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”Vi gör det lätt att göra rätt”  

  

ManE leder och samordnar yrkes- och befattningskurser (YBK) inom management/

förvaltningsutbildning för Försvarsmaktens samlade behov, från grundläggande  

nivåer till chefsutbildningar. 

 

Utbildningen genomförs i syfte att ge Försvarsmaktens personal erforderlig 

kompetens inom managementområdet, detta så att myndigheten genomför 

verksamheten i enlighet med förvaltningsmässiga krav. 

  

Våra målgrupper finns bland anställda i Försvarsmakten, samt anställda inom FMV 

och andra myndigheter som arbetar i FM processer.  

Oavsett din anställningsform kanske ManE har den utbildning som just du behöver 

för att bättre kunna lösa dina arbetsuppgifter. Vi utvecklar våra kurser och erbjuder 

olika utbildningar med stöd av såväl nätbaserat- som mer traditionellt lärande, 

detta ofta i en kombination. 

 

Verksamhetsidé:  

Vi genomför utbildningar som syftar till att Försvarsmakten är  förvaltningsmässigt 

kompetent. Vi bidrar till en kompetent Försvarsmakt! 

 

Enhetens bidrag till ÖBs övergripande mål: 

 Ökad trovärdighet och militär förmåga: En förvaltningsmässigt kompetent 
Försvarsmakt kan avdela mer resurser till operativ verksamhet. 

 Relevans och förtroende externt: Försvarmakten ska kunna uppvisa en korrekt 
hantering av de resurser som staten avdelat vare sig det rör sig om ekonomi, 
materiel eller personal. En korrekt förvaltning medger ett externt intresse för 
Försvarsmaktens förmåga operativt snarare än en eventuell oförmåga inom 
förvaltningen. 

 Stolthet och förtroende internt: Förvaltningsmässigt kompetentare kollegor och 
chefer medger att ett större ansvar kan delegeras i organisationen, (uppdrags-
taktik.) Det kommer också medge en ökad stolthet kring sin leverans. 

 

Välkommen att söka våra kurser! 

Övlt Johan Martinsson 

C ManE 

  
 

 

Redaktör: Lilly Sjöblom 

Pedagogisk utvecklare ManE 

(Version 2020-12-10) 
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Innehållsförteckning 

 

Chefsutbildningar Sida 5 

Personaltjänst Sida 21 

Arbetsmiljö Sida 41 

Verksamhetssäkerhet Sida 43 

Miljö Sida 49 

Verksamhetsledning Sida 53 

Ekonomi Sida 57 

Informationstjänst Sida 67 

Logistik Sida 73 

Utbildningsprogram Försvarsintendent (FINT) Sida 101   

Utbildningsprogram Fortifikation (FORT) Sida 115  
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Chefsutbildningar—innehåll 

 

Arbetsrättsliga förhandlingar Sida 6 

Chefen som arbetsgivare—Grunder (CSAG) Sida 7 

Chefen som arbetsgivare 2—Arbetsrätt  Sida 8 

Chefen som arbetsgivare 2—Rehab Sida 9 

Civil chef i FM, introduktion Sida 10 

Ekonomi för mellanchefer Sida 11 

Gender Coach-programmet Sida 12 

Högre kurs management Sida 13 

Indirekt ledarskap (IL) Sida 14 

Juridik för chefer Sida 15 

Jämställdhetsintegrering för högre chefer Sida 16 

Management för mellanchefer Sida 17 

Rekrytera rätt Sida 18 

Samtalsmetodik för chefer Sida 19 

Utvecklande ledarskap (UL) Sida 20 
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  Sida 6 

Arbetsrättsliga förhandlingar 

ÄMMGK4101031 
 
 
 

Kursens syfte är stärka HR och chefers kunskaper och agerande inom 
förhandlingsområdet, både avseende arbetsrätt och förhandlingsteknik. 
 
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren kunna förbereda och 
genomföra en förhandling (KF 3). 
 
Målgrupp: 
Kursen vänder sig till HR-personal och chefer som arbetar med 
förhandling/samverkan som arbetsgivarföreträdare och deltar i 
förhandlingar ur ett arbetsgivarperspektiv. 
 
Kurslängd: 
3 dagar 
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Chefen som arbetsgivare—Grunder (CSAG) 
(Nätbaserad kurs) 

 
Syftet med kursen är att deltagaren efter genomgången kurs ska känna till de  
lagar, författningar, avtal och övriga bestämmelser som styr chefen i 
arbetsgivarrollen.   
 
Kursen genomförs i sin helhet som nätbaserat lärande och innehåller förutom de 
olika modulerna, även en introduktion till kursen.  
 
 De olika modulerna är: 
 Arbetsmiljö 
 Yttre miljö 
 Likabehandling 
 Ledning och Styrning 
 Regler för representation och förmåner 
 Logistik 
 HR 

 Introduktion 
 Villkor 
 Medarbetarsamtal  
 Lönebildning 
 Rehabilitering 
 Rekrytera på rätt sätt 

 
Målgrupp: 
De medarbetare som i sin tjänst har, eller kommer att få, arbetsgivaransvar för 
medarbetare.  

 
Kurslängd: 
Ca 9 tim 
 

Efter genomgången kan kursen registreras i system Prio och ett intyg erhållas. 
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Chefen som arbetsgivare 2 —Arbetsrätt 
ÄMMFK0231050 

 
 
 

Syftet med utbildningen är att chefer ska kunna definiera hur arbetsrätt påverkar 
deras möjlighet att arbetsleda. Målet är att kursdeltagarna ska känna sig säkrare i 
sin roll som chefer. 

 

Efter kursen ska deltagarna: 

 Kunna förklara arbetsgivarrollen utifrån ett arbetsrättsligt ramverk. 

 Kunna identifiera i vilka sammanhang och var de ska inhämta stöd  

 

Målgrupp: 
Chefer med personalansvar 

 
Kurslängd: 
2 dagar 
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Chefen som arbetsgivare 2 —Rehabilitering 
ÄMMFK8451046 

 
 
 

Chefen ska få verktyg och en metod att genomföra arbetsuppgiften rehabilitering 
av medarbetare samt förstå innebörden av arbetsgivarens arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsansvar.  

 

Efter genomgången utbildning ska chefen: 

 Kunna genomföra ett personligt samtal  
 Kunna genomföra ett rehabiliteringsmöte  
 Kunna förstå och känna igen tidiga signaler på ohälsa  
 Känna till lagstiftningen kring rehabilitering samt Försvarsmaktens process 

(interna styrningar) för rehabilitering  
 

Målgrupp: 
Chefer med personalansvar 

 
Kurslängd: 
1 dag 
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Civil chef i FM, introduktion 
(Ej sökbar i PRIO) 

 
Syftet med kursen är att skapa intresse för eventuell chefsroll inom 
Försvarsmakten samt ge deltagarna ökad kunskap och förståelse för chefsrollen. 
Nätverksbyggande är också ett syfte med kursen. 
 
 I kursen ingår följande moment: 
 Chefsrollen – att leda sig själv – att leda medarbetare – att leda grupper 
 Att gå från en i gruppen till ensam ansvarig, ny som chef 
 Arbete med praktiska ”case” från verksamheten i FM 
 Arbetsgivarroll och chefskap i FM 
 Hur styrs Försvarsmakten  
 Skillnaden mellan chef och ledare 
 Träning i coachande ledarskap 
 EQ och emotionell intelligens, hur känslor påverkar oss i olika situationer 

(EQ-kompetenser) 
 Hantera konflikter i olika situationer och med olika verktyg 
 Risker för psykosocial ohälsa 
 Grundläggande hur hjärnan fungerar i olika situationer 

 
Målgrupp: 
Kursen riktar sig till civila arbetstagare (CVAT) utan tidigare chefserfarenhet som 
har en bedömd förmåga och en utvecklingsplan mot befattning med 
arbetsgivaransvar (oberoende befattning med hatt). 
Tillsvidareanställd i FM, minst 2 års sammanlagd anställningstid vid start av kurs. 
 
Urval sker vid OrgE och bereds i lokal PFN utifrån kriterierna förmåga, prognos 
och potential att tillträda chefsbefattning samt sökandes egen motivering. 
Rangordningen vid lokal PFN styr tillsättandet av kursplatser. 

 
Kurslängd 
9 dagar, varav 1 dag eget arbete 
 
Inbjudan till kurs med information om sökning och urval sker i VIDAR. 
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Ekonomi för mellanchefer 
ÄMMGK6450004 

 
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom PPU-Processen 
(Planering, Budgetering, uppföljning och återredovisning) med tonvikt på ekonomi 
vid förband. 
 
Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs: 

 Ha kunskaper om FM Ekonomiska styrdokument 
 Ha förståelse för PPU-processen. Planerings, budgetering, återrapportering 

och prognos 
 Ha förvärvat förmåga att planera, budgetera och återrapportera samt göra 

prognos för egen organisationsenhets verksamhet med stöd av egen 8-
funktion  

 Ha förståelse för system PRIO 
 Ha förståelse för det ekonomiska flödet i system PRIO 
 Ha förståelse för rättvisande redovisning 

 
Målgrupp 
Personal med budgetansvar i Försvarsmakten som tjänstgör eller är planerad att 
tjänstgöra som kompanichef, avdelningschef eller sektionschef vid förband. 

 
Kurslängd 
5 dagar 
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Gender Coach- programmet (OF/CF 6-9) 

(Ej sökbar i PRIO) 
 
 
 

Syftet med programmet är att stärka jämställdhet, jämställdhetsintegrering och 
genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet i 
Försvarsmakten genom förbättrad styrning och ledning på strategisk nivå. 
 
Programmet löper under två år där cheferna (programdeltagarna) genom 
lärandeseminarier får utbildning i jämställdhet, jämställdhetsintegrering och 
kvinnor, fred och säkerhets-agendan. Utöver detta får varje chef en personlig 
coach med specialistkompetens inom jämställdhet. Chefen framtar med stöd av 
sin coach under programmets första år en handlingsplan knuten till sin 
chefsfunktion för implementering under programmets andra år. Handlingsplanen 
syftar till hur denna chef i ordinarie verksamhetsledningsprocess ska arbeta för 
jämställdhet inom ramen för de områden denna chef styr över. 
 
Målgrupp: 
Gender Coach Programmet är en utbildning som riktar sig till högre chefer på 
nyckelpositioner i Försvarsmakten (nivå 6-9).  
På grund av utbildningens målgrupp och programmets gedigna utformning       
betraktas utbildningen som meriterande för chefens fortsatta karriärutveckling.  
Programmets inbjudan är exklusiv och kan ej överlåtas. 
Urval görs av HKV/LEDS/PERSA/Cue 
 
Kurslängd: 
Programmet löper under två år uppdelat på: 
•10 utbildningsdagar  
•10 coachträffar år 1  (med frivillig förlängning år 2) 

 
Deltagarna ska utöver detta avsätta tid för arbete mellan seminarierna för att 
uppnå resultat i egen verksamhet. 
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Högre kurs management  

(Ej sökbar i PRIO) 
 
 

Syftet med kursen är att stödja deltagarnas personliga utveckling så att de blir så 
väl förberedda som möjligt för det ansvar och de arbetsuppgifter som följer av de 
chefsbefattningar de tjänstgör/kommer att tjänstgöra på. Kursen syftar även till att 
utöka deltagarnas nätverk med andra chefer. 

 
Efter genomförd kurs ska kursdeltagarna: 
 erhållit förståelse för de lagar och bestämmelser som styr deras arbete som 

chefer 
 erhållit förståelse för det arbete myndighet gör kopplat till jämställdhet och 

jämlikhet  
 erhållit förståelse för LEDS PERS frågeställningar och FM arbetsgivarpolitik  
 erhållit förståelse för behovet av självreflexion och egenutveckling  
 erhållit kunskap om myndighetens ansvar som förvaltningsmyndighet  
 
Målgrupp 
Avsedda för nivå OF5/CF5 

 

Urval 
Kursdeltagaren har erhållit befattningsnivå 5, eller bedöms att ha prognos mot 

motsvarande. 

Kursdeltagarna tas ut av HKV/LEDS/PERS/Cue. 

 

Kurslängd: 

15 dagar uppdelat på 3 tillfällen (5+5+5) 
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Indirekt ledarskap (IL) 
ÄMLGK705LE11 

 
 

Kursen syftar till att ge en förståelse för det indirekta ledarskapets 
betydelse för verksamheten samt ge verktyg för att utveckla det egna 
indirekta ledarskapet. Kursen ger förståelse för den övergripande 
modellen Indirekt Ledarskap och hur man som indirekt ledare kan utveckla 
medarbetare och organisationen.  
Genom erfarenhetsutbyte, analys och reflektion ges deltagaren möjlighet att 
utveckla sitt indirekta ledarskap samt ta fram en personlig utvecklingsplan. 

 
Målgrupp: 
Kursen riktar sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer 
inom FM och Frivillig försvarsorganisation.  
Önskvärt att kursdeltagaren har egen erfarenhet som indirekt ledare, det vill säga 
minst två organisatoriska nivåer under sig. 

 
Kurslängd:    
2+1 dagar 
Del 1 genomförs som internat. 
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Juridik för chefer 
(ÄMMGK0440024) 

 

 

Syftet med kursen är att högre chefer i FM ska ha kunskap om och redskap för att 
fatta korrekta beslut utifrån rättsliga förutsättningar. 
 
Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren  
 kunna ange och beskriva viktiga lagar och regler som påverkar Försvars-

maktens operativa verksamhet och administrativa förvaltning  
 kunna förklara och ge exempel på rättsliga förutsättningar för myndighetens 

verksamhet i fred, kris och krig.  
 

 
Kursens innehåll: 
 Totalförsvar och beredskapsjuridik  
 Juridik för Försvarsmaktens operationer  
 Förvaltningsrätt 
 Offentlighet och sekretess  
 Arbetsrätt  
 Upphandling och inköp  
 
 
Målgrupp 
OF 4-5 och CF 4-5, eller i befattning på motsvarande nivå.  
 
Kurslängd: 
3 dagar  
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Jämställdhetsintegrering för högre chefer 

(Ej sökbar i PRIO) 
 
 
 

Kursens syfte är att stärka deltagarnas kunskap, förmåga och vilja att integrera 
jämställdhetsperspektiv i verksamheten med målet att öka jämställdhet i 
Försvarsmaktens organisation och verksamhet. 
 
Kursens innehåll:  
 Försvarsmaktens uppdrag kopplat till jämställdhet 
 Jämställdhetsintegrering som strategi, jämställdhetspolitiska mål, 

jämställdhetsperspektiv i  
besluts-, berednings- och verksamhetsprocesser 

 Personalförsörjning ur ett jämställdhetsperspektiv 
 Sexuella trakasserier och ovälkommet beteende 
 Jämställdhet i militära operationer, FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 

kvinnor, fred och säkerhet 
 Genusteori, maskulinitetsteori, organisationsteori, förändringskunskap 
 Leda och styra för jämställdhet, det jämställda ledarskapet 
 
Kursen löper under ca 12 månader uppdelat på: 
- 9 utbildningsdagar (fördelat på 4 lärandeseminarier) 
- 4 tillfällen med handledning/coaching i mindre grupper 
 
 
Målgrupp: 
OF 5 och CF 5 eller högre. 
Urval görs av HKV/LEDS/PERSA/Cue 
 
Kurslängd: 
168 tim under 12 mån 
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Management för mellanchefer 
ÄMMGK4010002 

 
Kursdeltagarna skall efter genomförd kurs erhålla ökad färdighet i att verka i 
rollen som bataljons-, divisions-, enhetschef eller motsvarande. 
 
Härvid skall kursdeltagarna ges ökad kunskap och förståelse avseende i: 
 hur Försvarsmakten styrs internt 
 hur personalledning genomförs/avses genomföras i Försvarsmakten, samt 

att som chef verka i rollen som chef med arbetsgivaransvar. 
 vad som gäller för Försvarsmaktens informationsstrategi 
 hur att agera som verksamhetsansvarig chef 
 Försvarsmaktens övergripande logistikledning, samt känna till och ha 

förståelse för förnödenhetsförsörjning vid förband 
 hur samverkan genomförs 
 aktuella avtalsfrågor 
 
Målgrupp: 
Personal som innehar. eller är planerad mot, chefsbefattning med ansvar som 
arbetsgivarföreträdare på nivå OF/CF 3 eller högre. 
 
Kurslängd 
10 dagar 
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Rekrytera Rätt 
ÄMMGK7011010 

 
 
Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning kunna: 
 genomföra en rekrytering utifrån Försvarsmaktens delprocess Rekrytera 

till anställning 
 tillämpa ett likabehandlings-perspektiv i samtliga av 

rekryteringsprocessens olika delar. 
 
Målgrupp: 
Chefer med personalansvar och övriga som arbetar i 
rekryteringsprocessen 
 
Kurslängd: 
2 dagar  
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Samtalsmetodik för chefer 
ÄMMGK5361038 

 
 
 

Kursen syftar till att öka kursdeltagarens kunskap om kommunikationsteori och 
olika samtalstekniker. 
  
Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna koppla ihop teori och praktik samt 
omsätta dessa kunskaper i sin chefsroll. 
 
Utbildningen innehåller följande avsnitt: 
 Kommunikationsteorier. 
 Samtalstekniker och coachande förhållningssätt. 
 Olika samtal inom Försvarsmakten, till exempel medarbetarsamtal och 

lönesättande samtal. 
 Övningar och praktisk samtalsträning. 
 
Målgrupp 
Chefer med personalansvar 
 
Kurslängd: 
2 dagar  
 
Utöver öppna kurstillfällen på MHS K kan kursen genomföras lokalt på förbandet. 
Lokala kurser bokas via ManE. 
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Utvecklande ledarskap (UL) 
ÄMLGK816LE10 

 
Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning: 
 Känna till och förstå den övergripande ledarskapsmodellen och den 

ingående ledarstilsmodellen 
 Fått feedback genom bedömningsformulär (ULL360) 
 Utarbetat en personlig utvecklingsplan 
 

Kursens syfte och lärandemål 
Syftet med kursen är att kunna analysera, reflektera över och medvetet 
utveckla sina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen Utvecklande 
ledarskap (UL) samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av ULL i syfte att 
bättre utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre 
effektivitet. 
 
Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap 
och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre 
effektivitet i organisationen. Deltagarna får 360-graders feedback av 
närmaste chef och medarbetare på sitt eget ledarskap. 
 
Målgrupp 
Kursen riktar sig främst till chefer på olika organisatoriska nivåer inom FM och 
Frivillig försvarsorganisation. 
 
Kurslängd:   
3+1 dagar 
Del 1 genomförs som internat.  
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Personaltjänst —innehåll 

Arbetsrätt för HR Sida 22  

Arbetsrättsliga förhandlingar Sida 23 

Business objects Grund– och HRrapport Sida 24 

Grundkurs för utbildningsadjutant Sida 25 

HR-rapporter i PRIO Sida 26 

Jämställdhetsintegrering Sida 27 

Kursadministration i Försvarsmakten Sida 28 

Likabehandlingsutbildning Sida 29 

Likabehandling—Kontaktperson/Handledare  Sida 30 

Mitt Försvarsmakten för Hemvärnet Sida 31 

Personaltjänst för insats och operationer Sida 32 

Personlig marknadsföring Sida 33 

Professionsintervjuarutbildning Sida 34 

Rekrytera rätt Sida 35 

Rekryteringskoordinering i FM Sida 36 

Skiftplanering i PRIO Sida 37 

Urvalsintervju GOU mfl Sida 38 

Utveckling av grupp och ledare (UGL) Sida 39 
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  Sida 22 

Arbetsrätt för HR 

ÄMMGK0231049 
 
 
 

Syftet med utbildningen är att ge HR-generalister och motsvarande en möjlighet 
att repetera och fräscha upp sina kunskaper i arbetsrätt samt få möjlighet att 
diskutera olika praktikfall.  
Målet är att kursdeltagarna ska känna sig säkrare i sin roll och att de kan söka 
stöd hos varandra genom nätverkande. 
 
Efter kursen ska deltagarna: 
 kunna förklara arbetsgivarrollen och HR rollen utifrån ett arbetsrättsligt 

ramverk. 
 kunna vägleda chefer i vanligt förekommande arbetsrättsliga frågor. 
 
Målgrupp: 
HR-generalister och motsvarande vid OrgE  
 
Kurslängd: 
2 dagar 
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  Sida 23 

Arbetsrättsliga förhandlingar 

ÄMMGK4101031 
 
 
 

Kursens syfte är stärka HR och chefers kunskaper och agerande inom 
förhandlingsområdet, både avseende arbetsrätt och förhandlingsteknik. 
 
Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren kunna förbereda och 
genomföra en förhandling (KF 3). 
 
Målgrupp: 
Kursen vänder sig till HR-personal och chefer som arbetar med 
förhandling/samverkan som arbetsgivarföreträdare och deltar i 
förhandlingar ur ett arbetsgivarperspektiv. 
 
Kurslängd: 
3 dagar 
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Business Objects (BO) Grund– och HR-rapport 
ÄMMGK8211044 

 
 
 

En grundkurs i funktionaliteterna i Business Objects rapportverktyg och 
genomgång av de HR-rapporter som finns där. 
Kursen består av presentationer samt demonstrationer och övningar i systemet. 
 
Syftet med kursen är att deltagaren ska lära sig grunderna och 
funktionaliteterna i Business Objects (BO) rapportverktyg samt i sin 
roll kunna identifiera och använda HR-rapporterna i BO. 
 
Målgrupp:  
Expertanvändare och Standardanvändare i BO som arbetar med HR. 
 
Kurslängd:  
3 dagar 
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Grundkurs för utbildningsadjutant   
ÄMMGK6213013 

 
 
 

Kursens syfte är att ge kursdeltagaren grundläggande kunskaper om 
regelverk, bestämmelser och rutiner som befattningen utbildningsadjutant 
använder i sitt dagliga arbete. 
 
Efter genomförd utbildning ska deltagaren: 
 kunna tillämpa de begrepp i PRIO som används i befattningen 

utbildningsadjutant  
 identifiera och tillämpa de rapporter som används i rollen som 

utbildningsadjutant  
 förstå hur masterdata uppdateras i PRIO  
 
Målgrupp: 
Kursen riktar sig till personal med uppgift att hantera administrationen 
för rekryter/officersaspiranter och med behörighetskod 1010 i PRIO. 
 
Kurslängd: 
5 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 26 

HR-rapporter i PRIO 
ÄMMGK5011037 

 
 
 

Kursen syftar till att kursdeltagaren ska utveckla sin förmåga att använda system 
PRIO för att effektivisera det dagliga arbetet i funktion Lokal HR på förband. 
 
Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna: 
 använda rätt rapportverktyg för att söka efter uppgifter i system PRIO  
 självständigt förbereda en rapport och genomföra en enkel innehållsanalys 

av resultatet  
 
Målgrupp: 
Lokal HR på OrgE med behörighet till PA20  
 
Kurslängd: 
2 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 27 

Jämställdhetsintegrering 
ÄMMGK4011008 

 
 

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för att jämställdhetsintegrera all FM-
verksamhet. 
 
Efter kursen ska deltagarna ha erhållit metoder och verktyg för att:: 
 kartlägga sin verksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv  
 praktiskt kunna implementera genusperspektivet i det dagliga ledarskapet 

och mentorskapet som chef  
 främja ett lärande och reflekterande ledarskap  
 
Efter kursen har deltagarna även kunskap om hur (om)organisering, förbättring, 
utveckling och utvärdering av beslutsprocesser samt kunskap om hur ett 
jämställdhetsperspektiv (i förlängningen jämlikhetsperspektiv) införlivas i allt 
beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen av de aktörer som 
normalt deltar i beslutsfattandet. 
 
Målgrupp: 
Verksamhetsledare i ledningsgrupp. 
 
Förkunskapskrav: 
Dokumenterad erfarenhet av ledande befattning i bataljonsledning, 
förbandsledning eller motsvarande. 
 
Kurslängd: 
2 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 28 

 

 

Kursadministration i Försvarsmakten 

ÄMMGK8121039 

 

 

Kursen syftar till att ge kursdeltagaren en grundläggande kompetens i att arbeta 

som lokal kursadministratör inom Försvarsmakten.  

 

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren:  

 Ha en grundläggande färdighet och förmåga att via IT-stödsystemen 

dokumentera genomförd utbildning på ett sätt som överensstämmer med lag, 

förordning och FM interna bestämmelser  

 Ha en grundläggande uppfattning om de juridiska konsekvenserna av arbetet 

inom ramen för myndighetsutövning  

 Ha en grundläggande kunskap om styrdokument och kommunikationskanaler 

 Ha en grundläggande förståelse avseende kursadministrationens roll  

 

Kursen innehåller föreläsningar kombinerat med ett antal praktiska övningar i 

aktuellt FM IT-stödsystem. Grunderna i utbprocessen och gällande regelverk gås 

igenom. Därefter genomförs ett praktiskt moment där deltagaren får tillämpa 

erhållen kompetens under handledares översyn.  

 

Målgrupp: 

De som har erhållit eller som är inplanerade mot en befattning med 

behörighetskoden 1601 (lokal kursadministratör). 

 

Kurslängd:  

2 dagar 

 

 

 
 

 
 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 29 

Likabehandlingsutbildning 
ÄMMGK4011001 

 
 

Syftet med kursen är att förebygga diskriminering och trakasserier på 
arbetsplatsen, genom att ge förutsättningar för att skapa en positiv, utvecklande, 
inkluderande och hållbar arbetsmiljö. 
 
Efter kursen ska deltagaren ha fått grundläggande kunskap om : 
 diskrimineringslagstiftningen 
 FM:s styrdokument gällande likabehandling 
 maktstrukturer, socialiseringsprocesser och normkritiskt tänkande 
 
Upplägget grundar sig i Sveriges Diskrimineringslag 2008:567 samt FM:s 
styrdokument gällande likabehandling och mångfald. I utbildningen varvas teori 
med värderingsövningar, processfrågor och diskussionscase.   
  
Målgrupp: 
Samtliga FM-anställda 
 
Kurslängd: 
2 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 30 

Kontaktperson/Handledare Likabehandling 
ÄMMFK4011002 

 
Kursen syftar till att ge förutsättningar för att skapa en positiv, utvecklande och 
hållbar arbetsmiljö genom att ge verktyg för att arbeta förebyggande med 
likabehandling samt vara ett led i det förebyggande arbetet mot trakasserier och 
kränkningar.  
Kursen syftar även till att vara en instruktörsutbildning för 
Likabehandlingsutbildningen samt att säkerställa att likabehandlingskompetens 
finns på förband, skolor och centra. 
 
Efter kursen har deltagaren fått en fördjupad kunskap om ärendehantering och 
att främjande aktiva åtgärder. 
 
Målgrupp: 
FM-anställda som stödjer förbandschef med ärendehantering och främjande av 
aktiva åtgärder och har ett intresse av att arbeta med likabehandlingsfrågor samt 
att handleda i FM Likabehandlingsutbildning.  
Kursen riktar sig även till Försvarshälsans psykologer, arbetsmiljöombud eller 
motsvarande. 
 
Förkunskapskrav: 
Genomgått FM Likabehandlingsutbildning eller motsvarande. 
 
Kurslängd: 
3 dagar 
 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 31 

Mitt Försvarsmakten för Hemvärnet 
ÄMMGK8351045 

 
 
Syftet med kursen är att deltagaren ska kunna hantera sina uppgifter i 
Hemvärnets rekryteringsprocess i Mitt Försvarsmakten.  
 
Efter genomförd kurs ska deltagaren ha fått förståelse för: 
 vad andra roller i rekryteringsprocessen gör i Mitt Försvarsmakten 
 vilka verksamhetsregler som gäller i de olika stegen i processen 
 hur och när automatiserad kommunikation når en ansökande 
 
Målgrupp: 
Samtliga som arbetar med rekrytering till Hemvärnet. 
 
Kurslängd: 
1 dag 
 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 32 

Personaltjänst vid insats och operationer 
ÄMMGK7331041 

 
Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning ha:  
 förståelse för de lagar, förordningar, avtal och styrdokument som 

gäller inom arbetsrätten, arbetsmiljön, disciplinlagstiftningen och 
försäkringsområdet och som gäller för verksamheten vid grundberedskap, 
höjd beredskap samt vid internationell militär tjänstgöring.  

 förståelse för hur personalförsörjning och personaladministration 
fungerar i Försvarsmakten vid grundberedskap, höjd beredskap samt vid 
internationell militär tjänstgöring.  

 förståelse för operativ-/taktisk-/krigsförbands-/personalchefs 
funktionsansvar vid grundberedskap, höjd beredskap samt vid 
internationell militär tjänstgöring.  

 kunskap om FM beredskapskoncept.  
 förståelse för hur Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete 

fungerar samt det lagstadgade uppföljningsansvaret.  
 kunskap om hur krisledning fungerar i Försvarsmakten vid 

grundberedskap, höjd beredskap samt vid internationell militär 
tjänstgöring.  

 kunskap om de olika faktorer som påverkar mental och fysisk hälsa 
samt personellt stridsvärde.  

 kunskap om Försvarsmaktens värdegrund, uppförandekod samt 
likabehandling.  

 
Målgrupp: 
Personalchef, personalofficer, personalgeneralist, personaladministratör 
eller stabsassistent (personal) vid ett krigsförband, såväl nationellt 
som internationellt. 
Uttag till kursen sker i samråd med HKV/INSS J1 
 
Kurslängd: 
10 dagar 
 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 33 

Personlig Marknadsföring 
ÄMMGK4171033 

 
 
 

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren en verktygslåda för att kunna 
kommunicera kring sin kompetens, både i tal och i skrift. 

 
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren ha erhållit verktyg för att på egen 
hand kunna framställa sina personliga kunskaper och erfarenheter både 
muntligen och skriftligen på ett sätt som är anpassat till mottagaren vid en 
ansökan om anställning. 
 
Kursen genomförs på MHS K alternativt lokalt på OrgE och varvar lärarledd 
närundervisning med eget arbete.  
 
Målgrupp:  
Samtliga anställda i Försvarsmakten. 
 
Urval:  
Personlig marknadsföring bekostas av lokala omställningsmedel och därför 
måste kursdeltagare ha varit anställd i Försvarsmakten i minst ett år. Vid lokalt 
genomförande genomförs urval av berörd lokal HR som arbetar med lokala 
omställningsmedel, i samråd med ansvarig kurschef 
 
Kurslängd: 
1 dag 
 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 34 

Professionsintervjuarutbildning                      

ÄMMGK2021010 

 

 

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i 
intervjumetodik för att kunna genomföra professionsintervjuer och 
bedömningar inom ramen för olika urval. 
 
Efter genomförd kurs har deltagaren erhållit kunskaper om den utprövade 
urvalsmodell som används vid FM HRC/SpecU.  
 
Målgrupp: 
Av förbandet utsedda officerare som, i samarbete med psykologer vid sektionen 
för specialurval vid FM HRC (FM HRC/SpecU, skall medverka vid 
lämplighetsbedömningar inför anställningar och utbildningar. 
Erfaren officer och av förbandet ansedd lämplig som professionsintervjuare . 
 
Kurslängd: 
2 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 35 

Rekrytera Rätt 
ÄMMGK7011010 

 
 
Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning kunna: 
 genomföra en rekrytering utifrån Försvarsmaktens delprocess Rekrytera 

till anställning. 
 tillämpa ett likabehandlings-perspektiv i samtliga av 

rekryteringsprocessens olika delar. 
 
Målgrupp: 
Chefer med personalansvar och övriga som arbetar i 
rekryteringsprocessen 
 
Kurslängd: 
2 dagar  
 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 36 

Rekryteringskoordinering i FM 
ÄMMGK0441027 

 
 

Kursen syftar till att ge deltagarna övergripande och strategisk kunskap för att 
kunna börja arbeta med att planera och samordna lokal/regional 
attraktionsskapande verksamhet.  
 
Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren: 
 kunna förklara FM grundläggande personalförsörjningsidé  
 kritiskt kunna reflektera kring attraktion och rekrytering  
 kunna beskriva rekryteringsprocessen på strategisk nivå  
 
Målgrupp 
Rekryteringskoordinatorer. 
 
Kurslängd: 
3 dagar  



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 37 

Skiftplanering i PRIO 
ÄMMGK4511035 

 
 
 

Syftet med kursen är att ge användaren kunskaper om hur 
skiftplaneringsverktyget fungerar för att självständigt kunna skiftplanera i system 
Prio. 
  
Efter genomförs kurs ska användaren kunna stödja andra skiftplanerare vid det 
egna förbandet.   
 
Utbildningen innehåller följande avsnitt: 
 Inledning 
 Grunder i skiftplanering 
 Delar i arbetstidsavtalet som har kopplingar mot skiftplanering. 
 Övningar i skiftplanering/Produktionsmiljö samt utbildningsmiljö 
 
Målgrupp: 
Kursen är avsedd för lokala skiftplanerare med behörighetskod 1007. 
 
Kurslängd: 
2  dagar 
 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 38 

Urvalsintervju GOU mfl 
ÄMMGK0031048 

 
 

Syftet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i intervjumetodik 
för att kunna genomföra urvalsintervjuer och bedömningar inom ramen för urval till 
GOU m.m. 
 
Efter genomförd kurs har deltagaren erhållit: 
 kunskaper om den urvalsmodell som används i Försvarsmakten  
 grundläggande kunskap i intervjumetodik  
 
Målgrupp: 
Av förbandet utsedd personal som ska medverka vid och genomföra 
urvalsintervjuer med sökande till GOU m.m.  
Övriga som kan ha nytta för kursen är de som genomför urval till exempelvis 
cybersoldater och jägarbefattningar.  
 
