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örsvarsmaktens syn på en framtida inriktning överlämnad e~ den första mars ti ll regeringen. I perspektivplaneringen
redovisas möj liga utveck lingsvägar i fyra så kallade målbi lder med o li ka ty ngdpunkt på bland annat nationell och internationell verksamhet. Försvarsmakten har tagit ställning till de
olika målbilderna och förespråkar ett alternativ som innebär
stiirkt in ternationell förm1'1ga men också en långsiktig nationel l
kompetens- och ulveckl ings för måga innebkirande au vi skall
kunna utvecklas mot att möta nya, idag okända hot. som kan uppstå i framtiden.
Den internationella förmågan ska ll ku nna öka och omfatta in te
bara fredsbevarande utan ocksä fredsframtvingande insatser.
Det är viktigt att vi tyd ligt kl argör vår syn på en framtida
inriktning. I det fortsatta arbetcl inför försvarsbeslutet är det min
förhoppning att utgångspunkten i försvarsdcbatten kommer att
fokusera på fak torerna nytta och effekt i en föränderlig värld. Vad
vi ll den pol itiska nivån att Försvarsmakten skall kun na uträtt a och
hur. och med vilka medel, gör vi delta med högsta möj liga effekt?
Försvarsmakten skall om cirka ett år lämna in sitt slutliga
underlag och försvarsbeslutet skall fattas av ri ksdagen under hösten 2004.
När debatten startar uppmanar jag alla och envar inom och
utanför Försvarsmakten all engagera sig aktiv t med rubricerade
ledord. fakta och sakförhållanden, som gr und för sin argumentation.

F

Framtiden kräver nytänkande och professionalism
Som nytillträdd flygvapeninspektör är j ag är övertygad om att
Försvarsmakten och flygvapnet går en spännande framtid ti ll
mötes. Det viktiga förändringsarbete som nu pågår kan sannolikt
betraktas som ett kontinuerligt till sLånd. En förändrad omvärld

Fler ungdomsinstruktörer
FVRF:s nya ungdomsutbildning har skjutit fan, men vid
den regionala ungdomsverksamheten på många stäl len i
landet är behovet av instruktörer fortfarande ell problem.
För att få ti llträde till instruklörsutbi ldningen (LK skede I
och 2 samt skede 3).
Skedena I och 2 är allmänna, vilket alla blivande instruktörer genomför, oavsett
vilken inriktning man har på
skede 3. Skedet iir specifikt
beroende på inom vilken
tjänstegren man sedan avser
all bl i instruktör i nom.
Här finns nu ell behov av

au både idag ej utbildade instruktörer genomför hela instruktörsutbi ldningen: I K
skede I och 2 samt skede 3
FVRF-U samt att redan godkända instruktörer komplellerar sin instru ktörsutbi ldning
med skede 3 FVRF-U. Delta
för au kunna vara verksamma
inom FVRF:s ungdomsverksamhet. såväl central t men
framför allt regionalt, där
behovet lir stort.
A u j obba med olika typer
av elevgrupper utvecklar i nstruktören och kan defin itivt
ses som en breddning av instruktörskompetensen. preci s

som all vara instruktör både
inom egen tjän stegren och
t ex TFU. För tillträde ti ll
instru ktörsutbildningen för de
som avser att genomföra
skede 3 FVRF-U krävs furirs
grad (för andra skede 3 krävs
sergeams grad). D ispens kan
erhållas för til lträde om endast
GB-Led är genomförd.
IK skede I och 2 genomförs vid F 20 i Uppsala under
veckorna 3 14-3 15 och på FM
H S i Halmstad under veckorna 327-328. Skede 3 FVRF-U
genomförs enbart på FM HS i
Halmstad under veckorna

330-33 1.

CARSTEN FLENSBURGH

Ny instruktörsutbildning
lnstruktörsutbildningen har
utökats under 2003 med skede

FVRF Kansli
Besöksadress:
Riddargatan 13
114 84 Stockholm
Tel. 08-788 89 48
Fax 08-788 89 51

4. Della skede innehåller
komplellerande ut.bildning till
tidi gare instruktörsutbildning,
som idag är implementerad i
årets skede I och 2.
Skede 4 innehåller utbi ldning i Försvar smaktens pedagogiska förhållningsslitl ti ll all
utbildning: HBL; HelhetsBasernt Lärande. Genomförd

utbildning i helhet.sbaserat.
lärande, t ex vid Instruktörskurs (IK) skede 4, ska vara
genomförd för att kunna fortsätta att verka som instruktör
vid utbildningarna.
För att möj liggöra för alla
instru ktörer au delta i utbildningen kommer IK skede 4 att
genomföras under ett antal år.
Detta blir både en kval itetssäkring och utveckling av

FVRF:s instru ktörer samt skapar samtidig en uppdatering
över vil ka som fortfarande är
verksamma inom instruklörstjänsten.
FVRF: s IK skede 4 är
öppen för yrkes- och rescrvofficer::ire som är verksamma
inom frivilligutbildn ingen.
Kursen genomförs vid FM HS
i Halmstad i vecka 327.
CARSTEN FLENSBURGH
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08. 788 89 47
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Samarbete med HVSS
Ett samarbete har inletls mellan FVRF och Hemvärnets
Stridsskola i Väl linge. T ill en
bö1ja11 omfattar samarbetet

elevplatser till FVRF elever på
Hemvärnets k vartermästarutbi ldning. FVRF ser mycket
positi vt på att vi fåll till gång

till kva lilicerad utbildni ng och
vår förhoppning är att samarbetet kan ut vidgas.

Flygbaskurser på F 21
Efter en stan i liten skala
2002 kommer FVRF i sommar au bedriva en utökad frivi I ligskola på F 2 1 i Luleå.

Utbildningarna omfattar nera
tjänstegrenar i elen nya flygbasorgan isationen. För första
gången kommer också elever

från estni ska Kait seliit att
genomföra ku rser i "air base
defence" på en svensk flygllottilj.
FlygvapcnNytt • I • 2003

Chefredaktör'n
har Ordet

INNEHÅLLSFORTECKNING 1 · 2003

Toppbetyg
Den läsvärdesundersöknin g som under
vintern har genomförts 0111 Försvarsmaktens centra lt utgivna tidningar är nu klar.
Resultatet är trevl ig läsni ng för os~ som
arbetar med all producera de tre försvarsgrcnstidningarna samt Försvarets forum.
Generellt scu så får samt liga tidni ngar
bra betyg av sina !Hsare.
Jag ska inte tråka ut er med uppräkning
av si ffror, men kan ändå inte låta bli att
nämna några. Mest glädj ande är au hela 94
procent av l äsarna uppger sig anse alt
FlygvapenNyll är trovärdig, blou två procent anser det motsaua. M otsvarande siffror för A rmcnytt och M arinny tt iir 78
respekt ive 83 procent.
82 procent av er anser att FlygvapenNytt är både i nformati v och aktuell, 83
procent tycker layouten är trevl ig.
T ill al la !Hsare vill jag framföra eu ston
Tack för era uppskallandc omdömen.
Uppskaun ingen och de goda betygen gäller även all berörd n ygvapenpersonal som
alltid stä ller upp på ett föredömligt sätt i
samband med reportage och fakta insam1 ing inför alla artiklar.
B land önskemålen om fler artiklar i
särski lda ämnen märks utlandsreponage
och reportage om markstridsförbanden.
När det giil lcr frt1gan om all slå ihop de
tre försvarsgrenstidni ngarn a märks det en
ski llnad mellan M arin- och FlygvapenNytts läsare i jämförelse med Arrnenyus. I
den förstniilnncla gruppen ogi l las förslaget
av 5 1 procent, mot 29 procent av A rmcnyus läsare. Av deras läsare anser 52 procent alt det är en bra ide, liksom 30 procent

av PlygvapenNytts och 36 procent av
Marinnytts läsare
Hur bli r det då med försvarsgrenstidningarna i framtiden?
Än är det för tidigt att svara p{1 den frågan. Fakta är att chefen för Förwarsmak tens i nformationsavdelni ng i ctl förslag ti l l ÖB förordar en nedläggning av de
tre tidskril'terna. I sUil let vi ll man satsa på
att behålla Försvarets foru m och all starta
en ny tidning. Innehållet i den nya, ännu
namn lösa, tidskril'len ska inneht1Jla reportage och specialartiklar inom de tre försvarsgrenarnas verksamhetsområden.
Tanken är att all Försvars maktens personal ska erhålla h;ida tidskri rterna. totalt
tol v utgåvor om året. Den nya tidningen
ska dessutom distribueras ti ll alla värnpl iktiga upp ti l l åua år efter avslu tad
grundutbi ldn ing.
Någon exakt tidpunkt för etl be ~ l ut i
frågan li nns inte, men möj l igen fatlar ÖB
ett beslut någon gf1ng under sommarhalvåret.
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***
FlygvapenNytt har fått en ny ansvarig
utgivare, major A nders Lin ner.
Han bö1jade sin ka1Tiär som fältflygare
i bö1j an 1970-talet och har genom åren
skaffat sig en genuin kunskap om flygvapnet. De senaste tio åren har han arbetat
med informationsverksamhct, främst vid
F 7 i Sf1teni·i s och ~ed a n 2002 som i nformationschef åt flygvapnets generalinspektör.

PETER LIANDER

peter.11andcr@t1kv.mil.se
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Midnight Sun Air Show
Årets enda militä ra flygdag
arrangera s den 14 jun i vid
F 21 i Luleå. Uppvisningsprogrammet kommer bl a att
innehålla flygvapnet s f lygplan
och he likopt rar, med bland
a nnat e nskild och fyrgrupp
JAS 39 Gripen och Team 60.
Dessuto m P-51 Mustang,
Vampire , Su-26, Tiger Moth,
J 34 Hunter samt wingwalking
med Pierre Holländer Flying
Circus.
Gästand e ut lä ndska flygvapen i markutstäl lningen och
förhoppningsvis i luften är
Finland med F-18 Hornet.
F-16 från Norge och från Storbritta nien Nimrod, Tornado
och Jagua r.
För den milit ära musiken
svarar hemvärnsmusike n från

Gävle och på scenen kommer
det att bli diverse artist uppt rädanden.
Grindarna öppnas klockan
12.00 och flygprogramm et
börjar 13.00 med modellflyg,
fa llskärm shoppning och civila
flygpl an. Klockan 15.00 start ar det militära flygprogrammet där temat är flyget 100
år, flygplan som flugits på F 21
och internat ionellt flyg. Efter
f lyguppvisningen bjuds publiken på en musiköverraskn ing.
För smidigast t ransport till
F 21 reko mmendera s buss
från Luleå centrum eller en
cykeltur.
Information om Midnight
Sun Air Show finns på
Intern et : www.airshow.mil.se

Tekniker prisbelönad
Löjt nant Thomas Pekår vid Taktikutvecklingsenhet TP84 i
Såtenäs har av Kungliga Krigsvetenskapliga akademin t illdelats en belöning på 15 000 kronor samt belöningsmedalj
i silver ur Lars och Astrid Albergers stiftelse. Till grund för
belöningen låg hans insatser för framtagning och ut provning
av varni ngs- och motm edelssystem i f lygsimulatorn ti ll TP 84
Hercules.

Storfrämmande vid FHS luftkrigsseminarium
Försvarshögskolans luftkrigsseminari e gick trad itionsenligt av stapeln i januari. Cirka
180 deltagare från Försvarsmakten, Försvarshögskolan
(FHS), totalförsvaret och försvarsindustrin deltog.
Seminariet var en del av
Försvarshögskolans stöd i
Försvarsmakte ns doktrinarbete och ku nde i år presentera sä rdeles framstående

gäster: de amerikanska överstarna John A Warden 111 och
Philllp 5 . Meilinger samt fil
dr John A Olsen.
Phillip Meilinger är en av
USA:s ledande luftkrigshistoriker, med fyra böcker och 60
artiklar i ämnet. Hans artikel
Ten Propositions Regarding
Airpower är obligatorisk läsning för alla USAF-officerare
liksom The Paths of Heaven:

The Evolution of Air Power
Theory som beskriver luftkrigskonstens utveckling.
På seminariet beskrev
Meilinger luftkrigskonstens
utveckling till våra dagar och
påvisade luftkrigsresursernas möjliga användningsområde n i framtida lågnivåkonf likter.
John Wardens bok Tl?e Air
Campaign: Planning for Gom-

- ·

Föreläsarna John Warden (t v) och Phillip Melflnger vid
luftkrigsseminaret på FHS.
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bat studeras vid flertalet militära utbi ldningsansta lt er i
västvärlden. Den låg också
till grund för planeringen av
luftkrigsoperationen i Gulfkriget 1991.
På Försvarshögskolan beskrev Warden ingående sin
teori om fienden som ett
system av system samt argumenterade om nu- och framtida luftkrigsoperationer uti-

Seminariedeltagarna bestod mestadels av flygofficerare från landets flottiljer och skolor.
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Foto: c-G Schu1rz

Överstelöjtnant Percy Hansson blir chef för
FK 01.
Foto: C-G Schulrz

några svenska militärnygplan i förbandel.
Den nya förbandsenhcten utgör däremot
ett bra exempel på Försvarsmaktens nya
inri ktn ing som sy ftar till atL ha en flexibel
insatsförmåga.
Hiuills har nämligen varken Försvarsmakten eller det tidigare flygvapnet haf1
något förband med uppgift all bedriva
flygpl atstjänst av det här slaget. Därför har
man tvingats att på rekordtid organi sera
och sälta upp ett hell ny typ av förband
från grunden.
Överstelöjtnant Carl -Gustav Schultz
vid Flygtaktiska kommandot i Uppsala har
varit projektledare för utvecklingsarbetet

som inleddes i december 2002. I grunden
är han flygtekniker, men har sedan sl utet
av 1980-talet skaffat sig bred erfarenhet av
ledning av llygbasförband. Han har haft en
akti v roll utvecklandet av de internationella snabbinsatsförbanden Swafrap AJS37
och Swafrap C- 130.
- Bi ldandet av Swal'rap AJS37 underlättades genom att vi drog fördelar av den
befintliga organisationen. M en i det här
fallet finns i nget färdigt koncept att falla
tillbaka på. Försvarsmakten äger inte ens
alla typer av fordon som behövs för uppgiften i Kongo, säger C-G Schultz.
För att kunna besvara FN:s förfrågan,

Gatumiljö i staden Kindu, där det svenska flygplatsförbandet kommer att verka.

........ ..,. bedriva sin verksamhet e!Tektivt krävs en
fungerande logisti korganisation. Det är
bland annat för all säkerstUI la denna som
elen svenska nygp latsenhetcn bidrar med
sin kapacitet.

