrelse eller en myndighet. Exempel 
på avtal är stabspersonal från Svenska Blå Stjärnan, 
kommunikatör, motor- och transportledare (MTE-ledare) 
eller logistiker men även stabspersonal inom Frivilliga 
Resursgrupper (FRG).

Kurstillfällen
v. 17, 28-30 april | Väddö, Stockholm 
v. 39, 29 september-1 oktober | Höllviksnäs, Malmö 

STRÅLSKYDD – AVSÖKNING  
OCH DOSIMETRI
Beskrivning
Utbildningen ger dig kunskap om hur den svenska 
kärnenergiberedskapen är organiserad utifrån gällande 
lagstiftning. Kursen ger grundläggande kunskap om strålning 
och strålskydd vid radiologiska nödsituationer samt hur 
utrustning för avsökning används.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning mot avtal.

Målgrupp
För dig som är förstärkningsresurs för kärnteknisk olycka eller 
personal i räddning- och röjningsstyrkan för aktuellt län.

Kurstillfällen
Kurstillfälle är inte fastställt vid katalogen tryck.
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TOTALFÖRSVARSINFORMATION – 
GRUNDKURS
Beskrivning
Totalförsvarsinformation är en av grundstenarna i de frivilliga 
försvarsorganisationerna. Vi förväntas kunna delta i den 
allmänna debatten med kunskaper utöver vad den vanlige 
medborgaren har. 
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om totalförsvaret. Du 
får lära dig grunderna inom följande områden; omvärldsläget, 
militära försvaret, asymmetriska hot, totalförsvaret och 
samhällets beredskap i krig och fred samt de frivilliga 
försvarsorganisationerna.

Särskild information
Du bör ha viss kunskap om totalförsvaret.

Övrig information
Kurserna är nätbaserade, vilket innebär att du deltar på distans 
via egen dator.

Målgrupp
För medlemmar, funktionärer och instruktörer i frivilliga 
försvarsorganisationer som är intresserade av att biträda 
vid genomförande av totalförsvarsinformation inom egen 
organisation.

Kurstillfällen
v. 4, 27-29 januari | Nätbaserad 
v. 7, 17-19 februari | Nätbaserad 
v. 8, 24-26 februari | Nätbaserad 
v. 16, 21-23 april | Nätbaserad 
v. 36, 8-10 september | Nätbaserad 
v. 42, 20-22 oktober | Nätbaserad 
v. 47, 24-26 november | Nätbaserad 
v. 49, 8-10 december | Nätbaserad 

TOTALFÖRSVARSINFORMATION – 
FÖRDJUPNINGSKURS
Beskrivning
En fördjupningskurs som syftar till att du ska kunna 
genomföra försvarsinformation i din egen organisation. 
Det innefattar planering, genomförande och utvärdering av 
försvarsinformationstillfällen/seminarier.
Utöver grundkursen tillkommer; försvarsfrågor i politiken, 
aktuell omvärldsutveckling, media och kriskommunikation 
samt fördjupning inom totalförsvarets olika komponenter. 
Du får möjlighet att prova att hålla egna lektioner inom något 
delområde samt fördjupning kring hur man organiserar och 
genomför försvarsinformation.

Särskild information
Du ska ha genomfört Totalförsvarsinformation – grundkurs.

Övrig information
Du bör ha möjlighet att genomföra minst två 
försvarsinformationstillfällen per år.

Målgrupp
För funktionärer och instruktörer som inom respektive 
frivillig försvarsorganisation ska planera och genomföra 
försvarsinformation.

Kurstillfällen
v. 12, 18-24 mars | Ånn, Åre 
v. 31-32, 5-11 augusti | Fårö, Gotland 
v. 46, 12-17 november | Höllviksnäs, Malmö



MILITARY DAY
Beskrivning
Under Military Day får du en introduktion till Försvarsmaktens  
och de frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet. 
Du får även information om vilka olika valmöjligheter det finns 
när du fyllt 18 år. Vem får göra värnplikt och hur går mönstring 
till? Hur kan man göra karriär inom Försvarsmakten? Vem kan 
bli hemvärnssoldat och vad innebär det?
Under dagen ingår moment som; exercis (det vill säga hur 
man går, står och flyttar sig i grupp), förevisning av en soldats 
utrustning, information om och förevisning av olika områden 
som Försvarsmakten verkar inom (exempelvis sjukvård, CBRN 
eller sambandstjänst), Försvarsmaktens fysiska tester och 
krav samt Försvarsmaktens värdegrund.
Momenten under kursen kan variera beroende på kursplats.