Kurslängd:   
1 dag 
 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 39 

Utveckling av grupp och ledare (UGL) 
ÄMLGK705LE13 

 
 

Utbildningsmetoden under UGL benämns "upplevelsebaserat lärande" och bygger 
på Kolbs teorier om lärandet.  
Gruppmedlemmarna ställs inför olika uppgifter som de som grupp ska hantera   
eller lösa. Detta skapar gemensamma upplevelser som genererar grupprocesser 
vilka gemensamt undersöks.  
 
Målgrupp: 
Kursen riktar sig till personal inom FM och inom Frivilliga försvarsorganisationer 
(FFO) som fördjupning inom ledarskap och särskilt om individen och samarbete i 
grupp. 
 
Kurslängd:   
5 dagar 
Genomförs som internat. 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 40 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 41 

Arbetsmiljö —innehåll 

 

Försvarsmaktens skyddsombudsutbildning Sida 42 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 42 

Försvarsmaktens skyddsombudsutbildning 

ÄMMGK8181043 
 

Kursen syftar till att ge Försvarsmaktens skyddsombud en ensad 
grundutbildning i arbetsmiljö som därmed skapar förutsättningar för 
skyddsorganisationens arbete och delaktighet i arbetsmiljöarbete, 
 
Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren: 
 kunna delta aktivt vid skydds-och arbetsmiljöronder, 

Arbetsmiljökommitté, planering av förändring av verksamheten, 
riskbedömningar och rehabilitering (K3) 

 kunna kräva arbetsmiljöåtgärder och arbetsmiljöundersökningar(K3) 
 förstå uppdraget och de olika rollernas ansvar(K2) 
 ha förståelse för hur man kan bidra till en god samverkan i 

arbetsmiljöarbete (K2) 
 känna till lagstiftning, föreskrifter och styrande dokument (K1) 
 
Målgrupp: 
Målgruppen är nya skyddsombud (nyvald eller ej erhållit utbildning) och 
i mån av plats skyddsombud som är i behov av repetitionsutbildning samt 
chefer. 
 
Kurslängd: 
3 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 43 

Verksamhetssäkerhet —innehåll 

 

Avvikelsehantering i ECC/BO för handläggare Sida 44 

Verksamhetssäkerhet baskurs Sida 45 

Verksamhetssäkerhet fortsättningskurs Sida 46 

Verksamhetssäkerhet undersökningsmetodik Sida 47 

Verksamhetssäkerhet undersökningsledare Sida 48 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 44 

Avvikelsehantering i ECC/BO för handläggare 

ÄMMFK7011040 

 

 

Syftet med kursen är att deltagaren ska få en utökad kunskap och förmåga 

att handlägga avvikelserapporter samt kunna analysera dessa i syfte att  

arbeta proaktivt för att minimera tillbud och olyckor. 

 

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna: 

 Förklara avvikelsehanteringssystemets uppbyggnad och  

 funktionalitet 

 Använda avvikelsehanteringssystemets olika funktioner 

 Upptäcka trender med stöd av analysverktyg 

 Använda och förmedla kunskaper till egen OrgE 

 

Målgrupp: 

Handläggare som stödjer chefer inom områdena arbetsmiljö, 

verksamhetssäkerhet, miljö samt kvalitet.  

Handläggarbehörighet i PRIO krävs. 

 

Kurslängd: 

3 dagar 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 45 

Verksamhetssäkerhet baskurs 

ÄMMGK5014001 

 

 

Kursdeltagaren ska efter genomförd utbildning kunna: 

 Beskriva hur FM arbetar med verksamhetssäkerhet inom Sverige och vid 

internationella insatser. 

 Beskriva i stort vilka författningar och regler som styr arbetet 

 Förklara samspelet människa, teknik och organisation (M-T-O) 

 Ge exempel på hur mänskliga faktorer (human factors) kan orsaka olyckor 

 Förklara begreppet risk samt själv kunna göra en enkel riskanalys 

 Identifiera miljörisker i egen verksamhet och dess koppling till verksamhets-

säkerhet 

 

Målgrupp: 

Personal som behöver kompetens inom området verksamhetssäkerhet i FM samt 

tjänstgör som, eller kommer att tjänstgöra som, t ex verksamhetssäkerhetsofficer, 

flygsäkerhetsofficer, marksäkerhetsofficer, sjösäkerhetsofficer, 

arbetsmiljösamordnare, miljösamordnare, kompanichef eller motsv. 

 

Kurslängd: 

5 dagar 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 46 

Verksamhetssäkerhet fortsättningskurs 

ÄMMGK5014002 

 

 

Kursdeltagaren ska efter genomförd utbildning kunna: 

 Utveckla och förbättra förbandets verksamhetssäkerhetsarbete 

 Använda kunskaper för att bättre kunna stödja chefer i 

verksamhetssäkerhetsarbetet 

 Beskriva eventuella nya eller förändrade författningar och regler som gäller 

inom respektive område 

 Kunna tillämpa riskanalyser med hjälp av olika matriser 

 Kunna definiera i stort hur en undersökning i FM genomförs vid tillbud och 

olycka 

 

Målgrupp: 

Personal med behov av fördjupade kunskaper inom verksamhetssäkerhet. 

 

Kurslängd: 

5 dagar 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 47 

Verksamhetssäkerhet undersökningsmetodik 

ÄMMGK5014003 

 

 

Kursdeltagaren ska efter genomförd utbildning kunna: 

 Förklara centrala undersökningsgruppers roller, uppgifter och mandat 

 Ge exempel på författningar samt FM publikationer som styr haveri-, olycks-, 

tillbuds– samt avvikelseundersökningar i FM 

 Kunna tillämpa metodiken för att genomföra enklare lokala undersökningar 

 Använda kunskaper och metodik för att kunna ingå som deltagare i FMUK 

samt som FM expert i SHK-undersökningar 

 Beskriva komplexiteten i internationella undersökningar 

 

Målgrupp: 

Personal i FM som ska kunna undersöka tillbud, olyckor eller övriga avvikelser på 

lokal eller central nivå. 

 

Kurslängd: 

10 dagar. 

Utbildningsvecka 2 är en ren praktikvecka där deltagaren får möjlighet att under 

ordnade former, i grupp, undersöka en fingerad eller skarp (redan undersökt) 

olycka någonstans i FM verksamhet från början till slut under handledning. 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 48 

Verksamhetssäkerhet undersökningsledare 

ÄMMGK5014004 

 

 

Syftet med kursen är att kunna leda arbetet i en lokal undersökningsgrupp samt 

central undersökningskommission (FMUK motsv) 

 

Efter kursens slut ska deltagaren kunna: 

 Förklara undersökningsledarens roll, uppgift, mandat och arbetsprocess 

 Förklara hur en FMUK organiseras, leds och avslutas 

 Förutse samt beskriva massmedias arbetssätt samt hur kontakter med dessa 

bör hanteras vid en militär olycka eller annan händelse 

 Sammanfatta angränsande myndigheters/organisationers undersöknings-

arbete 

 Kunna använda kunskaper inom gruppdynamik, gruppers organisation, roller 

och olika faser för att effektivisera och målinrikta undersökningsarbetet 

 

Målgrupp: 

Personal i FM som ska kunna leda en lokal undersökningsgrupp eller av FM     

uppsatt central undersökningskommission. 

Urval till kurs sker i samverkan med C SÄKINSP. 

 

Kurslängd: 

5 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 49 

Miljö— innehåll 

 

Mark o miljöskadereglering Sida 50 

Miljöarbete i Försvarsmakten Sida 51 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 50 

Mark o miljöskadereglering 
ÄMMGK2024006 

 
 

Syftet med kursen är att säkerställa FM grundläggande behov av mark- och 
miljöskadereglerare. 
 
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna: 
 förstå komplexiteten med skadereglering i olika miljöer. 
 ha grundläggande faktakunskaper om juridik samt lagar o förordningar. 
 förstå processen med ersättningsadministration 
 förstå vikten av förebyggande arbete som t ex medverkan/samverkan i      

övningsförberedelser. 
 ha insikt i FIHM verksamhet inom området. 
 känna till principer för inhämtande av markägarkontakter/avtal/data. 
 känna till olika utbildningshjälpmedel och datainhämtning inom miljöområdet. 
  
Målgrupp: 
Personal i FM som nu arbetar eller kommer att arbeta med mark- och 
miljöskadereglering 
  
Kurslängd: 
5 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 51 

Miljöarbete i Försvarsmakten 
ÄMMGK7334010 

 
 
 

Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning kunna: 
 Beskriva Försvarsmaktens miljöarbete i stort både nationellt och 

internationellt.  
 Beskriva vilka miljöaspekter som Försvarsmaktens verksamhet genererar.  
 Beskriva hur miljösamverkan inom Försvarssektorn ska fungera.  
 Förklara i stort hur Försvarsmaktens miljöledningssystem är uppbyggt och 

hur det ska användas.  
 Beskriva roller och ansvar i Försvarsmaktens miljöarbete.  
  
Målgrupp: 
Kursen riktar sig till personal som behöver en grundutbildning i hur FM jobbar 
med miljöfrågor samt till personal som behöver uppdatera sina kunskaper. 
Målgruppen är främst handläggare som stödjer chefer inom miljöområdet samt 
övrig personal som är utsedda att vara kontaktpersoner inom miljöområdet. 
  
Kurslängd: 
3 dagar 
 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 52 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 53 

Verksamhetsledning — innehåll 

 

Förvaltning och förbandsproduktion i FM  Sida 54 

Management för OFF Sida 55 

Verksamhetsledning i FM Sida 56 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 54 

Förvaltning och förbandsproduktion i FM  
(Ej sökbar i PRIO) 

 

 

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om hur Försvarsmakten styrs 
och leds som myndighet, samt hur Högkvarteret arbetar med försvarsplanering 
med särskilt fokus på ledning av förbandsproduktion. 
 
Kursen skall skapa förutsättningar för att kursdeltagaren ska kunna: 
 Representera Försvarsmakten som myndighet i sin framtida roll som 

förvaltare på taktisk ledningsnivå. 
 Efterleva Försvarsmaktens föreskrifter, interna bestämmelser samt beslut 

och riktlinjer i styrande dokument, och tillämpa dessa på ett ansvarsfullt och 
omdömesgillt sätt i verksamheten på taktisk ledningsnivå. 

 

 
Förkunskapskrav: 
Genomförd delkurs Krigsvetenskap vid gemensamt skede HSOU  

  
Målgrupp: 
Kursen är en delkurs i det gemensamma generella skedet vid HSOU  
 
Kurslängd: 
10 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 55 

Management för OFF 

(Ej sökbar i PRIO) 

  

 

Syftet med kursen är att ge studenter vid officersutbildningarna förståelse för 
arbetsgivarrollen i FM samt kunskap om personalsystemets grunder för att kunna 
verka som chefer på förband efter erhållen officersexamen.  
 
Efter genomförd kurs ska kursdeltagarna:   
 Kunna beskriva FM personalsystem samt kunna förklara hur officerssystemet 

är konstruerat. 
 Kunna beskriva hur FM leds  och hur förbanden styrs i FM, samt kunna ange 

vilka lagar och förordningar som reglerar detta. 
 Kunna förklara vilka krav arbetsgivarföreträdarrollen ställer på dem som    

chefer.          
 
Kursen genomförs under Officersutbildningarna, uppdelat i tre undervisningsblock 
Block 1: Kursen startas upp med två dagars klassrumsundervisning i 
personalsystemets grunder.  
Block 2: Självstudier i CSAG (Chefen som Arbetsgivare) webbaserat 
Block 3: Styrning av FM i form av gällande regelverk, Chefens myndighetsansvar 
stöd till chefer i arbetsgivarfrågor.  
Undervisningsformer: föreläsningar samt grupparbeten 
 
Målgrupp: 
Kursen är avsedd för studenter vid Officersprogramet samt SOFU. 
 
 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 56 

Verksamhetsledning i FM 
ÄMMGK9050021 

 

 

Kursens syfte är att identifiera, kritiskt bearbeta och förstå verksamhetsledning i 
en framtida försvarsmakt - externt, internt och på den internationella arenan. 
 

Efter genomförd utbildning förväntas deltagaren kunna: 
 Tillämpa ett kritiskt förhållningssätt med ett jämlikhetsorienterat perspektiv i 

en framtida försvarsmakt. 
 Ha en fördjupad förståelse för centrala drag i riksdagens och regeringens 

styrning av Försvarsmakten 
 Analysera och kritiskt resonera om innehållet i och effekter av  
 Försvarsmaktens arbete med verksamhetsledning 
 Förstå Sveriges säkerhetspolitik, FMs omvärld, utmaningar och relationer 
 Förstå och skriftligen sammanfatta kursens olika lärandemål utifrån  
 begreppen beslut och ansvar. 
 
Målgrupp: 
Inom HKV: SC, AvdC, SektionsC, Kvalificerade handläggare främst inom PROD 
och LEDS. 
Övriga OrgE: SC, Chefer för 1, 3, 4, 5, 8-funktioner, eller motsvarande 
befattningar. 
 
Kurslängd: 
Kursen genomförs under 20 veckor med 50% studietakt, med uppehåll för 
semesterperioden, enligt nedanstående struktur vid 5 tillfällen: 
3 dagars närundervisning vid Karlberg. 
7 dagars distansarbete vid valfri plats. 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 57 

 Ekonomi — innehåll 

 

Business Objects Grund och Ekrapport Sida 58  

Business Objects Infrarapporter Sida 59  

Business Objects Logistikrapporter Sida 60 

Business Objects för Expertanvändare Sida 61 

Ekonomistyrning i Försvarsmakten Sida 62 

Ekonomiskt träningsprogram Sida  63 

Investeringshantering i FM Sida 64 

Personalekonomi Sida 65  



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 58 

Business Objects Grund och ekrapport 

ÄMMGK8232017  

 

 

Syftet med kursen är att deltagarna i sin roll ska lära sig grunderna i Business 

Objects (BO) rapportverktyg samt kunna använda ekonomirapporterna i BO. 

Kursen är uppdelad i två delar. 

 

Del 1 - Efter genomförd kurs ska kursdeltagarna 

 kunna navigera i BO 

 kunna använda funktionalitet i BO startpunkt t.ex. skapa mappar, skicka 

rapporter mellan användare, ändra allmänna inställningar 

 kunna använda funktionalitet i olika rapportverktyg 

 

Del 2 - Efter genomförd kurs ska kursdeltagarna 

 kunna använda rapporter i BO Excel som verktyg för att analysera sin 

verksamhet 

 ha identifierat de ekonomirapporter de har mest användning för i sin 

verksamhet 

 

Målgrupp: 

Antagning sker genom beslutade prioriteringar: 

1 Expertanvändare inom Business Objects  

2 Standardanvändare  inom Business Objects som arbetar med ekonomi  

 

Kurslängd: 

3 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 59 

Business Objects Infrarapporter 

ÄMMGK6452016  

 

 

Syftet med kursen är att deltagarna i sin roll ska kunna använda Infra-rapporterna 

i Business Objects (BO). 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagarna: 

 Ha identifierat de Infrarapporter de har mest användning av för sin 

verksamhet 

 Kunna använda ovanstående rapporter som verktyg för att analysera sin 

verksamhet 

 

Målgrupp: 

Antagning sker genom beslutade prioriteringar: 

1) Expertanvändare inom Business Objects som arbetar med 

Infrastrukturfunktionen i FM (LplE, AnlE, HKV/PROD/INFRA mfl) 

2) Standardanvändare inom Business Objects som arbetar med 

Infrastrukturfunktionen i FM ((LplE, AnlE, HKV/PROD/INFRA mfl) 

 

Kurslängd: 

2 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 60 

Business Objects Logistikrapporter 

ÄMMFK5452013  

 

 

Syftet med kursen är att deltagarna i sin roll ska kunna använda 

logistikrapporterna i Business Objects (BO). 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagarna: 

 Ha identifierat de logistikrapporter de har mest användning för i sin 

verksamhet 

 Kunna använda ovanstående rapporter som verktyg för att analysera sin 

verksamhet 

 

Målgrupp: 

Antagning sker genom beslutade prioriteringar: 

1 Expertanvändare inom Business Objects  

2 Standardanvändare inom Business Objects som arbetar med logistik  

 

Kurslängd: 

2 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 61 

Business Objects för Expertanvändare 

ÄMMFK0072010 

 

 

Syftet med kursen är att deltagarna ska vidareutveckla kunskapen de erhöll om 

rapportverktygen i Business Objects (BO) i någon BO Grundkurs.  

Syftet är också att kursdeltagaren ska kunna nyttja den extra behörigheten och 

funktionaliteterna BO Expertanvändare har.  

