
Web: fro.se  
E-post: cyber@fro.se

Försvarsmakten har fattat beslut om att ge uppdrag till Frivilliga 
radioorganisationen (FRO) att utveckla verksamheten inom cyberförsvar och 
cybersäkerhet. Mer information finns på forsvarsmakten.se. 

Beslutet uttrycker även Försvarsmaktens uppfattning om att huvudmannaskapet 
för cyberförsvar och cybersäkerhet inom frivilligrörelsen ligger hos FRO. 

Det här innebär att FRO framöver kommer rekrytera och utbilda frivillig 
personal kopplade till cyberförsvar med krigsplaceringar inom totalförsvaret. 

Vad händer nu? 
- Initial kommer vi, tillsammans med våra uppdragsgivare, utvärdera behovet av krigsplacerad

personal och vilka kompetensområden som föreningen behöver skapa utbildningar för. Det
omfattar grundutbildning, kompletteringsutbildning och repetitionsutbildning.

- Vi kommer även att se utanför föreningens gränser i syfte att finna samarbetspartners och hitta
instruktörer för respektive fördjupningsområde. Det finns företag och myndigheter som
besitter mycket kunskap inom olika områden.

- Ungdomskurser kommer skapas i syfte att både stimulera nybörjare inom området och de som
behöver utmanas. Exempelvis avser vi genomföra ”cyberlov” för de som vill lära sig
grunderna inom cybersäkerhet, teknikkurser inom nätverksområdet och ett ”summer camp”
med inriktning mot programmering och CTF-verksamhet.

- Vi avser att fortsätta utbilda personal inom frivilliga försvarsorganisationer på IT-säkerhet
grunder. Utöver det kommer vi genomföra interaktiva utbildningar i olika former i syfte att
öka kunskapen i hela samhället.

Om du är intresserad är du välkommen att mejla oss, men du måste vara svensk medborgare. 

För tillfället har vi relativt lite konkret information. De som anmäler intresse kommer få information mejlad 
till sig under utvärderingsperioden med inriktningen att informera er om progressen minst en gång i 
kvartalet. 

 Du anmäler ditt intresse på följande adress: cyber@fro.se

Ange:  Namn, ålder, post-adress, mejl-adress och telefonnummer. 
Ange även om du är medlem i någon frivillig försvarsorganisation och beskriv 
kortfattat vilka kunskaper du har och din relation till IT-området. 

Du behöver inte vara medlem för att visa intresse. 
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