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20 
nets Uppsalaskolor unde
avsevärda förändringar un
der de senaste drygt tio åren.
Dagens utbildningsorganisation med
stab, krigshögskola, fyra fackskolor (FBS,
STRILS, TolkS, FV UndS) och en taktisk ut
provningsenhet Stril, (TUStril) uppvisar
endast ytliga likheter med den "Kungliga
flygkadettskola" som beslutades av 1942
års riksdag. Fram till 1983 bedrevs flyg
tjänst vid skolan för flygande kadetter så
väl i syfte att vidmakthålla flygkunnandet
under studietiden som att genomföra ut
bildning i ledning av flygtjänst.
Omstöpningen av F 20 med 1982 års
övergång till utbildningen för den "Nya
befälsordningen" (N BO) är redan histo
ria. Alltmera kraft läggs på att - tillsam
mans med främst FOHS och MHS - inrik
ta utbi'l dningen mot de krav som ställs av
visionen "Officer 2000".
Modern utbildningsmetodik som dis
tansundervisning, distansarbete (DUDA)
och helhetsbaserad inlärning (HBI) an
vänds och utvecklas.
En ny skolbyggnad hyser det som från
praktisk synpunkt kallas "Strilcentrum" och
Flygvapnets underrättelseskola (FV UndS)
har flyttat in i den total renoverade före
detta västra förläggningsflygeln.

ns och morgon
ns krav på
Försvarsmakten att deltaga i internatio
nella insatser har bl a medfört att under
visning i engelska har införts vid FKHS,
STRI LS och UndS. TolkS utbildar, i
samverkan med civila instanser, tolkar för
tjänstgöring i de bataljoner som Sverige
sänder till det forna Jugoslavien.
Utbildningsuppgifterna vid F 20 kom
mer även i framtiden att vara avsevärda
trots kommande personal- och organisa
tionsförändningar i flygvapnet.
• • Hela Försvarsmakten och därmed
flygvapnet upplever osäkerhet inför det
kommande försvarsbeslutet. Flygvapnets
Uppsalas'kolor är emellertid beredda och
orgniserade för att medverka till bästa
möjliga totallösning.
•
Hans Hagberg
CbefförF 20

Förkortnin

rdlista

FKHS = Flygvapnets krigshögskola
FBS
= Flygvapnets flygbefälsskola
STRILS= Flygvapnets stridslednings- och luftbe
vakningsskola
TolkS = Försvarets tolkskola
FV UndS = Flygvapnets underrättelseskola
FOHS = Flygvapnets officershögskola
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Flygvapnets krigshögskola (FKHS) har i uppdrag att:
• Utbilda flygvapnets officerare till nivå 6 (dvs löjt
nant) och till nivå 5 (dvs kapten).
• Följa utvecklingen inom pedagogik, ledarskap och
skolans huvudämnen.
• Medverka i samordningen mellan Officers-, Krigs
och Militärhögskolorna (OHS, KHS & MHS).
• Samverka främst med armens och marinens krigs
högskolor.

D

essa uppdrag löses av skolans
ledning och lärare i samverkan
med eleverna. Under året utbil
das cirka 300 elever på kurser av vari
erande längd, varvid det allmänna ut
bi Idn ingsskedet (AU-skedet) genom
förs vid FKHS. Fackutbildningsskedet
(FU-skedet) är fackskolornas uppgift
att lösa. Hela den nivåhöjande utbildL
ningen sker under FKHS överinseen
de. FKHS svarar för samordning, or
dersättning, betygsbestämmelser, upp
följning och rapportering.
Den längsta kursen vid FKHS är
högrekursen/H K (kaptens kursen för
yrkesofficerare), som har ett 20-vec
kors AU-skede. Denna kurs ställer de
högsta kraven på såväl llärare som ele
ver. Kursernas längd och ungefärlig tid
på året framgår av fig 1. Allmänna
kursen och specialistkursen (AK/SK) är
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sammanslagna till en gemensam ut
bildniflg för blivande löjtnanter. Ge
nom att kurserna omfattar AU- och
FU-skeden blir såväl HK som AK/SK
en ettårig utbildning, vilket kommer
att ha betydelse för kommande merit
värderi ng. Kurserna för flygi ngenjörer,
meteorologer och reservofficerare ge
nomförs under sommarperioden för
att inte störa elevernas högskolestudi
er mer än nödvändigt. Under ett nor
malår avverkas cirka 15.000 elevda
gar vid skolan.

Lärarbyten regelbundet
Vid skolan finns normalt 14 lärare. De
täcker de flesta kompetensområdena.
Alla lärare är förordnade eller kom-

menderade för en period av ett ti II fem
år. Detta är viktigt för att skolan inte
ska stagnera i sin utveckling. Problem
skapas dock genom det ständiga
behovet av rekrytering av nya lärare.
Från sommaren 1995 är den första
kvinn .liga läraren verksam vid skolan.
En viktig förnyelse för såväl lärare som
elever.
FKHS är i många avseenden arvta
gare ti II Flygkadettskolan sedermera
Flygvapnets krigsskola, som ursprung
ligen var F 20. Detta märks bl a av att
många gamla traditioner lever vidare.
Nordiskt kadettbesök, vårbal, utlands
resa, de gamla lokalerna, mässen,
operation Samverkan. Mycket känns
välbekant för oss äldre officerare.
En stor förändring är dock tydlig.
Eleverna bor inte längre ute på F 20,
på Ärna-området. Sedan ett år tillbaka
hänvisas eleverna ti II en ny elevbo
stad, Djäknen. Den ligger halvvägs in
mot Uppsala centrum. Eleverna är inte
helt nöjda med denna lösning. Verk
samheten på fritid är inte som förr.
Mässlivet har ändrats och diverse pro
blem med transporter m m har ska
pats. Värst är dock att den pedagogis
ka iden med att elever lär av varandra
störs. Eleverna kan inte längre delge
varandra erfarenheter och utföra ge
mensamma arbeten på samma enkla
sätt som förr.
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r.
framtiden
Hur ser framtiden ut för FKHS? T o m
1997 gäller dagens uppgifter. Från
1998 finns inte AKlSK och flygingen
jörs/meteorologkursen. Då etableras
en ny HK. Den ska år 2001 vara så
utvecklad att vi kan ta hand om de
officerare som från början utbildats
inom "Officer 2000". En förhoppning
är att HK 98 ska delas upp i en vår
och en höstomgång, så att bättre indi
viduell uppföl'jning av eleverna kan
ske. Detta skall utredas.
I närtid gäller förändringsarbetet
mera de pedaogiska metoderna. Vi
strävar efter att lämna den förmedlade
undervisningen i syfte att nå större
elevmedverkan. Alla ska känna ansvar
för utbildningen. Hemstudieveckor
har etablerats på alla kurser utom
reservofficerskursen (ROK).
De första försöken med distansun
dervisning har genomförts under hös
ten 1995 med AKlSK, varvid tiden i
Uppsala begränsades från sju till fem
veckor. Detta medförde en besparing
för flygvapnet på ca 225.000 kr per
vecka.
Resultatet är gott. Helhetsbaserad

,i nlärning införs för HK 96. Vi avser att
successivt pröva oss fram, varvid ele
verna - som vi sätter i centrum - ska
delta i utvecklingsarbetet. Skolans
datasal har medfört ökade möjligheter
till att söka nya vägar. Varje elev får nu
möjlighet att förbättra sitt ADB-kun
nande. Förmågan är fortfarande myck
et varierande. Alla motiveras nu att
börja arbeta med datorstöd.