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagarna: 

 Ha kunskap om vad man kan utföra i Business Objects som BO 

expertanvändare  

 Ha förståelse för behörigheter runt Business Objects och queries uppbyggnad  

 Kunna skapa nya rapporter i Analysutgåva för Excel inom HR/EK/LOG utifrån 

Queries och publicera dem  

 Kunna skapa nya rapporter i WebI inom HR/EK utifrån Queries och publicera 

dem  

 

Målgrupp: 

Expertanvändare inom Business Objects.  

 

Kurslängd: 

4 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 62 

Ekonomistyrning i Försvarsmakten 

ÄMMGK6141026 

 

 

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom CPU/PPU-processen 

med tonvikt på ekonomistyrning. 

 

Efter genomförd kurs skall deltagarna fått förståelse för hur Försvarsmakten styrs 
samt leder verksamheten med fokus på ekonomistyrning. 
 Såväl externa som interna styrdokument tas upp.  

 Planering, budgetering, genomförande, uppföljning , analys och 

återrapportering  inom olika nivåer behandlas. 

 

Målgrupp: 

Personal som behöver kompetens inom området ekonomistyrning i FM samt 

tjänstgör som kvalificerad ekonomihandläggare/ekonomichef.  

 

Kurslängd: 

7 veckor, uppdelat med fyra fristående veckor på hösten och tre fristående veckor 

på våren. 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 63 

Ekonomiskt träningsprogram 

(Går ej att söka i PRIO) 

 

 

Kursen syftar till få en grundläggande förståelse för företagsekonomiska begrepp 

och metoder.   

 

Efter genomförd utbildning kan den studerande använda begrepp och förstå   

sammanhang inom det ekonomiska flödet. 

 

Kursen startar med familjens ekonomi som utgångspunkt, fortsätter med 

företagsekonomiska begrepp för att sedan genomföra ett företags verksamhet  

under 2 år, gestaltat som företagsekonomiska beslut och transaktioner på en 

spelplan. 

 

Målgrupp: 

Personal som behöver en grundläggande kunskap i det företagsekonomiska 

språket. 

 

Kurslängd 

Ca 8 tim 

 

Ingår i vissa befintliga kurser.  

Kan beställas som enskild kurs och genomförs då vid beställande OrgE. 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 64 

Investeringshantering i FM 
ÄMMGK3382007 

 

 

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom FM investeringar med 

tonvikt på egna organisationsenhetens investeringshantering. 

 

Efter genomförd kurs skall deltagarna ha förvärvat förmåga att hantera anskaffning 

i system PRIO mm. 

 

Målgrupp: 

Befattningshavare som arbetar med investeringsbedömning och hanterar 

investeringar i Försvarsmaktens organisationsenheter.  

 

Kurslängd: 

3 dagar  

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 65 

Personalekonomi 
ÄMMGK6182014 

 

 

Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för sammanhang och flöden 

inom ekonomistyrning och personalekonomi. 

 

Efter genomförd kurs skall kursdeltagarna: 

 kunna använda lämpliga BO rapporter för analys av personalkostnadsutfall  

 fått förståelse för personalekonomiflödet mellan OrgE och de olika 

ledningarna/avdelningarna inom HKV  

 fått förståelse för sambanden mellan personalekonomi och ekonomistyrning  

 fått insikt i och kunna reflektera över relevanta nyckeltal för analys av 

verksamhetens personalkostnader      
 

Målgrupp: 
Handläggare och chefer inom HR och/eller ekonomi.  
Kursen är obligatorisk för kursdeltagare i kursen ”Ekonomistyrning i 
Försvarsmakten”.  
 
Kurslängd: 

5 dagar  

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 66 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 67 

 Informationstjänst — innehåll 

 

Emilia—grundkurs redaktörer Sida 68 

Emilia—fortsättningskurs redaktörer Sida 69 

Presentationsteknik och praktisk pedagogik Sida 70 

Skrivkurs för kvalificerade handläggare Sida 71 

Talesperson vid kris Sida 72 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 68 

emilia—grundkurs redaktörer 

ÄMMGK4490013 

 

Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall få övergripande kunskap i emilias 

uppbyggnad.  

Efter genomförd kurs ska deltagaren självständigt kunna arbeta som redaktör i 

emilia.  

 

Målgrupp:  

Redaktörer med och utan publiceringsrätt, samarbetsyteansvariga (SY) och 

webbplatsansvariga som ska arbeta som redaktör, alternativt arbetsleda 

redaktörer.  

 

Kurslängd: 

2 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 69 

emilia—fortsättningskurs redaktörer 

ÄMMGK4490014 

 
Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall få fördjupade redaktörskunskaper i 
emilias olika funktioner, för att i en förlängning skapa ökad användarnytta. 
 
Efter genomförd kurs ska deltagaren självständigt kunna optimera nyttan av 
nedanstående funktioner i emilia.  
 
Innehåll:  
 Emilias struktur och verksamhetsregler – fördjupning (Hur? Var? Varför?) 
 Skapa och strukturera webbplatser 
 Skapa och hantera bibliotek, listor samt vyer  
 Skapa och hantera webbsidor, webbdelar  
 Undersökningar, uppgifter, aviseringar, RSS 
 Medlemshantering 
 Sökmotoroptimering (fördjupning metadata och att skriva för webben) 

Statistik/Web Analytics  
 

Målgrupp:  

Redaktörer som ska ha utökad behörighet samt samarbetsyteansvariga (SY) och 

webbplatsansvariga som vill ha fördjupning kring hantering av listor, vyer, 

webbdelar, enkäter, dokumentbibliotek.  

 

Kurslängd: 

2 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 70 

Presentationsteknik och praktisk pedagogik 

ÄMMGK9501047 

 

Syftet med utbildningen är att stärka deltagarnas personliga förmåga att 

 kommunicera, skapa lärande och kunskapsöverföring riktat till olika 

målgrupper. 

 

Efter genomförd kurs ska deltagarna: 

 ha grundläggande kunskaper om praktisk pedagogik  

 kunna använda metoder för att anpassa sig till olika lärstilar hos målgruppen  

 kunna tillämpa olika metoder och retoriska knep för att lyckas föra fram ett 

budskap under en föreläsning eller presentation  

 känna till Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn  

 

Under kursen behandlas teman som presentationsteknik, kommunikation, 

metodik och pedagogik. Vi lär oss om att samarbeta över gränser och om 

samtalsteknik i svåra situationer, om att ge och efterfråga feedback och 

hur man kan använda positiv förstärkning. Vi får kunskap om motivation, 

stress och mänskliga reaktioner i olika situationer. Under utbildningen 

arbetar vi även med mötesdesign, metoder för delaktighet och hur vi kan 

skapa kreativa, effektiva lärtillfällen. Vi diskuterar hur vi som 

lärare, presentatörer och ledare kan inspirera andra till utveckling och 

lärande. 

 

Målgrupp:  

Medarbetare som ofta i sin yrkesroll har behov av att kunna hålla 

intresseväckande presentationer, kommunicera och förmedla ett budskap på ett 

kraftfullt sätt. 

 

Kursen går att beställa lokalt på OrgE. Tag kontakt med ManE för mer info. 

 

Kurslängd: 

3 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 71 

Skrivkurs för kvalificerade handläggare 

ÄMMGK2020009 

 

Syftet med kursen är att ge handläggare utbildning i skrivprocessens 

olika steg.    

Efter genomförd kurs ska deltagarna fått 

 kännedom om den enskilda skrivprocessen genom tillämpningsövningar 

 verktyg för att själva kunna analysera, skriva och redigera texter som når fram 

till mottagaren 

Under kursen ska kursdeltagarna få förståelse för hur man kan arbeta med den 

kollektiva skrivprocessen och hur man kan samarbeta för att få effektiv 

textproduktion.  

 

Målgrupp  

Medarbetare som har behov av att styrka sin textproduktion för att nå tydlighet. 

 

Kurslängd: 

3 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 72 

Talesperson vid kris 

ÄMMGK6416003 

 

Syftet med kursen är att förbereda deltagarna för funktionen som talesperson för 
FM och vad detta arbete kan innebära. Att få känna sig bekväm i situationen. Fokus 
ligger på grundläggande kriskommunikation och hantering av media vid en krisartad 
händelse.  

 

Deltagaren ska efter genomförd kurs självständigt kunna hantera intervjusituationer 
i rollen som talesperson i Försvarsmakten  

Deltagaren ska få förståelse för och kännedom om hur media arbetar . 
 

Under kursen kommer föreläsningar att varvas med praktiska övningar där 
kursdeltagarna förväntas vara aktiva och bidra till kunskapsutbytet. Ämnen som 
behandlas under kursen är: 
 Medierelationer och HKV/LEDS KOMM arbete - Förståelse för hur 

Kommunikationssavd arbetar med mediafrågor 
 Nyhetsredaktion/nyhetsbyrå - Aktuella exempel från en nyhetsredaktion/

nyhetsbyrå på hur de arbetar 
 Att förebygga och hantera kris - Föreläsning om krishantering och 

kriskommunikation 
 Upphovsrätt och integritetsskydd - Förståelse för och kunskap om hur att göra 

rätt från början enligt lagen – vad säger lagen om rätt i mediasammanhang. 
 Att formulera budskap – föreläsning och konkreta exempel på att skriva 

kärnfullt och effektivt. 
 Intervjuteknik – förberedelser inför intervjun - Kunskap om grunderna 

intervjuteknik och förberedelsen för en lyckad intervju inkl praktisk 
mediaträning. 

 Försvarsmaktens kriskanaler - Vad har Försvarsmakten för kanaler att 
kommunicera via i ett krisskede. Hur bäst identifiera och hantera dessa.   

 
Målgrupp: 
Kommunikatörer i Försvarsmakten samt andra befattningshavare som fungerar 
som talespersoner för FM räkning vid krisartade händelser. 
Urval av deltagare prioriteras i samråd med HKV/LEDS/KOMM  
 
Kurslängd: 
3 dagar 
 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 73 

 Logistik — innehåll 

 

Behovssättning/avrop/återlämn MFO-mtrl  Sida 74 

Behovstäckning av verksamhetsbehov  Sida 75 

Behörig Beställare Lager PRIO  Sida 76 

Behörig Beställare Orgförändring PRIO  Sida 77 

Business Objects (BO) Grund & Ek rapport Sida 78 

Business Objects (BO) Log rapport  Sida 79 

ECC fritext Sida 80 

Externa lån PU Sida 81 

Extern försäljning i FM Sida 82 

Förrådsman WM & PFU  Sida 83 

Grundkurs MOF Lager Sida 84 

GK Transport Sida 85 

Hantering brandfarlig vara—Intro Sida 86 

Hantering brandfarlig vara— Biträdande föreståndare Sida 87 

Hantering brandfarlig vara— Föreståndare Sida 88 

Hantering explosiv vara— Intro Sida 89 

Hantering explosiv vara— Grundkurs Sida 90 

Hantering explosiv vara— Biträdande föreståndare Sida 91 

Hantering explosiv vara— Föreståndare Sida 92 

Hantering farligt avfall—Grundkurs Sida 93 

Inventering IM-lager Sida 94 

Inventering WM-lager Sida 95 

Kommersiell verksamhet i FM—grunder Sida 96 

LIFT Grundkurs Sida 97 

Logistik Baskurs Sida 98 

SRM normalbeställning Sida 99 

Översiktskurs PRIO Logistik Sida 100 

Utbildningsprogram Försvarsintendent (FINT Sida 101 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 74 

Behovssättning/avrop/återlämn MFO-mtrl  

ÄMMGK0173021 

 

 

Syftet med kursen är att ge kursdeltagaren kunskap och färdighet i hantering av 

MFO-relevant materiel i PRIO inom ramen för materielfördelningsorder (MFO) 

samt förståelse för framtagning av materielfördelningsorder. 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren: 

 Kunna genomföra behovssättning av MFO-materiel i PRIO.  

 Kunna genomföra avrop och återlämning av MFO-materiel i PRIO.  

 Kunna analysera genomförd behovstäckning i PRIO.  

 Förklara framtagningen av materielfördelningsorder.  

 Beskriva DFPS-funktionalitet och lagerstruktur i PRIO.  

 Beskriva TVKs roll och åtgärder i hantering av MFO-mtrl i PRIO.  

 

Målgrupp: 

Personal vid 4-funktion eller motsv. samt handläggare/lageransvarig på OrgE som 

arbetar med MFO-materiel.  

 

Kurslängd: 

3 dagar 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 75 

Behovstäckning av verksamhetsbehov  

ÄMMGK0173022 

 

 

Syftet med kursen är att ge kursdeltagaren kunskap och färdighet att behovstäcka 

materiel på förbandsenheter (FE) samt förståelse för aktuellt verktyg i PRIO inom 

ramen för MFO-processen.  

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren: 

 Kunna genomföra behovstäckning av verksamhetsbehov i PRIO.  

 Kunna genomföra behovssättning av MFO-materiel i PRIO.  

 Kunna genomföra övriga åtgärder i MFO-processen i PRIO.  

 Beskriva DFPS-funktionalitet och lagerstruktur i PRIO.  

 Identifiera MFO-processen och dess ingående delar.  

 

Målgrupp: 

Personal i FM som arbetar med tilldelning av materiel i PRIO. 

Chefer med personal som har ovanstående arbetsuppgifter.  

 

Kurslängd: 

3 dagar 

 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 76 

Behörig Beställare Lager PRIO  

ÄMMGK7203007 

 

 

Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall få förståelse för och kunskap om 

Masterdata i PRIO med inriktning mot Lager/Logistik. 

 

Målet med kursen är att deltagarna efter kursen skall förstå hur önskade 

organisationsförändringar kan påverka lagerhantering, lagerflöden etc. 

 

Målgrupp: 

Personal som arbetar med logistik inom en organisationsenhet och skall verka i 

rollen som behörig beställare av Lager i system PRIO. 

 

Kurslängd: 

2 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 77 

Behörig Beställare Orgförändring PRIO  

ÄMMGK3480015 

 

 

Utbildningen syftar till att ge deltagarna förståelse i organisationsstyrning 
avseende förbandsenheter, befattningar och ledarförhållanden samt flöden inom 
ekonomi och logistik i system PRIO. 
 
Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha förståelse avseende samordning 

inom HR, ekonomi och logistik vid ändring av organisationsrelaterad masterdata. 

 

Målgrupp: 
Behörig beställare av organisationsförändringar, vilken har till uppgift att 

kvalitetssäkra analys och avvägning av en begärd organisationsförändring och 

den som har att yttra sig över en sådan begäran. 

 

Kurslängd: 

2 dagar 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 78 

Business Objects (BO) Grund- & Ek-rapport  

ÄMMGK8232017 

 

 

Syftet med kursen är att deltagarna i sin roll ska lära sig grunderna i 

Business Objects (BO) rapportverktyg samt kunna använda 

ekonomirapporterna i BO. 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagarna: 

 kunna använda ekonomi-rapporterna i BO Excel för att analysera sin 

verksamhet  

 ha identifierat de BO ekonomirapporter de har mest användning för i sin 

verksamhet  

 

En grundkurs i funktionaliteterna i Business Objects rapportverktyg och 

genomgång av de ekonomirapporter som finns där. 

Kursen består av presentationer samt demonstrationer och övningar i systemet. 

 

Målgrupp:  
Expertanvändare och Standardanvändare i BO som arbetar med ekonomi 
 

Kurslängd:  

3 dagar 
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  Sida 79 

ECC fritext 

ÄMMGK8033023 

 

 

Kursens syfte är att kunna arbeta som avropare i Försvarsmaktens 

inköpsprocess.  

 

Efter kursen ska deltagaren ha fått: 

 förståelse för Inköpsprocessen i PRIO 

 kännedom om begreppen i Inköpsprocessen i PRIO 

 kunskap om att skapa beställningsanmodan 

 kunskap om metoder för att omfördela beställningsanmodan 

 kunskap om hur bilaga bifogas till beställningsanmodan 

 kunskap om att göra personliga inställningar i PRIO 

 kunskap om hantering av normalbeställning 

 kunskap om hur orderbekräftelse registreras 

 

Målgrupp: 

Avropare som ska arbeta i Inköpsprocessen med ECC fritext (BK 3706 och i 

enstaka fall BK 3729).  

 

Kurslängd: 

2 dagar 
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  Sida 80 

Externa lån personlig utrustning, frivilligorganisation 

ÄMMGK0443028 

 

 

Syftet med kursen är att handläggare inom LogE ska kunna hantera arbetsstegen 

i processen avseende externa lån till frivilligorganisationer. 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren:  

 vara orienterad om flödet för utlåning av personlig utrustning i PRIO  

 kunna skapa order för utlåning  

 kunna skapa påminnelse för ej återlämnat materiel  

 kunna skapa order för hemtagningsleverans  

 kunna monitorera lån i PRIO  

 kunna skapa fakturaunderlag för borttappat eller skadat matriel  

 

Målgrupp: 

Personal vid LogE som genomför externa lån till frivilligorganisationer.  