Särskild information
Du ska kunna svenska språket i tal samt skrift.

Övrig information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisation.
Du söker till den kurs som ligger närmast din bostadsort.

Målgrupp
För dig som är 15-17 år. Kursen går att söka från det år man 
fyller 15 år.

Kurstillfällen
v. 16, 22 april | Eksjö 
v. 16, 22 april | Umeå 
v. 18, 6 maj | Villingsberg, Karlskoga 
v. 19, 13 maj | Östersund 
v. 23, 10 juni | Kalix 
v. 24, 17 juni | Härnösand 
v. 33, 19 augusti | Linköping 
v. 34, 26 augusti | Falun 
v. 36, 9 september | Halmstad 
v. 36, 9 september | Skredsvik, Uddevalla 
v. 37, 16 september | Marma, Gävle 
v. 38, 23 september | Kalmar 
v. 38, 24 september | Livgardet, Kungsängen 
v. 40, 7 oktober | Kronoberg 
v. 46, 18 november | Borås 
v. 48, 2 december | Västerås
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 FÖR UNGDOM

Tygmärken med romber är ett utbildningstecken för ungdomar inom Försvarsutbildarna. För ungdomar i 
andra frivilliga försvarsorganisationer motsvarar 1 romb genomförd grundkurs, vilket innebär att du varit 
med i ungefär 1 år och deltagit i minst 80 timmar i organisationens ungdomsverksamhet. 2 romber motsvarar 
genomförd fortsättningskurs, vilket innebär att du varit med i ungefär 2 år och deltagit i minst 80 timmar per år 
i organisationens ungdoms verksamhet. 3 romber motsvarar ledarskapskurs (eller likställd verksamhet), vilket  
innebär att du varit med i ungefär 3 år och deltagit minst 80 timmar per år i organisationens ungdomsverksamhet.

21



22



23

MILITARY WEEKEND – UNGDOM
Beskrivning
Kursen är till för dig som funderar på om du aktivt ska delta 
i Försvarsmaktens ungdomsverksamhet, men också vill veta 
vilka alternativ som finns när du fyllt 18 år. Du vill veta mer om 
hur det är att göra värnplikt eller att vara anställd på hel- eller 
deltid, att vara en del av Hemvärnet eller om det passar dig 
bäst att ägna fritiden åt en frivillig försvarsorganisation.
Du får prova på och lära dig om bland annat; exercis (det vill 
säga hur man går, står och flyttar sig i grupp), uniformssystemet 
och personlig utrustning (hur du använder uniform och 
utrustning så att du klarar dig i alla väder), information om och 
prova på några av de områden som Försvarsmakten verkar 
inom (exempelvis CBRN, hundtjänst, fordonstjänst, koktjänst, 
båttjänst eller sambandstjänst), ge första hjälpen och använda 
sjukvårdsmateriel, Försvarsmaktens fysiska krav och tester 
samt Försvarsmaktens värdegrund.
Du får även veta mer om de frivilliga försvarsorganisationerna 
och Försvarsmakten.
Momenten under kursen kan variera beroende på kursplats.

Särskild information
Du måste vara svensk medborgare.
Du ska kunna svenska språket i tal samt skrift.

Övrig information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisation.
Du söker till den kurs som ligger närmast din bostadsort.

Målgrupp
För dig som är 15-17 år. Kursen går att söka från det år man 
fyller 15 år.

Kurstillfällen
v. 11, 17-19 mars | Härnösand 
v. 16, 21-23 april | Eksjö 
v. 22, 2-4 juni | Östersund 
v. 22, 2-4 juni | Boden 
v. 24, 16-18 juni | Gotland 
v. 35, 1-3 september | Enköping 
v. 36, 8-10 september | Göteborg 
v. 36, 8-10 september | Umeå 
v. 40, 6-8 oktober | Revingehed, Lund 
v. 44, 3-5 november | Skövde

UNGDOM – TEMA ARMÉ
Beskrivning
Du får en inblick i vad som sker på ett arméförband och vad 
det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten. Under kursen får 
du prova på olika militära aktiviteter, genomföra studiebesök, 
få yrkesinformation samt tillfälle att se på materiel och fordon 
som finns inom armén.

Särskild information
Du måste vara svensk medborgare.

Övrig information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisation.

Du söker till den kurs som ligger närmast din bostadsort.

Målgrupp
För dig som är mellan 15-20 år. Kursen går att söka från det år 
man fyller 15 år.

