
LIVGARDET
Kamratskap - Omväxling - Utmaning – Bli en av oss



Henrik, 25 år, 13:e säkerhetsbataljonen: ”Jag 
tycker om att utmana mig själv och göra ansträng-
ande saker tillsammans med andra. Att spela i lag är 
en av de stora fördelarna med yrket.

VI JOBBAR PÅ LIVGARDET!
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Sabina, 30 år, 11:e militärpolisbataljonen: ”Jag gillar 
utmaningen och variationen. Det är utvecklande att arbe-
ta som Militärpolis. Alla är engagerade och kompetenta 
och folk har förtroende för oss.”

Paula, 45 år, Swedint: ”Jag har jobbat 11 år på 
Livgardet och trivs eftersom varje dag är olik den andra 
och eftersom jag får träffa människor från hela 
världen.”

Joachim, 27 år, försvarsmusiken: ”För mig är kombi-
nationen mellan det militära och musiken spännande. 
Ena stunden rider du på häst genom ett turisttätt Stock-
holm och spelar tyska marscher, andra stunden sitter du i 
ett konserthus och spelar med ett fullstort brassband.” 2

Elof, 22 år, 12:e motoriserade skyttebataljonen: 
”Jag har alltid gillat Stockholm och därför kändes Liv-
gardet som ett naturligt val. Det är ett varierande och 
spännande jobb som passar mig bra.”

Ereou, 31 år, regementsstaben: ” Det är roligt att 
få träffa nya människor och arbeta så nära en mång-
facetterad verksamhet. I mitt arbete som rekryterings-
koordinator får jag dessutom användning för mina 
tidigare erfarenheter från soldatyrket.”

Kristoffer Franzén, 27 år, 10:e livbataljonen: ”Jag 
gillar omväxlingen med strid, paradtjänst och stalltjänst. 
Vi är Sveriges ansikte utåt. Det är ett viktigt uppdrag som 
är ganska påtagligt”.

Sophie, 32 år, regementsstaben: ” Det är utvecklande 
att få arbeta i en organisation med så många yrkeskate-
gorier - allt från musiker till militärpoliser.  Försvarsmakten 
är dessutom en organisation i förändring och ingen dag 
är den andra lik .”



Livgardet är ett av Sveriges största regementen. Det är också en växande 
och modern arbetsgivare som erbjuder många spännande och utma-
nande yrken. Här kan du läsa mer om oss och hur du söker jobb.

Idag har Livgardet mer än 2 300 heltids- och deltidsanställda och över 3 000 som arbetar inom 
hemvärnet. Vi finns på flera platser i Sverige och utomlands. Mest synliga är kanske våra 
blåklädda soldater som vaktar de kungliga slotten dygnet runt. Men vi tränar även alla svenska 
soldater och officerare som åker på fredsfrämjande uppdrag världen över, och mycket annat.

I denna folder kan du läsa om Livgardets olika enheter och vad de jobbar med. 
Foldern är indelad i olika färger:

Vår värdegrund: I Försvarsmakten slår vi vakt om alla människors lika värde. Hos oss ska alla 
ges möjlighet att trivas, utvecklas och göra ett bra jobb. ALLA, oavsett kön, ålder, etnisk 
tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning, hudfärg och tjänstegrad ska respekteras 
och behandlas likvärdigt. Därför accepterar vi inte kränkningar eller rasism. 
       Vårt arbete styrs av Sveriges riksdag och regering och som anställd representerar man 
Sverige och demokratin, oavsett om man är i Sverige eller utomlands. 
Försvarsmakten är även en drogfri arbetsplats. Läs mer om den gemensamma värdegrunden 
på www.forsvarsmakten.se/vardegrund.

Vår historia: Livgardet är ett av världens äldsta regementen och samtidigt ett av världens 
modernaste. När Livgardet grundades år 1521 var uppgiften att skydda den svenska kungen 
Gustav Vasa. Idag kan DU bära den traditionen vidare och vara en del av Försvarsmaktens och 
Sveriges ansikte utåt genom att arbeta hos oss.

Följ oss på Facebook  och instagram ;-) 
www.facebook.com/livgardet | www.instagram.com/livgardet

Mer information: www.forsvarsmakten.se/livgardet

Varmt välkommen till vår verklighet!

Överste Christer Tistam 
är chef för Livgardet.

LIVGARDET – EN MODERN ARBETSPLATS

KRIGSFÖRBAND Livgardet består av flera olika förband där du kan arbeta på heltid 
eller på deltid. Förbanden har olika inriktningar/specialområden.

Sidor med mörkgrå färg innehåller information om soldatyrket och 
svar på vanliga frågor.

Vi har flera enheter som arbetar med att stödja regementet med 
utbildning och olika resurser. Här arbetar många civilanställda.

VÅR VARDAG

STÖDENHETER
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Livgardet har ett flertal utbildningsanläggningar som anpassats efter dagens behov. 
Bland annat finns det en konstgjord stad där soldater tränar strid i bebyggelse.