 

Kurslängd: 

2 dagar 
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  Sida 81 

Extern försäljning i FM 

ÄMMGK8102006 

 

 

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom extern försäljning i FM   

utifrån ett FM organisationsperspektiv. 

 

Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning: 

 Ha grundläggande kunskaper om FM Process försäljning.  

 Ha kunskaper om FM styrningar för extern försäljning.  

 Ha förståelse för planering och budgetering av externa intäkter.  

 Ha förmåga att hantera extern fakturering i system PRIO.  

 Ha kunskaper om egen OrgE uppföljning av försäljning.  

 Ha kunskaper om återrapportering av externa intäkter VG1-6 mot HKV. 

 

Målgrupp: 

Befattningshavare som arbetar med extern försäljning i VG 0-6 vid 

Försvarsmaktens organisationsenheter med fokus på projektförsäljning. 

Behörighetskod 3803 i system PRIO för egen OrgE krävs. 

 

Kurslängd: 

3 dagar 
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  Sida 82 

Förrådsman WM & PFU  

ÄMMFK0443020 

 

 

Syftet med kursen är att förrådsman på FörsA ska kunna hantera de olika 

arbetsstegen i processerna inom Warehouse Management-lager (WM) och PU-

portalen (Personlig och Utrustning) i system PRIO. 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren kunna utföra de uppgifter inom 

Warehouse Management-lager (WM) och Personlig Utrustning (PU) som åligger 

de lokala förråden  

Uppgifterna inkluderar att kunna hantera interna lagerrörelser, utföra 

godsmottagning med inlagring, göra utleveranser, hantera in/utlämning till kund, 

sköta utlämning/återlämning av personlig utrustning via portalen, ta hand om byte 

i portalen efter utlämning och ta ut rapporter (ECC). 

 

Målgrupp: 

Kursen är avsedd för de som i sin tjänst hanterar Warehouse Management lager 

(WM) och Personlig och Funktionell Utrustning (PFU). 

 

Förkunskapskrav: 

GK MOF Lager (ÄMMGK0443019) 

 

Kurslängd: 

5 dagar 
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  Sida 83 

Grundkurs MOF Lager 

ÄMMGK0443019 

 

 

Syftet med kursen är att kursdeltagaren efter kurs ska kunna utföra sina dagliga 

uppgifter för att hantera eget IM-lager.  

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren: 

 kunna med kursens materiel utföra de moment som ingår i arbetsprocessen  

 känna till den övergripande arbetsprocessen   

 känna till verksamhetsregler i PRIO vid IM-lager  

 

Målgrupp: 

Kursen är avsedd för förrådspersonal som i sin tjänst hanterar Inventory 

Management (IM). 

Personal vid FörsA, utförare vid G4, kvartermästare/materialredogörare, 

utbildningsadjutant vid kompani. Förrådspersonal vid provplatser.   

 

Kurslängd: 

5 dagar 
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  Sida 84 

GK Transport 
ÄMMGK8213025 

 

Syftet med kursen är att deltagare efter kurs skall kunna utföra sina dagliga 

uppgifter som inom transportområdet. 

 

Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning: 
 Ha fått kunskap om att på rätt sätt hantera de uppgifter som skall utföras vid 

transportplanering i PRIO med Kontrolltornslösningen. 
 Ha kunskap om hur andra transporter skall bokas samt fått information om 

verksamhetsregler. 

 
Målgrupp: 

Anställda på FörsA och Centralförråd, eller motsvarande som arbetar med 
godstransporter. 

Kursen riktas mot personal med följande behörighetskoder: BK 3302 (BK3301) 

Kurslängd: 

4 dagar 
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  Sida 85 

Hantering brandfarlig vara 
 Intro 

ÄMMGK5403906 

 

 

Kursens syfte är att ge deltagaren en introduktion för vidareutbildning 

inom brandfarligvaruområdet. 

 

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren ha kunskap om: 

 Risker vid hantering av brandfarliga varor.  

 Hanterings- och förvaringsplatser för brandfarliga varor finns inom eget      

arbetsställe.  

 Genomförande av säkerhetskontroller och rapportera (till föreståndaren)    

enligt checklista för enkel anläggning.  

 

Målgrupp: 

Personal som innehar befattningar som i sin verksamhet kan komma i 

kontakt med brandfarliga varor samt annan utsedd person enligt BVKF kap.5 

mom.13. 

 

Kurslängd: 

Kursen genomförs på eget arbetsställe under 1 dag (8tim). 
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  Sida 86 

Hantering brandfarlig vara 
 Biträdande föreståndare 

ÄMMFK5403907 

 

Deltagaren skall  efter genomförd utbildning kunna arbeta som Biträdande 

föreståndare hantering brandfarlig vara i Sverige. 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren: 

 Ha kunskaper om aktuella tillämpningsföreskrifter SÄIFS, SRVFS, MSBFS, 

FFS. 

 Ha goda kunskaper BVKF bestämmelser. 

 Ha kännedom om bestämmelser i SäkR G. 

 Känna till och vara medveten om risker med hantering av drivmedel och 

andra brandfarliga varor och övriga farliga kemiska produkter som kan utgöra 

fara för hälsa, brand och explosion samt för miljön. 

 Kunna hantera befintlig släckmateriel  väl samt känna till larm- och 

nödlägesplanering inom arbetsområdet. 

 

Målgrupp: 

Personal som efter genomgången utbildning och ev. kompletterande tjänstgöring 

vid eget verksamhetsställe avses kunna verka som biträdande föreståndare för 

hantering av brandfarlig vara. 

 

Förkunskapskrav: 

 Repetera NBL-kurs Brandfarlig- och explosiv vara Intro Modul 

 Kurs Hantering brandfarlig vara, introduktion (ÄMMGK5403906). 

 

Kurslängd: 

4 dagar 

Kursen genomförs i 2 delar— 3 dagar lärarledd utbildning samt 1 dag praktik. 
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  Sida 87 

Hantering brandfarlig vara 
 Föreståndare 

ÄMMFK5403908 

 

Deltagaren skall efter genomförd utbildning kunna arbeta som föreståndare  

hantering brandfarlig vara i Sverige. 

 

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren: 

 Kunna tillämpa aktuella föreskrifterna NFS, KIFS, SÄIFS, SRVFS, MSBFS, 

FFS. 

 Ha goda kunskaper om BVKF bestämmelser. 

 Ha goda kunskaper om risker vid hantering av brandfarliga varor och övriga 

farliga kemiska produkter som kan utgöra fara för hälsa, brand och explosion 

samt för miljön. 

 Ha kunskap om utformande av instruktion för föreståndare, ställföreträdande 

föreståndare och biträdande föreståndare. 

 Kunna planera åtgärder vid brand och utrymning (nödlägesplan). 

 Kunna planera och leda hantering brandfarlig vara inom förband/skola eller 

motsvarande. 

 

Målgrupp: 
Personal som efter genomgången utbildning avses att förordnas som föreståndare 
eller ställföreträdande föreståndare för hantering brandfarliga vara i Sverige. 
 
Förkunskapskrav: 
 NBL-kurs Intromodul Brandfarlig- och explosiv vara  
 NBL-kurs Fördjupningsmodul Brandfarlig vara 
 Kurs Hantering brandfarlig vara, bitr förest (ÄMMFK5403907). 
 Personal med erfarenhet från motsvarande civil verksamhet eller närliggande 

verksamhetsområden kan efter särskilt beslut av HKV SÄKINSP antas till 
utbildningen och inläsning enligt kurschefens anvisningar.   

 
Kurslängd: 
5 dagar 
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  Sida 88 

Hantering explosiv vara  
 Intro 

ÄMMGK5403901 

 

Kursens syfte är att ge deltagaren en lämplighet för vidareutbildning 

inom explosivvaruområdet. 

 

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren: 

 Ha kännedom om grundläggande regler för hantering av explosivvara.  

 Ha kännedom om var regler och bestämmelser för arbete och hantering av 

 explosiva varor återfinns.  

 Ha kännedom om hur gällande regelverk appliceras på de lokala 

 förutsättningarna.  

 

Målgrupp 

Personal som avses hantera explosiva varor i Sverige. 

 

Kurslängd: 
Kursen genomförs på eget arbetsställe under 1 dag (4 tim). 
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  Sida 89 

Hantering explosiv vara 
 Grundkurs 

ÄMMGK5403902 

 

Deltagaren skall efter genomförd utbildning kunna arbeta med hantering explosiv 

vara i Sverige. 

 

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren: 

 Ha grundläggande kunskap och färdighet att hantera explosiva varor. 

 Ha kännedom om LBE, FBE, MSB tillämpningsföreskrifter (SÄIFS, SRVFS, 

MSBFS). 

 Ha kännedom om bestämmelser i SäkR G vad avser explosiva varor. 

 Ha goda kunskaper avseende IFTEX bestämmelser. 

 Ha goda kunskap om risker och konsekvenser i samband med hantering. 

 Ha kännedom om iordningställande inför transport 

 

Målgrupp: 
Personal som skall hantera explosiv vara i Sverige. I förråd och röd verkstad eller 
liknande förhållanden . 
 
Förkunskapskrav: 
 NBL-kurs Fördjupningsmodul Explosiv vara 
 Kurs Hantering explosiv vara, introduktion (ÄMMGK5403901)  
 
Kurslängd: 
Kursen genomförs i 2 delar, 5 dagar lärarledd utbildning samt 5 dagar praktik. 
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  Sida 90 

Hantering explosiv vara 
 Biträdande föreståndare 

ÄMMGK5403905 

 

Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna arbeta som Biträdande 

föreståndare hantering explosiv vara i Sverige.. 

 

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren: 

 Ha kunskap om LBE, FBE, MSB tillämpningsföreskrifter (SÄIFS, SRVFS, 
MSBFS). 

 Ha goda kunskaper om IFTEX bestämmelser. 
 Ha kännedom om bestämmelser i H Säk Vap Am vad avser explosiva varor. 
 Ha kännedom om riskanalys. 
 Ha kännedom om klassning (E1-E3) av hanteringsutrymmen. 
 Ha kunskap om iordningsställande inför transport. 

 
Målgrupp: 
Personal som avses att förordnas som biträdande föreståndare för hantering  
explosiv vara efter godkänd utbildning och ev. kompletterande tjänstgöring vid 
eget verksamhetsställe. 
 
Förkunskapskrav: 
 Repetera NBL-kurs Fördjupningsmodul Explosiv vara 
 Kurs Hantering explosiv vara, grundkurs (ÄMMFK5403902)  
 
Kurslängd: 
5 dagar  
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  Sida 91 

Hantering explosiv vara 
  Föreståndare 

ÄMMGK5403904 

 

Deltagaren skall efter genomförd utbildning kunna arbeta som Föreståndare    

hantering explosiv vara enl. LBE, i Sverige. 

 

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren: 

 Ha goda kunskaper om LBE, FBE, MSB tillämpningsföreskrifter (SÄIFS, 
SRVFS, MSBFS). 

 Ha goda kunskaper om IFTEX bestämmelser. 
 Ha kunskaper om bestämmelser i SäkR G samt H Säk Vap Am vad avser 

explosiva varor. 
 Vara väl insatt i föreståndarens uppgifter och ansvar. 
 Ha god kunskap och färdighet i upprättande av tillståndsansökningar. 
 Ha kunskap i genomförande av riskutredning. 
 Ha kunskap om utformande av instruktion för biträdande föreståndare. 
 
Målgrupp: 
Personal som efter genomgången utbildning avses förordnas som föreståndare 
eller ställföreträdande föreståndare för hantering explosiv vara i Sverige. 
 
Förkunskapskrav:  
Kurs Hantering explosiv vara, bitr förest (ÄMMFK5403905)  
 
Kurslängd: 
5 dagar  
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  Sida 92 

Hantering farligt avfall, grundkurs 
ÄMMGK6073909 

 

Studerande skall efter genomförd utbildning kunna arbeta med hantering farligt 
avfall nationellt.  
 
Efter genomförd utbildning ska den studerande: 
 Ha kunskaper avseende aktuell miljölagstiftning inom området avfall 
 Ha kännedom om vårt arbetssätt i FM - Instruktion Avfall i FMLOG VHL-

manual 
 Ha kunskap om risker med hantering av farligt avfall som kan utgöra fara för 

hälsa och miljö 

 
Målgrupp: 
Personal som skall kunna hantera farligt avfall.  

 
Kurslängd: 
2 dagar  
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  Sida 93 

Inventering IM-lager 
ÄMMGK0443018 

 

 

Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska kunna utföra de uppgifter inom 

Inventering som åligger lageransvariga gällande Inventory Management (IM). 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren: 

 kunna, med stöd, genomföra arbetsstegen i system PRIO gällande Inventory 

Management lager (IM)  

 ha generell kunskap och förståelse för Inventering i FM, dess roller och 

organisation  

 

Målgrupp: 

Kursen är avsedd för de kursdeltagare som i sin tjänst hanterar Inventory 

Management lager (IM), utför inventering, samt övriga som är inbegripna i 

Inventeringsprocessen.  

Gäller all lageransvarig personal vid lager som innehar FM materiel.  

 

Kurslängd: 

2 dagar 
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  Sida 94 

Inventering WM-lager 
ÄMMGK0443017 

 

 

Syftet med kursen är att ge kunskap och förståelse för Inventering i FM generellt,  

men också vilka roller och uppgifter som man lokalt ska hantera både 

verksamhetsmässigt och i system PRIO, gällande Warehouse management lager 

(WM). 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren kunna utföra de uppgifter inom 

Inventering som åligger lageransvariga, gällande Warehouse management lager 

(WM).  

 

Målgrupp: 

Kursen är avsedd för de kursdeltagare som i sin tjänst hanterar Warehouse 

management lager (WM), utför Inventering samt övriga som är inbegripna i 

Inventeringsprocessen. Gäller främst förråd vid FörsA.  

 

Kurslängd: 

2 dagar 
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  Sida 95 

Kommersiell verksamhet i FM—Grunder 
ÄMMGK0443027 

 

 

Kursen syftar till att personal som arbetar inom Försvarsmaktens kommersiella 

område har grundläggande kunskap i hur FM kommersiella verksamhet fungerar, 

vilka dess aktörer är och de lydnadsförhållanden som finns, samt hur behov 

uppstår och tillgodoses. 
 

Kursen innehåller föreläsningar om Försvarsmaktens kommersiella verksamhet, 
vilka aktörer som finns och hur lydnadsförhållanden och arbetssätt ser ut.  
 
Den beskriver processerna Upphandling och inköp samt Försäljning och 
uthyrning. Vidare beskriver kursen behovstäckning inom Försvarsmakten och den 
påverkan som exempelvis mobilisering och insatsperspektivet har på den 
kommersiella verksamheten. Slutligen förklaras vanliga begrepp inom det 
kommersiella området såsom Host nation support, varugruppsstrategier och 
service management. 
 

Målgrupp: 

Kursen vänder sig främst till medarbetare inom FM HRC Inköpsenhet, avropare 

med fullmakt samt personal som berörs av det kommersiella området exempelvis 

inom OrgEs logistik- och ekonomiavdelningar. 

 

Urval sker i samråd med HKV/PROD/RPE/Kommersiell Avdelning 

 

Kurslängd: 

5 dagar 
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  Sida 96 

LIFT Grundkurs 

ÄMMGK0053026 

 

 

Syftet med kursen är att få grundläggande kunskap  och förståelse i Lift, så att 

kursdeltagaren kan genomföra arbete i Lift i sin dagliga verksamhet. 

 

Efter genomförd kurs har kursdeltagaren: 

 kunskap om Lift uppbyggnad och centrala begrepp 

 kunskap om begrepp och regler som gäller inom förnödenhetsförsörjning och 

teknisk  tjänst   

 grundläggande kunskaper och färdigheter att använda Lift i verksamheten 

 

Målgrupp: 

All personal som arbetar i Lift. 

 

Kurslängd: 

5 dagar 
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  Sida 97 

Logistik Baskurs 
ÄMMGK5363001 

 

Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning: 

 Ha kunskap om hur logistiken inom FM planeras, leds, genomförs och 

avvecklas.  

 Ha kunskap om civil logistik. 

 Ha kännedom om FM organisation och uppgifter inom logistiken. 

 Ange viktiga författningar och regler och styrdokument för arbetet. 

 Förklara hur Krigsförbandsspecifikationen (KFS) styr materiel-processen 

genom fördelning och anskaffning av materiel i FM. 

 Relatera till materielprocessen, samt förbereda, producera och lösa problem 

som uppstår i det dagliga arbetet. 

 Känna till Försvarsmaktens övergripande logistikledning. 

 Känna till och ha förståelse för förnödenhetsförsörjning vid förband. 

 Känna till hur materiel- och förnödenhetsförsörjningsprocessen påverkar 

verksamheten i FM försörjningskoncept. 

 Känna till och ha förståelse för de grunder som styr logistiken samt 

möjligheter och problemställningar inom OrgE för att genomföra verksamhet. 