Helt nytt förband
Det svenska llygvapnet har tidigare aktivt
deltagit i FN-operationer i Kongo. Å ren
196 1 - 63 fa nns d ~i r en !lygdivision med
J 29 Flygande T unnan i ett förband som
benämndes F 22.
Del Hr således 40 år sedan sist, men
denna gång kommer det inte att finnas

Flygplatsen i Kindu trafikeras av en mängd olika flygpla nstyper, Boeing 727,
Gasa 2 12, IJ-76 m fl.
Foco: Lars ldmark

6

Personal ur en svensk rekognoseringsgrupp i samtal med FN·
personal i Kindu.
Foto: C-G Scl>ulrz
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Nijmegen-marschen
Kungliga nederländska förbundet för Fysisk
fostran organiserar den 15 till 18 juli 2003
den 87:e internationella fyradagars långdistansmarschen i Nijmegen. Marschen är
16 mil och avverkas på fyra dagar. Män bär
dessutom 10 kilos packning och medaljen
som erhålls får bäras ti ll svensk uniform .
40 000 deltagare från olika länder går
marschen, varav 5 500 militärer som bor i
militärförläggningen Camp Heumensoord.
Sverige har representerats av en militär
delegation i Nijmegen sedan 1967. Centralförbundet för Befälsutbildning (CFB) samordnar året s svenska militära deltagandet.
Kontingentsdeltagare ska ha anknytning
ti ll Försvarsmakten eller frivillig försvarsor-

ganisation och ska ha fyllt 18 år. Kontingentens storlek är begränsad ti ll 200 deltagare.
Före den 8 juni ska deltagarna ha avlagt
ett obligatoriskt marschprov, omfattande
minst 80 km marsch och som genomförts
inom två dygn om etapper på 40 + 40 km.
De ska även ha tränat totalt minst 400 km i
marschsträckor överstigande 30 km.
Kostnaden för deltagande i Svenska Nijmegenkontingenten 2003 är 1 600 kronor
samt resekostnader till och från Nijmegen.
Mera information finns att läsa på Internet:
http:/ /svenska.mll.nljmegen.org/
och
www.4daagse.nl

Första kvinnliga flygöversten
Den 1 apri l utnämndes fyra
flygofficerare till överst e.
En av dem är Ingela M at thiasson, stabschef vid F 7 i
Såtenäs, som därmed är den
först a kvinnliga flygoffice r
som befordrat s ti ll överst e.
De övriga tre är:

Rafael Bengt ssson , som
samtidigt ti llträdde bef attningen som chef för F 20 i
Uppsala.
Lars Jäderblom, flygattache vid svenska ambassaden
i Washington DC, USA.
Bo Bengtsson, som tjänst-

gör i Högkvarterets grundorganisationsavdelning.
Den 1 februari utnämndes
också M at s Andersson ti l l
överste. Han tjänstgör i Natostaben SHAPE i Mons, Be lgien.

Meteor - europeisk radarjaktrobot utvecklas
Sverige ska medverka i utvecklingen av en ny ra darjaktrobot benämnd Meteor.
Övriga nationer är Frankrike,
Italien, Spanien, Storbrita nnien och Tyskland.
Meteor är en jaktrobot av
BVR-typ, d v s med lång räckvidd som medger avfyring mot
mål utan visue ll upptäckt
(Beyond Visual Range). Den
kommer att kunna användas
på olika flygplanstyper, såsom
Gripen,
Eurofighter
och
Rafa le.
Meteor planeras att bli
operativ efter 2010.
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tecknat kontra kt om att
påbörja utvecklingsarbetet
med Matra British Aerospace
Dynamics (MBDA). Föret aget
företräder ett indust rikonsortium där Europas ledande
robot industrier ingår, bland
annat Saab Bofors Dynamics.

I projekt et representeras
Sverige av Försvarets materielverk.
Den brittiska försvarsmate-

rielmyndigheten
Defence
Procurement Agency (DPA),
som företräder de övriga länderna i upphan dlinge n, har

Prov med Gripen
Tillsammans med Eurofighter
kommer Gripen att användas
vid flygprov och provskjutningar. Därmed får Sverige en
betydelsefull roll i utvecklingsarbetet.
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F 21-basjägare först
på Pristinas gator
Den svenska bataljonen i Kosovo har fått nya
arbetsuppgifter. För första gången har ett
svenskt förband i en fredsbevarande mission
huvudansvaret för säkerheten i en stad. Det
innebär helt nya förutsättningar och ställer

andra krav än tidigare, då patrulleringen
ägde rum på landsbygden och i mindre byar.
Första helsvenska patrullen på Pristinas
gator leddes av en löjtnant från F 21 i Luleå
f\V ULF PETERSSON
- Thomas Hofslagare.

el var lite strul in för första palru lleringen. Del gick inte att få tag i
en radi o och utan fungerande
samband ger man sig i nte ut och patrullerar. Det är onsdagen den 15 januari och
intrycket av skeendet runtomkring är del
av lätt förvi rring. Deu a är dagen för
svenskt övertagande av ansvaret i Pri stinn.
Staden är provinshu vudstad i Kosovo och
centrum för handel, politik, kultur - och
kriminal i tel.

D
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Kontrollerat kaos
Del är britterna som har haft ansvaret i
Pristi na fram ti ll idag. Nu nyttar de ut ur
den byggnad mitt i staden som vari t deras
arbetsplats och bostad sedan 1999.
Samtidigt flyttar svenskarna in . En pluton ska hela tiden bemanna stationen. Det
sker i fyradagarspass och då bor de också
cWr. De övertar briucrn as bostadscontainrar och det gäller att göra dem beboeliga.
A ll denna aktiv itet sker inom ett
begränsat område. Mill i det kontrollerade
kaos som råder avbryts plötsligt arbetet för
nu är det dags för sj älva övcrtagandeccrcmonin .
- Jag tror att det kommer att ta någon
mission innan det hlir sätter sig. Det Ur
rol igt all få vara med och ta över här i
Pristina och det är bra uppgi fter vi har alt
lösa men det har inte ställts rc~ urser til l
förfogande, säger löjtnant T homas Hofslagar e från r 2 1 i Luleå.
Bataljonschefen Ol a Truedsson och
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Löjtnant Thomas Hofslagare (t h) förde befäl över den första svenska gawpatrullerningen sedan
Sverige tagit över ansvaret för den kosovanska provinshuvudstaden Pristina.

hans britti ska motsvarighet är hu vudpersoner då den brittiska llaggan halas och den
svenska hissas. Sedan skru vas britternas
skylt ner och Swcbats motsvarande skru vas upp.
Skylten förku nnar att det är KS07, den
sjunde Kosovoba1aljoncn, som nu är herrar
på täppan och au det är Första amtibebatljoncn (Amf I ) och Livgardet som har
hu vudansvaret på bataljonen.

Över gränserna
Ett marint förband och ett armCförband
har tillsammans rekryterats till bataljonen.

Det kompani som har ansvaret i centrala
Pristina, Sierra Lima, är en skapelse helt i
den anda som kännetecknar framtidens
försvarsmakt. Ett kompani med bat::tljonens samlade special istkompetenser.
Här finns sökplutonen. siikplutoncn,
span- och EOD (amröj)-plutonen. Gru ppen som genomför den första helsvenska
patrullen inne i centrala Pristin a iir bemannad med personal från armen. mari nen och
flygvapnet, personal med kompetenser
från de olika specialistplutonerna.
Också uppgi fterna här är av en karakUir
som ominriklningcn pekar emot. Civila
hot i form av kriminalitet ~o m äventyrar en
FlygvapcnNyu • I • 2003

~ ~ ~ ställdhetsdagen. någon aktivitet där man

nor har kommit in crteråt på andra premisser". M an känner sig inLe till 100 procent
accepterad. Del är man ju inte, för a nn a r~
sku lle vi inte ha de problem vi har.

når åhörarna på ett djupare plan. A tt sitt a
och l ys ~ n a en hel dag är inte bra.
- För alt få cll lile liillsammare inslag
ska vi försöka få hit stå-uppko mikern
Lasse Eriksson. som har for&kat krin g
jämställdheb frågor.
- Vi ska också kontak ta Swedint för all
Lilla på problemen med sexköp vid i nternationell tjänst.
- Vi har också frågat oss hur j ämsUilldhetsdagen ska kunna leva kvar efter au
temadagen är slu t. A ll ut värdera på en
gång är en sak. men man borde också ha
en ul v~ird c rin g en tid senare, för au få veta
vad som gjon mest intryck.

Har ni pratat mycket om attity der till
pappaledig het'!
- Det är en självklar del av vår plan. Det
kan förstås variera, men vissa enhetschefer
här är viild igl bra föregångsmän som
sj äl va har tagit ut föräldraledighet och
verkligen uppmanar och uppmuntrar sin
personal att vara pappalediga. Jag tror inte
att någon upplever hinder med attityder
och värderi ngar i denna fdlga. Officerare
tror j ag ilr dem som har högst frekvens av
pappaledighctsdagar.

I jä111s1älldhetsplane11 står det all alla ska
ra del av CD-romskivan om sexuella l raka.1·serie1; 1illser ni på något speciell I sätt
all del hlir gj ort. Mä1s det på något siill ?

Jämställdhetsfrågor handlar mycket om utbildning, säger Lena Haglund-Persson, jämställdhetshandläggare vid F 4.
Bilder; Anders

Sj/Jd~n/Försvarets

bildlJyrå

Trakasserier är mobbing

E11lig1 jiinwälldhersplcm en ska /örba11det
särskilt a11srrii11ga sig för all rekry tera
individer ji"ån underrepresenterat kön.
- Del lir tråkig! all behöva ta till så kallad
positi v särbehandling, då det får mycket
negativa reaktioner. Prii mst från k vinnor
faktiskt De ~äge r au de vill bli antagna på
sina egna kvalifikati oner, iivc n fast man
påpekar gäng på gång all del inte handlar
om något kravunderskridandc - alla har
uppfy llt kraven. De är rädda för att uppfattas som all de har kommit in på andra villkor.
- K vinnor har ingen naturlig legitimitet. Det finn s en attityd kvar att y rket
" ursprungligen var för män. och au kvin-
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- Vi utbildade arbetslagschefer i ryrn timmar och gav en grund till det här arbetet.
Utbildningsmateri alet lick de med sig, och
gavs i uppdrag all visa och diskutera det i
gru ppen innan de bö1jade tilla pt1 CD-skivan. Skivan ska ses tillsammans i arbetslagen, inte bara ensam på kammaren. Vi kräver också återrapportering, både vad gäller
antal som gjorl det, vil ka som är kvar och
vilka sy npunkter man har.

Folk ska må bra på jobbet, säger major Roger
Pettersson. Han är en av två rådgiva re i j ämställhetsfrågor vid F 4 på Frösön.

Som ett led i arbetet med att motverka sexuella trakasserier har rådgivare utbildats
på varje förband. Vid P 4 satte rådgivarna
ihop eu åtta timmars utbildningspaket rör
alla anställda. M aj or Roger Pettersson
har ti llsammans med kapten Annika
Widcn fungerat som rådgivare på P 4.
- Sexuella trakasserier är mobbing ! Det
här handlar om au folk ska må bra på j obbet. Vi rådgivare ska fungera som eu sLöd
till chefer och som någon all prata med,
s~igcr Roger Pettersson.
Man kan inte undgå all reflekt era över
det faktum a ll j lim stiilldh e t ~a rbete ibland
är någol man skoj ar bo11 och inte helt Lar
på all var. Trols det hårda arbete som olika
h a ndl ~igga re lägger ner har de här frågorn a
en tendens all inte helt bli tagna på all var
som ett riktigt problem.
Helt klart har F 4 kommit en bra bit på
vägen med ett seriöst arbete som många
människor engagerar sig i . Nuförtiden är
del enligt de vi pratat med aldrig något
snack om någon vill vara pappaledig. Del
var helt annorlunda för ti o år sedan.
•
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Signalspanare
för utlandstjänst
Ett av Försvarsmaktens signalspaningsflygplan av typ
S 1028 Gulfstream är sedan
årskiftet tillgängligt för
svenska militära insatser
utomlands. Det ingår numera i EU:s styrkeregister för
krishantering samt utgör ett
av regeringens antagna partnerskapsmål inom Partnerskap för fred (PFF).
Den militära personal som
berörs ingår i SIS-divisionen
på Malmen, som organisatoriskt tillhör Blekinge flygflottilj.
AV PETER LIANDER

edan elen I januari 2003 har
Sveriges kapacitet alt delta i internationel la insatser utö kats. I nom
flygets område innebär del all ett av de
två signalspanin gsflygplanen av typ
S 1028 Gu lfstream IV SP kan komma all
anvtinclas operativt i utliindskt luftrum.
Sedan tid igare finns det två llygförband med 30 dagars insatsberedskap för
ull ancl suppdrag: Swa frap AJS37 med

S
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spanings-Vi ggen samt Swa frap C- 130 för
transportflyg med TP 84 Hercules.
Det som benämn s som EU: s styrkereg ister har tillkommit efter besl ut från
1999, d<'t medlemsstaterna enades om att
unionen ska ha förmåga att hantera kriser
med både mili ttira och civi la resurser.
Frfm 2003 ska medlcmslaterna gemensamt kunna genomföra krishanteri ngsinsatser med styrkor upp till 60 000 soldater och med både fl yg- och sjöstriclskraf'ter. Dessa ska ha beredskap för att
kunna vara på plats i eu krisområde i nom
60 dagar.
Form ellt har signalspani ngs flygplanel
S 102B Gulfstrcam IV SP av den svenska
regeri ngen anmälts till styrkeregistret
som "en nationell resurs med basering i
Sverige".
Del innebär all både start och landning
ska ske i Sverige. Operativt betyder det i
praktiken al1 signalspanings flygning kan
genomföras i områden som kn n nås inom
den ti d som rym s inom f'l yg plan ets
aktion sträcka.
En fredsfrämjande insats utomlands
med S I 028 kan ske först efter ett regeringsbeslut.

Bra prestanda
Den amerikanska Gulf stream I V är en
f'lygplanstyp som generellt sell har bra
prestanda. Det Lir ursprungligen utvecklat
som ett affärsresellygplan med lång räckvidd, och ti l lhör de mest exklusiva i sin
storl ekskl ass.
Det kan fl ygas på en marschhöjd av
45 000 fo t. dvs drygt 13 700 meter. Som

exempel på dess räck vidd kan nämnas au
det är möjligt att llyga mellan Sverige
och USA utan mellanlandning.
Exakta prestanda för Försvarsmaktens
unika signalspanings version S I 028 är
inte ofliciella. Det är dock möjl igt att
med start och landning i Sverige genomföra signalspaning över exempelvis
Balkan-området.

Samverkan med FRA
Försvarsmaktens två specialmodi fierade
S I 02 8 beställdes 1992 och levererades
efter en siirski ld ombyggnad av fl ygplanskroppen under 1995. Efter alt ha
utrustats med signalspaningsutrustning
blev elen ena maskinen operativ under
1997. In förandet av S I 02 8 innebar att de
TP
tidigare signalspaningsl'lygplanen
85 Caravclle k unde tas ur tjänst 1998.
Flygplanen är baserade på Malmen
utanför L inköping. Pi loter och teknisk
personal tillhör Special fl ygenhc tcn ur
F 17 i Ronneby. En enhet som organisatori skt överfördes till 81ekinge-llottiljen
den I januari 2003 från F 16 i Uppsala,
til l följ d av F 16:s förestående ned Wggning.
Den ordinarie signalspaningsverksa mheten med S 1028 genom förs av
Försvarsmakten på uppdrag av Försvareb radioanstalt. FRA . Det sker genom
att Försvarsmakten svarar för den operativa driften av fl ygplanen. under flygning
med två piloter och en flygtekn iker. I elen
ombyggd a passagerarka binen iir det
FRA -personal som svarar för handhavandet av span ingsutrustningen.

e
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Lena Haglund-Persson

I spetsen för
jämställdhet
Försvarsmaktens gemensamma jämställdhetsplan är fastställd att gälla från den 1 januari 2003. Där sätts mål, åtgärder och ansvariga upp för det jämställdhetsarbete som ska
genomföras i Försvarsmakten.
Lena Haglund-Persson är jämställdhetshandläggare vid
Jämtlands flygflottilj , F 4. Förutom att sköta det lokala arbetet har hon också varit med och tagit fram Försvarsmaktens
gemensamma jämställdhetsplan.