På Livgardet finns bland annat ett modernt gym, dusch, bastu, idrottshall och motionsspår 
med elljus som anställda får använda kostnadsfritt.

På Livgardet finns både matsal och mäss där anställda kan köpa färdiglagad mat och fika 
tillsammans. När soldaterna arbetar utomhus lagar de egen mat eller får mat levererad.

På Livgardet lär sig militärer, poliser och civila från olika länder att arbeta tillsammans i 
konfliktdrabbade områden. Teori varvas med praktiska övningar.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps



10:E LIVBATALJONEN

Vill du vara Försvarsmaktens och Sveriges ansikte utåt? Vill du lära dig 
strida i bebyggelse och arbeta med parad och bevakning i centrala 
Stockholm? Då ska du söka anställning vid 10:e livbataljonen.

Soldater från Livgardet har bevakat de kungliga slotten och ansvarat för kungens säkerhet 
sedan år 1521. Nu kan du föra den 500-åriga traditionen vidare.  På 10:e livbataljonen gör du 
och dina kamrater en viktig insats mitt i Stockholm samtidigt som ni har omvärldens ögon på er. 

Arbetsuppgifter: Som anställd soldat på 10:e livbataljonen arbetar du som skyddsvakt på de 
kungliga slotten (högvakt) och på militära anläggningar.  Dessutom har du en central roll vid 
högtidliga ceremonier såsom riksdagens öppnande, kungens födelsedag och vid statsbesök 
(när utländska statschefer besöker Sverige).  
       Arbetet består till stor del av ceremonitjänst, exercis, bevakning, vård av utrustning, 
fysisk träning och utbildning inom ditt befattningsområde. 10:e livbataljonen ska även kunna 
förstärka skyddet av rikets centrala och militära ledning i Stockholmsområdet. Därför kommer du 
att träna strid i skog och i bebyggelse.
       10:e livbataljonen består av fem enheter: Bataljonsstaben leder och planerar bataljonens 
verksamhet. 10:e stabs- och understödskompaniet genomför högvakter till fots och kan under-
stödja bataljonen med ledning, granatkastare, spaning, pionjär samt stab och tross. 
Livkompaniet är ett skyttekompani som kan strida i Stockholm och genomföra högvakter till 
fots. Livskvadronen och 13:e skvadronen är två skyttekompanier som kan strida i Stockholm och 
genomföra högvakter till fots, beridna vaktparader, beridna eskorter och hästskötsel. 

Förmåner och meriter: Att vara anställd på 10:e livbataljonen innebär mycket extra ledighet 
eftersom varje högvaktsdygn ger en dags betald ledighet. I genomsnitt gör varje soldat på 
10:e livbataljonen cirka 30-40 högvaktsdygn per år. Du blir dessutom en mycket duktig skytte-
soldat och kompetent skyddsvakt. Det ger en bra grund att stå på för dig som till exempel vill 
arbeta vidare inom försvaret eller inom polisen. Läs mer om förmåner på sidan 23.

Arbetsort : Lidingövägen 28 i centrala Stockholm.

Arbeta på 10:e livbataljonen!

Idag arbetar över 300 heltidsanställda och cirka 250 deltidsanställda soldater 
och gruppbefäl på 10:e livbataljonen. Krav för anställning är bland annat 
genomförd värnplikt eller GU med godkända betyg, högskolebehörighet, 
svenskt medborgarskap, godkänd registerkontroll, god fysik och inga allergier 
mot häst, hund eller hö (alternativt besvärsfri vid medicinering). Du som inte 
gjort värnplikt eller GU ansöker först om att få göra GU (Se sidan 22). 
Du som är behörig att söka kan läsa mer på www.forsvarsmakten.se/livgardet. 
Varmt välkommen!
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11:E MILITÄRPOLISBATALJONEN

Att vara militärpolis är att vara polis i Försvarsmakten. Här gäller det att 
vara flexibel, ha huvudet på skaft och kunna vara ett gott föredöme för 
andra. Är du en framtida militärpolis?

Militärpoliser (MP) finns idag i flera länders militära styrkor. Livgardet är det enda förbandet i 
Försvarsmakten som utbildar militärpoliser och utbildningen genomförs i samarbete med 
Polishögskolan.

Arbetsuppgifter: Din uppgift blir att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom 
Försvarsmakten samt att ge stöd till militära enheter under nationella och internationella 
operationer. Uppgifterna innefattar bland annat brottsutredningar, ordning- och säkerhets-
tjänst, personskydd, kriminalunderrättelsetjänst, hantering av frihetsberövade personer och 
trafiktjänst. 
       11:e militärpolisbataljonen består av ett personskyddskompani (eskorter och skydd av 
viktiga personer), två militärpoliskompanier samt en utredningsgrupp (brottsutredningar). 
Bataljonen leds och samordnas av en bataljonsstab som stöds av en tillhörande stab- och 
trosspluton (logistik och administration). 