FKHS. Utbildningen och person kon
takterna är det som skattas högst.
Lokaler, förläggning (Djäknen) och
begränsningarna i lärartillgång stör
den goda bilden. Dagens elever är
mycket ambitiösa och seriösa. Deras
värdering av skolan är vår viktigaste
betygssättn ing. Eftersom eleverna i
stort sett är mycket nöjda, vågar vi
påstå att FKHS är en skola i tiden - väl
medveten om behovet av att hänga
med i framtiden.
•

• • Eleverfarenheterna visar att ele
verna sätter stort värde på tiden vid

Flygvapnets krigshögskola
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Norska elever studerar svens så erhetspolitik
Flygvapnets krigshög
skola (FKHS) var under
två dagar i augusti
1995 värd för sex löjt
nanter och deras följe
Iärare från Luftkrigs
skolen i Trondheim i
Norge, som genomför
de en studieresa i ämnet
säkerhetspolitik. Gäs
terna var elever vid nors
ka Luftkrigsskolens hög
re kurs, Luftkrigsskole
II. De genomförde en
fördjupningsstudie in
om ämnet nordisk sä
kerhetspolitik omfattan
de 140 timmar. Besök i
Sverige och Finland in
gick i kursen.

ingick även en mycket fin flyg
uppvisning, där major Michael
Martin visade jaktviggen i sitt
rätta element. Dagen avsluta
des med en guidad stadsvand
ring i kulturens Uppsala. Kväl
len avslutades med en diskus
sionsmiddag.
Den andra besöksdagen äg

nades åt hur säkerhetspolitiken
omsätts i praktiken och främst
då de svenska flygstridskrafterna
med bl a besök vid 2. divisio
nen F 16, F 20 StrilS och FV
UndS.
Flygvapnets roll i det säker
hetspolitiska
sammanhanget
diskuterades särskilt. Gästerna

sade sig vara mer än nöjda
med besöket och föreslog ett
utökat samarbete mellan sko
lorna i framtiden. Därefter åkte
norrmännen vidare till Hel
singfors för att få Finlands syn
på säkerhetspolitiken i Nor
den.
•
Göran Assarsson

De norska gästerna flankerade av sina värdar. Frin vänster: mj Göran Assarsson FKHS, It Ole Kristian
Pettersen, Il John Graham, Il Arvid Josefson, högskolelektor 0istein Espnes, It Espen Guklid, It Dag
Ola Lien, It Rune Jomaas och C FKHS övlt Sven Hammar.

D

en första dagen ägna
des huvudsakligen åt
föreläsn ingar och reso
nemang runt den svenska säker
hetspolitiken, utbildningssyste
met kring OFFICER 2000 och
läget inför totalförsvarsbeslut
1996. Under eftermiddagen
12
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F 20 och Flygvapnets krigshögskola
har haft uppdraget att utveckla dis
tansutbildning (DU) inom flygvapnet.
Här ges exempel på hur FKHS prövat
denna ekonomiserade utbildningsme
tod.
nder våren 1995 be
stämdes att AKlSK (löjt
nantskursen) AU-skede
skulle kortas med en vecka vid
skolan i Uppsala. Kurslängden
bibehölls men eleverna skulle
rycka in vid skolan en
vecka efter kursstart. För
att kompensera bortfallet
av lektionstimmar tillde
lades eleverna hemstudi
euppgifter att läsa in vid
hemmaförbandet.

U

mobila utlåningsutrustning be
ställdes till skolan. Uppkopp
ling skedde via den nyinstalle
rade växeln, som klarar data
förmedling över ISDN-nätet.
Rätt utrustade lokala arilägg

till FKHS samlingssal och lärar
na fick tillfälle att pröva på en
grupp, som de inte mötte via
telebild . Därefter gjordes mot
svarande för förbanden. Av tek
niska begränsningsskäl bara ett
förband i taget. Grupperna
samlades i förhyrda anlägg
ningar, som FKHS tecknat avtal
om. Några exempel är Telia
Helsingborg, MKS i Karlskrona,
Skara kommunhu s osv.
Programmet
genomfördes
åtta gånger måndag-tisdag med
elever från Skåne i söder till
Boden i norr. Det innehöll föl
jande insl ag:

emellertid så smanmgom upp
och därmed ökade också kon
takten med eleverna så att rik
tigt bra dialoger uppstod.
Under torsdagen och freda
gen gick vi varvet runt igen då
eleverna fick presentera sina
lösningar. Naturligen uppstod
då en mycket vidare dialog
mellan lärarna och eleverna.
Arbetsresultatet var gott. Vi
kunde kon statera, att det mesta
av den tid vi var rädda att vi
skulle tappa var återtagen!
Utvärdering av proven på
går. Erfarenheterna är dock

Vi såg i detta ett flerta I
utmaningar nämligen:
~ Risk för att eleverna

deltar i andra aktivite
ter vid hemmaförban
det och därmed mister
viktig studietid.
~

Förlust av viktig lek
tionstid då hemstudier
inte helt kan kompen 
sera lektioner, varför
tid ägnas åt de instu
derade avsnitten under
kommande lektioner.

c:::

--__I)

~ Skolans pedagogik som

bygger mycket på ti 11
varataga nde av allas
kunskaper och erfaren
heter i lektionssalen.
Detta fungerar givetvis
inte under självstudier.
Under förra vårens pla
neringsmöte diskuterades
olika metoder för att bätt
re tillvarata den vecka eleverna
inte finns på skolan. Olika for
mer av distansutbildning i kom
bination med självstudier disku
terades. Slutligen beslöts att för
söka genomföra distansutbild
ning via telebild (dubbelriktad
TV-kommunikation).

Metoden prövas
Till projektl edare utsågs major
Folke Fröh~n. Han tog kontakt
med MHS/MI och en snabbut
bildning av projektledaren ge
nomfördes. DUDA-projektets
FlygvapenNyll nr 2/96
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DU-anläggningen med de två olika TV-bildrutorna. Skolchefen (nederbilden) talar till elever (ovanpå) ur
F 15. Dessa sitter i en studio i Söderhamns kommunhus.

ningar förhyrdes så nära ele
vernas hemmaförband som
möjligt och där det var lämp
i igt och möj1ligt vid militära för
band. Kallelser skickades un
der sommaren ut till de blivan
de kursdeltagarna med in
formation om när och var de
skulle sam las samt vad som
förväntades av dem. MHS/MI
engagerades för snabbutbi Id
ning av lärarna. Relevanta
gruppuppgifter togs fram för att
presenteras för eleverna.
En augustimorgon i fjol möl
te vi så den första elevgruppen,
som kom från F 16. 19 förvän
tansfulla fänrikar kom då över

• Chefens för FKH S presenta
tion av skolan och lärarn a.
• Kurschefens presentation av
kursuppläggningen.
• Elevpresentation .
• Presentation av skolans hu
vudämnen.
• Utdelning av gruppuppgifter.
• Frågestund.

Goda erfarenheter
Till att börja med var vi all a
inledningsvis tagna av stun
dens allvar. Vi lärare tin ade

goda inte minst genom att vi
prövat. Om detta va r alla lärare
och elever fullständigt eniga.
Vi kunde också konstatera, att
kvalitetshöjningen var markant
jämfört med en vanlig hemstu
dievecka.
Motsvarande distansutbild
ning genomfördes senare för
AKlSK 95 omg 2 med sa mma
goda erfarenheter. Inför vå ren
'1996 och högre kursen plane
ras ett antal DU-veckor. Här
finns stora bespar ingsmöjli ghe
ter för flygvapnet utan att ut
bi Idningskval iteten gå r ner. •
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kolans historiska motto Da et Ac
cipe theoriam et practicam "TA
OCH GE I TEORI OCH PRAKTIK"
äger idag lika mycket som i framtiden
sin fulla tillämpning.
Den unge piloten kommer att under
sin utbildning passera skolans olika
kurser vid ett flerta" tillfällen. Dessa
"skräddarsydda" kurser passar i ena fal
let direkt in i respektive fackskede för
att i andra fall vara rena specialkurser.
För att kunna genomföra denna omfat
tande utbildningsverksamhet utnyttar
FBS i hög grad specialister och experter
från t ex flygvapnets förband, flygva
penledning, Försvarets Materiel,verk
(FMV) samt civila industrier och institu
tioner.
FBS har kontinuerliga kontakter
med och genomför besök på förban
den förutom de återkommande flygpe
rioderna som därmed säkerställer upp
följningen vid de olika divisionerna.