Kurstillfällen
v. 24, 12-16 juni | Eksjö 
v. 24, 12-16 juni | Skövde 
v. 25, 18-22 juni | Boden

UNGDOM – TEMA FJÄLL
Beskrivning
Kursen ger dig grundläggande fjällkunskaper. Innan ni går ut 
på fjället får du kunskap om; “fjällvett”, fjällgeologi, växter och 
djurliv i fjällterräng, fjällorientering med kartläsning, hantering 
och vård av utrustning samt lämplig utrustning i ödemarks- 
och fjällterräng.

Särskild information
Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning och 
erhållit tygmärke med lägst 1 romb.

Målgrupp
För dig som är 15-20 år och är aktiv i en frivillig 
försvarsorganisation. 

Kurstillfällen
v. 31, 30 juli-4 augusti | Ånn, Åre
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UNGDOM – TEMA LUFTVÄRN
Beskrivning
Under kursen får du en inblick i vad som sker på Luftvärns-
regementet i Halmstad och vad det innebär att tjänstgöra i 
Försvarsmakten.
Veckan innehåller moment som har koppling till luftvärnet och 
de system som finns och ska anskaffas. Kursen innehåller 
även studiebesök, idrott, prova på olika militära aktiviteter, 
yrkesinformation, information om utlandstjänstgöring 
samt tillfälle att se på materiel och fordon som finns inom 
Försvarsmakten.

Särskild information
Du måste vara svensk medborgare.

Övrig information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisation.

Målgrupp
För dig som är mellan 15-20 år. Kursen går att söka från det år 
man fyller 15 år.

Kurstillfällen
v. 44, 30 oktober-3 november | Halmstad

UNGDOM – TEMA SJUKVÅRD
Beskrivning
Kursen ger dig grundläggande förståelse och färdighet inom 
sjukvård för att kunna hjälpa till och stötta i samhället och bli 
en del av totalförsvaret.
Kursen innehåller omhändertagande vid akuta situationer 
utifrån CABCDE samt sjukdomslära inom folksjukdomar. Under 
kursen får du även utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) 
samt hur man åtgärdar ett stopp i luftvägarna. Efter kursen ska 
du känna dig trygg i att hjälpa till vid exempelvis olyckor och 
akuta sjukdomsfall.

Målgrupp
För dig som är 15-20 år och är aktiv i en frivillig försvars-
organisation. Kursen går att söka från det år man fyller 15 år.

Kurstillfällen
v. 44, 30 oktober-3 november | Tylebäck, Halmstad

UNGDOM – TEMA SPRÅK
Beskrivning
Kursen ger dig en inblick i utbildningen till specialistofficer 
och militärtolk. Du kommer att på ett realistiskt och autentiskt 
sätt få språkutbildning i ett av de språk som man utbildar i på 
Tolkskolan. Utbildningen kommer även att innehålla praktiska 
moment där du får använda nyvunna kunskaper.
I kursen medverkar personal som genomfört utbildning vid 
Tolkskolan. De berättar om sina erfarenheter från utbildningen.

Särskild information
Du ska ha stort språkintresse och studievana. 
Du ska ha läst minst ett främmande språk i skolan förutom 
engelska.

Målgrupp
För dig som är mellan 15-20 år och är medlem i en frivillig 
försvarsorganisation. Kursen går att söka från det år man fyller 
15 år.

Kurstillfällen
v. 26, 25-29 juni | Tylebäck, Halmstad

UNGDOM – TEMA UNIFORMSYRKEN
Beskrivning
Du får veta mer om samhällets försvar genom besök vid  
Försvarsmaktens förband samt Polisen och Räddningstjänsten. 
Vid besöken får du en bild över vilka uppgifter de har och vilka 
yrkesutbildningar och andra utbildningar som Försvarsmakten, 
Polisen och Räddningstjänsten kan erbjuda dig.
Du kommer att få träffa andra frivilliga försvarsorganisationer 
och få information om deras verksamhet samt få lära dig om 
ditt eget ansvar inom krisberedskap.

Särskild information
Du måste vara svensk medborgare.

Övrig information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisation.
Du söker till den kurs som ligger närmast din bostadsort.

Målgrupp
För dig som är i gymnasieåldern.