 Känna till och ha förståelse för rätt förvaringsmiljö för FM materiel. 

 Känna till och ha förståelse för förnödenhetsredovisning. 

 

Målgrupp: 

Anställda som har eller skall få befattning som Lägre Chef/Arbetsledare inom FM. 

Kursen riktar sig särskilt till personal som hanterar logistik-frågor på avdelnings- 

och sektionsnivå. 

 

Kurslängd: 

20 dagar 
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  Sida 98 

SRM normalbeställning 

ÄMMGK8033024 

 

 

Kursens syfte är att kunna arbeta som avropare i Inköpsprocessen.  

 

Efter genomförd kurs har deltagaren erhållit: 

 förståelse för Inköpsprocessen i PRIO  

 kännedom om begreppen i Inköpsprocessen i PRIO  

 kunskap om hantering av fritextbeställning  

 kunskap om hantering och redigering av gränsposition  

 kunskap om metoder för att omfördela kundvagnsposition  

 kunskap om hur bilaga bifogas till beställning  

 kunskap om hur orderbekräftelse registreras  

 

Målgrupp: 

Avropare som ska arbeta i Inköpsprocessen med SRM normalbeställning (BK 

3701).  

 

Kurslängd: 

2 dagar 
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  Sida 99 

Översiktskurs PRIO Logistik 

ÄMMGK5403012 

 

 

Syftet med kursen är att ge chefer inom logistikområdet förståelse och information 

om FM avsikt att nyttja verksamhetsledningssystemet PRIO med inriktning på 

logistikprocesserna. Tyngdpunkten ligger på stödprocess MoF. 

 

Målgrupp: 

Anställda inom FM i befattning som lägre chef, mellanchef eller annan personal 

inom förvaltningsområde logistik. 

Ex. på befattningar: C LogE, C 4-funktion, Teknisk chef, Handläggare, 

Kvartermästare, Planoff LOG, Logoff Försörjningsledning, Förrådschef, 

Verkstadschef. 

 

Kurslängd: 

5 dagar 
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  Sida 100 
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  Sida 101 

 Försvarsintendent — innehåll 

 

Utbildningsprogram Försvarsintendent (FINT) Sida 102 

FINT Företagsekonomi  Sida 103 

FINT Försvarslogistik  Sida 104 

FINT Förvaltningskunskap  Sida 105 

FINT Grunder logistik  Sida 106 

FINT Host Nation Support  Sida 107 

FINT Juridik logistik  Sida 108 

FINT Ledning och styrning i FM  Sida 109 

FINT Mobilisering  Sida 110 

FINT Mobilisering Fältövning  Sida 111 

FINT Projektmetodik  Sida 112 

FINT Syntes  Sida 113 

FINT Totalförsvar  Sida 114 
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  Sida 102 

Försvarsintendentutbildning (FINT) 

(Ej sökbar i PRIO) 

 

 

Efter genomförd utbildning skall kursdeltagarna ha förståelse för hur myndigheter 

styrs och för hur Försvarsmakten leder och styr sin interna verksamhet. 

De skall även ha förståelse för de förvaltningsmässiga krav som åligger en 

myndighet avseende lagar, förordningar och föreskrifter. 

  

Kursdeltagarna skall kunna tillämpa logistiska flöden civilt och militärt, 

avseende både nationell och internationell logistik. 

Kursdeltagarna skall ha förståelse för Försvarsmaktens mobiliseringssystem och 

logistikens betydelse för densamma. 

  

Efter utbildningen är avsikten att placering sker inom logistikledningsbefattningar 

centralt, regionalt eller lokalt, vars syfte är att utveckla och tillgodose FM behov av 

logistikflöden som medger rationell förbandsproduktion som stödjer våra förband i 

fred, kris och krig. 

 

Programmet riktar sig till officerare, specialistofficerare och civila. 

Programmet består av kurser inom logistik, ekonomi och verksamhetsledning och 

omfattar ca. 40 veckor.  

De flesta delkurserna är öppna för övriga sökande i mån av plats. 

 

Deltagarna tas ut genom central antagningsprocess. 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 103 

FINT Företagsekonomi  

ÄMMGK0113511  

 

 

Kursen syftar till att ge en grundläggande kunskap inom företagsekonomi för att 

öka förståelsen för FM ekonomi och verksamhetsstyrning. 

 

Deltagaren skall efter genomförd utbildning kunna: 

 tillämpa Investeringskalkyler  

 förstå hur självkostnadskalkyler är uppbyggda och tillämpas  

 förstå sambandet mellan resultat-, likviditet- och balansbudget  

 använda begrepp ingående i företagsekonomiska grunder, främst budgetering, 

uppföljning samt kostnads- och intäktsanalys. 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som del i Försvarsintendentutbildning men kan även läsas enskilt av 

annan sökande, företrädesvis personal som i sin tjänst erfordrar fördjupad kunskap 

inom produktionslogistikområdet.  

 

Kurslängd: 

10 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 104 

FINT Försvarslogistik  

AMMGK0203502  

 

 

Kursens syfte är att ge kursdeltagare kunskaper och förståelse om FM 

produktionslogistik och hur den tillämpas vid logistikledning centralt, regionalt och 

lokalt. Såväl nationell som internationell logistik avses. 

Efter genomförd utbildning är avsikten att kursdeltagaren placeras i 

logistikledningsbefattning i produktions- eller insatsorganisationen. 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som del i Försvarsintendentutbildning.  

Plats kan ej erbjudas till enskilt sökande.  

 

Kurslängd: 

100 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 105 

FINT Förvaltningskunskap  

ÄMMGK0203503  

 

 

Kursens syfte är att ge kursdeltagarna grundläggande förståelse avseende de 

förvaltningsmässiga krav som gäller för FM ur ett logistiskt perspektiv. 

 

Deltagaren skall efter genomförd utbildning ha: 

 Förståelse för säkerhetstjänstens betydelse kopplat till logistiken  

 Förståelse för fysisk miljö/ Infra betydelse kopplat till logistiken  

 Kunskap om ärendehantering i system VIDAR  

 Förståelse för PUL 

 Kännedom om FM tillståndspliktiga verksamhet  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som del i Försvarsintendentutbildning men kan även läsas enskilt av 

annan sökande, företrädesvis personal som i sin tjänst erfordrar kunskap inom   

logistikfunktionen.  

 

Kurslängd: 

5 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 106 

FINT Grunder logistik  

ÄMMGK0113501  

 

 

Kursens syfte är att ge personal som tjänstgör i FM kunskap och förståelse om   

logistikens roll inom civila företag och att kunna relatera till detta i befattningen som 

lägre chef/arbetsledare i funktionen Logistik inom FM. 

 

Deltagaren skall efter genomförd utbildning:  

 Tillämpa hur man planerar, genomför och följer upp civila logistikflöde och 

kunna relatera detta FM dagliga logistikverksamhet. 

 Relatera till civila logistikprocesser för att kunna förbereda, producera och lösa 

problem som uppstår i det dagliga arbetet  

 Förklara hur kapitalbindning i lager och andra logistikflöden påverkar 

företagets (och FM) styrning av logistikprocesserna 

 Förstå definitionen av logistik, historik, olika funktioner i logistikkedjan. Den 

(militära och) civila logistikens utveckling från dåtid via nutid till framtid 

Företagets (och FM) omvärld ur ett logistiskt perspektiv. 

 Förstå definitionen av logistik, historik, olika funktioner i logistikkedjan. Den 

(militära och) civila logistikens utveckling från dåtid via nutid till framtid 

Företagets (och FM) omvärld ur ett logistiskt perspektiv. 

 Ha kännedom om nuvarande produktionssystem t.ex. LEAN-production. 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som del i Försvarsintendentutbildning men kan även läsas enskilt av 

annan sökande, företrädesvis personal som i sin tjänst erfodrar kunskap inom 

logistikfunktionen.  

 

Kurslängd: 

15 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 107 

FINT Host Nation Support  

ÄMMGK0203506  

 

 

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper för att verka i sammanhang där 

FM interagerar med andra länder i rollen som PfP-nation som givare och/eller  

mottagare av Host Nation Support. 

 

Deltagaren skall efter genomförd utbildning förstå: 

 vilka aktörerna är inom Host Nation Support konceptet samt deras respektive     

roller. 

 styrdokument avseende HNS i rollen som Host Nation respektive Support 

Nation 

 planeringsprocessens 5 steg samt den för HNS generella 

tidslinjalen. 

 aktuella blanketter och dokument. 

 FM VLS-koncept  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som del i Försvarsintendentutbildning men kan även läsas enskilt av 

annan sökande, företrädesvis personal som i sin tjänst erfordrar kunskap inom   

logistikfunktionen.  

 

Kurslängd: 

5 dagar 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 108 

 

FINT Juridik logistik 
ÄMMGK8033504  

 

Syftet med kursen är att ge kursdeltagaren grundläggande kompetens inom 

juridik för att kunna förvalta FM/statliga resurser enligt de förvaltningsmässiga 

regler som åligger FM som myndighet inom ramen för logistiska flöden. 

 

Deltagaren skall efter genomförd utbildning kunna: 

 tillämpa Avtalsrätt 

 tillämpa Sakrätt  

 tillämpa och använda Förvaltningsrätt  

 tillämpa och använda LOU  

 sammanfatta och förklara Rättsreglernas tillkomst  

 sammanfatta och förklara Arbetsrätt  

 förstå och använda Miljöbalken  

 sammanfatta och förklara Civilrätt  

 förstå och använda Jordabalken  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som del i Försvarsintendentutbildning men kan även läsas enskilt 

av annan sökande, företrädesvis personal som i sin tjänst erfordrar fördjupad 

kunskap inom produktionslogistikområdet och som juridisk översikt. 

 

Kurslängd: 

40 dagar 
 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 109 

FINT Ledning och styrning i FM  

ÄMMGK0113512  

 

 

Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion av FM ekonomimodell och 

verksamhetsstyrning ur ett logistikperspektiv. 

 

Deltagaren skall efter genomförd utbildning kunna: 

 förklara rollspelet mellan FM, FMV och industrin avseende ekonomihantering 

enligt gällande H EK  

 förklara innehållet i FM ledning och styrning ur ett logistikperspektiv, bl.a. 

logistiska stödprocesser  

 förstå FM Mtrl- och driftunderhållsbudget. 

 definiera begreppen anslags- och lånefinansiering  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som del i Försvarsintendentutbildning men kan även läsas enskilt av 

annan sökande, företrädesvis personal som i sin tjänst erfordrar fördjupad 

kunskap inom produktionslogistikområdet. 

 

Förkunskapskrav: 

FINT Företagsekonomi ÄMMGK0113511 eller annan motsvarande utbildning. 

 

Kurslängd: 

10 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 110 

FINT Mobilisering 
ÄMMGK0113513 

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om FM mobiliseringssystem och 

förmåga att verka som stöd till att C OrgE, garnisons- eller militärregionchef. 

 

Efter genomförd utbildning skall deltagarna: 

 Förstå, förklara gällande reglemente mobilisering (MobR), handbok 

mobilisering (H MOB) och C PROD GAM 

 Förstå Försvarsmaktens beredskapssystem 

 Förstå lednings- och lydnadsförhållanden för mobilisering 

 Förstå logistikens betydelse avseende mobilisering 

 Förstå funktioners inverkan på mobiliseringsförmågan 

 Förstå andra styrdokument avseende Mobilisering i rollen som 

mobiliseringsofficer/-handläggare.motsv. 

 Förstå aktuella blanketter och dokument. 

 Kunna beskriva FM Beredskapskoncept 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som del i Försvarsintendentutbildning men kan även läsas enskilt av 

annan sökande, företrädesvis anställda inom FM, tjänstgörande i logistik- eller 

stabsbefattningar ex. Mobiliseringshandläggare eller Mobiliseringsofficer. 

 

Kurslängd: 

5 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 111 

FINT Mobilisering Fältövning 
ÄMMGK0113514 

 

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om FM mobiliseringssystem 

och förmåga att verka som stöd till att C OrgE, garnisons- eller militärregionchef 

utifrån geografiska och logistiska förhållanden. 

 

Efter genomförd utbildning skall deltagarna:  

 Förstå, förklara samt kunna tillämpa gällande reglemente mobilisering 

(MobR), handbok mobilisering (H MOB) och C PROD GAM  

 Förstå Försvarsmaktens beredskapssystem  

 Förstå lednings- och lydnadsförhållanden för mobilisering  

 Förstå logistikens betydelse avseende mobilisering  

 Förstå funktioners och fysiska/geografiska förhållandens inverkan på 

mobiliseringsförmågan  

 Förstå styrdokument avseende mobilisering i rollen som mobiliseringsofficer/

-handläggare, motsv.  

 Förstå aktuella blanketter och dokument.  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som del i Försvarsintendentutbildning men kan även läsas enskilt 

av annan sökande, företrädesvis anställda inom FM tjänstgörande i Logistik/ 

Stabsbefattningar ex. mobiliseringsofficer/-handläggare. 

 

Förkunskapskrav: 

FINT Mobilisering ÄMMGK0113513 

 

Kurslängd: 

5 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 112 

FINT Projektmetodik 

ÄMMGK0113510 

 

 

Kursens syfte är att ge personal som tjänstgör i FM och FMV kunskap om 

projektmetodik inom produktionslogistikområdet. 

 

Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning: 

 Kunna tillämpa processmodulering genom mätetal med hjälp av kända      

verktyg. 

 Kunna arbeta med förändringsarbete i projektform. 

 Relatera till metodik för flödesoptimering för att kunna förbereda, producera 

och lösa problem som uppstår i det dagliga arbetet . 

 Ha kännedom om nuvarande produktionssystem t.ex. LEAN-production. 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som del i Försvarsintendentutbildning men kan även läsas enskilt av 

annan sökande, företrädesvis personal som i sin tjänst erfodrar fördjupad kunskap 

inom produktionslogistikområdet och Totalförsvarsområdet. 

 

Kurslängd: 

10 dagar  

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 113 

FINT Syntes  

ÄMMGK0203509  

 

 

Kursens syfte är att ge kursdeltagarna grundläggande förståelse hur FM leds 

samt vilka förvaltningsmässiga krav som ställs på myndigheten. Kursen utgör en 

syntes på management logistik program. 

 

Deltagaren skall efter genomförd utbildning: 

 Kunna förutse och tillämpa de förvaltningsmässiga krav som påverkar FM 

verksamhetsledning  

 Kunna förutse och tillämpa FM styrningar, regler och policyn och hur dessa 

påverkar verksamhetsledning  

 Utifrån en given uppgift förklara och utveckla nya lösningar inom hela             

logistikområdet.  

 Ha förståelse för verksamhetsledning av FM  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som del i Försvarsintendentutbildning.  

Plats kan ej erbjudas till enskilt sökande.  

 

Kurslängd: 

5 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 114 

FINT Totalförsvar 

ÄMMGK0203508 

 

 

Kursens syfte är att ge kursdeltagarna grundläggande förståelse för 

totalförsvarsplanering/ledning ur ett logistiskt perspektiv. 

 

Kursdeltagaren skall efter genomförd utbildning: 

 Förståelse för totalförsvarsplanering/ledning på central nivå. 

Ansvarsfördelning mellan MSB och FM, militärt respektive civilt försvar  

 Förståelse för totalförsvarsplanering/ledning regionalt/lokalt (Militärregion, 

länsstyrelse och region/kommun)  

 Kunskap om totalförsvarsplanering/ledning vid andra myndigheter  

 Kunskap om de lagar och förordningar som reglerar totalförsvarsplanering i 

fred, kris och krig  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som del i Försvarsintendentutbildning men kan även läsas enskilt av 

annan sökande, företrädesvis personal som i sin tjänst erfodrar fördjupad kunskap 

inom produktionslogistikområdet och Totalförsvarsområdet. 

 

Kurslängd: 

5 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 115 

 Fortifikationsprogram (FORT) OF/OR — innehåll 

Utbildningsprogram Fortifikation OF Sida 116 

Utbildningsprogram Fortifikation OR Sida 117  

Brandskydd OR Sida 118 

Byggmekanik Sida 119 

Byggteknik Sida 120 

Drift– och installationsteknik OF Sida 121 

Drift– och installationsteknik OR Sida 122 

Fysisk planering och miljö OF Sida 123 

Fysisk planering och miljö OR Sida 124 

Infrastruktur grunder Sida 125 

Internationell verksamhet Sida 126 

Juridik infrastruktur OF Sida 127 

Juridik infrastruktur OR Sida 128 

Krigsförbandsvärdering (KFV)  Sida 129 

Ledning, styrning och ekonomi (infra) OF Sida 130 

Ledning, styrning och ekonomi (infra) OR Sida 131 

Objektledare/Projektledare OF Sida 132 

Objektledare/Projektledare OR Sida 133 

Omvärldsbevakning OF Sida 134 

Omvärldsbevakning OR Sida 135 

Preparandutbildning matematik/fysik Sida 136 

Programintroduktion infra Sida 137 

Sensorteknik Sida 138 

Skydds– och anläggningsteknik inkl hotbild OF Sida 139 

Skydds– och anläggningsteknik inkl hotbild OR Sida 140 

Syntes och examination infra Sida 141 

Säkerhetstjänst infra Sida 142   

Totalförsvarskunskap OR Sida 143 

Vidmakthållandeutbildning OF Sida 144 

Vidmakthållandeutbildning OR Sida 145 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 116 

Fortifikationsprogrammet (FORT) OF 

(Ej sökbar i PRIO) 

 

Fortifikationstjänsten ingår som en del i funktionsområdet 

INFRASTRUKTURTJÄNST och verkar inom områdena mark, anläggningar och 

lokaler med syfte att tillgodose krigsförbandens behov av infrastruktur. 