För tre år sedan, då Flygvapnets BefälsSko
lalFBS firade sina 50 år, berättade Flygvapen
Nytt (4/93) om skolans verksamhet. Då på
pekades att mycket luft under de då gångna
50 åren strömmat över FBS vingar. Sedan dess
har ytterligare
luft strömmat.
Följande infor
mation sprider
nytt ljus över
skolans verk
samhet.

S

Rotechefskurs
Denna kurs genomförs av alla flygfö
rare/ flygnavigatörer och ingår i utbild
ningen till löjtnant, d v s fackskedet
till FKHS:AK.
Målsättningen för rotechefskursen
är att ge eleven kompetens för att
kunna tjänstgöra som rotechef i fred
och i krig. Kursen inleds med ett teori
skede vid FBS på två veckor. Härvid
läggs den teoretiska grunden för rote
chefsskapet liksom grunden för det
efterföljande praktikskedet.
Tyngdpunkten under teoriskedet lig
ger på taktik, hotbild, flygsäkerhet och
ledarskap. Utbildningen genomförs
som lektioner, applikatoriska exempel
(applex) och diskussioner. Eleverna får
14

bl a agera som lärare och presentera
"sina egna" flyg- och vapensystem för
varandra. Ti II de renodlade lektionerna
utnyttjas inlånade experter som lärare
och föreläsare.
Under praktikskedet, som genom
förs på egen division i hemmaförban
dets regi, skall eleven ges möjlighet att
tjänstgöra som rotechef under hand
ledning och denna utbildning läggs in i
divisionens ordinarie verksamhet.

Gruppchefskurs
Denna kurs genomförs av samtliga
flygförare/ flygnavigatörer och ingår i
utbildningen till kapten, d v s fackske
det till FKHS:HK.
Målet för kursen är att eleverna
skall kunna utöva ledarskap på divi
sion i nivå s/s. I praktiken innebär det
att vara flygövningsledare och arbets
gruppchef liksom att självständigt
kunna planera, leda och genomföra
flygföretag som gruppchef.
Kursen inleds med ett teoriskede
vid FBS på två veckor. Här läggs den
teoretiska grunden för gruppchefsska
pet liksom grunden för det efterföljan
de praktikskedet.
Kaptenerna ska'" vara våra "ess" i
att praktiskt manövrera förband i luf
ten. De innebär att en stor del av
utbildningen omfattar ledarskap, tak
tik och teknik. Den teoretiska utbild
ningen genomförs som lektioner, app

likatoriska exempel och diskussioner.
Ti II de renodlade lektionerna utnyttjas
inlånade experter som lärare och före
läsare.
Kursen omfattar dessutom ett sex
veckors praktikskede vid hemmaför
band. Under praktikskedet får eleven
under den ordinarie divisionschefens
ansvar öva ,i de olika roller en grupp
chef har som chef, lärare och fackman.

Divisionsledningskurs
En specialkurs kommer att införas från
hösten 1996. Den tillsammans med
delar av taktikkurs flyg ersätter den tidi
gare flygstyrkechefskursen. Divisions
ledningskursen är inriktad mot ställföre
trädande divisionschefs arbetsuppgifter,
såsom ledningsfrågor, flygsäkerhets
tjänst och planering. Denna kurs plane
ras återkomma varje höst.
Kursen omfattar två veckors teori
skede vid FBS och ett praktikskede där
FlygvapenNyll nr 2/96

eleven tjänstgör som ställföreträdande
divisionschef och flygövnings ledare
vid annan division/ flottilj än den egna.
FBS lärare följer e'leverna under prak
tikskedet och ger handlledning tillsam
mans med aktuell divisionschef.

Taktikkurs flyg
Fr o m våren 1996 införs ett nytt fack
skede till MHS:TAK. Kursen har bäring
på TSO-uppgifter vid förband och tak~
tikbefäl vid flygkommandostab. Den
omfattar tre veckors teoriutbildning vid
FBS och ett praktikskede vid FK-stab.

Divisionschefskurs
Divisionschefskursen är en teorikurs
som genomförs av bl ivande eller ny
ti Ilträdda divisionschefer. Kursen är
uppdelad i två delar:
Del 1 omfattar cirka en vecka och
genomförs med inriktning på plane
ring och budgeter'ing.
Del 2 omfattar även den cirka en
vecka och genomförs med in
riktning på uppföljningssamtal,
vitsordssättning och kri,gsför
bandsvärdering etc.
Därutöver behandlas under
båda delarna aktuella frågor,
ledningsfrågor, personalhante
ring, krishantering m m .

Flygchefskurs
Denna kurs omfattar en vecka

vid FBS med huvudinriktn·ing på
uppdateringlensning inom olika aktu
ella områden såsom flygtjänstplane
ring, personalfrågor m m.

Vapensystemkurs
Vid FBS genomförs vartannat år va
pensystemkurser för respektive flygsjag
jakt, attack och spaning.
Vid dessa kurser utbildas vapensyste
mofficerare. Dessa har till uppgift att
FlygvapenNyll nr 2/96

utbilda respektive egen division så att
goda kunskaper om det egna flygsla
gets vapensystem och taktik uppnås.
Kursen genomförs vanligtvis med
två ti II tre veckors teoriskede vid FBS
följt av ett två till tre veckors praktik
skede.
Under teoriskedet studeras de egna
vapensystemen mycket noggrant med
hjälp av bl a inlånade experter. Vapen
och vapenverkan studeras speciellt
liksom den egna taktiken mot bak
grund av aktuell hotbild och aktuella
underrättelser. Teoriskedet
inri ktas
även mot intressanta områden för
taktik- och/e ller systemutprovningar.
Praktikskedet genomförs med målsätt
ning att eleverna själva skall skaffa sig
erfarenhet att driva utprovningsupp
drag. Lämpliga utprovningsuppgifter/
uppdrag ställs av flygvapenledningen
och omfattar i huvudsak förslag på
vapen- och systemändringar.
Systemkursen avslutas med en
vecka under vilken slutsummering
och dokumentation sker. I slutrappor
ten från kursen läm~as ofta förslag ti II
förändringar i taktiska råd och utbild
ningspublikationer.

Simulatorkurs m m
FBS har att under (FV (flygvapenche
fen) leda simulator- och utvärderings
tjänsten. FBS deltar även i utvecklings
arbetet med framtida utrustningar.
Simulatorer för grundutbildning och
för träning av redan utbildade piloter
finns vid F 10 för flygplan J 35J och
SK 35C, vi,d F 7 och F 15 för AJS 37,
vid F 4, F 16,
F 17 och F21 för
JA 37 sa mt vid
F 7 förTP 84.
Vid
varje
flottilj finns en
simulatorleda
re som hand
har de interna
simulatorfrå
gorna. Denne
stå r också ti II

FBS förfogande i speciella simulator
frågor.
Utvärderingsverksamheten utveck
las inom ramen för ett utvecklingsmö
te. Genom att FBS deltar i divisioner
nas flygtjänst erhålls tillsammans med
övriga pi loter ett bra underlag för
vidareutveckling av UTB-station (=ut
bildningsbandspelare). Detta system
erbjuder piloten en mycket god möj
lighet att bland annat utvärdera gjorda
simulerade robotskott.

Människan i flygsystemet
Inom flygvapnet har ett nytt ämnesbe
grepp gjort entre: MIFS:Ö - Människan
i flygsystemet överlevnad. MIFS:Ö om
fattar ämnen som skall göra människan
bättre förberedd till de krav framtidens
flygplan och krigsorganisation ställer
på den i luften mänskliga komponen
ten ingående i flygsystemen.
MIFS:Ö omfattar flygmedicin/odon
tologi, flygpsykologi , fysisk träning,
säkerhetsmaterieltjänst och överlev
nadsutbi Idn i ng.
FBS har det övergripande ansvaret
för utbildning av den flygande perso
nalen inom flygvapnet. Målet med
MIFS:Ö:s utbildning är att den skall
bedrivas till den nivå som krigets krav
ställer på människan i dagens flygan
de förband.