AV JACOB LAGERC RANTZ

lygvape nN ytt anliinder till Frösön
på årets fö rsta vå rdag. Yiggenplanen dundrar fram över de n soli ga
himlen, och i den vackra före detta underofficersmäss som numer är personalenhel.ens hemvi st tnr Lena Haglund-Persson
emol. Hon är e n av två hand!Hggare ~om
har j lim st ä ll dh el ~arhete som huvudsyssla
vid F 4.
Sedan några år tillbaka har det vid F 4
funnits en jiimslälldhetskommitLc bestående av representa nter frf111 de olika enhetern a och med pe rsonakhefen so m ord förande. Iden ä r att kornm itten ska påminna

F
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om au ta hlinsyn ti ll jämstlil ldhetsaspekter
och att ha eu jämslälldhetspcrspe ktiv i det
dagli ga jobbeL

Hur mollogs det här sät1e1all arbela '!
- Jag tror nog att man tyckte det var bra att
det blev en form för jäm ~tä ll d h e t sa rbetet,
me n det är lite på gott och ont. Det är ell
stöd. men kan också uppfallas som all " vi
har ju en ko111111i116 - de tar hand 0 111 de här
frågorna. så slipper vi!'".
- Kommillcn har haft som uppgift all
vara en resurs ti ll flottiljen och bland annat

all ansvara fö r alt vi rår fram en jämställ dhetsplan.
- Sedan 1999, då jag kom in i bilden,
har vi l'örsökl all få ännu mer föra nkring i
verkli gheten och få in mer synpunkter.
Arbetet bygger ju på att göra kanlliggningar och uti från det vidta åtgärder.
- Del viktiga är förankringen. Både för
all få in underl aget, för alt formulera mi~ I
och åtgärde r, men sedan också för au få
återkoppling. Det måste finnas en ansvarig
för va rje må l och va1je åtgärd. Del stora
dilemmat är att få plane n all efterlevas. all
var och e n ser sitt ansvar.
FlygvapcnNyll • I • 2003
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Modern flygkrigföring kan pågå under dygnets alla timmar. Ett faktum
som måste beaktas vid upprättandet av kommande svenska snabbinsatsförband för internationella insatser. Vid Gripens taktikvecklingsenhet TUJAS39 har man därför särskilt börjat studera vilka krav som
ställs både på personal och materiel när det gäller operationer i mörker.
Mera mörkerflygning och anskaffning av optiska ljusförstärkare, Night
Vision Goggles (NVG) är några förslag på hur mörkerflygförmågan kan
utvecklas.
AV PETER LlllNOER

12
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Överste Ernst Britting från tyska flygvapnet
förevisar kamerautrustningen i C-160 Transa//.

Försvarsmaktens TP lOOA (Saab 3408) kommer att utrustas med en flygspaningskamera för att
kunna användas inom rustningskontrollavta/et Open Skies.
Biider: Pecer uandor/F6rsvaiors ölldbyrå

Rustningskontroll genom Open Skies

Svensk nysatsning
Sveriges förmåga att medverka inom rustningskontrollavtalet Open Skies utvecklas under 2003. En särskild
organisation har skapats och
under året modifieras en
TP 100/ Saab 340 för att
användas till fotospaningsuppdrag inom Open Skies.

AV PETER LIANDER

36

nder 2002 blev Sveri ge fu ll värdig
medlem inom det förtroendeskapande rustningskont rollavtalc t
Open Skies. Avtalet innebär au alla rncdlemsläncler har rätt all genomföra fotospanings flygningar över varandras territorier.
Som en följd av det utökade svenska
åtagandet inom Open Sk ies sker nu en
utveckli ng av Försvarsmakten!> fö rmåga
inom detta område, sftvä l organisaLOriskt
som materiellt.
Sedan elen I januari finns en särskild
Open Skies-enhe1 organiserad i Uppsala.
Formellt lyder den under Flygtak ti ska
kommandot. Ä n så liingc består enheten av
tre personer. under ledni ng av ö ver~ tc l öjt
nant L ars-Olof Johansson.
I samband med spaningsrl ygningar. så
ka llade missioner, til lkommer dock er forderlig per~o n a l rrån andra enheter. Försvarsmaktens undertittelse- och stikerhetseentrum (UndSiikC) i Uppsnla tillhandahåller tekn iker, fototolkar och laboratorie-

U

personal. Nlir det gäller den fl ygoperativa
delen i nvo lveras pi loter ur r 17:s spcc ialf'lygenhet på Malmen.

Svenskt Open Skies-flyg plan
Sverige har hit tills genomför t ett få tal
Opcn Sk i e~- mi ssio n er, men har då inte
ha ft till gång något eget fl ygplan. M en
iiven här sker en utveckl ing genom all den
TP I OOA (S aab 3408) som sedan 1989
använ ts ti ll V IP-llygni ngar. kommer all
utrustas med en flygspaningskamera. I den
nya konfigurationen rnr fl ygplanet beteckningen OS 100.
Enligt c ll regeringsuppdrag sker utveckl ingen av flygp lnne1 i samarbete med
Ty~ k l a nds Open Skies-organisation. Kameran. som i dessa sammanhang benlimns
~o m en opti sk sensor. lir en tysk konstruktion och av konventionell vfö fi lmstyp.
M ocl ifierin gsarbetcl kom mer au ske
hos Saab i L inköp ing under v:°tren. EnligL
r lygvapcnNyll • I • 2003

Ett mörkerflygpass är just avklarat. En pilot
justerar sin flygutrustning och teknikerna har
tagit ö ver flygplanet som for tfarande har APUsystemet i gång.

... ... ...

under dessa förhållanden får vi värdefulla
erfarenheter, säger Ken Lindberg.

Utveckla mörkerförmågan
Hitti lls har en stor del av flyg vapnets
Gripen-verksamhet inriktats på utbildning,
ef tersom ombeväpningen ti l l JAS 39systemet fortfara nde pågår. Mörkerflygning ingår som en naturlig del i den ordinarie verksamheten. men generel lt sett
ägnas en relativt l iten del av den sam lade
nygtidsproduktionen till detta.
Sedan nera decennier har mörker flygning i elen normala flygövningsverksamhelen bedri vits under vintermånaderna och
i princip en kväll i veckan. Al la berörda
förband flyger då under samma veckodag,
en samordni ng styrd av tillgången på nödvlincliga funktioner såsom stridsledningsresurser, baspersonal, nygräddning etc.
När nu TUJAS39 har k larat av den inledande fasen i sin planerade mörkerflygsatsning tycker K en L indberg att den
största förtjänsten iir alt piloterna hru· fåu
möjlighet an under en förvisso kort, men

ändå sammanhiingancle, period vänja sig
med att fl yga i mörker och de förändrade
förutslittningar som det i nnebär.
- Det är viktigt för oss. eftersom vi som
takti kut veck lare ska l igga på förkant. I
synnerhet nu när vi ska La oss an och introducera den nya versionen JAS 39C.
Även om det inte är någon skillnad i
llygplanels funktion och systemens handhavande när del är mörkt, handlar del delvi s om en psykologisk omställning för
pi loterna. En mlingd intryck lir annorlunda
lin i dagsljus.
- Man kan ske arbeta r mera " head
down" än annars. ef'lersom man inte ser ut
sä mycket, skuggor och reflexer i kabinen
är annorlunda. säger Ken Lindberg.

\

., . ., .
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- Dessutom är del naturligtvi s svårare
att optiskt se andra rlygpl an i det egna förbandet. Gripen är genom sin l itenhet svår
alt se til lräck l igt bra även på nlira häll, a ll
se små förändringar i flyglliget är svårare
än med Vi ggen. D eua är faktorer som
också måste beak tas vid framtagningen av
nya uppdragsprofi ler.
Något som TUJAS 39 ime övat i mörker
är flygning på ri kti gt låga höjder över
kuperad terräng. 1-linderfrill var en grundföru Lsältning. lägstn fl yghöjd var därför
begrlinsad till 300 meter.
Som exempel på skillnader i genomförandet av ett uppdrag i dagsljus el ler mörker är ett att ackuppdrag med sy fte all fälla
bombkapslar mot ett markmål. I dagsljus
kan anfl ygningen ske på absolut lägsta
höjd och manövrera förbi olika hinder i
terrängen. I mörker går det naturl igtvis au
flyga på garanterat hinderfri höjd. men
därmed ökar också risken för alt bli upptäckt eller bekämpad.
En av uppgif'lerna under Taktikutvecklingsenhetens mörkerövningar har därför
varit alt finna nya slitt alt fl yga takti skt
med de förutsättningar som gliller för 39systemets befintliga statu s.
Ken Lindberg berällar ocks:i a ll det kan
märkas ski llnader mellan dager och mörker i vapensystemens prestanda. Eftersom

Mörkerf/ygning ställer särskilda krav också på
markpersonalen, som måste kunna hantera
sin vanliga utrustning professionell! även
under dåliga lj usförhållanden.

14
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Radarn Ps-860 är ett av Försvarsmaktens
viktigaste sensorsystem i bevakningen av
svenskt luftrum.
Foto: Peter Mod/gh/försvarcts blldb~

............
sensorlroppar 860. -870 samt senson ransporttroppar, utgör den största fö ränd ringen
i den nya organisati onen. Sensonropparna
har endast beman ning för drift. sj ukvlird
och bevakning. Förplägnadstjänstcn och
viss lrans porttjänst ge nomfö rs på troppnivå. Övrigt underhåll stöds av Sensorkompaniet a lte rnat iv! bakre ni vå sflsom
Försvars makte ns logistikorganisation (FM
Log) alternativt del civila samhället.
Sambandskompani, Radiokompan i och
Marklclcavdelning. som i ti digare orga nisation tillhört dåvarande Flygkommandostaber. ingår numera i Stril balaljon 04.
Sambandskompani el har nu hell ny
organisation och uppgifter, främst inriktad
mot IT-stöd. Radi okom panie t har som
hu vudsaklig uppgift att upprätta markradioslal ioner, ej någon rad ioWnkuppgift för
ansl utningss1råk.
TOEM-arbetcl har genomfö rts under
ledni ng av numera avvecklade utvecklingsavdclningen vid FfK. Samtliga flotti ljer har medverka t i ett antal arbe tsgrupper och nedlagt cll stort och stundtals
mödosamt arbe te pä fö rhållandevis kort
tid. Resultatet blev ett styrande dok ument
som faststä lldes av Högkvarteret i november 2002.

Taktikansats

TOEM innehåller vad ett fö rband skall
innehålla. dess uppgifter i stort men främst
fö r bataljonsnivån. Med e rfarenheter från
tidigare arbeten, :ir slutsatsen a tt det
erfordras ett dokument som tydligare och
mer utförligt behand lar förbandets verksam het - Takt ikansats Strilbataljon 04.
Deua dokume nt besk river hu r fö rbandets
verksamhet skall bed r iva~ ne r till grupp.
n1va.

.
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Night Vision Gogg/es testas i flygplan

8./ 1JD[m~~Jl
Försvarets materielverks verifierings- och valideringscentrum (VoVC) på Malmen följer
utvecklingen av Night Vision
Goggles, NVG. Under vintern
har de använt denna typ av
ljusförstärkare i en SK 60.
Provflygningarna har gjorts
på FMV:s eget initiativ i syfte
att skaffa kunskap om användningen av NVG i flygplan.
NVG används i Försvarsmaktens helikoptrar, men
ännu inte i strids- eller transportflygplan.

AV PETER LI ANDER

16

ighL Vi sion Gogglcs, NVG, är
benämn ingen på en lyp av lj usförstärka re som anvUnds under mörker och som gör det möj ligt au se " näsLan
som i dag~lju s''. De fi nns sedan !Unge för
användning på marken och i f'l ygsammanhang. För det sis1nämnda gäller att i nom
Försvarsmakten förekommer N VG i helikoptertyperna 1-l K P 9 och 1-l KP 4.
För FM V VoVc lir NVG-flygni ng förvisso inte något nytt. Man var med och
provade ut N VG-utruslning niir del dåvara nde armcflyget inlroduccradc tekniken i
H K P 3C på 1990-talet.
I flygplan provade man all llyga med
NVG i en SK 37 Vi ggen i slutel av 1980taleL. Under en period 1988/89 genomfördes 25 fl ygpass, med bland annat navigeri ng och anfall mol markmål. Flygplanet
var då ul ru stat med en Ericsson/FFV
FUR-kapsel och NVG Cats Eye.
Därefter bl ev del inget mer NVG-rlygandc förrlin i slutet av 1996. Då inleddes
en serie prov med en SK 60, som specialu1rus1a1s med en kapsel innehål lande en
IR-sl rålkastare och en radarhöjdmiilare.

N

Proven omfattade bland annat navigcringsrlygn ing ned ti l l 150 meters höjd
(GNO), start och landning på en helt nedsläckt bana samt förbandsflygning med
både Viggen och Gripen. Provserien av~lu
tades i mars 200 I .

Kunsk apsinhämtning
NVG- flygningarna med SK 60 har bedriv il s i FMV:s egen regi, utan uppdrag av
Försvarsmakten. M aj or Sivert O hlander ,
den prov flygare med mest erfarenhet av
NVG-flygning i SK 60. förk larar varför:
- NVG är mycket vanligt förekommande utomlands och det gäll er för oss au
försöka etabl era en grund läggande kunskapsbas även inom detLa användningsområde. Det är nämligen inle samma sak au
flyga med N VG i helikoptrar som i fl ygplan. Vi måste veta vad vi ger oss in på om
r örsvarsmaklen bestämmer sig för in föra
delta hj älpmedel i Gripen.
Sedan 2002 används en SK 60 som
byggts om för all anvä ndas lill NVG-prov.
Föriindringarna gäller frUmst kabinen som
FIyg vapenNytt • I • 2003
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Riill alliLyd är del som väg leder oss när
i nle regelverkeL ger svaren eller vi begränsas i vår erfarenhet. Räll alliLyd innebär
även au alltid minimera ri sker genom au
minska sannolikheLen atl något intriiffar.
eller om möj ligt, öka marginalerna ti ll au
konsekvenserna bl ir oacceptabla.

Alla påverk ar
Det är ledningens ansvar att skapa förulsiittningar för räu attityder. Detta k an dock
mycket liitt raseras om ime förståelsen och
insikten finn s. att rörutsättningarna för en
hög rl ygsäkerhet skapas i ledningen.
Exempel på sådan förståelse och insikt
kan vara all chefer innehar rätt kompeLens
redan när befattningen Li Il träds, all organisationen ges tid au fokusera på n ygunderhfdls- och fl ygtjänst samt au det r åder

balans mellan uppgifter och resurser i hela
organisationen.
"Company rcsou rce management"
måste ständ igt vara närvarande hos alla
och speglas i alla beslut.
Slutsatsen är all fl ygsäkcrhet påverkas
av alla som på något sätt är delaktiga i
nygverksamhet och all de eftersträvar en
verksamhet som innehåller låg frekvens av
det vi kallar "strul" och där riskerna iir
låga.