Kurstillfällen
v. 44, 29 oktober-3 november | Boden 
v. 44, 29 oktober-3 november | Göteborg 
v. 44, 29 oktober-3 november | Karlskrona



UNGDOM – TEMA VINTER GRUNDER
Beskrivning
Du får grundläggande kunskaper om hur du tar hand om dig 
själv och dina kamrater i vintermiljö. Det innebär bland annat 
en kortare fjällmarsch och övernattning i antingen tält eller 
snöbivack.
Kursen innehåller fjällkunskap, vinterhygien, hur man före-
bygger kylskador och upprättande av bivack i vintermiljö. Under 
kursen övas även skidåkning och tolkning efter bandvagn.

Särskild information
Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning  
och erhållit tygmärke med lägst 1 romb.

Målgrupp
För dig som är 15-20 år och är aktiv i en frivillig 
försvarsorganisation. 

Kurstillfällen
v. 7, 12-17 februari | Ånn, Åre 
v. 8, 19-24 februari | Ånn, Åre 
v. 9, 26 februari-3 mars | Ånn, Åre

UNGDOM – TEMA VINTER  
FÖRDJUPNING
Beskrivning
Du får fördjupade kunskaper och färdigheter om hur du tar  
hand om dig själv och dina kamrater i vintermiljö. Det innebär  
bland annat en längre fjällmarsch och övernattning i snöbivack.

Kursen innehåller fjällkunskap, vinterhygien, hur man före-
bygger kylskador och upprättande av bivack i vintermiljö. Under 
kursen övas även skidåkning och tolkning efter bandvagn.

Särskild information
Du ska ha genomfört Ungdom – tema vinter grunder.

Målgrupp
För dig som är 15-20 år och är aktiv i en frivillig 
försvarsorganisation.

Kurstillfällen
v. 13-14, 1-6 april | Ånn, Åre
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UNGDOMSSKOLA – VÅR
Beskrivning
Ungdomsskolan är uppdelad på olika kurser med olika 
inriktningar.

BASKURS: Du får grundläggande kunskaper och färdigheter 
inom; försvarsmedicin, sambandstjänst, förläggningstjänst, 
fysisk träning och mycket annat.

FÖRDJUPNINGSKURS: Du får fördjupa dina kunskaper och 
färdigheter ytterligare. Kursen omfattar försvarsmedicin, 
sambandstjänst, tillfällig bivack, fysiskt stridsvärde, militärt 
uppträdande och mycket mer.

SPECIALKURS TEMA CBRN: Du får en grundläggande 
förståelse för CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och 
nukleära stridsmedel) inom Försvarsmakten. Kursen omfattar 
vilken skyddsmateriel som finns, hur indikering går till, 
brandtjänst och mycket mer.
SPECIALKURS TEMA TRUPPFÖRING: Du får grundläggande 
kunskaper kring ledarskap, chefskap och om truppföring.
SPECIALKURS TEMA TRUPPUTBILDNING: Du får 
grundläggande kunskaper kring trupputbildning, så som 
pedagogik, undervisningsformer samt planering och 
genomförande av utbildningspass.

Särskild information
Förkunskapskrav för respektive kurs är:
BASKURS: För dig som är ny i verksamheten, har genomfört 
introduktionskurs och fått ut din militära utrustning.
FÖRDJUPNINGSKURS: Du ska ha genomfört grundläggande 
ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med lägst 1 romb.
SPECIALKURS TEMA CBRN: Du ska ha genomfört 
grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med 
lägst 1 romb.
SPECIALKURS TEMA TRUPPFÖRING: Du ska ha genomfört 
grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med 
lägst 2 romber.
SPECIALKURS TEMA TRUPPUTBILDNING: Du ska ha 
genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit 
tygmärke med lägst 2 romber samt tidigare genomfört 
specialkursen tema Truppföring.

Målgrupp
För dig som är 15-20 år och är aktiv i en frivillig försvars-
organisation. Kursen går att söka från det år man fyller 15 år.

Kurstillfällen
v. 8, 19-25 februari | Skåne 

UNGDOMSSKOLA – SOMMAR
Beskrivning
Ungdomsskolan är uppdelad på olika kurser med olika 
inriktningar.

SPECIALKURS TEMA CBRN: Du får grundläggande förståelse 
för CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära 
stridsmedel). Kursen omfattar vilken skyddsmateriel som 
finns, hur indikering går till, brandtjänst och mycket mer.

SPECIALKURS TEMA FYSIKT STRIDSVÄRDE: Du får 
grundläggande förståelse för Försvarsmaktens olika 
fysiska krav. Du får prova på stridshinderbana, hinderbana, 
fälttest.m.m. Kursen avslutas med en patrullfälttävling.