Förmåner och meriter: Som militärpolis får du en värdefull utbildning som betalas av 
Försvarsmakten. Militärpolisutbildningen bedrivs tillsammans med Polishögskolan och du 
kommer att få läsa mycket juridik under utbildningen. Arbetet som militärpolis ställer höga 
krav på ett gott omdöme och utbildningen är meriterande, både inom och utanför 
Försvarsmakten. Läs mer om förmåner på sidan 23.

Arbetsort: 11:e militärpolisbataljonen är stationerad i Kungsängen men genomför insatser 
både nationellt och internationellt såsom i Afghanistan och i Mali. Därför bör du räkna med att 
det blir en del resor i jobbet, även om huvuddelen av utbildning och träning äger rum i 
Kungsängen.

Arbeta på 11:e militärpolisbataljonen!

Idag arbetar ett 80-tal heltidsanställda och ett 100-tal deltidsanställda grupp-
befäl och soldater på 11:e militärpolisbataljonen. Krav för anställning är bland 
annat genomförd värnplikt eller GU med godkända betyg, högskolebehörig-
het, körkort B, inga allergier mot häst/hund/hö (alternativt besvärsfri vid medi-
cinering) svenskt medborgarskap, godkänd registerkontroll och god fysik. Du 
som inte gjort värnplikt eller GU ansöker först om att få göra GU (Se sidan 22). 
Du som är behörig att söka kan läsa mer på www.forsvarsmakten.se/livgardet. 
Varmt välkommen!
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12:E MOTORISERADE SKYTTEBATALJONEN

Vill du ingå i en grupp med 6-8 soldater och bli expert på strid i och 
omkring bebyggelse? Då är du välkommen att söka jobb på heltid 
eller på deltid vid Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon.

Allt fler av dagens strider utspelas i stadsmiljö och därför måste du som soldat vara väl  
förberedd och tränad inför det. Livgardet har lång erfarenhet av att träna strid i bebyggelse. 
Bland annat finns det en specialbyggd anläggning där soldater tränar olika konfliktscenarier. 
Denna träning ger dig en bra grund att stå på inför insats.

Arbetsuppgifter: Som anställd kommer du att placeras som soldat eller gruppchef i en grupp 
som har en viss inriktning. Exempel på grupper är: skyttegrupp, sambandsgrupp (ansvarar för 
radiosystem och kommunikation), granatkastargrupp (understödjer förbandet med granatkas-
tare), fältarbetsgrupp (spränger broar och vägar, tar bort minor och utför 
fältarbeten), spaningsgrupp, reparationsgrupp, underhållsgrupp (underhåller förbandet med 
logistik) och sjukvårdsgrupp. Alla grupper utbildas och tränas i strid och som gruppchef är din 
främsta uppgift att leda soldater i strid. Du kommer att transporteras i tunga bepansrade 
terrängfordon och strida till fots.
       Eftersom bataljonen ska vara insatsberedd kan du räkna med att mycket tid läggs på olika 
övningar och färdighetsträning. Du måste själv ta ansvar för att du har en god hälsa och hålla 
din kropp i god kondition. Du kan arbeta som heltidsanställd eller som deltidsanställd på 12:e 
motoriserade skyttebataljonen.

Förmåner och meriter: 12.e motoriserade skyttebataljonen är ett förband som övar mycket. 
Vid övningar som pågår flera dygn och övningar som genomförs nattetid kan du räkna med 
tillägg för obekväm arbetstid och betald ledighet som kompensation. När du anställs på 12:e 
motoriserade skyttebataljonen får du dessutom en utbildning som är anpassad efter ditt yrke. 
Det kan till exempel betyda att du får möjlighet att ta C-körkort om du blir uttagen till lastbils-
chaufför eller att du får kunskaper i sjukvård om du blir uttagen till sjukvårdare. Läs mer om 
förmåner på sidan 23.

Arbetsort: Bataljonen har sitt säte i Kungsängen men verkar både nationellt och 
internationellt.

Arbeta på 12:e motoriserade skyttebataljonen!

Idag arbetar cirka 110 heltidsanställda och cirka 130 deltidsanställda soldater 
och gruppbefäl på 12.e motoriserade skyttebataljonen. Krav för anställning är 
bland annat genomförd värnplikt eller GU med godkända betyg, svenskt med-
borgarskap och god fysik. Du som inte gjort värnplikt eller GU ansöker först om 
att få göra GU  (Se sidan 22). Du som är behörig att söka kan läsa mer på 
www.forsvarsmakten.se/livgardet. Varmt välkommen!
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13:E SÄKERHETSBATALJONEN

Vill du stå i frontlinjen i Försvarsmaktens arbete mot säkerhetshot och 
arbeta nationellt och internationellt? Då kan 13:e säkerhetsbataljonen 
vara något för dig.