Analysarbete
Ett exempel på hur n ygsäkcrhetsarbetc
ka n bedrivas är Helikopternottilj ens agerande under vintern. I slutet av 2002
märkte fl ottilj ledningen an an talet tillbud
och andra störande faktorer påverkade
fl ygsäkerheten negativt. Detta bedömdes

va ra så all varligt all fl ygverksamheten
stä lldes in under ett amal dagar.
Under denna tid engagerades hela personalstyrkan i ett analysarbete, med målet
att kartliigga vilka faktorer som bidragit
till den uppkomna situationen.
Att ställa i n fl ygverksam heten kan
J'ramsLå som en väl draslisk åtgärd. men
flo1ti lj ledningen valde att ta varningssignalerna på allvar. Al ternativet all fort!>älla
som va nligt bedömdes vara all tför riskfy llt, något som skulle kunna leda till en
all varlig olycka.
Resu ltatet av denna typ av analysarhele
leder fram till åtgärder och förändringar på
både kort och lång sikt. Detta kommer att
beröra personal inom alla nivåer, från den
enski lde bcsättn ingsmedlemmen till förbandschefcn, och kanske t o m ännu högre
i ledningshierarki n.
Generellt gäller all när åtgärder är
besl utade, så lir de t av största vik t att
genomförandet ges prioritet och att åtgiirderna efterhand följs upp avseende uppnådd effekt.
Genom åren har del skapats slort anlal
"verktyg.. för att kunna ha en hög flygsäkcrhct inom Försvar!>maklcns fl ygsystcm.
Dessa verktyg har en sak gemensamt: de
bygger på dyrköpta erfarenheter och
många gånger "skrivna i blod" . U\1 oss
tillsammans använda och förval ta de!>sa
verktyg vli l.

•

ARTIKELFÖRrAITAREN ÄR KOMMENDÖRKAPTEN OCH
TJÅNSTGÖR VI D fl ELIKOPTERFLOTTILJEN I LINKÖPING.

Flygsäkerhet påverkas av alla som är delaktiga i f/ygverksamhet. Förutsättningar för atl
flygverksamhel och attityderna tilJ hur den kan
bedrivas på ett säkert sätt skapas i ledningen.
Men attyder sprids också genom att erfaren
och kunnig personal för kunskaperna vidare
Ull mindre erfarna.
Folo: Peter Llandcr/ Försvarets bildbyr~
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Flygvapnets verksamhet 2003

Fortsatt
höjd ambition
Under 2003 kommer flygvapnets flygtidsproduktion att ökas
jämfört med 2002. Dessutom genomförs årets Flygvapenövning i större omfattning än tidigare. Därutöver kommer flygvapnets deltagande i internationella övningar att vara större
än tidigare.
AV LENNART THOMSEN

F

lygvapnels verksa mhet 2002 karak tiiriserades av en försikti g. men
ä ndå tydlig. ambitionsöknin g av
öv ningsverksamhete n som ge nomfördes
både på de t nationella och inlernationella
planet. Den för året övergripande målsällningcn, all bryta elen tidigare nedåLgåencle
trenden i förbandsverksamheten, uppnåddes.
Ell vi ktigt förhåll ande som fönjänar all
omnämnas är au fl ygvapenförbanden
genomförde sina verksamheter inom tillde lade ekonomiska ramar.
Inom äm net "vad kan göras bättre ..

;.

"-""""

tllerfinns främs t två områden. Det ena är
ökad rek rytering till Militärhögskolorna
oc h det andra är förmågan att tidi gare
kunna ställ a säkrare ekonomiska prognoser. Ämnesomr~1clen det finn s anledning alt
återkomma till.
Ell av de viktigaste målen för fl ygvapnels del unde r 2002. var all bryta den nedgående tre nden avseende fl ygtidsproduktion. Därför är det ett glädjande faktum att
rl ygtiden med su·idsflygp lan under 2002
jiim fört med föregående år ökade med 25
procent.
Genere ll t kan 2002 ur ett verksa m-

hetsperspektiv anses ha varit elt relati vl
bra år.
Utöver ovanstående kan ytlerli gare
några exempel tyd liggöra påståendet: När
det gäller internati onella öv ningar var deltaga ndet större än något annat fir hittills.
Flygförband deltog i övningar som exempelvis Strong Resolve och Frisian Flag och
Gripen anviindes bland annat i Nordic Ai r
Meet i Norge.
En operati v insats som förtjänar en
sii rskilt omnämnande är F 7:s Transportfl ygenhe ts stöd till den sve nska insa tsen i
Afgha ni stan.
Ökad ambition
För innevarande år planeras en ök ning av
fl ygtidsproduktionen till 16 700 timmar
för stridsnygplnn.

Förra året deltog svenska flygvapenförband i
flera internationella övningar. Denna AJSF 37
spanings-Viggen taxar på den polska flyg.
basen Powidz under övningen Strong Resolve.
I år planeras ett ännu större deltagande i
internationella övningssammanhang.
Bilder: Pelcr

18

Ua11dcr/ F6rsvnrcts bildbyra
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11/usirallon: Kjell SCr6m

Flygsäkerhet är ett omfattande begrepp, som kan beskrivas på många sätt. Vad och
vem har inverkan på flygsäkerhet?
Faktorer som kunskap,
attityder, utbildning, ledarskap, regler och teknik bidrar
till en del av svaren.
Men påståendet att det
berör och omfattar alla som
verkar inom någon form av
flyganknuten verksamhet är
odiskutabelt.
AV AGN E WIOH OL M

30

nder flygets utveckling har fl ygsä kerheten genom åren tagit dramati ska steg framåt och mycket
före nklat kan dessa beskrivas i tre steg.
Steg ell rörde utveckling av materiel
och teknik fö r att erhålla e n högre till förlitlighet och däri genom undvika haverier.
Steg två var en inriktning mol bättre
utbil dning av både piloter och markpersonal, då man upptäc kte att haverierna övergick från tekni ska orsaker till haveri er
beroende på bristande utbildning.
Under denna del av utvecklingen låg
också e n övergång från e nklare uppträda nde ti ll mer krävande uppdragsprofilcr
som medförde behov av e n annan utbildning.
Steg tre lir den del av ut vecklingen där
vi berinnc r oss nu, med i hu vudsak
"Human factor'·-rclalerade haverier och är
det som i dagligt tal kallas CRM.

U

Betydelsen av C RM har unde r åren
utvecklats från "Cockpit resourcc managemenL" via "Crew resource management"
till "Company resource management,., vilket beskri ver en växa nde insikt om alt
tlygsäkerhel inte enbart skapas i de tradi1ione lla leden där fl ygunderhå lls- och
flygtjänst bedri vs.
Detta kan med and ra ord ulryckas som
alt förutsättningarna för en hög llygsäkerhet skapas i ledningen rör verksamheten.
Regler för Militär Luftfart (RML) är
det system av regler som Försva rsmakten
bla nd a nnat a nvänder fö r all skapa
"Company resource management". RML
tar även hand om det som be nämns luftvärdi ghct, vilket är ell uu·yck fö r materiele ns tekniska status.
Bilden lill höger beskri ver del som
dagl igt tal kallas fl ygslikerhet eller som
bi lde n säger: "Ett samband mella n "strul"
FlygvapenNyll • t • 2003

Försvarsmaktens nya

CSTRA

Försvarsmakten har sedan
den 1 januari 2003 en ny
ledningsorganisation. Bland
annat ingår den operativa
insatsledningen (Opil) i Högkvarteret. Vidare har försvarsgrenarnas främste företrädare överförts till Högkvarterets grundorganisationsledning.

CJUR

tillika C HKV

CREV

C OPIL

ÖB CONTR

CKRI

CGRO

Illustrationen till vänster visar organisationen i
Högkvarteret.
Nedan ses organisationen för Högkvarterets
grundorganisationsledning, vilken har utökats
med bl a försvarsgrensinspektörerna.
Till höger ses hur den operativa insatsledningen är organiserad.
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Flygskolan etablera
Den 1 juli inrättas den nya
Flygskolan på Malmen utanför Linköping. Nu pågår de
avslutande faserna inför etableringen och de första flygeleverna ska påbörja sin
utbildning i augusti.
Organisatoriskt tillhör
Flygskolan F 17 i Ronneby.
Ny chef för Flygskolan är
överstelöjtnant Micael
Byden.
En nyhet är också att det
främre tekniska underhållet
av SK 60-parken kommer att
skötas av ett civilt företag.
AV PETER LIANDER

F

l ygfä ll et Mal men utanfö r Linköping lir en pl ats i förändring och
som står på tröskeln till en ny epok
inom det svenska milillirllygel. Etl fl ygfält
som redan rymmer en stor mlingd fl yghistoria och som av många anses vara del
svenska mi litärfl ygets vagga. Det var här
som del dåti da arm6ns llygvliscnde påbörj ade sin verksamhet under 19 10-talcl.
Sedan uess har l"Jygverksn 111he1en pt1
Malmen p;i många säll varit knu ten ti l l llygets ~ n abba ut veckling. l i ksom förändringar inom det s ven~ka försvaret på olika
säll har kunnat avspeglas här. Platsen har
alltid vari t Cll centrum för prov- och
utvcc kli ngsverksamhet, här har del genom
åren runnil s jakt-, spanings- och mli lfl ygdivisioncr.
På decenn ier har hel ikopterverksamhet
också sau si n priigel på fältet, både med
förbands- och skolrlyg. Helikoplcrllollilj en har j ust inlett sin moderniseri ng med
byta l i ll en ny generalion heli koptrnr

och i år säus också den nya Flygskolan
upp på M almen.
Både i ntrodu ktionen av nya heli koptrar
och Flygskolan kommer all medföra förändringar i inrrastru kturcn. Nya han garer
och kl argöringsplattar ko mmer all byggas
under de närmasle åren.
Överstelöj tnant M icacl Byden har utsett s 1i ll chef J"ör Flygskolan, som organisa toriskt lyder under Blekinge flygll o11i lj ,
F 17, i Ronneby. Han är Yiggen-pi lol med
en bakgrund pli första di visionen vid F 2 1
i Luleå. där han lo r tfo ra ndc llygcr både
j ak t- och spanings-Viggen. Efler en kort
mel lanlandning i Högkvarteret i Stockholm kommer han närmast från en treåri g
tj Unstgöring som flygauachc vid svenska
ambassaden i Washi ngton. USA.

Bra utgångsläge
M icael Bydcn iir en t u ~ i ast i sk över sin nya
uppgift och har ägnat sin tid under vintern

Överstelöjtnant Micael
Byden blir chef för
den nya Flygskolan på

Malmen.
Skola n startar den
1 juli och kommer
organisatoriskt att
lyda under F 17 i
Ronneby.
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Fem frågor till ...

Mats Westin
hel ikopterflotti ljchef
Försvarsmaktens helikopterflottilj är numera en del av
flygvapnets organisation. Förbandet är mitt uppe i ett
mångfacetterat förändringsarbete. Nya helikoptersystem
ska införas och delvis nya operativa uppgifter tillkommer
under de kommande åren. Nytillträdde flottiljchefen
överste Mats Westin har således en krävande uppgift att
lösa tillsammans med sin personal.
AV PETER LIANDER

F

ö rsva rsmak tens hel ikopterflollilj
är sedan den I januari en del av

dadcs 1997 inte ha ft någon försvarsgrcnsföreträdare på högkvartersnivå, vi 1-

samtycker till de föriind rin gar som ÖB

flygvapnets organisation. Operativt leds helikopterinsatser av FlygtakLiska kommandot (rTK) inom Högkvar-

ket medfört att vi rått agera som en
''J]tirde försvarsgren'' med allt vad det
innebiir av deltagande i centrala arbets-

- Detta ärende har rört upp känslor i
organi sa lionen och de som följt debatten

terets o perativa in satsled ning (Opi l),
verksam hetsmäss i gt lyder den under
flygvapen inspektören i grundorganisa-

grupper. utredni ngar m m. Flottiljens
organi sati on var in te d imensionerad för
delta och fokus har ibland i nte kunnat

tionsled ningen.
Helikopterflolliljen bed river verksamhet på ell flertal platser i landet, m en dess

hållas på kärnverksamheten i önskvärd
omfattning. Jag ser diirför fram mol att vi
nu fiitt en försvarsgrensföreträdare som

ledning med ti llhörande stab finn i> på
Malmen i Linköping.

kan dri va hel ikopterfrågor på central ni vå
och stölla flottiljen i dess ut veck ling och
genom förandeverksarn het.

Överste Mats Wcstin tir flottiljchef-.
Han har sina rötter i k ustarti lleriet men
har under en stor del av sin karri är som
mari nomcer tjän stgjort inom det t idigare
marinflygct. bland annat som c hef för
dess I I :e helikopterdi vi sion på Berga.

Överbefälhavaren har till regeringen
föreslagit att helikopterbaseringarna i
/Joden och Siive liiggs ne1: Vad är din
11p1~fa11ni11g om de1förslaget?

föreslår.

i media kan uppfatta del som om del fortfarande sker s k lobbyverksamhet från
vi'ir sida för all bibehålla nu varande
"grupperi ng". Jag v ill i detta sa mmanhang klargöra all det från hel i kopterflottiljens sida inte föreligger någon annan
inriktn ing än den som föres lagi ts.
- Vid en eventuel l nedliiggning av sill
hemförband är det först åel i gt att det
loka lt förekommer andra uppfattningar
iin den som beslutat s centralt och all det
drar till sig ett medialt intresse. Även de
lo kala politikerna har etl intresse av alt
försvara sina lokalt placerade förband,
och i della fall är del den politiska sidan
som stått för del mediala intresset.

Mms Westin, är det bra att Helikop1er.flo11i~ien numera ingår i flygvapnets
orgc111i.wtion ?
- Hel ikopterflottiljen har sedan den bi l-

22

- Bakgru nden til l den utred ning som
genomfördes avseende hel i kopterflotti 1j ens baser ing va r all söka få ti ll en "gruppering" av de ingående enheterna som är
så kostnadseffektiv som möj I igl. Jag

Helikop1e1:flottilje11 beslcir av personal
}i-ån samtliga lre försvarsgrenar. Ko111111er del all vara sci iive11 i forrsättninge11
eller kommer alla att tillhöra flygvapriel?
FlygvapcnNytL • I • 2003
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en ~ir underbar! Den är ~ t a rk .
snabb och har rena linjer. Det är
lite sportbi lskänsla över den.
Det som avses Ur dock inte en bi l utan
Försvarsmaktens nyaste helikopter typ
A gusta A I 09E. Den som uttalar dessa
superl ativer är örlogskapten Robert
K arjel , chef för det In itial Fielding team
( IFT ) som har bildats för detta nya helikoptersystem som bi.:tecknas HK P 15.
På sommaren 200 I bestiilldc Försvarets
materiel verk 20 exemplar av Agusta A I 09
hos den vii lrenommerade ti ll verkaren i
Italien. Företaget har levererat heli koptrar
till alla de svenska försvarsgrenarna sedan
1960-talet och HKP 15 är den (jilrde typen
i ordningen.
Nytillskottet HKP 15 iir en del av elen
moderniscringsprocess som nu pågår av
Försvarsmaktens heli kopternotta.
Utbi ldni ngen på den nya hel i koptertypen genomfördes under några höstmånader i Italien. En svensk kontingent bestående av rt yganclc och tekni sk personal
genomgick utb ildning på den nya hel ikoptertypen i Italien under tio veckor.
Hiu ills iir tio piloter, varav t.vå provfl ygare från Försva rets materiel ve rk ,
in fl ugna på A I 09. Fyra av dem har fåu sin
utbildning i Sveri ge.
Dessa sva rar nu för introduktionen av
H KP 15 hos Helikopterflott iljen och dess
fj iirdc hel ikopterbatalj on i L i nköping.
Inledningsvis med visst stöd av ett r5tal
instru ktörer från Agusta.