SPECIALKURS TEMA EXERCIS: Du får fördjupa dig mer, 
teoretiskt och praktiskt, om hur parad/exercis genomförs. Du 
kommer även få viss inblick hur statsceremonier och högvakt 
går till.

Särskild information
Förkunskapskrav för respektive kurs är:

SPECIALKURS TEMA CBRN: Du ska ha genomfört grundläggande 
ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med lägst 1 romb.

SPECIALKURS TEMA FYSIKT STRIDSVÄRDE: Du ska ha 
genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit 
tygmärke med lägst 1 romb.

SPECIALKURS TEMA EXERCIS: Du ska ha genomfört 
grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med 
lägst 1 romb.

Målgrupp
För dig som är 15-20 år och är aktiv i en frivillig försvars-
organisation. Kursen går att söka från det år man fyller 15 år.

Kurstillfällen
v. 24-25, 16-22 juni | Skåne
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UNGDOMSSKOLA – HÖST
Beskrivning
Ungdomsskolan är uppdelad på olika kurser med olika 
inriktningar.

BASKURS: Du får grundläggande kunskaper och färdigheter 
inom; försvarsmedicin, sambandstjänst, förläggningstjänst, 
fysisk träning och mycket annat.

FÖRDJUPNINGSKURS: Du får fördjupa dina kunskaper och 
färdigheter ytterligare. Kursen omfattar försvarsmedicin, 
sambandstjänst, tillfällig bivack, fysiskt stridsvärde, militärt 
uppträdande och mycket mer.

SPECIALKURS TEMA FÖRSVARSMEDICIN: Du får fördjupa dig 
mer, teoretiskt och praktiskt, om vad sjukvårdstjänst militärt 
och civilt innebär.

SPECIALKURS TEMA 18+: Du får grundläggande vapentjänst 
på automatkarbin och prova på moment i strid, folkrätt och 
fördjupad sjukvårdstjänst.

Särskild information
Förkunskapskrav för respektive kurs är:
BASKURS: För dig som är ny i verksamheten, har genomfört 
introduktionskurs och fått ut din militära utrustning.
FÖRDJUPNINGSKURS: Du ska ha genomfört grundläggande 
ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med lägst 1 romb.
SPECIALKURS TEMA FÖRSVARSMEDICIN: Du ska ha 
genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit 
tygmärke med lägst 1 romb.
SPECIALKURS TEMA 18+: Du ska ha genomfört 
grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med 
lägst 2 romber. Du ska ha fyllt 18 år vid kursstart samt ha 
grundutbildning på gevär 22.

Målgrupp
För dig som är 15-20 år och är aktiv i en frivillig försvars-
organisation. Kursen går att söka från det år man fyller 15 år.

Kurstillfällen
v. 44, 29 oktober-4 november | Skåne 
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FÖR INSTRUKTÖRER

FÖRSVARSMEDICIN –  
INSTRUKTÖR GU-F
Beskrivning
Utbildningen omfattar alla ingående moment i GU-F 
försvarsmedicin.

Slutmålet är att du som instruktör, med stöd av 
Försvarsutbildarna, ska kunna förbereda, leda/genomföra 
samt slutredovisa de sjukvårdmoment som genomförs under 
en GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga).

Särskild information
Du ska ha genomfört grundläggande instruktörsutbildning.

Du ska vara aktiv samt ha god erfarenhet av att verka i 
instruktörsrollen och anses lämplig att utbildas till instruktör 
för försvarsmedicin på GU-F.

Övrig information
Förtur kommer att ges till instruktörer som tjänstgjort eller ska 
tjänstgöra på GU-F. Referens ska lämnas.

Målgrupp
För instruktörer inom frivilliga försvarsorganisationer.

Kurstillfällen
v. 5, 2-5 februari | HvSS, Vällinge

INSTRUKTÖR – CBRN
Beskrivning
Du erhåller kompetens för att kunna utbilda i grundläggande 
CBRN-kunskap (motsvarande CBRN – grundkurs, CBRN under 
GU-F samt kombattantutbildning).
Kursen ger grundläggande kunskaper i hur CBRN-utbildning 
planeras, genomförs samt utvärderas och därigenom 
de krav som ställs på en CBRN-instruktör placerad inom 
Försvarsmakten.

Särskild information
Du ska ha genomfört CBRN – grundkurs samt grundläggande 
instruktörsutbildning.

Övrig information
Du får inte ha några medicinska hinder för tillpassningskontroll.
Kursen är lämplig som repetitionskurs för redan utbildade  
CBRN-instruktörer och övrig militär personal i hemvärnsförband.