Världen är i ständig förändring. Information sprids snabbare och konflikter i andra delar av 
världen kan få snabb spridning. Att veta vad motståndaren gör är en viktig del i arbetet att 
upptäcka och motverka säkerhetshotande verksamhet. 13:e säkerhetsbataljonen arbetar med 
just detta och drivs i samarbete mellan armén, flygvapnet och marinen.

Arbetsuppgifter: Du kommer att lösa uppgifter kopplade mot de fem generiska 
säkerhetshoten: kriminalitet, sabotage, subversion, underrättelseverksamhet och terrorism. 
13:e säkerhetsbataljonen arbetar vanligtvis i små patruller över stora ytor för att tidigt kunna 
upptäcka och motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra 
sitt uppdrag. Arbetet pågår året runt.
       Du som tar anställning vid förbandet utbildas inledningsvis i säkerhetstjänst, juridik,  
vapentjänst, sambandstjänst, sjukvård och motortjänst. Allt detta syftar till att du ska kunna 
arbeta som soldat eller gruppchef nationellt och internationellt. Efter den kompletterande 
utbildningen kan du söka en av flera specialinriktningar, exempelvis: gruppchef, hundförare, 
prickskytt, sjukvårdare, ledning/samband eller underhållstjänst. Du kan arbeta som 
heltidsanställd eller som deltidsanställd på 13:e säkerhetsbataljonen.

Förmåner och meriter:  Som anställd på 13:e säkerhetsbataljonen får du användbara 
kunskaper och en värdefull utbildning som betalas av Försvarsmakten, bland annat inom 
säkerhetstjänst och juridik. Utbildningen bedrivs i samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö 
och bland lärarna finns både poliser och jurister. Arbetet ställer höga krav på ett gott omdöme 
och utbildningen är meriterande, både inom och utanför Försvarsmakten. Läs mer om förmå-
ner på sidan 23.

Arbetsort:  Vid Livgardet i Kungsängen finns bland annat bataljonens stab som leder 
förbandet. En del av bataljonen finns i Uppsala. Vid Amfibieregementet i Göteborg finns 
säkerhetskompani sjö. Bataljonen ger stöd vid internationella insatser.

Arbeta på 13:e Säkerhetsbataljonen!

Idag arbetar drygt 230 heltidsanställda och ett 30-tal deltidsanställda inom 
13:e säkerhetsbataljonen. Krav för anställning är bland annat genomförd värn-
plikt eller GU med godkända betyg, högskolebehörighet, simkunnig, god fysik, 
svenskt medborgarskap, godkänd registerkontroll och inga allergier mot häst, 
hund eller hö (alt. besvärsfri vid medicinering). Du som inte gjort värnplikt eller 
GU ansöker först om att få göra GU  (Se sidan 22). Du som är behörig att söka 
kan läsa mer på www.forsvarsmakten.se/livgardet. Varmt välkommen!
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HEMVÄRNET

Vill du vara en viktig del i Sveriges nationella försvar på din hemort och 
hjälpa till vid skogsbränder, översvämningar och naturkatastrofer? 
Då bör du ta kontakt med ditt lokala hemvärnsförband.

Oavsett om du bor i Stockholm-, Gävle- eller Dalarnas län så har du möjlighet att gå med i 
Hemvärnet. Hemvärnet består idag av cirka 22 000 män och kvinnor och baseras på frivillighet. 
Det betyder att du i viss mån kan påverka hur många dagar du vill arbeta per år.

Arbetsuppgifter: Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna utgör idag huvuddelen av 
Försvarsmakten och en stor del av Livgardet. Det är ett modernt krigsförband med modern 
materiel, och därmed en viktig del i Sveriges beredskap. Därför tränar Hemvärnets soldater på 
att bevaka och skydda viktiga objekt mot sabotage. När samhället behöver hjälp vid  
skogsbränder, översvämningar eller skallgång/eftersök är det ofta hemvärnssoldater som gör 
jobbet. Inom Hemvärnet finns även underrättelsekompanier med civila flygplan, marina 
enheter, ett antal musikkårer och ungdomsverksamhet för dig som fyllt 15. 

Förmåner och meriter: Under övning och utbildning får du gratis mat, boende, resor och 
uniform samt tillgång till sjukvård och viss tandvård. Du får även en ekonomisk ersättning som 
varierar beroende på övningens längd och din befattning. Vid deltagande i räddningstjänst 
utgår en speciell ersättning. Att vara med i Hemvärnet bygger på frivillighet i fredstid. Du 
utvecklar ett gott kamratskap och svetsas samman med din enhet genom förbandsövningar, 
utbildningar och aktiviteter. Du blir bland annat utbildad skyddsvakt och är en del i samhällets 
krishanteringsförmåga. Du som gör GU inom Hemvärnet får GU-förmåner enligt sidan 22.