Framtiden
I samband med införande av "Officer
2000" kommer en omfattande revide
ring av FBS kurser att genomföras. Det
faktiska kursinnehållet kommer dock
inte att förändras p g a införande av
"Officer 2000". Det kommer även fort
sättningsvis vara dynamiskt och base
rat på kundens och flygsystemets krav.
Införandet av system för planering
och ana Iys/utbi Idning och taktisk ana
lys = PLNUTA vid de olika flygsyste
men kommer framöver att generera
ytterligare arbetsinsatser från FBS in
om utveckling och utvärdering.
Simulatorut
nyttjandet kom
mer inte att min
ska i framtiden.
Tvärtom kom
mer det att ställa
allt högre krav på
effektiviseri ng
och utveckling
för att passa i n
i den moderna
utbi Idn i ngsfi 10
sofin. Även det
ta generera r ar
betsuppgifter
för FBS i framti
den.
•
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Huvuduppgiften för Flygvapnets stridslednings- och
luftbevakningsskola/STRILS är att ge personal inom
stridslednings- och luftbevakningssystemet dess fack
utbildning. Utbildning ges såväl till värnpliktiga be
fälselever som reserv- och yrkesofficerare.
uvuddelen av skolans kursche
fer och lärare lånas in från för
banden. De tjänstgör två till tre
år vid skolan. Därefter återgår de till
tjänstgöring vid hemmaförbanden. På
så sätt upprätthålls förbandskompe
tensen hos lärarna och skolans verk
samhet anpassas till "kundernas" (för
bandens) krav. Lärartjänst vid STRILS
är attraktiv för stri lofficerarna. Den
ska II vara en merit för fortsatt karriär.
Varje år bedriver STRILS ett 50-tal
kurser av varierande längd. Antalet
elever är ungefär 400 per år. Utbild
ningen genomförs sedan 1994 vid

H

STRILS i Uppsala men även till stor
del ute vid strilanläggningar runtom i
landet.
Chefen för STRI LS leder verksamhe
ten med stöd aven avdelning för pro
duktionsledning. Organisationen ser
ut enligt fig 1.

Utbildningsavdelningar
Förbandslednings- och stridstek
nikavdelningen (avd F/S). - Här

Fig l
IprodL
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IAVd Stric

dare och chefsradarjaktledare. För
närvarande bedrivs denna utbildning
vid STRILS simulator i Tullinge i vän
tan på en modernare simulator
(SIM/R) i Uppsala. Efter ett inledande
simu latorskede fortsätter utbi Idn ingen
vid 01 ika stri lan läggni ngar. Radarjakt
ledarutbildningen är en av skolans
mest resurskrävande kurser. Utbild
ningen tar ungefär ett år till dess att
eleverna är klara för att leda stridsflyg
plan på egen hand. Cirka tio elever
utbildas varje år.

Luftbevakningsavdelningen (avd
Avdelningen utbildar främst
värnpl i ktiga befälselever och kadetter
som skall bli yrkesofficerare. Den
mest omfattande utbildningen utgörs
av fackskedet för strilkadetter under
officerskursen (OK).

f·- ---jlc STRI LSI

Avd Förbands
ledn ing/
Stridsteknik

Stridsledningsavdelningen (avd
S). - Avdelningen utbildar radarjaktle

L). -

I

IAvd Lbev

genomförs främst nivåhöjande utbild
ning men även specialutbildning.
Avdelningen svarar bland annat för
fackskedena under FKHS SK/AK och
HK samt MHS TAK. Ett stort antal spe
cialutbildningar, t ex strilbataljons
chefskurs och jaktledarutbildning, ge
nomförs.

IAvd Stri

IDriftavd

Driftavdelningen. - Avdelningen
svarar för den tekniska driften av de
utbildnings- och utprovningsanlägg
ningar samt den transportabla radarFlygvapenNytl nr 2/96

gruppcentral (rrgc/t) som finns vid
Stri Icentrum. Rrgc/t utn yttjas främst för
utbildning, men även i viss mån fö r
stridsl edning av fl ygförband (förbands
produktion).

5TH/C-avdelningen.
Denna
avdelning skall svara för kommande
STRIC-utbildning på de nya stridsled
ningsce ntraler, STRIC, som successivt
tillförs flygvapn et. En utbildningsan
läggn i ng, STR IC U 1, kommer att sät
tas upp i Uppsala under hösten 1996.
En simul ato r, STRICS (SIM/S) ko mmer
att användas vid utbildnin garna. För
närvarande är det dock osäkert när
denna kan komm a till stånd på grund
av tekni ska probl em i proj ektet.
Utbildningsanläggningar. - En
sa mmanställning över befintliga och
komm ande
utbildningsanlä ggningar
vid STRILS framgår enligt fig 2.

Blick in i framtiden
Organi satio n, ledning och utbild
ningsm etoder vid STRILS kommer
även framled es att behöva anpassas
till " kundern as" behov och införande
av nya system.
Då SIM/ R modifi erats till full funk
tionalitet är avsikten att lämna Tul/inge
och genomföra all utbildning i Uppsa
FlygvapenNyl1 nr 2/96

la . Det är för närvarande os äkert när
full funktionalitet kan uppn ås.
Verksamheten vid STRILS komm er
mer och mer att ,inriktas mot Ik omman
de STRIC-utbildning. Inledningsvis
måste
vi ss
stridsl ed ningspersonal
utbild as fö r att led a JAS 39 Gripen
under den taktiska utprovningsfasen.
Därefter komm er omskolning av övrig
stridsl ednings- oc h luftbevakningsper
sonai samt samband sledare att ge
nomföras. Befattningshavare i STRIC
systemet måste ha en bred systemkun
skap om samverkande system, t ex
ledn i ngssystem för basförband och
flygkommandostaber, övri ga lednings
och info rmationssys tem samt det nya
ta ktiska radiosystemet, TARAS. En
såd an systemutbildnin g kommer där
för att ges under STRIC-utbildningen.
Äve n en bred kun skap o m JAS 39 Gri
pen som system måste ges.
• • Ledning av fl ygplan Gripen kom
mer att bli mer komple x än för dagens
fl ygsystem; bland annat på grund av
det omfattande datautbytet som bl i r
möjligt meUan fl ygpl an och markcen
traler. Så småningom måste oc kså ut
bildnin g genomfö ras i lednin g av det
nya flygburna spaningsradarsystem et
som bärs av fl ygplan S 1OOB Argus.
Utvecklingen aven ny lednings
struktur för fl ygstridskrafterna, materi
el'l omsättning av nuvarande luftför
svarscentraler och utveckling av nya in

formations- och ledningssystem kom
mer att ställ a krav på anpassning av
STRILS utbildning.
M ånga utm aningar finn s således att
ta tag i framöver! STRI LS personal ser
dä rför framtiden an med tillförsikt! •

Fig 2
Anläggning
Rrgc/ t

SIM/R

Utnyttjande

Status

Transportab el I dri ft
ra cl argrupp
central för ut
bil dn ingsverk 
sam hel och
fö rban dspro
duktion.
Si m ul erin g i
rrge/t för ul
I b il dnin g i
triclslecln i ngs
och luftbevak 
n i ngstj änst.

Fin ns i SIri 1
centrum 
ej med fu ll
fun kti o nai ilet.

STRI C U 1

Utbilclnin gsan- Levereras
hösten 1996
l ä~gn i n g för
ut ildning i
STRIC-tjänst.

STR ICS
(SIM/S)

Simul ator för
simul ering
mol STRIC.