Fortifikationstjänsten verkar i processerna utveckling, anskaffning, 

vidmakthållande och avveckling av infrastruktur.  

Utbildningen riktar sig till personal med nuvarande eller framtida befattning inom 

infrastrukturområdet. 

Utbildningen är icke nivåhöjande och vänder sig främst till Officerare (OF) 

 

Utbildningen genomförs som ett program med 17 kurser som genomförs under 50 

veckor. Utbildningen genomförs huvudsakligen på grundläggande nivå.  

Stor del av utbildningen genomförs i samverkan med programmet FORT OR. 

Utbildningen är att betrakta som relativt linjär där en tydlig röd tråd finns genom 

hela utbildningen. Fokus ligger på baskompetens, utvecklad infrakompetens samt 

skydds- och anläggningsteknik. Visa inslag av tematiserad utbildning finns.  

 

Huvuddelen av utbildningen är förlagd till lektionssalsmiljö. 

Utbildningen omfattar områdena utveckling, anskaffning, vidmakthållande samt 

avskaffning.  

 

Utbildningen omfattar totalt 50 kursveckor.   

Av de ingående kurserna är många öppna och sökbara i PRIO för övriga. 

 

Deltagarna tas ut genom en central antagningsprocess. 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 117 

Fortifikationsprogrammet (FORT) OR 

(Ej sökbar i PRIO) 

 

Fortifikationstjänsten ingår som en del i funktionsområdet 

INFRASTRUKTURTJÄNST och verkar inom områdena mark, anläggningar och 

lokaler med syfte att tillgodose krigsförbandens behov av infrastruktur. 

Fortifikationstjänsten verkar i processerna utveckling, anskaffning, 

vidmakthållande och avveckling av infrastruktur.  

Utbildningen riktar sig till personal med nuvarande eller framtida befattning inom 

infrastrukturområdet. 

Utbildningen är icke nivåhöjande och vänder sig främst till Specialistofficerare 

 

Utbildningen genomförs som ett program med 19 kurser som genomförs under 50 

veckor. Utbildningen genomförs huvudsakligen på grundläggande nivå. Stor del av 

utbildningen genomförs i samverkan med programmet FORT OF.  

Utbildningen är att betrakta som relativt linjär där en tydlig röd tråd finns genom 

hela utbildningen. Fokus ligger på baskompetens, utvecklad infrakompetens samt 

skydds- och anläggningsteknik. Visa inslag av tematiserad utbildning finns.  

 

Huvuddelen av utbildningen är förlagd till lektionssalsmiljö. 

Utbildningen omfattar områdena utveckling, anskaffning, vidmakthållande samt 

avskaffning.  

 

Utbildningen omfattar totalt 50 kursveckor.   

Av de ingående kurserna är många öppna och sökbara i PRIO för övriga. 

 

Deltagarna tas ut genom en central antagningsprocess. 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 118 

Brandskydd OR 

ÄMMGK0445024  

 

 

Syftet med kursen är att deltagaren efter genomförd utbildning skall kunna arbeta 

med systematiskt brandskyddsarbete och det byggnadstekniska brandskyddet 

inom ramen för anläggningar och fastigheter i FM. 

 

Efter kursen ska kursdeltagaren: 

 kunna förstå och tillämpa det systematiska brandskyddsarbete och det 

byggnadstekniska brandskyddet med tyngdpunkt på anläggningar  

 kunna hantera släcksystem och släckmedel som kan nyttjas i 

fastighetsbeståndet  

 ha kunskap om grundläggande juridiska styrningar (Lagen om skydd mot 

olyckor) och dess koppling till förebyggande och systematiskt 

brandskyddsarbete, genom att kunna föklara och ge exempel på dessa 

styrningar 

 kunna föklara och ge exempel på olika sätt att konstruktivt åstadkomma ett 

byggnadstekniskt brandskydd 

 kunna använda styrande regler för brandskyddet enligt BBR med 

tillämpningsföreskrifter 

 kunna förutse risker och riskreducering i samband med heta arbeten och 

systematiskt brandskyddsarbete 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen.  

 

Kurslängd: 

10 dagar 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 119 

Byggmekanik 

 ÄMMGK7335002  

 

 

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i 

mekanik för att kunna göra beräkningar på skyddskonstruktioner i stål, 

trä och betong inom ramen för anläggningskonstruktion. 

 

Kursdeltagaren ska: 

 Kunna beräkna stångkrafterna som uppträder i ett statiskt bestämt 

 fackverk vid belastning i knutpunkterna  

 Kunna beräkna snittkrafterna i en balk både statiskt bestämd och 

 obestämd som utsätts för olika typer av belastningar i planet  

 Utgående från snittkrafterna kunna beräkna normal- och skjuvspänningar 

 i en enkelsymmetrisk balk och i en axel belastad med ett vridande moment 

 Kunna beräkna de deformationer som uppträder vid belastning av balkar, 

 stänger och axlar  

 Kunna beräkna elastisk och plastisk momentkapacitet för ett 

 enkelsymmetriskt balktvärsnitt  

 Kunna ge exempel på fackverk i kategorierna: mekanism, geometriskt 

 obestämt, statiskt bestämt eller statiskt obestämt. 

 Kunna ge exempel på situationer då instabilitetsfenomen kan inträffa på 

  balkar, stänger och axlar och kunna göra uppskattningar av den kritiska 

  lasten  

 Kunna förklara materialmodellerna linjärt elastiskt material och 

 elastiskt- idealplastiskt material 

 Kunna förklara funktionen hos konstruktionselement i olika typer av 

 material med tyngdpunkt på betongelement  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF och OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen.  

 

Kurslängd: 

25 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 120 

Byggteknik  

ÄMMGK7335003 

 

 

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i 

byggteknik för att kunna ta fram beställningsunderlag inom ramen för 

byggnadstekniska konstruktioner. 

 

Kursdeltagarna ska kunna: 

 förklara olika byggnadstekniska konstruktioner 

 förklara och ge exempel på användningsområde för olika 

 byggnadsmaterial 

 förklara konstruktioners funktionsduglighet ur fukt- och 

 värmesynpunkt 

 förklara olika byggnadsmaterials och byggnadskonstruktioners 

 fysiska egenskaper  

 använda byggnadstekniska detaljritningar  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF och OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen.  

 

Kurslängd: 

25 dagar 

 

 

 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 121 

Drift- och installationsteknik OF 

ÄMMGK0445033  

 

 

Syftet med kursen är att ge en grundläggande utbildning i drift- och 

installationsteknik omfattande VVS, elkraft och klimat. 

 

Efter kursen ska kursdeltagaren kunna: 

 tillämpa elsäkerhetsbestämmelser för FM  

 beskriva  klimatsystem för såväl kyla som värme  

 beskriva ventilationsprinciper för fastigheter och anläggningar  

 beskriva  fastigheter och anläggningars elinstallationer och 

försörjningssystem. Principer för A, B, C och FYL-kraft  

 beskriva och utveckla principer för drift- och underhållsplanering 

 beskriva systemen för kallt och varmt tappvatten samt avloppssystem  

 beskriva fastigheters och anläggningars styr- och övervakningssystem 

 beskriva tekniska system såsom tele- och datasystem installerade i 

fastigheter och anläggningar  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen.  

 

Kurslängd: 

10 dagar 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 122 

Drift- och installationsteknik OR 

ÄMMGK0445004  

 

 

Syftet med kursen är att ge en grundläggande utbildning i drift- och 

installationsteknik omfattande VVS, elkraft och klimat. 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren kunna: 

 tillämpa elsäkerhetsbestämmelser för FM  

 förklara klimatsystem för såväl kyla som värme  

 förklara ventilationsprinciper för fastigheter och anläggningar 

 förklara fastigheter och anläggningars elinstallationer och försörjningssystem. 

Principer för A, B, C och FYL-kraft  

 förklara och utveckla principer för drift- och underhållsplanering 

 beskriva systemen för kallt och varmt tappvatten samt avloppssystem  

 beskriva fastigheters och anläggningars styr- och övervakningssystem  

 beskriva tekniska system såsom tele- och datasystem installerade i 

fastigheter och  anläggningar  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen.  

 

Kurslängd: 

15 dagar 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 123 

Fysisk planering och miljö OF 

ÄMMGK0445040 

 

 

Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska ha kunskaper och färdigheter om 

samhällets och FM behov av fysisk planering samt kunskaper och färdigheter om 

miljöarbetet i FM 

 

Efter kursen ska kursdeltagaren kunna: 

 tillämpa och använda rollspelet inom miljöfunktionen i FM  

 tillämpa och använda rollspelet mellan FM och FORTV 

 tillämpa och använda förfarandet vid garnisonsplanering  

 beskriva och förklara FM roll i samhällets planeringsprocess för infrastruktur  

 beskriva och förklara FM roll i bevakandet av riksintresse för Totalförsvarets 

militära del 

 sammanfatta miljöprövningsenhetens uppdrag avseende: sanering av 

förorenad mark, bullerisolering, riksintressen, tillståndsprövning enligt MB, 

Natura 2000-områden, förorenade områden och miljöeffekter av ammunition i 

vatten  

 sammanfatta FIHM tillsynsverksamhet  

 sammanfatta miljöhandläggarens ansvar i samband med anskaffning och 

avveckling av infrastrukturobjekt 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

10 dagar 

 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 124 

Fysisk planering och miljö OR 

ÄMMGK0445010 

 

 

Syftet med kursen är att ge kursdeltagaren grundläggande kunskaper om 

samhällets och Försvarsmaktens behov av fysisk planering samt att ge en 

grundläggande introduktion om miljöarbetet i FM. 

 

Efter kursen ska kursdeltagaren kunna: 

 sammanfatta miljöprövningsenhetens uppdrag avseende: sanering av 

förorenad mark, bullerisolering, riksintressen, tillståndsprövning enligt MB, 

Natura 2000-områden, förorenade områden och miljöeffekter av ammunition i 

vatten  

 sammanfatta generalläkarens tillsynsverksamhet 

 sammanfatta miljöhandläggarens ansvar i samband med anskaffning och 

avveckling av infrastrukturobjekt  

 beskriva rollspelet inom miljöfunktionen i FM  

 beskriva rollspelet mellan FM och FORTV  

 beskriva FM roll i samhällets planeringsprocess för Infrastruktur 

 beskriva FM roll i bevakandet av riksintresse för Totalförsvarets militära del  

 beskriva förfarandet vid garnisonsplanering  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

5 dagar 

 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 125 

Infrastruktur grunder 

ÄMMGK8035012 

 

Syftet med kursen är att ge en introduktion till FM interna 

infrastrukturprocesser samt presentera FM infrastrukturorganisation. 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren: 

 Kunna identifiera och beskriva organisation och uppgifter  

 HKV RPE INFRA uppgifter  

 Anläggningsenheten 

 Lokalplaneringsenheter 

 

 Utifrån sakområdesdirektiven: 

 Beskriva FM planeringsprocess 

 Beskriva Verksamhetsuppdrag 

 Beskriva Anskaffningsprocessen 

 Beskriva Vidmakthållandeprocessen 

 Beskriva Avvecklingsprocessen  

 Beskriva Brandskyddsarbete 

 Beskriva Hyreshantering 

 

 Styrande författningar, avtal, överenskommelser, samt organisation inom 

 INFRA-området: 

 Kunna beskriva delöverenskommelser med Fortifikationsverket  

 Kunna ange information om och beskriva stödmyndigheter (FMV, FOI)  

 Kunna beskriva SAMO 2017(FM-FMV) 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF och OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

5 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 126 

Internationell verksamhet 

ÄMMGK8035015 

 

 

Kursen syftar till att ge kursdeltagaren grundläggande kunskaper om generell 

campuppbyggnad och de processer som är styrande vid internationella 

insatser. 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren kunna: 

 förbereda och skissa för en etablering av en camp 

 beskriva insatsprocessen, roller- och ansvar avseende camp 

 definiera camp och ingående system samt design  

 beskriva skyddslösningar för camp mot dimensionerande hotbild 

 beskriva en camps livscykel(anskaffning, vidmakthållande och 

 avveckling 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF och OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

5 dagar 

 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 127 

Juridik infrastruktur OF 

ÄMMGK0445034 

 

Syftet är att ge kursdeltagaren grundläggande kunskaper i juridik för att kunna 

förstå och tillämpa juridiska regelverk inom ramen för fastighetsförvaltning. 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren kunna: 

 sammanfatta och förklara Rättsreglernas tillkomst  

 tillämpa och använda Avtalsrätt  

 definiera och beskriva  Förmögenhetsrätt  

 sammanfatta och förklara Associationsrätt 

 sammanfatta och förklara Sakrätt  

 sammanfatta och förklara Arbetsrätt  

 sammanfatta och förklara Miljöbalken 

 sammanfatta och förklara Civilrätt  

 tillämpa och använda Fastighetsrätt främst avseende PBL och jordabalken  

 definiera och beskriva  LOU  

 definiera och beskriva  Entreprenadjuridik  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

25 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 128 

Juridik infrastruktur OR 

ÄMMGK0445006 

 

Syftet är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i juridik för att kunna 

förstå juridiska regelverk inom ramen för fastighetsförvaltning. 

 

Kursdeltagaren skall efter kursen kunna: 

 definiera och beskriva Rättsreglernas tillkomst  

 sammanfatta och förklara Avtalsrätt  

 definiera och beskriva Miljöbalken  

 sammanfatta och förklara Civilrätt  

 sammanfatta och förklara Fastighetsrätt främst avseende PBL och 

jordabalken  

 definiera och beskriva  Entreprenadjuridik  

 definiera och beskriva Associationsrätt  

 definiera och beskriva Sakrätt  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

15 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 129 

Krigsförbandsvärdering  

ÄMMGK0445014  

 

 

Syftet med kursen är att ge grundläggande utbildning i 

Insatsorganisationsvärdering(IOV) och krigsförbandsvärdering (KFV) i rollen som 

fortifikationsofficer i syfte att kunna stödja krigsförbandschef med 

anläggningsansvar. 

 

Deltagaren ska efter genomförd kurs kunna: 

 förbereda och producera AnlQ för KFV och FUP  för krigsorganisationen 

ingående i ARME, MARIN, FLYG, LOG och LED 

 förklara IOV, KFV och FUP för anläggningar enligt H KROV  

 förklara och utveckla ingående begrepp enligt HBK 1996  

 förklara uppbyggnad av krigsförband ingående i ARME, MARIN, FLYG, LOG 

och LED och dess ingående system främst inom anläggningsområdet  

 förklara uppbyggnaden av en stabsplats och dess ingående system främst 

inom INFRA området  

 beskriva gällande HKV LEDS Direktiv avseende anläggningsvärdering  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF och OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

10 dagar 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 130 

Ledning, styrning och ekonomi (infra) OF 

ÄMMGK0445035 

 

 

Syftet med kursen är att ge en grundläggande introduktion till FM ekonomimodell 

och verksamhetsstyrning inom funktionsområdet infrastruktur.  

 

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna:  

 analysera innehållet i FM ledning och styrning samt dess påverkan på 

funktionsområdet infrastruktur 

 tillämpa Investeringskalkyler inom funktionsområdet  

 tillämpa principerna för Hyresmodellen  (FM-FORTV) för anskaffning, 

vidmakthållande och avveckling inom funktionsområdet  

 tillämpa rollspelet mellan FM- FORTV och FMV avseende ekonomihantering 

enligt H EK  

 använda begrepp ingående i företagsekonomiska grunder, främst 

budgetering, uppföljning och kostnads- och intäktsanalys 

 beskriva innehållet i Business Objects Infra rapporter 

 definiera begreppen anslags- och lånefinansiering 

 beskriva Real estate-modulen i PRIO/ECC 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

20 dagar 

 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 131 

Ledning, styrning och ekonomi (infra) OR 

ÄMMGK0445023 

 

 

Syftet med kursen är att ge en orienterande introduktion till FM ekonomimodell 

och verksamhetsstyrning inom funktionsområdet infrastruktur.  