Arbetsort: Livgardet ansvarar för fyra hemvärnsbataljoner i Stockholms län, en hemvärnsba-
taljon i Dalarna och en i Gävleborg. I respektive län utbildas och stöds bataljonerna av varsin 
utbildningsgrupp. I Stockholm står Livgardesgruppen för utbildningen och stödet, och i 
Dalarna och Gävle är det Dalregementsgruppen respektive Gävleborgsgruppen. Om du tillhör 
något av hemvärnets insatskompanier kan du sättas in för uppgifter utanför det egna länets 
gränser. Livgardets insatskompanier är en direkt gripbar resurs vid skyddet av Stockholm.

Gå med i Hemvärnet!

Idag deltar cirka 22 000 soldater och officerare i Hemvärnets verksamheter. 
Krav för medverkan i Hemvärnet är: minst 85 dagars fullgjord militär grund-
utbildning (värnplikt eller GU), svenskt medborgarskap, godkänd säkerhets-
prövning samt att den sökande bedöms som lämplig för tjänsten. Du som inte 
gjort värnplikt eller GU ansöker först om att få göra GU (Se sidan 22). Du som är 
behörig att söka kan läsa mer på http://jobb.forsvarsmakten.se och 
www.hemvarnet.se. Varmt välkommen!
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FÖRSVARSMUSIKEN

Är du en skicklig blåsmusiker eller slagverkare? Kan du tänka dig att 
turnera, uppträda på scen och delta vid militära ceremonier och 
högtider? Då kan du ha en framtid i någon av våra musikkårer.

Livgardet har idag tre musikkårer med ett hundratal musiker. Kårernas uppgift är att stödja 
statsledningen och Försvarsmakten med musik, till exempel vid utländska besök, nationella 
högtider, vaktparader och kungliga audienser. Dessutom genomför musikkårerna konserter 
för allmänheten. Traditionen med militärmusik sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden.  
Idag kännetecknas militärmusiken av professionalism, flexibilitet och högt tempo med  
hundratals spelningar varje år, både inomhus, utomhus och utomlands.

Arbetsuppgifter: Arméns musikkår är en harmonikår för parad- och ceremoniverksamhet 
samt en symfonisk blåsorkester för konsertverksamhet i olika genrer och med skiftande 
inriktning. Kåren, som består av cirka 50 musiker,  är placerad i Stockholm.
       Marinens musikkår är, liksom Arméns musikkår, en harmonikår för parad- och 
ceremoniverksamhet samt en symfonisk blåsorkester med en bred repertoar. Kåren består av 
30 musiker och är placerad i Karlskrona. 
       Livgardets dragonmusikkår är en ridande musikkår för parad och ceremonimusik. Kåren 
fungerar även som brassband/ensemble för konsertverksamhet. Idag består Livgardets 
dragonmusikkår av ett 30-tal musiker och kåren är placerad i Stockholm.

Förmåner och meriter: Livgardets musikkårer är efterfrågade och väl ansedda – både i 
Sverige och utomlands. Anledningen är att kårerna har en bred repertoar och att musiken 
håller en mycket hög kvalitet. Som anställd i någon av våra kårer ges du möjlighet att 
utvecklas som musiker och möta en stor publik, både på en nationell och på en internationell 
arena. Läs mer om förmåner på sidan 23.

Arbetsort: Huvuddelen av spelningarna och repetitionerna äger rum på respektive musikkårs 
hemort. Du bör vara inställd på att det blir en del resor i samband med turnéer och spelningar. 
Ibland uppträder musikkårerna utomlands.

Arbeta som musiker!

Inom Försvarsmusikens kårer arbetar idag ett hundratal musiker.  
Kontakta Försvarsmusiken för mer information angående anställning eller läs 
mer på www.forsvarsmakten.se/musik. 
Varmt välkommen!
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ANDRA ENHETER VID LIVGARDET

Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens krigs-
förband. Enheten tillhör Livgardet och är belägen utanför Märsta och i Sollefteå. FHTE föder upp 
cirka 35 schäferkullar årligen. Från det att hundarna är åtta veckor gamla tills dess att de är mellan 
15 och 18 månader placeras de hos fodervärdar (läs mer på webben om fodervärdskap). De hundar 
som klarar Försvarsmaktens krav får arbeta inom Försvarsmakten och hos polisen, enligt ett särskilt 
regeringsbeslut. Exempel på dessa hundar är preparatsökande hundar och patrullhundar.

Arbeta som civilanställd på Livgardet!

För att ett regemente som Livgardet ska fungera krävs specialkunskap inom många olika områden. 
På regementet arbetar bland annat datatekniker, ekonomer, logistiker, informatörer, personaladministratörer 
och mekaniker. Totalt arbetar cirka 300 civilanställda på Livgardet. Idag finns vi representerade i fem svenska 
städer från Sollefteå i norr till Karlskrona i söder. Budgeten för 2017 är cirka 1,2 miljarder kronor. 
Är du intresserad att bli en del av oss? Håll i så fall utkik på http://jobb.forsvarsmakten.se.