Målgrupp
För blivande instruktörer och gruppchefer i CBRN-befattning.

Kurstillfällen
v. 26-27, 26 juni-8 juli | Höllviksnäs, Malmö

INSTRUKTÖR – CBRN FORTBILDNING
Beskrivning
Kursen ger dig en fördjupning samt repetition av dina CBRN-
kunskaper för att du ska kunna planera, genomföra och 
utvärdera CBRN-moment när du tjänstgör som instruktör.

Övrig information
Kursen är en obligatorisk repetitionskurs för förordnade  
CBRN-instruktörer.

Målgrupp
För dig som är CBRN-instruktör.

Kurstillfällen
Kvartal 1 | HvSS, Vällinge
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INSTRUKTÖR – KRISBEREDSKAP
Beskrivning
Efter kursen blir du behörig att vara instruktör på 
Försvarsutbildarnas utbildningar Krisberedskap – grunder 
och Krisberedskap – fördjupning för stabsbefattning. Kursen 
omfattar innehållet i de två utbildningarna och går igenom 
arbetet man gör före, under och efter kurs.

Särskild information
Du ska ha genomfört Krisberedskap – grunder.
Det är meriterande om du har en bakgrund som pedagog eller 
instruktör samt om du har aktuell yrkeserfarenhet inom den 
svenska civila krisberedskapen och totalförsvaret.

Övrig information
Efter utbildningen förväntas du delta som instruktör 
minst två gånger varje år på kommande utbildningar inom 
krisberedskap.

Målgrupp
För dig som är medlem i Försvarsutbildarna och vill bli, eller 
är, instruktör inom krisberedskap. Även du som är, eller vill bli, 
kurschef inom ämnet kan söka kursen.

Kurstillfällen
v. 17, 28 april-1 maj | Höllviksnäs, Malmö
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INSTRUKTÖR – TILLÄMPNING UNGDOM
Beskrivning
Kursen ger dig fortsatt utbildning för att erhålla 
formell kompetens som instruktör, främst inom 
ungdomsverksamheten. Efter kursen ska du kunna planera, 
genomföra och utvärdera övning/ lektion inom grupps ram.
Kursen innehåller pedagogik och grundläggande 
pedagogiska metoder, Försvarsmaktens pedagogiska 
grundsyn samt planering, genomförande och utvärdering av 
utbildningsmoment under handledning.

Särskild information
Du ska ha genomfört grundläggande instruktörsutbildning.

Målgrupp
För dig som ska verka som instruktör inom 
ungdomsverksamheten.

Kurstillfällen
v. 8, 17-25 februari | Skåne 
v. 43-44, 27 oktober-44 november | Skåne
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PEDAGOGISKA GRUNDER  
– CIVILA INSTRUKTÖRER
Beskrivning
Kursen ger dig grundläggande pedagogisk förmåga för att 
kunna verka som instruktör på Försvarsutbildarnas civila kurser.
Under kursen går vi igenom några av pedagogikens 
grundstenar och använder delar av Försvarsmaktens 
pedagogiska grunder och utbildningsmetodik.
Vi delar även erfarenheter mellan varandra genom att delge 
och diskutera goda exempel.

Särskild information
Före kursen ska du ha genomfört, alternativt vara antagen till, 
en instruktörskurs för våra civila uppdrag. Särskilt meriterande 
är erfarenhet från tidigare utbildningsinsatser.

Övrig information
Efter kursen förväntas du tjänstgöra som instruktör minst en 
gång varje år på någon av våra civila utbildningar.

Målgrupp
För dig som är instruktör, eller utsedd att bli instruktör, på civila 
kurser hos Försvarsutbildarna. Exempelvis Krisberedskap – 
grunder, Stabsmetodik – grunder, Kommunikatör, Samverkan 
och ledning, Livsmedelssäkerhet, Skogsbrandsbekämpning 
samt Sjukvårdsutbildning.

Kurstillfällen
v. 21, 27-28 maj | Tylebäck, Halmstad 
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FÖR FUNKTIONÄRER

FUNKTIONÄRSKURS – ALLMÄN
Beskrivning
Du får god kunskap om vad som krävs av en funktionär/ 
styrelseledamot. Kursen innehåller inslag av både förenings-
teknik och stöd för ekonomi- och verksamhetsplanering, samt 
hur arbetet leds i ett förbund eller förening.
Under kursen sker grupparbete med de uppgifter en styrelse 
ställs inför under ett verksamhetsår. Dessutom genomförs 
fördjupningsmoment som ska ge dig fördjupad kunskap i 
vissa ämnesområden, som till exempel föreningsjuridik eller 
kommunikation/marknadsföring.