D

ca
Två exemplar av Agusta A 109E i civilt utförande flygs av Helikopterflottiljen på Malmen. I
utprovningssyfte är de målade i svart respektive grått och flygs enlig t militära luftfartsbestäm-

De två I I K P 15 som nu n yger i Sverige
ti llhör egentl igen inte den beställda serien,
utan ii r så kallade interimshel ikoptrar. De
tillhör ti ll verkaren men används av Försvarsmakten i väntan p.'.1 att serieleveransern a påbö1jas senare i :°1r.
- Vi flyger mycket för att få lilra oss
grundflygkii nslan i maskinen. sLi ger
Robert K a1j el.

- M en det är också vik tigt att vi lär oss
hur den rungerar underhållsmässigt, så att
den organisati onen får en bra start.
Robert Ka1jcl anser AI 09 vara lätt flugen och pilotvänl ig, vi lket gör att pi loten
ka n koncentrera sig mera på att utföra uppdraget Hn på att enbart ligna sig lit sj ii lva
fl ygandet.
- Flygmässigt är den robust och känns

Majorerna Dan Johannesson och Rober t
Karjel och Anders Larsson är bland de första
som har utbildats på den nya HKP 15.
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HKP 15 anländer
Försvarsmaktens nyaste helikoptersystem
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mångfacetterat förändringsarbete. Nya helikoptersystem
ska införas och delvis nya operativa uppgifter tillkommer
under de kommande åren. Nytillträdde flottiljchefen
överste Mats Westin har således en krävande uppgift att
lösa tillsammans med sin personal.
AV PETER LIANDER

F

ö rsva rsmak tens hel ikopterflollilj
är sedan den I januari en del av

dadcs 1997 inte ha ft någon försvarsgrcnsföreträdare på högkvartersnivå, vi 1-

samtycker till de föriind rin gar som ÖB

flygvapnets organisation. Operativt leds helikopterinsatser av FlygtakLiska kommandot (rTK) inom Högkvar-

ket medfört att vi rått agera som en
''J]tirde försvarsgren'' med allt vad det
innebiir av deltagande i centrala arbets-

- Detta ärende har rört upp känslor i
organi sa lionen och de som följt debatten

terets o perativa in satsled ning (Opi l),
verksam hetsmäss i gt lyder den under
flygvapen inspektören i grundorganisa-

grupper. utredni ngar m m. Flottiljens
organi sati on var in te d imensionerad för
delta och fokus har ibland i nte kunnat

tionsled ningen.
Helikopterflolliljen bed river verksamhet på ell flertal platser i landet, m en dess

hållas på kärnverksamheten i önskvärd
omfattning. Jag ser diirför fram mol att vi
nu fiitt en försvarsgrensföreträdare som

ledning med ti llhörande stab finn i> på
Malmen i Linköping.

kan dri va hel ikopterfrågor på central ni vå
och stölla flottiljen i dess ut veck ling och
genom förandeverksarn het.

Överste Mats Wcstin tir flottiljchef-.
Han har sina rötter i k ustarti lleriet men
har under en stor del av sin karri är som
mari nomcer tjän stgjort inom det t idigare
marinflygct. bland annat som c hef för
dess I I :e helikopterdi vi sion på Berga.

Överbefälhavaren har till regeringen
föreslagit att helikopterbaseringarna i
/Joden och Siive liiggs ne1: Vad är din
11p1~fa11ni11g om de1förslaget?

föreslår.

i media kan uppfatta del som om del fortfarande sker s k lobbyverksamhet från
vi'ir sida för all bibehålla nu varande
"grupperi ng". Jag v ill i detta sa mmanhang klargöra all det från hel i kopterflottiljens sida inte föreligger någon annan
inriktn ing än den som föres lagi ts.
- Vid en eventuel l nedliiggning av sill
hemförband är det först åel i gt att det
loka lt förekommer andra uppfattningar
iin den som beslutat s centralt och all det
drar till sig ett medialt intresse. Även de
lo kala politikerna har etl intresse av alt
försvara sina lokalt placerade förband,
och i della fall är del den politiska sidan
som stått för del mediala intresset.

Mms Westin, är det bra att Helikop1er.flo11i~ien numera ingår i flygvapnets
orgc111i.wtion ?
- Hel ikopterflottiljen har sedan den bi l-
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- Bakgru nden til l den utred ning som
genomfördes avseende hel i kopterflotti 1j ens baser ing va r all söka få ti ll en "gruppering" av de ingående enheterna som är
så kostnadseffektiv som möj I igl. Jag

Helikop1e1:flottilje11 beslcir av personal
}i-ån samtliga lre försvarsgrenar. Ko111111er del all vara sci iive11 i forrsättninge11
eller kommer alla att tillhöra flygvapriel?
FlygvapcnNytL • I • 2003
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Flygskolan etablera
Den 1 juli inrättas den nya
Flygskolan på Malmen utanför Linköping. Nu pågår de
avslutande faserna inför etableringen och de första flygeleverna ska påbörja sin
utbildning i augusti.
Organisatoriskt tillhör
Flygskolan F 17 i Ronneby.
Ny chef för Flygskolan är
överstelöjtnant Micael
Byden.
En nyhet är också att det
främre tekniska underhållet
av SK 60-parken kommer att
skötas av ett civilt företag.
AV PETER LIANDER

F

l ygfä ll et Mal men utanfö r Linköping lir en pl ats i förändring och
som står på tröskeln till en ny epok
inom det svenska milillirllygel. Etl fl ygfält
som redan rymmer en stor mlingd fl yghistoria och som av många anses vara del
svenska mi litärfl ygets vagga. Det var här
som del dåti da arm6ns llygvliscnde påbörj ade sin verksamhet under 19 10-talcl.
Sedan uess har l"Jygverksn 111he1en pt1
Malmen p;i många säll varit knu ten ti l l llygets ~ n abba ut veckling. l i ksom förändringar inom det s ven~ka försvaret på olika
säll har kunnat avspeglas här. Platsen har
alltid vari t Cll centrum för prov- och
utvcc kli ngsverksamhet, här har del genom
åren runnil s jakt-, spanings- och mli lfl ygdivisioncr.
På decenn ier har hel ikopterverksamhet
också sau si n priigel på fältet, både med
förbands- och skolrlyg. Helikoplcrllollilj en har j ust inlett sin moderniseri ng med
byta l i ll en ny generalion heli koptrnr

och i år säus också den nya Flygskolan
upp på M almen.
Både i ntrodu ktionen av nya heli koptrar
och Flygskolan kommer all medföra förändringar i inrrastru kturcn. Nya han garer
och kl argöringsplattar ko mmer all byggas
under de närmasle åren.
Överstelöj tnant M icacl Byden har utsett s 1i ll chef J"ör Flygskolan, som organisa toriskt lyder under Blekinge flygll o11i lj ,
F 17, i Ronneby. Han är Yiggen-pi lol med
en bakgrund pli första di visionen vid F 2 1
i Luleå. där han lo r tfo ra ndc llygcr både
j ak t- och spanings-Viggen. Efler en kort
mel lanlandning i Högkvarteret i Stockholm kommer han närmast från en treåri g
tj Unstgöring som flygauachc vid svenska
ambassaden i Washi ngton. USA.

Bra utgångsläge
M icael Bydcn iir en t u ~ i ast i sk över sin nya
uppgift och har ägnat sin tid under vintern

Överstelöjtnant Micael
Byden blir chef för
den nya Flygskolan på

Malmen.
Skola n startar den
1 juli och kommer
organisatoriskt att
lyda under F 17 i
Ronneby.
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Försvarsmaktens nya

CSTRA

Försvarsmakten har sedan
den 1 januari 2003 en ny
ledningsorganisation. Bland
annat ingår den operativa
insatsledningen (Opil) i Högkvarteret. Vidare har försvarsgrenarnas främste företrädare överförts till Högkvarterets grundorganisationsledning.

CJUR

tillika C HKV

CREV

C OPIL

ÖB CONTR

CKRI

CGRO

Illustrationen till vänster visar organisationen i
Högkvarteret.
Nedan ses organisationen för Högkvarterets
grundorganisationsledning, vilken har utökats
med bl a försvarsgrensinspektörerna.
Till höger ses hur den operativa insatsledningen är organiserad.

CMUST
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11/usirallon: Kjell SCr6m

Flygsäkerhet är ett omfattande begrepp, som kan beskrivas på många sätt. Vad och
vem har inverkan på flygsäkerhet?
Faktorer som kunskap,
attityder, utbildning, ledarskap, regler och teknik bidrar
till en del av svaren.
Men påståendet att det
berör och omfattar alla som
verkar inom någon form av
flyganknuten verksamhet är
odiskutabelt.
AV AGN E WIOH OL M
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nder flygets utveckling har fl ygsä kerheten genom åren tagit dramati ska steg framåt och mycket
före nklat kan dessa beskrivas i tre steg.
Steg ell rörde utveckling av materiel
och teknik fö r att erhålla e n högre till förlitlighet och däri genom undvika haverier.
Steg två var en inriktning mol bättre
utbil dning av både piloter och markpersonal, då man upptäc kte att haverierna övergick från tekni ska orsaker till haveri er
beroende på bristande utbildning.
Under denna del av utvecklingen låg
också e n övergång från e nklare uppträda nde ti ll mer krävande uppdragsprofilcr
som medförde behov av e n annan utbildning.
Steg tre lir den del av ut vecklingen där
vi berinnc r oss nu, med i hu vudsak
"Human factor'·-rclalerade haverier och är
det som i dagligt tal kallas CRM.

U

Betydelsen av C RM har unde r åren
utvecklats från "Cockpit resourcc managemenL" via "Crew resource management"
till "Company resource management,., vilket beskri ver en växa nde insikt om alt
tlygsäkerhel inte enbart skapas i de tradi1ione lla leden där fl ygunderhå lls- och
flygtjänst bedri vs.
Detta kan med and ra ord ulryckas som
alt förutsättningarna för en hög llygsäkerhet skapas i ledningen rör verksamheten.
Regler för Militär Luftfart (RML) är
det system av regler som Försva rsmakten
bla nd a nnat a nvänder fö r all skapa
"Company resource management". RML
tar även hand om det som be nämns luftvärdi ghct, vilket är ell uu·yck fö r materiele ns tekniska status.
Bilden lill höger beskri ver del som
dagl igt tal kallas fl ygslikerhet eller som
bi lde n säger: "Ett samband mella n "strul"
FlygvapenNyll • t • 2003

Flygvapnets verksamhet 2003

Fortsatt
höjd ambition
Under 2003 kommer flygvapnets flygtidsproduktion att ökas
jämfört med 2002. Dessutom genomförs årets Flygvapenövning i större omfattning än tidigare. Därutöver kommer flygvapnets deltagande i internationella övningar att vara större
än tidigare.
AV LENNART THOMSEN

F

lygvapnels verksa mhet 2002 karak tiiriserades av en försikti g. men
ä ndå tydlig. ambitionsöknin g av
öv ningsverksamhete n som ge nomfördes
både på de t nationella och inlernationella
planet. Den för året övergripande målsällningcn, all bryta elen tidigare nedåLgåencle
trenden i förbandsverksamheten, uppnåddes.
Ell vi ktigt förhåll ande som fönjänar all
omnämnas är au fl ygvapenförbanden
genomförde sina verksamheter inom tillde lade ekonomiska ramar.
Inom äm net "vad kan göras bättre ..

;.

"-""""

tllerfinns främs t två områden. Det ena är
ökad rek rytering till Militärhögskolorna
oc h det andra är förmågan att tidi gare
kunna ställ a säkrare ekonomiska prognoser. Ämnesomr~1clen det finn s anledning alt
återkomma till.
Ell av de viktigaste målen för fl ygvapnels del unde r 2002. var all bryta den nedgående tre nden avseende fl ygtidsproduktion. Därför är det ett glädjande faktum att
rl ygtiden med su·idsflygp lan under 2002
jiim fört med föregående år ökade med 25
procent.
Genere ll t kan 2002 ur ett verksa m-

hetsperspektiv anses ha varit elt relati vl
bra år.
Utöver ovanstående kan ytlerli gare
några exempel tyd liggöra påståendet: När
det gäller internati onella öv ningar var deltaga ndet större än något annat fir hittills.
Flygförband deltog i övningar som exempelvis Strong Resolve och Frisian Flag och
Gripen anviindes bland annat i Nordic Ai r
Meet i Norge.
En operati v insats som förtjänar en
sii rskilt omnämnande är F 7:s Transportfl ygenhe ts stöd till den sve nska insa tsen i
Afgha ni stan.
Ökad ambition
För innevarande år planeras en ök ning av
fl ygtidsproduktionen till 16 700 timmar
för stridsnygplnn.

Förra året deltog svenska flygvapenförband i
flera internationella övningar. Denna AJSF 37
spanings-Viggen taxar på den polska flyg.
basen Powidz under övningen Strong Resolve.
I år planeras ett ännu större deltagande i
internationella övningssammanhang.
Bilder: Pelcr

18

Ua11dcr/ F6rsvnrcts bildbyra

FtygvapcnN ytt • I • 2003

'

"' "' "'

Riill alliLyd är del som väg leder oss när
i nle regelverkeL ger svaren eller vi begränsas i vår erfarenhet. Räll alliLyd innebär
även au alltid minimera ri sker genom au
minska sannolikheLen atl något intriiffar.
eller om möj ligt, öka marginalerna ti ll au
konsekvenserna bl ir oacceptabla.

Alla påverk ar
Det är ledningens ansvar att skapa förulsiittningar för räu attityder. Detta k an dock
mycket liitt raseras om ime förståelsen och
insikten finn s. att rörutsättningarna för en
hög rl ygsäkerhet skapas i ledningen.
Exempel på sådan förståelse och insikt
kan vara all chefer innehar rätt kompeLens
redan när befattningen Li Il träds, all organisationen ges tid au fokusera på n ygunderhfdls- och fl ygtjänst samt au det r åder

balans mellan uppgifter och resurser i hela
organisationen.
"Company rcsou rce management"
måste ständ igt vara närvarande hos alla
och speglas i alla beslut.
Slutsatsen är all fl ygsäkcrhet påverkas
av alla som på något sätt är delaktiga i
nygverksamhet och all de eftersträvar en
verksamhet som innehåller låg frekvens av
det vi kallar "strul" och där riskerna iir
låga.

Analysarbete
Ett exempel på hur n ygsäkcrhetsarbetc
ka n bedrivas är Helikopternottilj ens agerande under vintern. I slutet av 2002
märkte fl ottilj ledningen an an talet tillbud
och andra störande faktorer påverkade
fl ygsäkerheten negativt. Detta bedömdes

va ra så all varligt all fl ygverksamheten
stä lldes in under ett amal dagar.
Under denna tid engagerades hela personalstyrkan i ett analysarbete, med målet
att kartliigga vilka faktorer som bidragit
till den uppkomna situationen.
Att ställa i n fl ygverksam heten kan
J'ramsLå som en väl draslisk åtgärd. men
flo1ti lj ledningen valde att ta varningssignalerna på allvar. Al ternativet all fort!>älla
som va nligt bedömdes vara all tför riskfy llt, något som skulle kunna leda till en
all varlig olycka.
Resu ltatet av denna typ av analysarhele
leder fram till åtgärder och förändringar på
både kort och lång sikt. Detta kommer att
beröra personal inom alla nivåer, från den
enski lde bcsättn ingsmedlemmen till förbandschefcn, och kanske t o m ännu högre
i ledningshierarki n.
Generellt gäller all när åtgärder är
besl utade, så lir de t av största vik t att
genomförandet ges prioritet och att åtgiirderna efterhand följs upp avseende uppnådd effekt.
Genom åren har del skapats slort anlal
"verktyg.. för att kunna ha en hög flygsäkcrhct inom Försvar!>maklcns fl ygsystcm.
Dessa verktyg har en sak gemensamt: de
bygger på dyrköpta erfarenheter och
många gånger "skrivna i blod" . U\1 oss
tillsammans använda och förval ta de!>sa
verktyg vli l.