Livgardets stab
Livgardets stab administrerar Livgardets alla verksamheter och tar fram beslutsunderlag till 
Livgardets chef. Staben består av tio avdelningar som bland annat arbetar med personalfrågor, 
ekonomi, information och logistik. Staben, som leds av en stabschef, är placerad i Kungsängen utanför 
Stockholm.

Kommendantstaben
Kommendantstaben biträder Livgardets ledning vid genomförandet av högvaktstjänsten vid Stock-
holms och Drottningholms slott. Till uppgifterna hör även att reglera, organisera och sammanhålla 
kungliga ceremonier, statsceremonier och andra officiella ceremonier och utländska besök.

Livgardets internationella utbildningsenhet
Livgardets internationella utbildningsenhet (IntUtbE) tränar och utbildar svensk personal inför 
internationella insatser. På IntUtbE får deltagarna en skräddarsydd utbildning som varierar i längd 
och innehåll beroende på kunskapsnivån hos deltagarna och läget i det aktuella landet. 
Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha förståelse för och kunskap om det aktuella landets 
historia och kultur samt kunna uppträda och agera på ett professionellt och säkert sätt.

Militärpolisenheten
Försvarsmaktens militärpolisenhet (FM MPE) leder och utvecklar militärpolisfunktionen i Försvars-
makten. Enheten lyder under Högkvarteret men är grupperad vid Livgardet i Kungsängen.

Utbildningsstödsenheten
Utbildningsstödsenheten (UtbStödE) är Livgardets komptens- och resurscentrum för utbildnings-
verksamhet. UtbStödE ansvarar bland annat för idrott och fysiskt stridsvärde, motor- och 
trafiktjänst, stridsfordonstjänst, teknisk tjänst, utbildningssäkerhet, certifiering av officerare och 
Livgardets övningsfält och skjutfält.

Försvarshälsan
Försvarshälsan (FH) är Livgardets interna företagshälsovård som arbetar förebyggande, behandlan-
de och rehabiliterande på såväl individ- och grupp- som organisationsnivå. FH bedriver hälso- och 
sjukvård gentemot rekryter och kadetter samt ansvarar för försvarsmedicinska insatser. 
Livgardet har även ledningsansvar för övriga fyra försvarhälsor i region mäl.

Swedint

Försvarsmaktens hundtjänstenhet

Swedint är Försvarsmaktens internationella centrum för stabsutbildning. Här lär sig poliser, militärer 
och civila från olika länder att samarbeta i multinationella staber som leds av FN, NATO, EU eller AU 
(African Union). Årligen genomförs 40-50 kurser på engelska med totalt cirka 1 100 elever. Hittills 
har 144 länder varit representerade på Swedint. Flera av lärarna är utbytesofficerare från Norge och 
Finland. Vid Swedint finns även Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) som har till 
uppgift att implementera genderperspektivet på taktisk och operativ nivå i militära operationer.
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MILITÄRREGION MITT

Militärregion mitt (MRM) är ett krigsförband som har till uppgift att leda 
insatser inom regionens sju län i hela konfliktskalan - från fred till kris/krig. 

MRM består av en stab och en ledningspluton. Ledningsplutonen bemannas med 
hemvärnspersonal (sambandsdriftsledare, fordonsförare och expeditionspersonal). MRM leder sä-
kerhets- och underrättelsetjänst, leder underställda förband, samverkar med regionala och civila 
aktörer och genomför regional försvarsplanering. 



EN VECKA PÅ LIVGARDET

Hur ser vardagen ut? Svaret är att veckorna styrs av soldaternas  
utbildningsbehov och de insatser som ska lösas nationellt och  
internationellt. Det kan alltså vara ganska olika. Vi följde militärpolisen 
Emma Johnsson en vecka för att se vad hon gör på jobbet.

Måndag 09.58: Emma insturerar i sjukvårdsmoment. Alla måste veta hur man snabbt 
och korrekt tar hand om en skadad person/kollega.

Måndag 13.37: Praktiska sjukvårdsmoment. Visitation/kontroll av torniquet, ett  
avsnörande förband stoppar blodflöde och hindrar förblödning.

Tisdag 14.16: Emma övar gripförfarande. Militärpoliser  ska kunna gripa misstänkta 
personer, även om de gör våldsamt motstånd.

Torsdag 15.38: Militärpoliser måste kunna hantera våldsamma situationer och för-
svara sig. Därför övar man närkamp.

Fredag 09.50: Övning på skjutbanan. Att kunna hantera sitt vapen på ett säkert 
sätt och träffa det man siktar på är A och O för soldater i Försvarsmakten.

Fredag 13.00: Emma och hennes kollega övar narkotikasök med hund.20



JAG VILL JOBBA PÅ LIVGARDET. HUR GÖR JAG?
Om du har gjort värnplikt, GMU eller GU söker du jobb via webben (http://jobb.forsvarsmak-
ten.se) när vi rekryterar. Om du inte har tidigare militär utbildning måste du först ansöka om 
att få göra GU (se föregående sida). Om din ansökan till GU blir godkänd bokar du en 
antagningsprövning där du får tala med en yrkesvägledare om dina möjligheter att arbeta på 
Livgardet. Du som vill arbeta civilt på Livgardet behöver inte göra GU.