För närvaran
de är leve
ransticIp unk
ten osäkei·.
I
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uUlJ ~~[fD D
utvecklar och utprova våra st il-system
ArJ örJe,.~tetöit"~,,t L~,.~~~ u~~o"
Det finns vid F 20 en enhet som benämns
Taktisk Utprovningsenhet Stril och som för
kortas TUStril. Det är flygvapnets "kärnkom
petens" för utveckling och utprovning av
stridslednings- och luftbevakningssystem.
nhetens huvuduppgift är att som
"användarrepresentant" och flyg
vapenledningens "förlängda arm"
medverka i systemutveckling, taktikut
veckling och utprovning av strilsystem
och samordning med övriga lednings
system. I dessa uppgifter lyder chefen
för TUStrii under chefen för flygvapen
ledningens programavdelning (FVL/
ProgA), som årligen fastställer hur re
surserna skall utnyttjas.
Det övergripande syftet är att säker
ställa resultat i form av system och
metoder som är användaranpassade,
taktiskt användbara och tillräckligt
utprovade innan de tas i bruk. Därige
nom kan många tids- och ekonomiskt
resurskrävande rättningar och förse
ningar undvikas i ett senare läge.
Mångårig erfarenhet har visat, att
detta endast kan uppnås genom att

E
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"användarna" tidigt får påverka och
kontinuerligt delta i hela utvecklings
processen från inledande studier, mål
sättn i ngsarbete,
systemkonstruktion
m m till färdigt fungerande system .

Viktig inverkan
Resultat från TUStril:s metodutveck
lingsarbete samt försök och prov inar
betas i flygvapnets målsättningar och
FMV:s kravspecifikationer. Under ut
vecklings- och konstruktionsfasen är sam
arbetet med av FMV vald leverantör
mycket nära och djupgående. TUStrii
ti IIhandahåller här den stridstekniska
kompetensen inom respektive projekt.
Samtidigt som produktutvecklingen
granskas bidrar TUStri I med viktig

kravtolkning och förtydliganden till
leverantören i syfte att säkerställa er
forderlig kravuppfylInad och använd
barhet. I samband med olika utveck
lingssteg och serieleveranser genom
förs utprovningar och kontroller.
Genom taktisk utprovningsverksam
het kan lämpligt utnyttjande klarläg
gas som underlag för utformning av
taktiska och stridstekn iska anvisn i ngar
samt användarinstruktioner för opera
törspersonaI. Inför serieinförande och
driftsättning medverkar TUStrii i ut
bildningen av instruktörspersonal på
de nya eller modifierade systemen.
Enhetens totalt 17 anställda perso
ner (va rav två flygingenjörer och en
driftingenjör) är förutom expedition
fördelade på tre avdelningar direkt
engagerade i olika taktikutvecklings-,
vidmakthållande- och systemutveck
lingsprojekt.

5triC-utprovning
Den ojämförligt största och mest resurs
krävande uppgiften sedan flera år är
medverkan i utveckling
en och utprovningen av
flygvapnets nya centraler
för stridsledning- och
luftbevakning (StriC). Vik
tiga uppgifter därutöver
är medverkan i utform
ningen av radarfunktio
nen för flygburen spa
ningsradar (FSR 890) 
som bärarplattform tjänar
flygplan S 100B (= Saab
340 NEW), 1995 döpt till
Argus - samt metodut
vecklingsarbete för utform
ning och framtagning av
stridstekniska anvisningar
för utnyttjande av syste
met. Båda viktiga system
som införs under senare
delen av 1990-talet och
kommer att utgöra grund
stenar i luftförsvaret långt
in j nästa sekel. Därtill
kommer en rad mer eller
mindre omfattande upp
gifter med koppling till
taktikanpassning och mo
difieringar av befintliga
central- och radarsystem.
FlygvapenNylt nr 2/96

TUStril:s organisation
CHEF

I
I
Samordningsavd

Expedition

I
Stud-I U tvecklingsavd

För utprovning av flygvapnets nya
ledningscentraler i luftförsvaret har vid
F 20 i STRILCENTRUM installerats
den första levererade StriC-anlägg
ningen. Sedan augusti 1995 medver
kar TUStrii i denna utprovning som
pågår av systemrelease 2 (SR2) som är
en s k utvecklingsrelease och inte
avsedd att användas taktiskt. Utprov
ningen sker mot både simulerade och
verkl iga motobjekt och syftar ti II att
tidigt kartlägga systemets tekn iska och
taktiska kvalitet avseende funktioner
och egenskaper. Parallellt medverkar
TUStri I också i leverantörens (Ce lsius
Tech System) interna utprovning av
SR 3 på fabrik och fortsatta utveckling
av SR 4.
Från och med september 1996 t o m
halvårsskiftet 1997 fortsätter närmast ut
provningen i STRILCENTRUM av SR 3,
som innehåller den krävda funktiona
Iiteten för att ti Ilgodose behoven för
ledning av JAS 39 Gripen och S 100B
Argus vid förband .

l
TA-/Utprovningsavd

Teknikcentrum "på G"
Med lokalisering till F 20:s STRIlCEN
TRUM i Uppsala pågår planering för
att i FMV:s regi stegvis bygga upp och
organisera ett Teknikcentrum för flyg
vapnets ledningssystem (TCl).
Avsikten är att TCl, i nära samver
kan med flygvapnets resurser, skall
utgöra ett kompetens- och resurscen
trum för materielsystemövergripande
planering, styrning och samordning
beträffande utprovn i ng och utveckl i ng
m m av flygvapnets system för ledning
av flygstridskrafter.
Andra planerade uppgifter för TCl
är bl a att som central instans ansvara
för förvaltning d v s samordning och
styrning av systemdokumentation för
den tekniska drifts- och underhålls
verksamheten samt den systemgemen
samma grunddatabasen för systemen.
Behovet är föran lett av den pågåen

de moderniseringen av flygvapnets
ledningssystem, systemens antal och
omfattn i ng, samtidighet i införandet,
komplexitet och integration i varandra
samt införande av ny teknik. Detta för
utsätter utveckling av arbetsformer
samt en omfattande samordning och
koordinering av verksamheten under
systemens i nförande och fortsatta ut
veckling. En första fas planeras för att
ti Ilgodose behoven för i ntegration av
STRIC, det nya radiosystemet TARAS
och JAS 39 Gripen.

Utvecklande framtid
Genomförd etablering av ett "STRIl
CENTRUM" vid F 20 med både sys
tem- och stridsteknisk kompetens ur
TUStrii och STRilS tillsammans med
ett eventuellt tillkommande system
och produkttekniskt centrum ur FMV
har goda förutsättn i ngar att utgöra en
ändamålsenlig plattform för en framti
da effektiv och samordnad utveckling
av flygvapnets ledningssystem. Inte
minst kommer den också att utgöra en
mycket intressant, stimulerande och
utvecklande arbetsplats för såväl tek
niskt som taktiskt inriktad personal i
flygvapnet.
• etr

"strilcentrum"
Som ett led i flygvapnets ratio
nalisering beslutade flygvapen
ledningen 1991 att såväl ut
bildning av personal som tak
tisk utprovning inom stridsled
nings och luftbevakningsom
rådet skulle samlokaliseras och
att verksamheten skulle förläg
gas till F 20 i Uppsala.