•

ARTIKELFÖRrAITAREN ÄR KOMMENDÖRKAPTEN OCH
TJÅNSTGÖR VI D fl ELIKOPTERFLOTTILJEN I LINKÖPING.

Flygsäkerhet påverkas av alla som är delaktiga i f/ygverksamhet. Förutsättningar för atl
flygverksamhel och attityderna tilJ hur den kan
bedrivas på ett säkert sätt skapas i ledningen.
Men attyder sprids också genom att erfaren
och kunnig personal för kunskaperna vidare
Ull mindre erfarna.
Folo: Peter Llandcr/ Försvarets bildbyr~
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Night Vision Gogg/es testas i flygplan

8./ 1JD[m~~Jl
Försvarets materielverks verifierings- och valideringscentrum (VoVC) på Malmen följer
utvecklingen av Night Vision
Goggles, NVG. Under vintern
har de använt denna typ av
ljusförstärkare i en SK 60.
Provflygningarna har gjorts
på FMV:s eget initiativ i syfte
att skaffa kunskap om användningen av NVG i flygplan.
NVG används i Försvarsmaktens helikoptrar, men
ännu inte i strids- eller transportflygplan.

AV PETER LI ANDER

16

ighL Vi sion Gogglcs, NVG, är
benämn ingen på en lyp av lj usförstärka re som anvUnds under mörker och som gör det möj ligt au se " näsLan
som i dag~lju s''. De fi nns sedan !Unge för
användning på marken och i f'l ygsammanhang. För det sis1nämnda gäller att i nom
Försvarsmakten förekommer N VG i helikoptertyperna 1-l K P 9 och 1-l KP 4.
För FM V VoVc lir NVG-flygni ng förvisso inte något nytt. Man var med och
provade ut N VG-utruslning niir del dåvara nde armcflyget inlroduccradc tekniken i
H K P 3C på 1990-talet.
I flygplan provade man all llyga med
NVG i en SK 37 Vi ggen i slutel av 1980taleL. Under en period 1988/89 genomfördes 25 fl ygpass, med bland annat navigeri ng och anfall mol markmål. Flygplanet
var då ul ru stat med en Ericsson/FFV
FUR-kapsel och NVG Cats Eye.
Därefter bl ev del inget mer NVG-rlygandc förrlin i slutet av 1996. Då inleddes
en serie prov med en SK 60, som specialu1rus1a1s med en kapsel innehål lande en
IR-sl rålkastare och en radarhöjdmiilare.

N

Proven omfattade bland annat navigcringsrlygn ing ned ti l l 150 meters höjd
(GNO), start och landning på en helt nedsläckt bana samt förbandsflygning med
både Viggen och Gripen. Provserien av~lu
tades i mars 200 I .

Kunsk apsinhämtning
NVG- flygningarna med SK 60 har bedriv il s i FMV:s egen regi, utan uppdrag av
Försvarsmakten. M aj or Sivert O hlander ,
den prov flygare med mest erfarenhet av
NVG-flygning i SK 60. förk larar varför:
- NVG är mycket vanligt förekommande utomlands och det gäll er för oss au
försöka etabl era en grund läggande kunskapsbas även inom detLa användningsområde. Det är nämligen inle samma sak au
flyga med N VG i helikoptrar som i fl ygplan. Vi måste veta vad vi ger oss in på om
r örsvarsmaklen bestämmer sig för in föra
delta hj älpmedel i Gripen.
Sedan 2002 används en SK 60 som
byggts om för all anvä ndas lill NVG-prov.
Föriindringarna gäller frUmst kabinen som
FIyg vapenNytt • I • 2003

Radarn Ps-860 är ett av Försvarsmaktens
viktigaste sensorsystem i bevakningen av
svenskt luftrum.
Foto: Peter Mod/gh/försvarcts blldb~

1

............
sensorlroppar 860. -870 samt senson ransporttroppar, utgör den största fö ränd ringen
i den nya organisati onen. Sensonropparna
har endast beman ning för drift. sj ukvlird
och bevakning. Förplägnadstjänstcn och
viss lrans porttjänst ge nomfö rs på troppnivå. Övrigt underhåll stöds av Sensorkompaniet a lte rnat iv! bakre ni vå sflsom
Försvars makte ns logistikorganisation (FM
Log) alternativt del civila samhället.
Sambandskompani, Radiokompan i och
Marklclcavdelning. som i ti digare orga nisation tillhört dåvarande Flygkommandostaber. ingår numera i Stril balaljon 04.
Sambandskompani el har nu hell ny
organisation och uppgifter, främst inriktad
mot IT-stöd. Radi okom panie t har som
hu vudsaklig uppgift att upprätta markradioslal ioner, ej någon rad ioWnkuppgift för
ansl utningss1råk.
TOEM-arbetcl har genomfö rts under
ledni ng av numera avvecklade utvecklingsavdclningen vid FfK. Samtliga flotti ljer har medverka t i ett antal arbe tsgrupper och nedlagt cll stort och stundtals
mödosamt arbe te pä fö rhållandevis kort
tid. Resultatet blev ett styrande dok ument
som faststä lldes av Högkvarteret i november 2002.

Taktikansats

TOEM innehåller vad ett fö rband skall
innehålla. dess uppgifter i stort men främst
fö r bataljonsnivån. Med e rfarenheter från
tidigare arbeten, :ir slutsatsen a tt det
erfordras ett dokument som tydligare och
mer utförligt behand lar förbandets verksam het - Takt ikansats Strilbataljon 04.
Deua dokume nt besk river hu r fö rbandets
verksamhet skall bed r iva~ ne r till grupp.
n1va.

.
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Ett mörkerflygpass är just avklarat. En pilot
justerar sin flygutrustning och teknikerna har
tagit ö ver flygplanet som for tfarande har APUsystemet i gång.

... ... ...

under dessa förhållanden får vi värdefulla
erfarenheter, säger Ken Lindberg.

Utveckla mörkerförmågan
Hitti lls har en stor del av flyg vapnets
Gripen-verksamhet inriktats på utbildning,
ef tersom ombeväpningen ti l l JAS 39systemet fortfara nde pågår. Mörkerflygning ingår som en naturlig del i den ordinarie verksamheten. men generel lt sett
ägnas en relativt l iten del av den sam lade
nygtidsproduktionen till detta.
Sedan nera decennier har mörker flygning i elen normala flygövningsverksamhelen bedri vits under vintermånaderna och
i princip en kväll i veckan. Al la berörda
förband flyger då under samma veckodag,
en samordni ng styrd av tillgången på nödvlincliga funktioner såsom stridsledningsresurser, baspersonal, nygräddning etc.
När nu TUJAS39 har k larat av den inledande fasen i sin planerade mörkerflygsatsning tycker K en L indberg att den
största förtjänsten iir alt piloterna hru· fåu
möjlighet an under en förvisso kort, men

ändå sammanhiingancle, period vänja sig
med att fl yga i mörker och de förändrade
förutslittningar som det i nnebär.
- Det är viktigt för oss. eftersom vi som
takti kut veck lare ska l igga på förkant. I
synnerhet nu när vi ska La oss an och introducera den nya versionen JAS 39C.
Även om det inte är någon skillnad i
llygplanels funktion och systemens handhavande när del är mörkt, handlar del delvi s om en psykologisk omställning för
pi loterna. En mlingd intryck lir annorlunda
lin i dagsljus.
- Man kan ske arbeta r mera " head
down" än annars. ef'lersom man inte ser ut
sä mycket, skuggor och reflexer i kabinen
är annorlunda. säger Ken Lindberg.

\

., . ., .

-~Il

- Dessutom är del naturligtvi s svårare
att optiskt se andra rlygpl an i det egna förbandet. Gripen är genom sin l itenhet svår
alt se til lräck l igt bra även på nlira häll, a ll
se små förändringar i flyglliget är svårare
än med Vi ggen. D eua är faktorer som
också måste beak tas vid framtagningen av
nya uppdragsprofi ler.
Något som TUJAS 39 ime övat i mörker
är flygning på ri kti gt låga höjder över
kuperad terräng. 1-linderfrill var en grundföru Lsältning. lägstn fl yghöjd var därför
begrlinsad till 300 meter.
Som exempel på skillnader i genomförandet av ett uppdrag i dagsljus el ler mörker är ett att ackuppdrag med sy fte all fälla
bombkapslar mot ett markmål. I dagsljus
kan anfl ygningen ske på absolut lägsta
höjd och manövrera förbi olika hinder i
terrängen. I mörker går det naturl igtvis au
flyga på garanterat hinderfri höjd. men
därmed ökar också risken för alt bli upptäckt eller bekämpad.
En av uppgif'lerna under Taktikutvecklingsenhetens mörkerövningar har därför
varit alt finna nya slitt alt fl yga takti skt
med de förutsättningar som gliller för 39systemets befintliga statu s.
Ken Lindberg berällar ocks:i a ll det kan
märkas ski llnader mellan dager och mörker i vapensystemens prestanda. Eftersom

Mörkerf/ygning ställer särskilda krav också på
markpersonalen, som måste kunna hantera
sin vanliga utrustning professionell! även
under dåliga lj usförhållanden.

14
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Överste Ernst Britting från tyska flygvapnet
förevisar kamerautrustningen i C-160 Transa//.

Försvarsmaktens TP lOOA (Saab 3408) kommer att utrustas med en flygspaningskamera för att
kunna användas inom rustningskontrollavta/et Open Skies.
Biider: Pecer uandor/F6rsvaiors ölldbyrå

Rustningskontroll genom Open Skies

Svensk nysatsning
Sveriges förmåga att medverka inom rustningskontrollavtalet Open Skies utvecklas under 2003. En särskild
organisation har skapats och
under året modifieras en
TP 100/ Saab 340 för att
användas till fotospaningsuppdrag inom Open Skies.

AV PETER LIANDER
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nder 2002 blev Sveri ge fu ll värdig
medlem inom det förtroendeskapande rustningskont rollavtalc t
Open Skies. Avtalet innebär au alla rncdlemsläncler har rätt all genomföra fotospanings flygningar över varandras territorier.
Som en följd av det utökade svenska
åtagandet inom Open Sk ies sker nu en
utveckli ng av Försvarsmakten!> fö rmåga
inom detta område, sftvä l organisaLOriskt
som materiellt.
Sedan elen I januari finns en särskild
Open Skies-enhe1 organiserad i Uppsala.
Formellt lyder den under Flygtak ti ska
kommandot. Ä n så liingc består enheten av
tre personer. under ledni ng av ö ver~ tc l öjt
nant L ars-Olof Johansson.
I samband med spaningsrl ygningar. så
ka llade missioner, til lkommer dock er forderlig per~o n a l rrån andra enheter. Försvarsmaktens undertittelse- och stikerhetseentrum (UndSiikC) i Uppsnla tillhandahåller tekn iker, fototolkar och laboratorie-

U

personal. Nlir det gäller den fl ygoperativa
delen i nvo lveras pi loter ur r 17:s spcc ialf'lygenhet på Malmen.

Svenskt Open Skies-flyg plan
Sverige har hit tills genomför t ett få tal
Opcn Sk i e~- mi ssio n er, men har då inte
ha ft till gång något eget fl ygplan. M en
iiven här sker en utveckl ing genom all den
TP I OOA (S aab 3408) som sedan 1989
använ ts ti ll V IP-llygni ngar. kommer all
utrustas med en flygspaningskamera. I den
nya konfigurationen rnr fl ygplanet beteckningen OS 100.
Enligt c ll regeringsuppdrag sker utveckl ingen av flygp lnne1 i samarbete med
Ty~ k l a nds Open Skies-organisation. Kameran. som i dessa sammanhang benlimns
~o m en opti sk sensor. lir en tysk konstruktion och av konventionell vfö fi lmstyp.
M ocl ifierin gsarbetcl kom mer au ske
hos Saab i L inköp ing under v:°tren. EnligL
r lygvapcnNyll • I • 2003

Modern flygkrigföring kan pågå under dygnets alla timmar. Ett faktum
som måste beaktas vid upprättandet av kommande svenska snabbinsatsförband för internationella insatser. Vid Gripens taktikvecklingsenhet TUJAS39 har man därför särskilt börjat studera vilka krav som
ställs både på personal och materiel när det gäller operationer i mörker.
Mera mörkerflygning och anskaffning av optiska ljusförstärkare, Night
Vision Goggles (NVG) är några förslag på hur mörkerflygförmågan kan
utvecklas.
AV PETER LlllNOER
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Lena Haglund-Persson

I spetsen för
jämställdhet
Försvarsmaktens gemensamma jämställdhetsplan är fastställd att gälla från den 1 januari 2003. Där sätts mål, åtgärder och ansvariga upp för det jämställdhetsarbete som ska
genomföras i Försvarsmakten.
Lena Haglund-Persson är jämställdhetshandläggare vid
Jämtlands flygflottilj , F 4. Förutom att sköta det lokala arbetet har hon också varit med och tagit fram Försvarsmaktens
gemensamma jämställdhetsplan.

AV JACOB LAGERC RANTZ

lygvape nN ytt anliinder till Frösön
på årets fö rsta vå rdag. Yiggenplanen dundrar fram över de n soli ga
himlen, och i den vackra före detta underofficersmäss som numer är personalenhel.ens hemvi st tnr Lena Haglund-Persson
emol. Hon är e n av två hand!Hggare ~om
har j lim st ä ll dh el ~arhete som huvudsyssla
vid F 4.
Sedan några år tillbaka har det vid F 4
funnits en jiimslälldhetskommitLc bestående av representa nter frf111 de olika enhetern a och med pe rsonakhefen so m ord förande. Iden ä r att kornm itten ska påminna

F
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om au ta hlinsyn ti ll jämstlil ldhetsaspekter
och att ha eu jämslälldhetspcrspe ktiv i det
dagli ga jobbeL

Hur mollogs det här sät1e1all arbela '!
- Jag tror nog att man tyckte det var bra att
det blev en form för jäm ~tä ll d h e t sa rbetet,
me n det är lite på gott och ont. Det är ell
stöd. men kan också uppfallas som all " vi
har ju en ko111111i116 - de tar hand 0 111 de här
frågorna. så slipper vi!'".
- Kommillcn har haft som uppgift all
vara en resurs ti ll flottiljen och bland annat

all ansvara fö r alt vi rår fram en jämställ dhetsplan.
- Sedan 1999, då jag kom in i bilden,
har vi l'örsökl all få ännu mer föra nkring i
verkli gheten och få in mer synpunkter.
Arbetet bygger ju på att göra kanlliggningar och uti från det vidta åtgärder.
- Del viktiga är förankringen. Både för
all få in underl aget, för alt formulera mi~ I
och åtgärde r, men sedan också för au få
återkoppling. Det måste finnas en ansvarig
för va rje må l och va1je åtgärd. Del stora
dilemmat är att få plane n all efterlevas. all
var och e n ser sitt ansvar.
FlygvapcnNyll • I • 2003

Signalspanare
för utlandstjänst
Ett av Försvarsmaktens signalspaningsflygplan av typ
S 1028 Gulfstream är sedan
årskiftet tillgängligt för
svenska militära insatser
utomlands. Det ingår numera i EU:s styrkeregister för
krishantering samt utgör ett
av regeringens antagna partnerskapsmål inom Partnerskap för fred (PFF).
Den militära personal som
berörs ingår i SIS-divisionen
på Malmen, som organisatoriskt tillhör Blekinge flygflottilj.
AV PETER LIANDER

edan elen I januari 2003 har
Sveriges kapacitet alt delta i internationel la insatser utö kats. I nom
flygets område innebär del all ett av de
två signalspanin gsflygplanen av typ
S 1028 Gu lfstream IV SP kan komma all
anvtinclas operativt i utliindskt luftrum.
Sedan tid igare finns det två llygförband med 30 dagars insatsberedskap för
ull ancl suppdrag: Swa frap AJS37 med

S
10

spanings-Vi ggen samt Swa frap C- 130 för
transportflyg med TP 84 Hercules.
Det som benämn s som EU: s styrkereg ister har tillkommit efter besl ut från
1999, d<'t medlemsstaterna enades om att
unionen ska ha förmåga att hantera kriser
med både mili ttira och civi la resurser.
Frfm 2003 ska medlcmslaterna gemensamt kunna genomföra krishanteri ngsinsatser med styrkor upp till 60 000 soldater och med både fl yg- och sjöstriclskraf'ter. Dessa ska ha beredskap för att
kunna vara på plats i eu krisområde i nom
60 dagar.
Form ellt har signalspani ngs flygplanel
S 102B Gulfstrcam IV SP av den svenska
regeri ngen anmälts till styrkeregistret
som "en nationell resurs med basering i
Sverige".
Del innebär all både start och landning
ska ske i Sverige. Operativt betyder det i
praktiken al1 signalspanings flygning kan
genomföras i områden som kn n nås inom
den ti d som rym s inom f'l yg plan ets
aktion sträcka.
En fredsfrämjande insats utomlands
med S I 028 kan ske först efter ett regeringsbeslut.