Målgrupp
För funktionärer inom förbund och förening, till exempel 
ordförande, kassör, sekreterare eller styrelsemedlem.

Kurstillfällen
v. 32, 7-12 augusti | Tylebäck, Halmstad

FUNKTIONÄRSKURS – REKRYTERING
Beskrivning
Du får grundläggande kunskaper om rekrytering inom ramen 
för frivillig försvarsverksamhet. Under kursen går vi igenom 
rekrytering till specialistbefattningar i Hemvärnet, civila 
förstärkningsresurser, kurser, ungdomsverksamhet och 
medlemskap.
Vi går också igenom grunderna i civila- och militära 
avtalsprocesserna, grunder i kommunikation och sociala 
medier samt hur styrelser kan arbeta med rekryteringsfrågor 
och hur man tar fram en rekryteringsplan. 
Vi arbetar aktivt med att dela erfarenheter mellan varandra 
genom att delge och diskutera goda exempel.

Målgrupp
För funktionärer inom förbund och förening, gärna med 
inriktning mot ansvar eller uppgifter inom rekryteringsområdet.

Kurstillfällen
v. 32, 7-11 augusti | Tylebäck, Halmstad
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FUNKTIONÄRSKURS – UTBILDNING
Beskrivning
Du får kunskap så att du kan verka i rollen som utbildnings-
ansvarig i ett förbund. Kursen ger fördjupad förståelse för  
verksamhetsprocessen inom Försvarsutbildarnas utbildnings-
verksamhet och såväl planering av kurser som vilket stöd som  
ska ges till kurschefer tas upp. Vi går även igenom förbundskort,  
resurskort, CRM-system och andra delar som en utbildnings-
ansvarig har att arbeta med.

Målgrupp
För funktionärer inom förbund och förening som verkar, eller 
på sikt ska verka, i rollen som utbildningsansvarig.
Funktionärer som arbetar inom utbildningsrelaterade 
verksamhetsområden kan också söka kursen.

Kurstillfällen
v. 32, 7-12 augusti | Tylebäck, Halmstad

FÖR DIN SÄKERHET! –  
KONTAKTPERSON (POC)
Beskrivning
Kursen ger dig som är förbundets kontaktperson (POC)  
kunskap om rutiner och processer samt verksamhets-
planeringen kring För din säkerhet!. Även marknadsföring, 
rekrytering av nya informatörer och Krisberedskapskapsveckan 
tas upp under kursen.

Övrig information
Efter kursen förväntas du självständigt kunna planera 
genomföranden av För din säkerhet! samt hålla samman de 
utbildade informatörerna i länet.

Målgrupp
För dig som är utsedd av din förbundsstyrelse att vara 
kontaktperson (POC) inom För din säkerhet!.

Kurstillfällen
v. 18, 6 maj | Nätbaserad

FÖRSVARSUTBILDARNAS  
VERKSAMHETSPROCESS
Beskrivning
Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur processen 
kopplat till förbundskort, rapportering, prognoser, omplanering, 
bokföring etc. hanteras inom ramen för Försvarsutbildarnas 
verksamhet, särskilt på förbundsnivå.
Del av kursen genomförs på två täter, där den ena täten 
vänder sig till kassörer som behöver fördjupad utbildning i 
rapportering och bokföring kopplat till Försvarsutbildarnas 
redovisningssystem FRIDA. Den andra täten omfattar fördjupad 
utbildning i verksamhetsplanering och rapportering, där bland 
annat processen med förbundskort och resurskort ingår.

Särskild information
Du ska ha övergripande kunskaper om Försvarsutbildarnas 
uppdrag, verksamhet och organisation.

Övrig information
Vissa nätbaserade förberedelser kommer att genomföras före 
kursstart.

Målgrupp
För funktionärer inom förbund och förening, till exempel 
utbildningsansvarig, kassör, sekreterare eller ordförande.

Kurstillfällen
v. 23, 10 juni | Nätbaserad  
v. 41, 14 oktober | Nätbaserad 

KASSÖRSUTBILDNING
Beskrivning
Detta är en grundkurs i förbunds redovisning av statliga medel. 
Kursen ger dig färdigheter i bokföring av statsmedel samt 
kunskap om utbetalning av fakturor och ersättningar. Målet är 
att du praktiskt ska kunna hantera statsmedel och känna till de 
formella krav som gäller vid hanteringen av dessa.
Kursen går igenom formalia och begrepp inom redovisning. 
Redovisningsmodulen för förbund i FRIDA används med 
praktiska exempel och underlag.