För ändamålet projekterades
och uppfördes en ny an
läggning som idag går under
benämningen
"STRILCfN
TRUM". Byggnaden som har en
bruttoyta på ca 5 000 ni' är
sedan september 1994 hemvist
för Stridslednings- och luftbe
vakningsskoian (STR/l5) och

Taktisk utprovningsenhet Stril
(TUStrii).
I byggnaden inryms förutom
de båda enheternas adminis
trativa utrymmen även lek
tionssalsutrymmen samt en om
fattande teknikdel. Förutom en
komplett transportabel radar
gruppcentral (Rrgc/T) för ut-

bildning innehåller teknikdelen
sedan hösten 1995 även den
första levererade anläggningen
för utprovning av flygvapnets
nya stridslednings- och luftbe
vakningscentraler (STRIC). Un
der 1996 kommer att installe
ras ytterligare en STRIC för ut
bildning och omskolning av
taktisk personal samt
successivt även tillhö
rande simulatorer.
För vidmakthållande,
utprovning och vidare
utveckling av flygvap
nets ledningsystem i
nära samverkan med
taktisk personal ur flyg
vapnet pågår också pla
nering för a tt inom
STRILCfNTRUM lokali
sera ett till FMV höran
de Teknikcentrum för
flygvapnets ledningssy
stem (TCL).
•

STRILCfNTRUM från
ovan en höstdag 1995.
Foto: Kurt Pettersson
FlygvapenNyfl nr 2/96
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å a o ar
Försvarets Tolkskola (TolkS) kan nästa år se till
baka på en 40-årig tillvaro med utbildning av
förhörsledare/språktolkar. Kunskaperna i de
stora västerländska språken är som regel ganska
goda hos oss svenskar. Däremot är det sämre
beställt med kunskaperna i det andra oss närlig
gande stora språket, ryska. Som en liten nation
mellan de stora är det väsentligt att vi behärskar
även detta andra "grannlandsspråk". Därför under
visar TolkS (alltsedan starten 1957) i ryska.
olkS skiljer sig frå n de andra sko
lorn a vid F 20 genom att den
ordinarie elevkategorin utgörs av
värnpl iktiga.
Skolan är organiserad med en chef
(överstel öjtn ant), tre mi Iitära lärare
(majorer) - varav en är lärare i förhörs
tjänst, en planerare/budgeterare (kap
ten), två språklärare (civila) och en
ass istent (c ivi I). Härti II kommer under
halva utbildningsåret en repetitör, d v s
en elev ur den avsl utande kursen som
stannar kvar på skolan och hjälper sina
yngre kamrater med olika problem, t
ex av språkl ig karaktä r.

T

Utbildningen, som syftar till att till
godose de tre försvarsgrenarnas behov
av fö rhörsledare, är en specialutbild
ning på samma sätt som t ex fall
skärmsjägar-, basjägar- och kustjägar
utbildningarna och således frivillig.
Den som antas till TolkS måste bereda
sig på hårda teoretiska studier under
ett års tid . Aven förhörsledare krävs
nämligen bl a att han (el ler hon) sjä lIv
ständigt skall kunna genomföra ett för
hör med en krigsfånge, vilket kräver
mycket goda kunskaper såväl i det
aktuella landets språk och samhällsför
hållanden som om den militära mate
ri,elen, taktiken och organ,isationern.
Den hå rda studietakten innebär också
att vissa elever tyvärr måste avskiljas
på grund av att de inte mäktar tillgodo
göra sig utbi.ldningen .

Antagningskrav
Kraven för att antas är mycket höga
och den sökande skall ha en doku
menterat mycket god studiebegåvning.
Mångåriga erfarenheter visar att detta i
princip innebär högsta betyg från gym
nasi eskol an (medelbetyg lägst 4,5 och
betyg 5 i alla främmande språk). Dess
utom krävs att vederbörancle vid
mönstringen har uttagits till befälsut
20

bildning. Eftersom det här är fråga om
soldatutbildning, måste den sökande
också ha sådan fysisk spänst att han
förmår klara "livet i busken".
Varje år söker ungefär 150 förhopp
ningsfulla ynglingar till Tolkskolan . Av
dessa tas ett 60-tal ut för förnyad
mönstring vid TolkS. Den sökande in 
tervjuas under en dag dels av personal
ur sko lan, dels även av psykologer från
Pliktverkets regionkontor Stockholm.
Från och med 1996 genomför även
personal från Flygvapnets uttagnings
ce ntrum (FU C) minnes- och uthållig
hetstest. Av de sökande antas ett 20
tal. Sedan ett antal år utbildas även
värnpliktiga som redan genomfört sin
grundutbildning vid andra förband.
Dessa fullgör alltså frivilligt ett andra
värnpliktsår.

Utbildningsgång
De som antagits till TolkS rycker in till
K 3 i Karlsborg i mitten av juni för att
under två månader genomgå en all
mänmilitär utbildning.
De teoretiska studierna vid To l,kS i

Uppsala, som börjar i mitten av au
gusti, omfattar ungefär 1600 timmar
fördel ade på 700 timmar ryska, 400
timmar militära ämnen och 200 tim
mar förhörstjänst. Övrig utbildningstid
ägnas åt fys isk träning, vinterutbildning
och förhörsövningar.
Ämnet förhörstjänst är naturligt nog
huvudämnet vid skolan. Alla andra
ämnen är egentligen "stödäm nen". Av
de studerade ämnena är ryskan utan
tvekan det som våll ar mest huvudbry
och som orsakar de flesta avgångarn a
från skolan .
Den moderna krigföringen innebär
en ökad integrering av olika stridskraf
ters verksamhet, vi lket i sin tur kräver
att en förhörsledare te rmin ologimässigt
måste spänna över ett bredare register
än tidigare. Därför lär sig eleven såväl
arme-, marin- so m flygterminologi
med koncentration till den terminologi
som gäl ler för det vapenslag som pågå
ende kurs är inriktad mot. En förhörs
ledare måste näm ligen kunna genom
föra åtminstone inledande förhör med
en krigsfånge som tillhör en annan för
svarsgren än förhörsled arens. Han/hon
måste följaktligen känna till viss termi
nologi som gäller fö r andra försvars
grenar än den han/hon själv tillhör.

Förhörsledaren
Förhörsledare finns bl a i olika staber
och förband. Sedan några år tillbaka
finns förhörsledare även i flygvapnets
basbataljoner bl a för att åstadkomma
täckning över ytan . Denna nya "fågel "
i organisationen kan kanske vålla ba
taljonschefen visst huvu dbry va d avser

För att vara behörig att
söka krävs: Avslutad
teoretisk tre- eller fyra
årig gymnasieskola
med minst två främ
mande språk. Lägst 4,5
i medelbetyg och minst
två främmande språk
med betyg 5. Fysiskt
spänstig, lägst betyg 3
i idrott. Befälsuttagna
vid mönstringen och
godkända i tolkskolans
särskilda test.

*
Förbörstjänst
är huvudämne vid
TolkS. - "Var det verk
ligen där?", undrar
tolken bistert.
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Försvarets Tolkskola, TolkS
möj Iigheterna att skapa vettiga öv
ningsmoment vid KFÖ och andra öv
ningar. Om sådana problem uppstår är
TolkS beredd att hjälpa till, så att
övningarna blir så bra och meningsful
la som mÖjligt för båda parter.
Det är av mycket stor betydelse att
förhörsledaren kommer i kontakt med
den personal i basbataljonen, som han
skall arbeta tillsammans med i ett verk
ligt läge. På detta sätt kan bataljonens
personal lära sig hur denna resurs kan
utnyttjas. Förhörsledaren skall bl a
kunna tjänstgöra som underrättelseas
sistent, då förhör ej pågår. Det finns
således a/l anledning att inkalla denne
befattningshavare till KFÖ, SÖB eller
andra övningar som basbataljonerna
bedriver. Många av dem som är place
rade som förhörsledare har efter ge
nomgången TolkS erhållit sådana be
fattningar att de vid övningar kan ori
entera bataljonens medlemmar om t ex
förhållanden i olika länder.