Bra prestanda
Den amerikanska Gulf stream I V är en
f'lygplanstyp som generellt sell har bra
prestanda. Det Lir ursprungligen utvecklat
som ett affärsresellygplan med lång räckvidd, och ti l lhör de mest exklusiva i sin
storl ekskl ass.
Det kan fl ygas på en marschhöjd av
45 000 fo t. dvs drygt 13 700 meter. Som

exempel på dess räck vidd kan nämnas au
det är möjligt att llyga mellan Sverige
och USA utan mellanlandning.
Exakta prestanda för Försvarsmaktens
unika signalspanings version S I 028 är
inte ofliciella. Det är dock möjl igt att
med start och landning i Sverige genomföra signalspaning över exempelvis
Balkan-området.

Samverkan med FRA
Försvarsmaktens två specialmodi fierade
S I 02 8 beställdes 1992 och levererades
efter en siirski ld ombyggnad av fl ygplanskroppen under 1995. Efter alt ha
utrustats med signalspaningsutrustning
blev elen ena maskinen operativ under
1997. In förandet av S I 02 8 innebar att de
TP
tidigare signalspaningsl'lygplanen
85 Caravclle k unde tas ur tjänst 1998.
Flygplanen är baserade på Malmen
utanför L inköping. Pi loter och teknisk
personal tillhör Special fl ygenhc tcn ur
F 17 i Ronneby. En enhet som organisatori skt överfördes till 81ekinge-llottiljen
den I januari 2003 från F 16 i Uppsala,
til l följ d av F 16:s förestående ned Wggning.
Den ordinarie signalspaningsverksa mheten med S 1028 genom förs av
Försvarsmakten på uppdrag av Försvareb radioanstalt. FRA . Det sker genom
att Försvarsmakten svarar för den operativa driften av fl ygplanen. under flygning
med två piloter och en flygtekn iker. I elen
ombyggd a passagerarka binen iir det
FRA -personal som svarar för handhavandet av span ingsutrustningen.

e
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~ ~ ~ ställdhetsdagen. någon aktivitet där man

nor har kommit in crteråt på andra premisser". M an känner sig inLe till 100 procent
accepterad. Del är man ju inte, för a nn a r~
sku lle vi inte ha de problem vi har.

når åhörarna på ett djupare plan. A tt sitt a
och l ys ~ n a en hel dag är inte bra.
- För alt få cll lile liillsammare inslag
ska vi försöka få hit stå-uppko mikern
Lasse Eriksson. som har for&kat krin g
jämställdheb frågor.
- Vi ska också kontak ta Swedint för all
Lilla på problemen med sexköp vid i nternationell tjänst.
- Vi har också frågat oss hur j ämsUilldhetsdagen ska kunna leva kvar efter au
temadagen är slu t. A ll ut värdera på en
gång är en sak. men man borde också ha
en ul v~ird c rin g en tid senare, för au få veta
vad som gjon mest intryck.

Har ni pratat mycket om attity der till
pappaledig het'!
- Det är en självklar del av vår plan. Det
kan förstås variera, men vissa enhetschefer
här är viild igl bra föregångsmän som
sj äl va har tagit ut föräldraledighet och
verkligen uppmanar och uppmuntrar sin
personal att vara pappalediga. Jag tror inte
att någon upplever hinder med attityder
och värderi ngar i denna fdlga. Officerare
tror j ag ilr dem som har högst frekvens av
pappaledighctsdagar.

I jä111s1älldhetsplane11 står det all alla ska
ra del av CD-romskivan om sexuella l raka.1·serie1; 1illser ni på något speciell I sätt
all del hlir gj ort. Mä1s det på något siill ?

Jämställdhetsfrågor handlar mycket om utbildning, säger Lena Haglund-Persson, jämställdhetshandläggare vid F 4.
Bilder; Anders

Sj/Jd~n/Försvarets

bildlJyrå

Trakasserier är mobbing

E11lig1 jiinwälldhersplcm en ska /örba11det
särskilt a11srrii11ga sig för all rekry tera
individer ji"ån underrepresenterat kön.
- Del lir tråkig! all behöva ta till så kallad
positi v särbehandling, då det får mycket
negativa reaktioner. Prii mst från k vinnor
faktiskt De ~äge r au de vill bli antagna på
sina egna kvalifikati oner, iivc n fast man
påpekar gäng på gång all del inte handlar
om något kravunderskridandc - alla har
uppfy llt kraven. De är rädda för att uppfattas som all de har kommit in på andra villkor.
- K vinnor har ingen naturlig legitimitet. Det finn s en attityd kvar att y rket
" ursprungligen var för män. och au kvin-
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- Vi utbildade arbetslagschefer i ryrn timmar och gav en grund till det här arbetet.
Utbildningsmateri alet lick de med sig, och
gavs i uppdrag all visa och diskutera det i
gru ppen innan de bö1jade tilla pt1 CD-skivan. Skivan ska ses tillsammans i arbetslagen, inte bara ensam på kammaren. Vi kräver också återrapportering, både vad gäller
antal som gjorl det, vil ka som är kvar och
vilka sy npunkter man har.

Folk ska må bra på jobbet, säger major Roger
Pettersson. Han är en av två rådgiva re i j ämställhetsfrågor vid F 4 på Frösön.

Som ett led i arbetet med att motverka sexuella trakasserier har rådgivare utbildats
på varje förband. Vid P 4 satte rådgivarna
ihop eu åtta timmars utbildningspaket rör
alla anställda. M aj or Roger Pettersson
har ti llsammans med kapten Annika
Widcn fungerat som rådgivare på P 4.
- Sexuella trakasserier är mobbing ! Det
här handlar om au folk ska må bra på j obbet. Vi rådgivare ska fungera som eu sLöd
till chefer och som någon all prata med,
s~igcr Roger Pettersson.
Man kan inte undgå all reflekt era över
det faktum a ll j lim stiilldh e t ~a rbete ibland
är någol man skoj ar bo11 och inte helt Lar
på all var. Trols det hårda arbete som olika
h a ndl ~igga re lägger ner har de här frågorn a
en tendens all inte helt bli tagna på all var
som ett riktigt problem.
Helt klart har F 4 kommit en bra bit på
vägen med ett seriöst arbete som många
människor engagerar sig i . Nuförtiden är
del enligt de vi pratat med aldrig något
snack om någon vill vara pappaledig. Del
var helt annorlunda för ti o år sedan.
•
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F 21-basjägare först
på Pristinas gator
Den svenska bataljonen i Kosovo har fått nya
arbetsuppgifter. För första gången har ett
svenskt förband i en fredsbevarande mission
huvudansvaret för säkerheten i en stad. Det
innebär helt nya förutsättningar och ställer

andra krav än tidigare, då patrulleringen
ägde rum på landsbygden och i mindre byar.
Första helsvenska patrullen på Pristinas
gator leddes av en löjtnant från F 21 i Luleå
f\V ULF PETERSSON
- Thomas Hofslagare.

el var lite strul in för första palru lleringen. Del gick inte att få tag i
en radi o och utan fungerande
samband ger man sig i nte ut och patrullerar. Det är onsdagen den 15 januari och
intrycket av skeendet runtomkring är del
av lätt förvi rring. Deu a är dagen för
svenskt övertagande av ansvaret i Pri stinn.
Staden är provinshu vudstad i Kosovo och
centrum för handel, politik, kultur - och
kriminal i tel.
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Kontrollerat kaos
Del är britterna som har haft ansvaret i
Pristi na fram ti ll idag. Nu nyttar de ut ur
den byggnad mitt i staden som vari t deras
arbetsplats och bostad sedan 1999.
Samtidigt flyttar svenskarna in . En pluton ska hela tiden bemanna stationen. Det
sker i fyradagarspass och då bor de också
cWr. De övertar briucrn as bostadscontainrar och det gäller att göra dem beboeliga.
A ll denna aktiv itet sker inom ett
begränsat område. Mill i det kontrollerade
kaos som råder avbryts plötsligt arbetet för
nu är det dags för sj älva övcrtagandeccrcmonin .
- Jag tror att det kommer att ta någon
mission innan det hlir sätter sig. Det Ur
rol igt all få vara med och ta över här i
Pristina och det är bra uppgi fter vi har alt
lösa men det har inte ställts rc~ urser til l
förfogande, säger löjtnant T homas Hofslagar e från r 2 1 i Luleå.
Bataljonschefen Ol a Truedsson och
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Löjtnant Thomas Hofslagare (t h) förde befäl över den första svenska gawpatrullerningen sedan
Sverige tagit över ansvaret för den kosovanska provinshuvudstaden Pristina.

hans britti ska motsvarighet är hu vudpersoner då den brittiska llaggan halas och den
svenska hissas. Sedan skru vas britternas
skylt ner och Swcbats motsvarande skru vas upp.
Skylten förku nnar att det är KS07, den
sjunde Kosovoba1aljoncn, som nu är herrar
på täppan och au det är Första amtibebatljoncn (Amf I ) och Livgardet som har
hu vudansvaret på bataljonen.

Över gränserna
Ett marint förband och ett armCförband
har tillsammans rekryterats till bataljonen.

Det kompani som har ansvaret i centrala
Pristina, Sierra Lima, är en skapelse helt i
den anda som kännetecknar framtidens
försvarsmakt. Ett kompani med bat::tljonens samlade special istkompetenser.
Här finns sökplutonen. siikplutoncn,
span- och EOD (amröj)-plutonen. Gru ppen som genomför den första helsvenska
patrullen inne i centrala Pristin a iir bemannad med personal från armen. mari nen och
flygvapnet, personal med kompetenser
från de olika specialistplutonerna.
Också uppgi fterna här är av en karakUir
som ominriklningcn pekar emot. Civila
hot i form av kriminalitet ~o m äventyrar en
FlygvapcnNyu • I • 2003

Nijmegen-marschen
Kungliga nederländska förbundet för Fysisk
fostran organiserar den 15 till 18 juli 2003
den 87:e internationella fyradagars långdistansmarschen i Nijmegen. Marschen är
16 mil och avverkas på fyra dagar. Män bär
dessutom 10 kilos packning och medaljen
som erhålls får bäras ti ll svensk uniform .
40 000 deltagare från olika länder går
marschen, varav 5 500 militärer som bor i
militärförläggningen Camp Heumensoord.
Sverige har representerats av en militär
delegation i Nijmegen sedan 1967. Centralförbundet för Befälsutbildning (CFB) samordnar året s svenska militära deltagandet.
Kontingentsdeltagare ska ha anknytning
ti ll Försvarsmakten eller frivillig försvarsor-

ganisation och ska ha fyllt 18 år. Kontingentens storlek är begränsad ti ll 200 deltagare.
Före den 8 juni ska deltagarna ha avlagt
ett obligatoriskt marschprov, omfattande
minst 80 km marsch och som genomförts
inom två dygn om etapper på 40 + 40 km.
De ska även ha tränat totalt minst 400 km i
marschsträckor överstigande 30 km.
Kostnaden för deltagande i Svenska Nijmegenkontingenten 2003 är 1 600 kronor
samt resekostnader till och från Nijmegen.
Mera information finns att läsa på Internet:
http:/ /svenska.mll.nljmegen.org/
och
www.4daagse.nl

Första kvinnliga flygöversten
Den 1 apri l utnämndes fyra
flygofficerare till överst e.
En av dem är Ingela M at thiasson, stabschef vid F 7 i
Såtenäs, som därmed är den
först a kvinnliga flygoffice r
som befordrat s ti ll överst e.
De övriga tre är:

Rafael Bengt ssson , som
samtidigt ti llträdde bef attningen som chef för F 20 i
Uppsala.
Lars Jäderblom, flygattache vid svenska ambassaden
i Washington DC, USA.
Bo Bengtsson, som tjänst-

gör i Högkvarterets grundorganisationsavdelning.
Den 1 februari utnämndes
också M at s Andersson ti l l
överste. Han tjänstgör i Natostaben SHAPE i Mons, Be lgien.

Meteor - europeisk radarjaktrobot utvecklas
Sverige ska medverka i utvecklingen av en ny ra darjaktrobot benämnd Meteor.
Övriga nationer är Frankrike,
Italien, Spanien, Storbrita nnien och Tyskland.
Meteor är en jaktrobot av
BVR-typ, d v s med lång räckvidd som medger avfyring mot
mål utan visue ll upptäckt
(Beyond Visual Range). Den
kommer att kunna användas
på olika flygplanstyper, såsom
Gripen,
Eurofighter
och
Rafa le.
Meteor planeras att bli
operativ efter 2010.
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tecknat kontra kt om att
påbörja utvecklingsarbetet
med Matra British Aerospace
Dynamics (MBDA). Föret aget
företräder ett indust rikonsortium där Europas ledande
robot industrier ingår, bland
annat Saab Bofors Dynamics.