KAN JAG JOBBA PÅ LIVGARDET PÅ DELTID?
Ja. Efter genomförd GU kan du arbeta på Livgardet på deltid samtidigt som du till exempel 
studerar eller har ett civilt jobb. Det innebär att du är med på övningar och instaser, kortare 
eller längre perioder, enligt en tjänstgöringsplan som tas fram tillsammans med dig.

VILKA KRAV MÅSTE JAG UPPFYLLA FÖR ATT JOBBA PÅ LIVGARDET?
Grundkravet för dig som vill arbeta som soldat/gruppbefäl är att du är minst 18 år, svensk  
medborgare, godkänd grundutbildning/GMU/värnplikt. Innan anställning görs dessutom en 
arbetsintervju och säkerhetsprövning med kontroll mot straffregistret för att säkerställa att du 
inte har begått allvarliga brott. De fysiska kraven ser olika ut beroende på vilken typ av tjänst 
du söker, men du bör ha relativt god fysik och tycka om att träna.

VILKA FÖRMÅNER HAR MAN SOM ANSTÄLLD VID LIVGARDET?
Anställda på Livgardet har rätt till tre timmars träning varje vecka – på arbetstid. Dessutom 
finns personalmatsal, mäss, gratis gym, idrottshall, dusch, bastu och motionsspår med elljus 
där man kan åka skidor på vintern. På regementet finns även företagshälsovård, företrädare för 
fackföreningar, förbandspastor och ett aktivt föreningsliv. Anställda på Livgardet får tjänste-
pension och omfattas av statlig olycksfallsförsäkring.

HUR MYCKET TJÄNAR MAN SOM SOLDAT?
Ingångslönen för soldater och gruppbefäl i Försvarsmakten ligger mellan cirka 18 000 kr och 
20 000 kr i månaden beroende på vilken tjänst man har. När du jobbar sent eller deltar i en  
internationell insats får du tillägg. Exempel*:  Under insats i Afghanistan får man sin månadslön 
x 1,3 + 8 000 kr (faktorlön) + 12 200 kr (insatstillägg) + 3 000 kr (utlandstillägg) + traktamente och 
kostnadsfri mat/boende/akutsjukvård (*siffrorna är hämtade 2016-04-01).

VAD HAR MAN FÖR ARBETSTIDER?
Som heltidsanställd arbetar man i regel 40 timmar i veckan. Ibland genomförs övningar på  
nätter och helger, och då kan du räkna med tillägg och betald ledighet som kompensation.

MÅSTE MAN BÄRA VAPEN OCH GÖRA UTLANDSTJÄNST?
Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och skydda vår demokrati om vi blir angripna av en 
främmande makt. Därför lär sig alla soldater att hantera vapen. Sveriges riksdag och regering 
har även beslutat att Försvarsmakten ska delta i internationellt fredsarbete, vilket betyder att 
alla anställda har internationell arbetsskyldighet och bör vara beredda på att tjänstgöra 
utomlands.

FAQGU - DEN NYA VÄGEN TILL SOLDATYRKET

Lumpen finns inte längre. Nu heter det grundutbildning (GU). 
Alla som vill arbeta som soldat/sjöman, hemvärnssoldat eller 
officer måste först göra en 4-11 månader lång GU.

Under GU får du bland annat lära dig att lösa problem i grupp, använda ditt vapen på ett  
säkert sätt och rädda liv genom att ge första hjälpen. Den som har genomfört GU är  
behörig att arbeta som soldat, sjöman eller gruppbefäl i Försvarsmakten - på heltid eller bara 
under övningar och insatser (deltid). 

Utbildningen: Många upplever GU som en spännande tid där man träffar många människor 
från olika delar av Sverige. Du kommer att vara mycket utomhus under utbildningen och  
genomföra olika övningar med din grupp - ofta på begränsad tid. Du kommer märka att det 
ställs krav på dig, både att du följer de regler som finns och att du hjälper dina kamrater så att 
alla i gruppen lyckas nå de uppställda målen. Utomhuslivet varvas med teoripass i lektionssal 
där du får lära dig mer om säkerhet, demokrati och lagar.
       Du ansöker om att få göra GU via Försvarsmaktens webbsida (jobb.forsvarsmakten.se). 
Därefter får du göra olika tester. Beroende på hur du presterar kan du bli erbjuden olika typer 
av inriktningar. Grundkrav för GU är: svensk medborgare, minst 18 år, ej dömd för brott i  
domstol (eller fått strafföreläggande från åklagarmyndigheten senaste fem åren), godkänd (E) 
i matematik A/1, svenska A/1, engelska A/5 från gymnasiet samt godkänd säkerhetsprövning 
och registerkontroll.