FN-utbildning
I och med det svenska engagemanget i
f d Jugoslavien utbildar TolkS sedan
1994 språktolkar i serbokroatiska för
tjänstgöring vid de svenska bataljoner
na i Bosnien. Behovet i varje bataljon
är ungefär tio tolkar; den femte kursen
avslutades i februari i år med en prak
tisk förhandl i ngsövning under knappt
ett dygn med realistiska förhandlings
moment " i terränglådan", som skall ge
en bild av tolkens vardag i Bosnien.
Utbildningen omfattar tio veckor för
dem som inte har serbokroatisk språk
bakgrund. Kravet är dock att man har
ett annat slaviskt språk på lägst gymna
sienivå. De som har serbokroatiska
som grund "hakar på" utbildningen
senare beroende på kunskapsnivån.
Aven tolk krävs att han/hon har

mycket goda kunskaper,
förutom i språket (vilket är
självklart), även i det
områdes kultur och historia, där man
skall verka. I allra högsta grad gäller
detta de tolkar som tjänstgör i Bosnien
med dess komplicerade etniska sam
mansättning. Därför ingår i utbildning
en både militär och - framför allt 
civil terminologi samt genomgångar
om historien och den politiska bak
grunden till dagens situation. Denna
kunskap får eleverna dels av de inföd
da lärare som är engagerade i under
visningen, dels av personal ur ÖB:s
högkvarters militära underrättelse- och
säkerhetstjänst (HKV/MUST). Språkun
dervisningen leds aven lektor från sla
viska institutionen vid Uppsala univer
sitet, eftersom TolkS inte har någon
egen kompetens i serbokroatiska.
Under de två senaste kurserna har
även totalt fyra norska elever deltagit i
utbildningen.

• • Övrigt. - I januari i år startade en
kurs i ryska med elever ur flygvapnets
underrättelses kola, FV UndS. Kursen,
som omfattar cirka 70 timmar, avser att
ge kursdeltagarna sådana kunskaper,
att de efter avslutad kurs kan klara sig i
vardagssituationer i Ryssland. För
hoppningsvis väcks härmed lusten hos
deltagarna att fortsätta studierna i detta
språk.

Framtidsvyer
~

Den nuvarande ordinarie utbild
ningen av värnpl iktiga ti II förhörsleda
re fortsätter. Behov finns att förlänga
utbildningen för att medge även ut
bildning i ledarskap, vilket inte inryms
i nuvarande kurslängd. Möj Iighet att
genomgå reservofficersutbildning kan
bli aktuell.

~

Under de senaste åren har vi på
TolkS kunnat konstatera ett ökande

intresse från olika förband att genom
föra förhörsövningar. Det ökande in
tresset för dessa övningar och den
ökande verksamheten över huvud ta
get vid TolkS innebär bl a att en öv
ningsavdelning kommer att organiseras
vid TolkS från och med den 1 juli

1996.
~ Uppdrag för fortsatt utbildning av

språktolkar i serbokroatiska (två batal
joner t,i ll och med februari 1997) har
erhålilits. Om inget oförutsett inträffar
torde denna utbildning komma att fort
sätta åtminstone till år 2000, eftersom
armeledningen i ÖB:s högkvarter
(HKV/AL) lär ha planerat för fortsatt
svenskt deltagande med militär trupp i
det aktuella området till sekelskiftet.
Inbjudan att sända elever till dessa
utbildningar kommer att tillställas
Danmark, Norge och Finland .
~

Pliktlagen, som trädde i kraft den 1
juli 1995, ger kvinnor mÖj lighet att fri
villigt söka kvalificerad utbildning Ii
Försvarsmakten, som omfattar längre
tid än 60 dagar. Detta innebär att kvin
nor kan söka till TolkS utan tidigare
krav på att fullgöra värnplikt vid annat
förband, om vederbörande inte klarar
den förnyade antagningsprövningen
vid TolkS. De kvinnor som antas måste
dock förbinda sig att krigsplaceras som
förhörsledare och genomföra repeti
tionsutbildning på samma sätt som
gäller för de värnpliktiga.
~ Chefen för F

20 har föreslagit att en
enterminskurs i ryska för personal

inom Försvarsmakten och andra statli
ga myndigheter arrangeras vid TolkS.
Den första kursen kan starta omkring
den 1 september 1996, om flygvapen
ledningen ger sitt tillstånd. Kursen är
avsedd bl a för blivande attacheer till
Ryssland och andra som är intressera
de och har behov av att Ilära sig ryska.
Kursen avser att ge kunskaper motsva
rande gymnasiestudier i ryska som C
språk.
~

Med
ordet

som
vapen
Inlärningsstudi
on ("språklab
bet") är alltid
flitigt utnyttjat.
Studietakten är
intensiv och
krävande även
(ör språkbegåv
ningar.
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Undervisning i polska kommer troli
gen att öka. Utbytet med Polen ti litar.
Tillträdande svenske försvarsattachen i
Polen skall språkutbildas vid TolkS.

Det förändrade i nternationella läget
med ökande kontakter med främst
nationerna i Östeuropa innebär att
behovet av språkkunskaper kommer
att öka inte minst på den militära
sidan. Sådana kunskaper öppnar ju
dörrar till nya, tidigare okända kultu
rer. Det är skolans förhoppning att in
tresset för de slaviska språken skall öka
och därmed även kunskaperna om och
förståelsen för dessa länder i många
olika avseenden, civilt såväl som mili
~rt.
•

...

(
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Namnet Flygvapnets Underrättelseskola (FV UNDS),
fastställdes officiellt 1984. Verksamheten vid skolan
omfattade då, förutom fototolkning, omskolning av
yrkes- och reservofficerare från annan tjänstegren
till underrättelsetjänst. Vidare genomfördes grund
utbildning av värnpliktiga för vissa befattningar
inom flygspaningssystemet och frivilligutbildning av
flygvapnets underrättelseIottor.
mitten av 1980-talet konstaterades
att personalförsörjningen av under
rättelsepersonai till våra staber och
förband var otillräcklig. För att råda
bot på detta bestämdes att grundut
bildning av yrkes- och reservofficerare
i underrättelsetjänst sku Ile påbörjas.
Förutom värnpliktsutbildningen av un
derrättelsebiträden till basbataljoner
och underrättelseplutoner samt foto
tolkutbildningen förlades då också
värnpliktsutbildningen till underrättel
seassistent och fackskedet av OK (offi
cerskurs) respektive ROK (reservoffi
cerskurs) till FV UNDS. Den nya
utbildningen öppnade också möjlighe
ten för kvinnor att bli officerare i
underrättelsetjänst. 1991 fastställdes
att underrättelsetjänsten i flygvapnet
skulle vara en egen tjänstegren.
Man skapade en karriärgång för
underrättelseofficerare i flygvapnet. FV
UNDS har, under Flygvapnets officers
högskolas (FOHS), Flygvapnets krigs
högskolas (FKHS) och Militärhögsko
lans (MHS) överinseende, ansvar för de
fackskeden som är knutna ti II de sko
lornas nivåhöjande kurser. FV UNDS
bedriver därutöver ett stort antal speci
alutbildningar som riktar sig till många
olika personalkategorier i försvaret.
Skolan omskolar också ett antal yrkes
och reservofficerare ur andra tjänste
grenar till underrättelsetjänstfacket.

I

Funktionsansvarig
Från och med 1990 har skolan också
haft ansvaret för utbildning i underrät
telsesamverkan mellan försvarsgrenar
na. Totalt under ett år har Undskolan
cirka 21.000 elevdygn. I och med över
gången till Försvarsmakten 1993 och
reduceringen av tjänster inom före detta
flygstaben, har chefen för FV UNDS bli
vit funktionsansvarig för underrättelse
tjänsten inom flygvapnet. Det innebär
att FV UNDS förutom utbildning också
22

har ansvaret för utveckl'ing av underrät
telsetjänsten. Utvecklingen omfattar
organisations- och metodikfrågor samt
kommande stödsystem inom undunder
rättelsetjänsten, i huvudsak lednings
och informationssystem på a'I'la nivåer
inom flygvapnet. Ett stort arbete läggs
där ned på planerings- och utvärde
ringssystem för flygförbanden.

Administrativa avdelningen.



