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Verksamhetsidé
Verksamhetsidén är ett strategiskt och övergripande dokument som ska ge uttryck
för Försvarsutbildarnas vilja och ambition att möta och forma framtiden. Verksamhetsidén omfattar Försvarsutbildarnas vision, profil och strategi inom våra verksamhetsområden:
 Rekrytering
 Utbildning
 Ungdomsverksamhet
 Totalförsvarsinformation
Verksamhetsidén är utformad för att vara relevant över en längre tidshorisont. Idén
ligger till grund för utvecklade verksamhets- och genomförandeplaner på central,
regional och lokal nivå.
På central nivå återfinns tids- och målformuleringar för ÖS årliga anvisningar som
delas med våra medlemsförbund och -föreningar.

Vision

”Försvarsutbildarna – det naturliga valet för stöd
till samhällets förmåga att möta kris och krig”
Detta innebär att:
 Vi är en medlemsorganisation med frivillig försvarsverksamhet som verksamhetsområde.
 Vår verksamhet omfattar från den enskildes säkerhet till samhällets försvar.
 Kunskap om Försvarsutbildarna är etablerad bland politiker, uppdragsgivare
och en intresserad allmänhet.
 Vi inkluderar och välkomnar alla som vill engagera sig inom vårt verksamhetsområde. Alla medlemmar följer våra stadgar och delar den värdegrund vi
håller gemensamt med Försvarsmakten.
 Genom att vi är en rikstäckande medlemsorganisation med många olika kompetenser är det naturligt för alla att vända sig till oss.
 Vi verkar tillsammans med andra organisationer, däribland övriga frivilliga
försvarsorganisationer, inom vårt verksamhetsområde.
 Vi ska finnas och verka över hela landet.
 Vi ska kontinuerligt utveckla vår organisation och vår verksamhet.
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Profil
Försvarsutbildarnas profil kännetecknas av att vi är:
Ideella och folkförankrade
 Vi är en frivillig försvarsorganisation med demokratisk uppbyggnad.
 Vi vänder oss till människor med olika bakgrund och kompetenser med ett
starkt samhällsengagemang.
 Vi är en medlemsorganisation med syfte att tillvarata och vidmakthålla försvarsviljan och folkförankringen av totalförsvaret.
Unika
 Vi genomför unik utbildning som efterfrågas av både medlemmar och uppdragsgivare.
 Vi har en stor kompetensbredd i våra förbund och föreningar. Det gör att vi
kan sätta ihop unika lösningar i alla delar av landet.
 Vi har rätt att utbilda i väpnad strid.
Kvalitetsdrivna
 Vi utlovar bara vad vi trovärdigt och kvalitetsmässigt kan stå för
 Vi genomför alltid utbildningen med kompetenta instruktörer och ofta på
egna utbildningsplatser.
 Vi gör det kostnadseffektivt med stor lyhördhet och korta ledtider.

Strategi
Försvarsutbildarna ska inom ramen för visionen bedriva verksamhet som stärker
samhällets säkerhet inom tre sammanlänkade delar.
Rekrytering utbildning och avtal
 Ska stärka totalförsvaret och krishanteringssystemet genom att rekrytera, utbilda och uppfylla avtal till olika befattningar.
 Rekrytering av medlemmar för att ha tillräcklig volym av instruktörer och
funktionärer samt för att fylla befattningar inom totalförsvaret samt för att
stärka folkförankringen.
 Utbilda för att stärka den enskildes förmåga att klara svåra samhällsstörningar.
 Utbildningen ska vara till gagn för våra medlemmar men även för övriga
kursdeltagare, i första hand ur övriga frivilliga försvarsorganisationer.
 Utbildningen ska alltid bedrivas med rätt kvalité och enligt uppdragsgivarnas
inriktning.
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Ungdomsverksamhet
 Är inriktad mot att öka ungdomars intresse för totalförsvar och krisberedskap.
 Att ungdomar, genom kunskap, engagemang och utmaningar, får möjlighet
att utvecklas tillsammans med andra ungdomar.
 Att intressera ungdomar för fortsatt engagemang inom totalförsvarsområdet
och vid blåljusmyndigheter.
Folkförankring
 Verka för en breddad försvars- och säkerhetspolitisk debatt för att öka kunskapen om och förståelsen för försvars- och säkerhetspolitiska frågor samt
samhällets krishanteringssystem.
 Genom försvarsinformation bidra till att öka kunskapen om totalförsvaret riktat till såväl medlemmar som externa målgrupper.
 Genomföra medlemsaktiviteter kopplade till totalförsvaret.
 Folkförankring ska också vara ett led i att utveckla Svenska Försvarsutbildningsförbundet som en medlemsorganisation.
 Synas i olika mediesammanhang och bedriva opinionsbildning för att stärka
totalförsvaret och folkförankringen av försvaret.