Förmåner och meriter: Du får fria hemresor, gratis boende, mat, sjukvård och akut tandvård. 
Du får uniform, en månadsersättning på cirka 4 500kr/månad* och kan dessutom söka 
bostadsbidrag och familjepenning. Du får även en utbildningspremie efter godkänd GU 
(storleken varierar beroende på utbildningstid och är för närvarande cirka 40 000kr* för 
9-månaders soldatutbildning). Förmånerna och månadsersättningen är skattefria. 
       Förutom att bli behörig att arbeta som soldat, gruppbefäl eller sjöman ger GU dig en ökad 
självkännedom. Du blir bättre på att ta ansvar, arbeta i grupp under pressade förhållanden 
och ta hänsyn till andra människor och deras behov. Läs mer under fliken ”vårt erbjudande” på 
jobb.forsvarsmakten.se. (*Siffrorna är hämtade 2016-04-01).

Utbildningsort: GU genomförs vid flera tillfällen och på flera platser i landet varje år. 
Beroende på vad du väljer för inriktning i samråd med våra yrkesvägledare på testdagen 
kommer du att bli tilldelad en utbildningsort.

Gör GU!

Du kan anmäla ditt intresse för GU via http://jobb.forsvarsmakten.se.  
På facebooksidan ”Försvarsmakten jobb och karriär” kan du få svar på dina 
frågor. Varmt välkommen att söka!
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LITEN MILITÄR ORDFÖRKLARING
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ningsbart papper som tillverkats enligt ISO-standard 14001 och EMAS (www.emas.se). Upplaga 1-2016.
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Som du kanske har förstått av denna broschyr så bedriver Livgardet 
ett stort antal verksamheter på flera platser i landet, hela vägen från 
Sollefteå i norr till Karlskrona i söder. 

De senaste 100 åren har  verksamheten till stor del gått ut på att utbilda värnpliktiga soldater som 
sedan funnits som en resurs i samhället ifall Sverige skulle hamna i krig. Idag ser läget i världen 
annorlunda ut och Sveriges riksdag och regering har beslutat att Försvarsmakten ska anpassa sig 
efter dagens verklighet genom att anställa soldater. Dessa soldater löser uppdrag både nationellt 
och internationellt, ibland med kort varsel.
       Som anställd har man i regel 40-timmars arbetsvecka, månadslön, semester, rätt att tillhöra ett 
fackförbund, försäkringsskydd, föräldraledighet, tjänstepension, rätt till VAB (vård av sjukt barn) 
etc. Man betalar resor till och från jobbet själv och man betalar för sin mat och sitt boende.  Som 
anställd på Livgardet får man räkna med att mycket tid kommer att läggas på utbildning, fysisk 
träning och färdighetsträning. Arbetsdagarnas längd styrs av verksamheten, och vid övningar, 
beredskap och insats kan tjänsten pågå i flera dygn vilket kompenseras med betald ledighet eller 
ersättning i pengar. Att öva, äta och bo nära varandra leder i regel till en mycket god kamratskap 
och sammanhållning. På Livgardet märks denna kamratskap och vilja till sammanhållning på flera 
plan, bland annat i form av att anställda och veteraner har gått ihop och bildat föreningar med 
inriktning mot ridsport, fotografi, skytte, fiske , idrott och mycket annat.  
       Vi på Livgardet hälsar dig varmt välkommen till denna gemenskap!

Ak5: Automatkarbin modell 5. Försvarsmaktens stan-
dardvapen. 650 skott/min. Max praktiskt skjutavstånd: 
400m. Vikt med sikte: 4,5kg.

Bataljon: Militär enhet om ca 350-800 man. 
En bataljon utgörs av flera kompanier om ca 50-200 
man.  Varje kompani utgörs i sin tur av plutoner som 
kan liknas vid skolklasser.

Förband: Militär enhet organiserad för en viss uppgift. 
Ett större förband (t. ex. Livgardet) brukar kallas för ett 
regemente.

Högkvarteret: Idag finns ett trettiotal militära förband 
(regementen), skolor och centrum i Sverige. Verksam-
heten styrs från Högkvarteret som arbetar på uppdrag 
av riksdag och regering.

Infanteri: Traditionellt det truppslag inom armén som 
strider till fots. Livgardet (tidigare Svea Livgarde) är från 
början en sammanslagning av infanteriförbandet I1 och 
kavalleriförbandet K1. Idag använder infanteriet bepans-
rade fordon.

Kavalleri: Historiskt sett ett beridet truppslag som för-
flyttar sig och strider till häst. Idag bestående av militär-
polis samt delar av 13. Säkerhetsbataljon och Livbatal-
jon.

Rekryt: Den som gör Grundutbildning (GU) kallas för 
rekryt. Efter genomförd GU blir man soldat.

Värdegrunden: Försvarsmaktens gemensamma etiska 
grundvalar. Se sidan 4.