Denna avdelning utgör skolchefens
stabsorgan och är bemannad med en
adjutant och en sekreterare. Vid kon
takt med skolan är det den administra
tiva avdelningen som löser alla frågor
av praktisk natur. Avdelningen svarar
för utbildningshjälpmede,l och publika
tioner vid skolan samt til l handahåller
expeditions- och övrig administrativ
tjänst för FV UNDS.
Utbildningsavdelningen. - Förän
dringar i vår omvärld kräver kvalificerad
underrättelsepersonal. Utbildningen vid
FV UNDS syftar till att ge en bred kun
skap om såväl våra olika system inom
totalförsvaret som motsvarande system
inom utländska stridskrafter.
Avdelningen ansvarar för utbildning
arna inom skolan och är bemannad
med en chef och fem lärare. Lärarna
har ämnesområdesansvar och undervi
sar på alla kurser och alla nivåer. Var
och en har också ett speciellt kursan
svar som kurschef eller ställföreträdan
de kurschef, vilket alternerar år från år.
• Här återfinns även underrättelsebiträ
desutbildningen (Undbi), som är en
värnpliktsutbildnling på gruppbefälsnivå
(LÖ 800) avsedd att försörja basbataljo
ner. Den genomförs två gånger per år.

•
Underrättelseassisten tu tb ildn ingen
(Undass), som är en värnpliktsutbild
ning på plutonsbefälsnivå, föregår
reservofficersutbildning (ROK) alterna
tivt officersutbildning (OK). Samtliga
elever är för-sökande ti II anti ngen
reservofficer eller yrkesofficer i under
rättelsetjänst. Det är cirka 150 sökande

till 15 platser på underrättelseassistent
utbildningen.
• Vidare finns underrättelsebefälskur
sen. Den utgör fortsättningskurs för
underrättelseassistenterna och är ge
mensam för fackutbildningsskedena
ROK och OK en1ligt "Officer 2000".
Avdelningen genomför oc'kså fackut
bildningsskeden för övriga nivåhöjan
de utbildningar.
Inom ramen för denna avdelning
genomförs även en mängd specialkur
ser såsom grundkurs underrättelse
tjänst, befattningskurser för tjänst vid
flygkommandostab, stri Ibatal jonsstab,
basbataljonstab och flygdivision samt
kurser i säkerhetstjänst för flygvapnet.
Tillsammans med armens underrättel
seskola (A UndS) genomförs dessutom
en kurs i underrättelsesamverkan.
Undfunktionsavdelningen. - Av
delningen handlägger gemensamma
underrättelsetjänstfrågor för flygvapnet,
såsom organisation, arbetsmetoder,
personal och viss utbildning. Ar
bemannad med en chef.
Avdelningen har l1uvudansva,r för
framtagning av handböcker och publi
kationer, t ex Und H FV och svarar för
underrättelsemöten och funktionsöv
ningar. Avdeilningen har också till upp
gift att bedriva personaluppföljning
och utvecklingsarbete inom funktionen
underrättelsetjänst i filygvapnet. Avdel
ningen är dessutom flygvapen ledning
ens handläggare av underrättelsetjän
stärenden.
Undplutonavdelningen. - Denna
avdelning ansvarar för utveckling och
kontroll av underrättelsepl utoner och
är bemannad med chef och två hand
läggare. Avdeilningen stödjer också
flygvapen ledningen i program- och
produktionsfrågor avseende underrät
telseplutoner enligt flygvapenledning
ens direktiv, samt är ansvarig för flyg
vapnets centrala (och interna) bildarkiv
vad avser und-foto.
Utvecklingsavdelningen. - Avdel
ningen har till uppgift att bedriva
utveckl,ing av materiel för underrättel
sefunktionen i flygvapnet. Den är be
mannad med en chef, en handläggare
och en mediatekniker. Områden där
utvecklingsarbeten pågår är bl a samt
liga datorstödda p'lanerings- och utvär
deringssystem
i
flygvapnet
samt
utvecklingen av flygvapnets och för
svarsgrensgemensamma lednings- och
informationssystem (IS FV). Avdelning
F/ygvapenNy/1 nr 2/96
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en ansvarar också förFV UNDS dator
system, fototjänsten samt har uppfölj
ningsansvar för teknikutveckling inom
skuran . Vidare har avdelningen ämne
sansvaret för utbildning inom teknik
och telekrigföring.
Avdelningen är även samordnare för
FV UNDS vid planering och genomfö
rande av underrättelsespel, både för
skolans behov och vid större övningar
inom Försvarsmakten.

Und-tjänst i dag
I fred medverkar flygvapnets underrät
telsetjänst i:
• Krigsplanläggning.
• Förbandsproduktion, d v s främst
utbildning i undtjänst och angripar
kunskap.
• Utvärdering efter flygföretag.
• Övningar.
• Incidentberedskap
Underrättelstjänsten
krigsorgan isation skall :

flygvapnets

• Lämna underlag om fienden för
olika chefers beslut och besluts
genomförande.

• Stödja taktisk ledning och stridsled
ning samt markförsvar.
• Lämna underlag för flygföretag samt
inhämta och bearbeta underrättelser
därifrån.
• Stödja mili,tärbefälhavarnas under
rättelsetjänst och genomföra under
rättelsesamverkan med övriga delar
av tota Iförsvaret.
Underrättelsetjänsten i flygvapnets
krigsorganisaion utmärks främst av:
• Nära knytning till de olika "syste
men" (flyg-, bas- och stri Isystem).
Där återfinns dels några av de vikti
gast underrättelsekällorna i form av
flygspaning och I'uftbevakning, dels
finns inom systemen de viktigaste
"kunderna" vad gäller underrättelser
om främst takti k och teknik .
• Den höga tekniska komplexiteten
både i underrättelsernas innehåll
och de metoder för inhämtning, be
arbetning och delgivning som nu
växer fram. Datorstödet är omfattan
de - allt från ORION för den opera
tiva ledningen över LI FV (tidigare
SESAM och PRIMUS) för taktisk
respektive förbandsledn i ng ti II PlA,
UTB, UTA för företagsledning och
utvärdering.

Från och med den l juli 1995
förändrades Undpluton S 37 tilf
Undpluton AlS. Detta för att
klara de nya krav med införan
det av da tas tavar, videoregis
treringssystem, varnar- och
motmedelssystem samt ny
utvärderingsutrustning för foto
tolkning. Utöver det får förban
den en sambandsbil, MOB/
SAM. Bilen innehåller allt det
samband som krävs för AlS-för
banden när dessa inte är grup
perade i en Bascentral.
FlygvapenNyll nr 2/96

• Den stora informationsmängd som
hanteras i ovan uppräknade system
och som kommer att öka mångfalt i
och med införandet av JAS 39 Gri
pen, StriC och S 1OOB Argus.

Nytt ledningsansvar
Kravet på snabb och flexibel ledning är
en annan faktor som ställer stora och
ökande krav på underrättelsetjänsten
inom flygstridskrafterna. Under 90
talet har ett omfattande arbete nedlagts
på att förändra den taktiska ledningen i
flygvapnet. I stort Innebär förändring
en, att det ledningsansvar och de
resurser som tidigare låg hos Första fly
geskadern (E 1) nu fördelats på tre flyg
kommandochefer. Detta medför bl a
att all företagsledning av samtliga flyg
s.lag (utom TP 84-förbanden) utförs av
flygkommandostaberna.
För underrättelsetjänsten innebär
detta att två " kulturer" måste integre
ras: Luftförsvarssektorernas och E 1 :s.
Ur det förslag ti II flygkommandostab
-96, som nu antagits och prövats vid
ett antal övningar, kan följande hu
vuddrag framhållas :
~ Verksamheten i en Undsäk-Iedning
har uppdelats på tre avdelningar 
en för företagsplanering, en för
underrättelsebearbetning och en för
sä kerhetstjänst. PI aneri ngsavdel n i ng
en får sin inriktning av Taktikled
ningen och sina konkreta uppdrag
vad gäller företag av Insatsledning
en. Bearbetningsavdelningen sysslar
med långsiktig kunskapsuppbygg
nad om fienden, rapportering m m.
~Antalet yrkes- och reservofficerare
har utökats väsentligt för att motsva
ra de nya kraven och öka "professio
nalismen". Specialister och sam
verkanspersonal har tillförts.
•
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