Målgrupp
För dig som är förbundskassör eller har annan roll i en 
förbundsstyrelse och behöver kunskap för hantering av 
statsmedel.

Kurstillfällen
v. 21, 23 maj | Stockholm 
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KURSADJUTANTSKURS
Beskrivning
Du får grundläggande kunskaper om vilka uppgifter som en 
kursadjutant löser inom ramen för en kurs som anordnas av 
Försvarsutbildarna.
Kursen omfattar utbildning i hur en adjutant ska och kan stödja 
kursledning samt kursdeltagare före, under och efter kurs.

Särskild information
Du bör tidigare ingått i en kursledning och vara bekant med 
ämnesområdet.

Övrig information
Vid ansökan ska du ange varför du anser att du kan bli en 
lämplig kursadjutant alternativt lämna referens till person som 
uppmanat dig att söka kursen.
Du som redan är kursadjutant kan söka kursen i syfte att 
utveckla din kompetens och repetera hur kursadministrativa 
system fungerar och bör användas.

Målgrupp
För dig som är eller ska bli kursadjutant.

Kurstillfällen
v. 18, 5-7 maj | Väddö, Stockholm 
v. 47, 24-26 november | Nätbaserad

KURSCHEFSKURS – CIVIL
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska bli behörig som kurschef på 
Försvarsutbildarnas civila kurser. Det ingår en fördjupning 
inom det administrativa CRM-systemet och hur man arbetar 
med sitt uppdrag som kurschef och vilket ansvar man har.

Särskild information
Det är meriterande om du har erfarenhet som administratör, 
pedagog eller instruktör samt om du har bakgrund inom 
svensk krisberedskap och totalförsvar.

Övrig information
Efter utbildningen förväntas du tjänstgöra som kurschef minst 
två gånger per år på Försvarsutbildarnas civila kurser.

Målgrupp
För dig som är medlem i Försvarsutbildarna och ska bli 
kurschef inom vår civila kursverksamhet.

Kurstillfällen
v. 6, 9-12 februari | Höllviksnäs, Malmö 

UNGDOMSLEDARE – GRUNDKURS
Beskrivning
Kursen ger dig grundläggande duglighet som ungdomsledare.
Kursen inriktas mot grundläggande bestämmelser och 
kunskaper för att planera och leda en ungdomsavdelning.

Särskild information
Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GU-F.
Du ska ha genomfört grundläggande instruktörsutbildning.

Målgrupp
För dig som ska bli ungdomsledare eller ställföreträdande 
ungdomsledare.

Kurstillfällen
v. 32, 7-12 augusti | Tylebäck, Halmstad 

UNGDOMSLEDARE –  
FÖRDJUPNINGSKURS
Beskrivning
Kursen genomförs som en konferens och syftar till att 
fortbilda och uppdatera dig som är ungdomsledare eller 
utbildningsledare ungdom.

Särskild information
Du ska ha genomfört Ungdomsledare – grundkurs.

Målgrupp
För dig som är ungdomsledare, ställföreträdande 
ungdomsledare eller utbildningsledare ungdom.

Kurstillfällen
v. 32, 11-13 augusti | Tylebäck, Halmstad





SÅ HÄR SÖKER DU TILL EN KURS
1. Du söker till en kurs genom att logga in på Mina sidor, www.forsvarsutbildarna.se/mina-sidor.  

Loggar du in för första gången måste du skapa ett konto först.

2. När du har loggat in så är sidan uppdelad i olika flikar. Under fliken Kursansökan hittar du vårt 
aktuella kursutbud. Klicka på den kurs du är intresserad av för att få mer information, bland  
annat kursbeskrivning, målgrupp, förkunskaper, plats och datum.

3. När du söker en kurs får du fylla i olika uppgifter beroende på typ av kurs. Gjorda ansökningar 
kan du följa din status på under fliken Ansökningsstatus.

Karlavägen 65, Box 5034, 102 41 Stockholm, 08-587 742 00, 08-587 742 20 (kursinfo), info@forsvarsutbildarna.se, www.forsvarsutbildarna.se

https://crm.forsvarsutbildarna.se/pages/minasidor/onepage.aspx
https://www.forsvarsutbildarna.se/
Mailto:info@forsvarsutbildarna.se