 

Efter genomförd kurs skall deltagarna kunna:  

 använda begrepp ingående i företagsekonomiska grunder, främst 

budgetering, uppföljning och kostnads- och intäktsanalys  

 beskriva Investeringskalkyler inom funktionsområdet  

 förklara principerna för Hyresmodellen (FM-FORTV) för anskaffning, 

vidmakthållande och avveckling inom funktionsområdet  

 beskriva rollspelet mellan FM- FORTV och FMV/FSV avseende 

ekonomihantering enligt H EK 

 beskriva innehållet i Business Objects Infra rapporter  

 definiera begreppen anslags- och lånefinansiering  

 beskriva Real estate-modulen i PRIO/ECC  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

10 dagar 

 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 132 

Objektledare/Projektledare OF 

ÄMMGK0445036 

 

 

Kursen syftar till att efter genomförd utbildning kunna tjänstgöra som objektledare 

vid såväl anskaffning som avveckling av mark, lokaler och anläggningar. 

 

Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna: 

 förbereda och producera en behovsutredning med tyngdpunkt på 

kravspecifikation avseende anskaffning och avveckling  

 förklara och utveckla objektledarens roll, uppgifter och mandat enligt 

handbok objektledning  

 tillämpa och producera nyanskaffningsobjekt och avvecklingsobjekt i enlighet 

med FM anskaffningsprocess  

 förklara och sammanfatta FM avvecklingsprocess  

 förklara FMV, FORTV och FM roller vid anskaffning och avveckling av mark, 

lokaler och anläggningar  

 förklara hur olika lagar, förordningar och föreskrifter påverkar avveckling och 

anskaffning  

 definiera och beskriva grunder för projektledning enligt H-proj  

 definiera och beskriva grunderna för områdena geodesi, lantmäteri, 

fastighetsdatasystem och positionering  

 definiera och beskriva grunderna för GIS  

 definiera och beskriva grunderna för CAD  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

15 dagar 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 133 

Objektledare/Projektledare OR 

ÄMMGK0445016 

 

 

Kursen syftar till att efter genomförd utbildning kunna tjänstgöra som objektledare 

vid såväl anskaffning som avveckling av mark, lokaler och anläggningar. 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren kunna: 

 producera och kritiskt bearbeta en behovsutredning med tyngdpunkt på BA 

och BU avseende anskaffning och avveckling  

 förklara och utveckla objektledarens roll, uppgifter och mandat enligt 

handbok objektledning  

 tillämpa och producera nyanskaffningsobjekt och avvecklingsobjekt i enlighet 

med FM anskaffningsprocess  

 förklara och sammanfatta FM avvecklingsprocess  

 förklara FMV, FORTV och FM roller vid anskaffning och avveckling av mark, 

lokaler och anläggningar 

 förklara hur olika lagar, förordningar och föreskrifter påverkar avveckling och 

anskaffning  

 förklara och sammanfatta grunder för projektledning i Försvarsmakten enligt 

H-proj 

 definiera och beskriva grunderna för områdena geodesi, lantmäteri, 

fastighetsdatasystem och positionering  

 definiera och beskriva grunderna för GIS 

 definiera och beskriva grunderna för CAD 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

20 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 134 

Omvärldsbevakning infra OF 

ÄMMGK0445037 

 

 

Kursen syftar till att ge kursdeltagaren kunskap om fortifikatorisk historia och 

utveckling i omvärlden. 

 

Efter genomförs kurs ska deltagaren kunna producera en reserapport alternativt 

studierapport på systemnivå  

 

Kursen bedrivs som studieresa alternativt deltagande i lämpligt 

seminarium eller prov/försöksverksamhet. 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Förkunskapskrav 

Godkänd i kursen Skydds/anläggningsteknik inkl hotbild-OF. 

 

Kurslängd: 

5 dagar 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 135 

Omvärldsbevakning infra OR 

ÄMMGK0445026 

 

 

Kursen syftar till att ge kursdeltagaren kunskap om fortifikatorisk historia och 

utveckling i omvärlden. 

 

Efter genomförs kurs ska deltagaren kunna producera en reserapport alternativt 

studierapport på komponentnivå. 

 

Kursen bedrivs som studieresa alternativt deltagande i lämpligt 

seminarium eller prov/försöksverksamhet. 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Förkunskapskrav 

Godkänd i kursen Skydds/anläggningsteknik inkl hotbild-OR. 

 

Kurslängd: 

5 dagar 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 136 

Preparandutbildning matematik/fysik  

ÄMMGK9185032  

 

 

Antagen deltagare till Skydds och anläggningstekniskt program skall få 

möjlighet att repetera kunskaper i matematik och fysik i syfte att 

kunna tillgodogöra sig den kommande utbildningen i 

byggteknik/byggmekanik och skyddsteknik. 

 

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs kunna: 

 beräkna polynomfunktioner  

 beräkna Rationella uttryck  

 beräkna Derivata 

 beräkna Funktionsstudier av derivata 

 beräkna Potenser och logaritmer  

 beräkna Trigonometri i trianglar 

 beräkna Trigonometriska funktioner  

 beräkna Integraler 

 redogöra för mekanikens indelning  

 redogöra för krafter och moment  

 redogöra för och tillämpa Newtons lagar  

 beräkna jämviktsproblem  

 

Målgrupp: 

Frivillig preparandkurs för kursdeltagare som skall genomföra Fortprogram OF 

eller Fortprogram OR.  

 

Kurslängd: 

15 dagar 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 137 

Programintroduktion infra 

ÄMMGK8035025  

 

 

Syftet med kursen är att ge en grundläggande introduktion inför utbildningen till 

fortifikationsofficer och till sin nya yrkesroll.  

Dessutom syftar veckan till fungera som en lagutveckling inför den kommande 

utbildningen. 

 

Efter genomförd introduktionsvecka ska deltagaren ha: 

 deltagit i lagutvecklingsövningar  

 deltagit i självinsiktövningar 

 deltagit i presentation av yrket fortifikationsofficer 

 deltagit i presentation av FM infrafunktioner(HKV, AnlE, LplE) 

 tagit del av information om innehåll och administrativa bestämmelser för 

Programmet  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF och OR.  

 

Kurslängd: 

5 dagar 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 138 

Sensorteknik  

ÄMMGK8035030 

 

 

Kursen syftar till att ge kursdeltagaren faktakunskaper om uppbyggnad, funktion 

och prestanda för tele/ data kommunikation och sensorer inom 

Försvarsmakten (K1) 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren kunna: 

 ange och beskriva data och prestanda för PS 640 

 ange och beskriva data och prestanda PS 860 (PS 861) 

 ange och beskriva data och prestanda PS 870 (PS 871) 

 ange och beskriva data och prestanda HF 2000 

 ange och beskriva data och prestanda LV 

 ange och beskriva data och prestanda VLF 

 ange och beskriva data och prestanda Sendnet 

 ange och beskriva data och prestanda FTN 

 ange och beskriva data och prestanda Komnet Fast 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF och OR.  

 

Kurslängd: 

5 dagar 

 

 

 

 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 139 

Skydds- och anläggningsteknik inkl hotbild OF 

ÄMMGK0445038 

 

 

Kursen syftar till att behandla skydd av infrastruktur mot effekterna av 

vapenverkan från olika vapensystem. Kursen skall även ge kunskap om hur det 

fortifikatoriska skyddet driftsätts och funktionskontrolleras. 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren kunna: 

 identifiera, urskilja och peka ut anläggningstekniska skyddskomponenter  

 analysera olika principer för skydd utifrån skyddslöken 

 identifiera och analysera hotbilden avseende hot från konventionella vapen, 

CBRNE, cyberteknik och motståndarens taktik mot anläggningar 

 beräkna verkan av konventionella vapen mot skyddad infrastruktur  

 tillämpa skyddsprinciperna vid  utformning och design av anläggningar  

 tillämpa tillsyn och kontroll (FFK) av skyddskomponenter  

 förklara principer för skydd av olika typanläggningar, amfd, FTN, HF 2000, 

PS 861, PS 871, stabsplats  

 förklara och sammanfatta verkan och skydd avseende elmiljöhot t ex EMP/

HPM mot anläggningar 

 förklara verkan och skydd avseende CBRNE hot mot anläggningar  

 förklara och ge exempel på metoder för riskhantering av brandfarliga och 

explosiva varor  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

45 dagar 



FÖRSVARSMAKTEN  Militärhögskolan Karlberg/Managementenheten 

  Sida 140 

Skydds- och anläggningsteknik inkl hotbild OR 

ÄMMGK0445029 

 

 

Kursen syftar till att behandla skydd av infrastruktur mot effekterna av 

vapenverkan från olika vapensystem. Kursen skall även ge kunskap om hur det 

fortifikatoriska skyddet driftsätts och funktionskontrolleras. 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren kunna: 

 identifiera, urskilja och peka ut anläggningstekniska skyddskomponenter  

 analysera olika principer för skydd utifrån skyddslöken  

 tillämpa skyddsprinciperna vid  anläggningar  

 beräkna verkan av konventionella vapen mot skyddade infrastruktur  

 tillämpa tillsyn och kontroll av skyddskomponenter  

 förklara principer för skydd av olika typanläggningar, amfd, FTN,HF 2000, 

PS 861, PS 871,stabsplats  

 förklara och sammanfatta verkan och skydd avseende elmiljöhot t ex EMP/

HPM mot anläggningar  

 förklara verkan och skydd avseende CBRNE hot mot anläggningar  

 förklara och sammanfatta hotbilden avseende hot från konventionella vapen, 

CBRNE, cyberteknik och motståndarens taktik mot anläggningar.  

 förklara och ge exempel på metoder för riskhantering av brandfarliga och 

explosiva varor  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

40 dagar 
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Syntes och examination infra 

ÄMMGK8045028 

 

 

Syftet med kursen är att utvärdera, reflektera och dra slutsatser av hela 

kursinnehållet i Fortprogrammet. Slutsatserna ska därefter redovisas i form av 

förbättringsåtgärder för kommande program. 

 

Efter genomförd kursvecka ska kursdeltagaren ha: 

 Redovisat sina erfarenheter från Fortprogrammet 

 Redovisat kursens gemensamma förslag till utveckling av Fortprogram 

utbildning 

 Deltagit i kursens avslutningsmiddag 

 Examinerats till fortifikationsofficerare  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF och OR. 

 

Kurslängd: 

5 dagar 
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Säkerhetstjänst Infra 

ÄMMGK0445019 

 

 

Syftet är att ge kursdeltagaren tillräckliga kunskaper i tillträdesskydd för att kunna 

ta fram underlag för bygghandlingar vid byggnation av byggnader och anläggningar 

åt FM. 

Inom ramen för säkerhetstjänsten ges kursdeltagaren grundläggande kunskaper 

genom att genomföra kurser GK Säk enligt NBL -utbildningspaket samt separat 

påbyggnadskurs i tillträdesskydd.  

 

Efter genomförda kurser skall kursdeltagaren kunna: 

 tillämpa bestämmelser samt skissera för tillträdesskydd vid enskilda enkla 

objekt 

 sammanfatta och utveckla säkerhetshotande verksamhet 

 utveckla och sammanfatta informationssäkerhet 

 definiera och förklara säkerhetsskyddstjänst 

 förklara och beskriva säkerhetsunderrättelsetjänst 

 använda regelverkets styrningar av säkerhetstjänsten 

 förklara IT-säkerhet 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF och OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

10 dagar 
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Totalförsvarskunskap OR 

ÄMMGK8365031 

 

 

Kursen syftar till att ge kursdeltagaren kunskaper om samordning och samverkan 

mellan militärt och civilt fortifikatoriskt skydd mot konventionella vapen. Kursen 

behandlar civilt befolkningsskydd och skydd av samhällviktiga funktioner vid 

angrepp mot Sverige. 

 

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs kunna: 

 förklara hotbild mot civila samhället vid angrepp mot Sverige  

 förklara hur skyddet av civilbefolkningen är organiserat med fokus på 

fortifikatoriskt skyddade skyddsrum  

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

5 dagar 
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Vidmakthållandeutbildning OF 

ÄMMGK0445039 

 

 

Kursen syftar till att ge kursdeltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter 

om vidmakthållandeprocessen inom infrastrukturområdet främst med inriktning 

på anläggningar. 

  

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren kunna: 

 producera och kritiskt bearbeta krav för anläggningar, KFM, KFS med 

inriktning mot AnlQ  

 tillämpa och använda  ingående delar i vidmakthållandeprocessen  

 tillämpa åtgärder vid skador och haverier  

 tillämpa åtgärder vid beställning av tilläggstjänster  

 tillämpa principerna för förvaltnings- och underhållsplanering  

 tillämpa och använda principerna vid Krigsförbandsdialoger  

 förklara och använda  Befästningsinstruktion, med ingående delar såsom 

Skyddskontrollbok,  Driftsinstruktion, Skyddstjänstinstruktion, 

Brandskyddsinstruktion, Rustningsplan, Befästningsprestanda , 

Maskeringsplan, plan för närförsvar enligt HBK 

 förklara processen för infrastruktursamordning vid garnison 

 förklara regelverk för arbetsmiljö 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OF. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

25 dagar 
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Vidmakthållandeutbildning OR 

ÄMMGK0445022 

 

 

Kursen syftar till att ge kursdeltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter 

om vidmakthållandeprocessen inom infrastrukturområdet främst med inriktning 

på anläggningar. 

 

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren kunna: 

 producera och kritiskt bearbeta Befästningsinstruktion, med ingående delar 

såsom Skyddskontrollbok,  Driftsinstruktion, Skyddstjänstinstruktion, 

Brandskyddsinstruktion, Rustningsplan, Befästningsprestanda , 

Maskeringsplan, plan för närförsvar enligt HBK  

 tillämpa och använda  ingående delar i vidmakthållandeprocessen  

 tillämpa åtgärder vid skador och haverier  

 tillämpa åtgärder vid beställning av tilläggstjänster  

 tillämpa principerna för förvaltnings- och underhållsplanering  

 tillämpa och använda principerna för olika Driftfall- Freds-övnings-och 

skyddsdrift  

 förklara och använda principerna för Krigsreparationstjänst  

 förklara processen för infrastruktursamordning vid garnison  

 förklara regelverk för arbetsmiljö  

 beskriva processen vid Krigsförbandsdialoger 

 

Målgrupp: 

Kursen ingår som en obligatorisk del i Fortifikationsprogram OR. 

För övriga sökande sker urval med prioritet till personal som arbetar i INFRA           

funktionen. 

 

Kurslängd: 

30 dagar 
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Ett urval av våra nätbaserade kurser. 
Du hittar dem i FM Lärportal och på den webbaserade  
lärplattformen It´s learning (www.fm.itslearning.com) 

 
 

 Chefen som arbetsgivare—Grunder (CSAG).  

Innehåller följande delar: 

 Introduktion 

 Arbetsmiljö 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Yttre miljö 

 Ledning och styrning 

 Representationsregler 

 HR Introduktion 

 HR Villkor 

 Likabehandling 

 Rehabilitering 

 Lönebildning 

 Medarbetarsamtal 
 Rekrytera på rätt sätt 

 Avslutning 

 

 Arbetsmiljö för alla i FM 

 Försvarsmaktens processorienterade arbete 

 Introduktion till brandfarliga och explosiva varor 

 Mobilisering Grund 

 Mobilisering krigsförbandschefer 

 Preparandkurs brandfarliga varor 

 Preparandkurs explosiva varor 

 Skapa fritextkundvagn i SRM 

 Skapa gränsposition/utökad kundvagn 

 Skiftplanering i PRIO 

 Tips och trix i PRIO 
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Managementenheten — Kort historik 

 

 

Den 1 oktober 1942 bildades Intendenturförvaltningsskolan (IntS) genom att  

Militärförvaltningskursen och Förvaltarkursen sammanslogs till en för armén  

gemensam skola. Den 1 juli 1977 tillfördes en förvaltningsavdelning 

från Tygförvaltningsskolan, samtidigt omorganiserades 

Intendenturförvaltningsskolan till Försvarets förvaltningsskola (FörvS).  

 

FörvS utlokaliserades 1984 till Östersund från Solna (Frösunda) tillsammans med 

Arméns Tekniska Skola (ATS) från Rissne, Uppsala samt Barkarby. 

 

1994 avvecklades FörvS, som då bytt namn till Försvarets Förvaltningshögskola 

(FörvHS), och verksamheten överfördes till Militärhögskolan (MHS) som senare 

blev Försvarshögskolan (FHS). 

 

Efter beslutet om att fackprogramsutbildningarna skulle upphöra, förändrades 

förutsättningarna för FHS/ILM (institutionen för ledarskap och management).  

För att trygga FM personalförsörjning av specialister och fackmän inom 

managementområdet togs beslutet att verksamheten i Östersund skulle överföras 

till FM och MHS Ö. 

 

Vid försvarsbeslutet 2004 lades MHS Ö ner och verksamheten överfördes hösten 

2005 till MHS Karlberg, där ManE har verkat sedan dess. 
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