I projekt et representeras
Sverige av Försvarets materielverk.
Den brittiska försvarsmate-

rielmyndigheten
Defence
Procurement Agency (DPA),
som företräder de övriga länderna i upphan dlinge n, har

Prov med Gripen
Tillsammans med Eurofighter
kommer Gripen att användas
vid flygprov och provskjutningar. Därmed får Sverige en
betydelsefull roll i utvecklingsarbetet.
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Foto: c-G Schu1rz

Överstelöjtnant Percy Hansson blir chef för
FK 01.
Foto: C-G Schulrz

några svenska militärnygplan i förbandel.
Den nya förbandsenhcten utgör däremot
ett bra exempel på Försvarsmaktens nya
inri ktn ing som sy ftar till atL ha en flexibel
insatsförmåga.
Hiuills har nämligen varken Försvarsmakten eller det tidigare flygvapnet haf1
något förband med uppgift all bedriva
flygpl atstjänst av det här slaget. Därför har
man tvingats att på rekordtid organi sera
och sälta upp ett hell ny typ av förband
från grunden.
Överstelöjtnant Carl -Gustav Schultz
vid Flygtaktiska kommandot i Uppsala har
varit projektledare för utvecklingsarbetet

som inleddes i december 2002. I grunden
är han flygtekniker, men har sedan sl utet
av 1980-talet skaffat sig bred erfarenhet av
ledning av llygbasförband. Han har haft en
akti v roll utvecklandet av de internationella snabbinsatsförbanden Swafrap AJS37
och Swafrap C- 130.
- Bi ldandet av Swal'rap AJS37 underlättades genom att vi drog fördelar av den
befintliga organisationen. M en i det här
fallet finns i nget färdigt koncept att falla
tillbaka på. Försvarsmakten äger inte ens
alla typer av fordon som behövs för uppgiften i Kongo, säger C-G Schultz.
För att kunna besvara FN:s förfrågan,

Gatumiljö i staden Kindu, där det svenska flygplatsförbandet kommer att verka.

........ ..,. bedriva sin verksamhet e!Tektivt krävs en
fungerande logisti korganisation. Det är
bland annat för all säkerstUI la denna som
elen svenska nygp latsenhetcn bidrar med
sin kapacitet.

Helt nytt förband
Det svenska llygvapnet har tidigare aktivt
deltagit i FN-operationer i Kongo. Å ren
196 1 - 63 fa nns d ~i r en !lygdivision med
J 29 Flygande T unnan i ett förband som
benämndes F 22.
Del Hr således 40 år sedan sist, men
denna gång kommer det inte att finnas

Flygplatsen i Kindu trafikeras av en mängd olika flygpla nstyper, Boeing 727,
Gasa 2 12, IJ-76 m fl.
Foco: Lars ldmark

6

Personal ur en svensk rekognoseringsgrupp i samtal med FN·
personal i Kindu.
Foto: C-G Scl>ulrz
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Midnight Sun Air Show
Årets enda militä ra flygdag
arrangera s den 14 jun i vid
F 21 i Luleå. Uppvisningsprogrammet kommer bl a att
innehålla flygvapnet s f lygplan
och he likopt rar, med bland
a nnat e nskild och fyrgrupp
JAS 39 Gripen och Team 60.
Dessuto m P-51 Mustang,
Vampire , Su-26, Tiger Moth,
J 34 Hunter samt wingwalking
med Pierre Holländer Flying
Circus.
Gästand e ut lä ndska flygvapen i markutstäl lningen och
förhoppningsvis i luften är
Finland med F-18 Hornet.
F-16 från Norge och från Storbritta nien Nimrod, Tornado
och Jagua r.
För den milit ära musiken
svarar hemvärnsmusike n från

Gävle och på scenen kommer
det att bli diverse artist uppt rädanden.
Grindarna öppnas klockan
12.00 och flygprogramm et
börjar 13.00 med modellflyg,
fa llskärm shoppning och civila
flygpl an. Klockan 15.00 start ar det militära flygprogrammet där temat är flyget 100
år, flygplan som flugits på F 21
och internat ionellt flyg. Efter
f lyguppvisningen bjuds publiken på en musiköverraskn ing.
För smidigast t ransport till
F 21 reko mmendera s buss
från Luleå centrum eller en
cykeltur.
Information om Midnight
Sun Air Show finns på
Intern et : www.airshow.mil.se

Tekniker prisbelönad
Löjt nant Thomas Pekår vid Taktikutvecklingsenhet TP84 i
Såtenäs har av Kungliga Krigsvetenskapliga akademin t illdelats en belöning på 15 000 kronor samt belöningsmedalj
i silver ur Lars och Astrid Albergers stiftelse. Till grund för
belöningen låg hans insatser för framtagning och ut provning
av varni ngs- och motm edelssystem i f lygsimulatorn ti ll TP 84
Hercules.

Storfrämmande vid FHS luftkrigsseminarium
Försvarshögskolans luftkrigsseminari e gick trad itionsenligt av stapeln i januari. Cirka
180 deltagare från Försvarsmakten, Försvarshögskolan
(FHS), totalförsvaret och försvarsindustrin deltog.
Seminariet var en del av
Försvarshögskolans stöd i
Försvarsmakte ns doktrinarbete och ku nde i år presentera sä rdeles framstående

gäster: de amerikanska överstarna John A Warden 111 och
Philllp 5 . Meilinger samt fil
dr John A Olsen.
Phillip Meilinger är en av
USA:s ledande luftkrigshistoriker, med fyra böcker och 60
artiklar i ämnet. Hans artikel
Ten Propositions Regarding
Airpower är obligatorisk läsning för alla USAF-officerare
liksom The Paths of Heaven:

The Evolution of Air Power
Theory som beskriver luftkrigskonstens utveckling.
På seminariet beskrev
Meilinger luftkrigskonstens
utveckling till våra dagar och
påvisade luftkrigsresursernas möjliga användningsområde n i framtida lågnivåkonf likter.
John Wardens bok Tl?e Air
Campaign: Planning for Gom-

- ·

Föreläsarna John Warden (t v) och Phillip Melflnger vid
luftkrigsseminaret på FHS.
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bat studeras vid flertalet militära utbi ldningsansta lt er i
västvärlden. Den låg också
till grund för planeringen av
luftkrigsoperationen i Gulfkriget 1991.
På Försvarshögskolan beskrev Warden ingående sin
teori om fienden som ett
system av system samt argumenterade om nu- och framtida luftkrigsoperationer uti-

Seminariedeltagarna bestod mestadels av flygofficerare från landets flottiljer och skolor.
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Chefredaktör'n
har Ordet
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Toppbetyg
Den läsvärdesundersöknin g som under
vintern har genomförts 0111 Försvarsmaktens centra lt utgivna tidningar är nu klar.
Resultatet är trevl ig läsni ng för os~ som
arbetar med all producera de tre försvarsgrcnstidningarna samt Försvarets forum.
Generellt scu så får samt liga tidni ngar
bra betyg av sina !Hsare.
Jag ska inte tråka ut er med uppräkning
av si ffror, men kan ändå inte låta bli att
nämna några. Mest glädj ande är au hela 94
procent av l äsarna uppger sig anse alt
FlygvapenNyll är trovärdig, blou två procent anser det motsaua. M otsvarande siffror för A rmcnytt och M arinny tt iir 78
respekt ive 83 procent.
82 procent av er anser att FlygvapenNytt är både i nformati v och aktuell, 83
procent tycker layouten är trevl ig.
T ill al la !Hsare vill jag framföra eu ston
Tack för era uppskallandc omdömen.
Uppskaun ingen och de goda betygen gäller även all berörd n ygvapenpersonal som
alltid stä ller upp på ett föredömligt sätt i
samband med reportage och fakta insam1 ing inför alla artiklar.
B land önskemålen om fler artiklar i
särski lda ämnen märks utlandsreponage
och reportage om markstridsförbanden.
När det giil lcr frt1gan om all slå ihop de
tre försvarsgrenstidni ngarn a märks det en
ski llnad mellan M arin- och FlygvapenNytts läsare i jämförelse med Arrnenyus. I
den förstniilnncla gruppen ogi l las förslaget
av 5 1 procent, mot 29 procent av A rmcnyus läsare. Av deras läsare anser 52 procent alt det är en bra ide, liksom 30 procent

av PlygvapenNytts och 36 procent av
Marinnytts läsare
Hur bli r det då med försvarsgrenstidningarna i framtiden?
Än är det för tidigt att svara p{1 den frågan. Fakta är att chefen för Förwarsmak tens i nformationsavdelni ng i ctl förslag ti l l ÖB förordar en nedläggning av de
tre tidskril'terna. I sUil let vi ll man satsa på
att behålla Försvarets foru m och all starta
en ny tidning. Innehållet i den nya, ännu
namn lösa, tidskril'len ska inneht1Jla reportage och specialartiklar inom de tre försvarsgrenarnas verksamhetsområden.
Tanken är att all Försvars maktens personal ska erhålla h;ida tidskri rterna. totalt
tol v utgåvor om året. Den nya tidningen
ska dessutom distribueras ti ll alla värnpl iktiga upp ti l l åua år efter avslu tad
grundutbi ldn ing.
Någon exakt tidpunkt för etl be ~ l ut i
frågan li nns inte, men möj l igen fatlar ÖB
ett beslut någon gf1ng under sommarhalvåret.
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***
FlygvapenNytt har fått en ny ansvarig
utgivare, major A nders Lin ner.
Han bö1jade sin ka1Tiär som fältflygare
i bö1j an 1970-talet och har genom åren
skaffat sig en genuin kunskap om flygvapnet. De senaste tio åren har han arbetat
med informationsverksamhct, främst vid
F 7 i Sf1teni·i s och ~ed a n 2002 som i nformationschef åt flygvapnets generalinspektör.

PETER LIANDER

peter.11andcr@t1kv.mil.se
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Fler ungdomsinstruktörer
FVRF:s nya ungdomsutbildning har skjutit fan, men vid
den regionala ungdomsverksamheten på många stäl len i
landet är behovet av instruktörer fortfarande ell problem.
För att få ti llträde till instruklörsutbi ldningen (LK skede I
och 2 samt skede 3).
Skedena I och 2 är allmänna, vilket alla blivande instruktörer genomför, oavsett
vilken inriktning man har på
skede 3. Skedet iir specifikt
beroende på inom vilken
tjänstegren man sedan avser
all bl i instruktör i nom.
Här finns nu ell behov av

au både idag ej utbildade instruktörer genomför hela instruktörsutbi ldningen: I K
skede I och 2 samt skede 3
FVRF-U samt att redan godkända instruktörer komplellerar sin instru ktörsutbi ldning
med skede 3 FVRF-U. Delta
för au kunna vara verksamma
inom FVRF:s ungdomsverksamhet. såväl central t men
framför allt regionalt, där
behovet lir stort.
A u j obba med olika typer
av elevgrupper utvecklar i nstruktören och kan defin itivt
ses som en breddning av instruktörskompetensen. preci s

som all vara instruktör både
inom egen tjän stegren och
t ex TFU. För tillträde ti ll
instru ktörsutbildningen för de
som avser att genomföra
skede 3 FVRF-U krävs furirs
grad (för andra skede 3 krävs
sergeams grad). D ispens kan
erhållas för til lträde om endast
GB-Led är genomförd.
IK skede I och 2 genomförs vid F 20 i Uppsala under
veckorna 3 14-3 15 och på FM
H S i Halmstad under veckorna 327-328. Skede 3 FVRF-U
genomförs enbart på FM HS i
Halmstad under veckorna

330-33 1.

CARSTEN FLENSBURGH

Ny instruktörsutbildning
lnstruktörsutbildningen har
utökats under 2003 med skede

FVRF Kansli
Besöksadress:
Riddargatan 13
114 84 Stockholm
Tel. 08-788 89 48
Fax 08-788 89 51

4. Della skede innehåller
komplellerande ut.bildning till
tidi gare instruktörsutbildning,
som idag är implementerad i
årets skede I och 2.
Skede 4 innehåller utbi ldning i Försvar smaktens pedagogiska förhållningsslitl ti ll all
utbildning: HBL; HelhetsBasernt Lärande. Genomförd

utbildning i helhet.sbaserat.
lärande, t ex vid Instruktörskurs (IK) skede 4, ska vara
genomförd för att kunna fortsätta att verka som instruktör
vid utbildningarna.
För att möj liggöra för alla
instru ktörer au delta i utbildningen kommer IK skede 4 att
genomföras under ett antal år.
Detta blir både en kval itetssäkring och utveckling av

FVRF:s instru ktörer samt skapar samtidig en uppdatering
över vil ka som fortfarande är
verksamma inom instruklörstjänsten.
FVRF: s IK skede 4 är
öppen för yrkes- och rescrvofficer::ire som är verksamma
inom frivilligutbildn ingen.
Kursen genomförs vid FM HS
i Halmstad i vecka 327.
CARSTEN FLENSBURGH

Generalsekret erare:
Göte Pudas
08. 788 89 47
Utblldnlngsavdelnlngen:
Thomas Hillemar
08-788 89 44
Åke Axelsson
08-788 89 48
Utveckllngsavdelnlngen:
Carsten Aensburgh
0431·4 01959
F 10. 262 82 Ängelholm
Administration/ Ekonomi:
Fabriksgatan 8. 821 82 Bollnäs
Margareta Sundqvist
0278-13470
Carina Runqvist
0278-13471

46

Samarbete med HVSS
Ett samarbete har inletls mellan FVRF och Hemvärnets
Stridsskola i Väl linge. T ill en
bö1ja11 omfattar samarbetet

elevplatser till FVRF elever på
Hemvärnets k vartermästarutbi ldning. FVRF ser mycket
positi vt på att vi fåll till gång

till kva lilicerad utbildni ng och
vår förhoppning är att samarbetet kan ut vidgas.

Flygbaskurser på F 21
Efter en stan i liten skala
2002 kommer FVRF i sommar au bedriva en utökad frivi I ligskola på F 2 1 i Luleå.

Utbildningarna omfattar nera
tjänstegrenar i elen nya flygbasorgan isationen. För första
gången kommer också elever

från estni ska Kait seliit att
genomföra ku rser i "air base
defence" på en svensk flygllottilj.
FlygvapcnNytt • I • 2003
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örsvarsmaktens syn på en framtida inriktning överlämnad e~ den första mars ti ll regeringen. I perspektivplaneringen
redovisas möj liga utveck lingsvägar i fyra så kallade målbi lder med o li ka ty ngdpunkt på bland annat nationell och internationell verksamhet. Försvarsmakten har tagit ställning till de
olika målbilderna och förespråkar ett alternativ som innebär
stiirkt in ternationell förm1'1ga men också en långsiktig nationel l
kompetens- och ulveckl ings för måga innebkirande au vi skall
kunna utvecklas mot att möta nya, idag okända hot. som kan uppstå i framtiden.
Den internationella förmågan ska ll ku nna öka och omfatta in te
bara fredsbevarande utan ocksä fredsframtvingande insatser.
Det är viktigt att vi tyd ligt kl argör vår syn på en framtida
inriktning. I det fortsatta arbetcl inför försvarsbeslutet är det min
förhoppning att utgångspunkten i försvarsdcbatten kommer att
fokusera på fak torerna nytta och effekt i en föränderlig värld. Vad
vi ll den pol itiska nivån att Försvarsmakten skall kun na uträtt a och
hur. och med vilka medel, gör vi delta med högsta möj liga effekt?
Försvarsmakten skall om cirka ett år lämna in sitt slutliga
underlag och försvarsbeslutet skall fattas av ri ksdagen under hösten 2004.
När debatten startar uppmanar jag alla och envar inom och
utanför Försvarsmakten all engagera sig aktiv t med rubricerade
ledord. fakta och sakförhållanden, som gr und för sin argumentation.

F

Framtiden kräver nytänkande och professionalism
Som nytillträdd flygvapeninspektör är j ag är övertygad om att
Försvarsmakten och flygvapnet går en spännande framtid ti ll
mötes. Det viktiga förändringsarbete som nu pågår kan sannolikt
betraktas som ett kontinuerligt till sLånd. En förändrad omvärld
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Den t4.j uni är Jufte'n
full m~d .fl.ygplan.
· Välkommen! .
'

Midnight Sun Air Show
F 21 Luleå • 14 Juni 2003 ·'
www.airshow.mil.se
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