örsllarsakademiell '
Som resultat av ÖB-utredningen om den
högre militära utbildningen inom försvaret,
har Militärhögskolan (MHS) och förvalt
ningshögskolan (förvHS) genomfört en om
~rganisation som gäller fran den l juli 1992.
OB har också givit MHS och fOA (försva
rets forskningsanstalt) i uppdrag att utöka
samarbetet för att göra den högre militära
utbildningen mera forskningsanknuten.

!tv tdl11e~hov,

(Fst/Pers 2)

#t.M~ 'beu~ckt, (Milo ÖN)
"f,.it~ ~u~ ...uu~~~ou, (FS/Prod 3) , . . . . .
11iö"u ~iAo..., (FörvHS)

r::::! n projektgrupp, "Försva rsakade
L.::1 rnien ", har bildats. Uppgiften är
att föreslå/pröva nya lösningar oc h så
dana o mförd elningar av re surser mel 
lan myndigheterna, SOn1 beti ngas av
förs öksverksa m heten.

Den högre militära
utbildningen (HMV)
Från utbildningsåret 1993/94 skall ut
bildningen genomföras enligt bild 1.
Av bild 1 (sid 16) framgå r att de nu
vara nde tvååriga kurserna upphör,
utom vad avser· de tekniska chefs kur
serna. Den övergripande målsättning
en för ku rserna i det nya systemet är
följande:

Förordnande
Regeringen har förordnat över
sten av 1. graden Göran Tode
att fr o m den 1 januari 1993 tills
vidare inneha långtidsvikariat
som chef för linjeavdelning vid
Militärhögskolan/MHS. - Tode
var tidigare chef för operations
ledningen vid försvarsstaben . •

1) De taktiska kurserna (f d Allmänna

kurser A, M, FV). - Befäst duglighet
in om ege t trupps lag/system med ingå
ende kunskap om egen försvarsgren
och viss begränsad kännedom om he
la försva rsma kten.
2) Högre stabskurserna (f d l:a året i
stabskurserna). - Efter cirka ett clrs
utbildning: Befäst dugl ighet inom
egen försvarsgren med allmän kun
skap om och insikt i hela försvarsfunk
tionen . Förmåga att leda lägre förband
och tjän stgöra i staber på primär tak
tisk nivå.
3) Chefskurs med fördjupning (f d 2:a
året i stabskursen/specialistinriktade
chefskurser). - Efter cirka två års
utbildning: Ingående kunskap om oc h
insikt
i
hela
försvarsfunktionen.
Förmåga att tjänstgöra i befattningar
som möjli ggör utveckling mot de
högsta c hefsn ivåerna oc h tjänstgöring
i högre staber.
Från nästa utbildningsår (93/94)
skall all a som blir uttagna till högre
utbildning för·s t genomföra högre stabs
kurs vid MHS. Därefter genomförs
14
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MH5

aell

FörllH5
IIGlld lillg

antingen chefskurs med fördjupning
vid MHS eller en specialistinriktad
chefskurs vid FörvHS (såvida inte tek
nisk ch efskurs väljs).

• • Utbildningsmål. - De nedan re
dovi sade utbildningsmålen för respe k
tive kurs är vägledande för högsko lor
nas närm are utformning av kursp laner
m m. De är givetvi s inte begränsnin g

ar avseende vilka befattningar so m en
skild a officerare kan komm a att bestri
da. Dessa frågor förutsätts avgöras
med utgå ngspunkt i perso nliga kv alifi
kati o ner relaterat till befattnin gens
krav.

Högre stabskurs (HSK)
Allmänt. - Kursen är nivåhöja nde och
utgö r grund en för fortsatta militära
studi er och/e ll er ann an högre utbi Id
ning. Kursen genomförs vid MHS och
är till huvuddel en försvarsgrensinrik
tad. I utbildningen skall beaktas att
huvudd elen av kursdeltagarna direkt
efter eller, efter kortare eller längre
uppehåll , fortsätter utbildningen med
chefskurs med fördjupning ell er spec ia
li stinriktad chefskurs.
Det är önskvärt att uppehållet mel
lan kurserna är så kort som möjligt.

Utbildningsmål. - Kursen skall ge
nivå 3- kompete ns. Efter praktisk meri 
terande tjänstgöring skall eleven kun 
na befordras till överstelöjtn ant/kom
mendörkap ten. Kursen ska ll ge en
grund för befattningar främst inom
egen försvarsgren.

Tekniska chefskurser
Allmänt. - De tek niska chefsk ursern a
genomförs i en sammanhänga nd e
följd under c irka två år huvudsakligen
vid MHS. M otsvarand e nivåh öja nde
utbildning som genomförs under HSK
(högre stabskurs) genomförs sa mman
taget under hela den tekniska kursen.
Tekniska studier varvas med operation s
kon st, chefs- oc h ledarskaps utbi leJ
ning .
Fö lj ande kurser genomfö rs:
~ Teknisk

chefskurs fo r officerare ur armen
(TeK A).
~ Teknisk chef.skurs för o((jcerare ur mari
nen (TeK M).
~ Teknisk chefskurs telekrigku rs (TeK TK).
~ Teknisk chef.skurs fortifikation (TeK F).

Utbildningsmål. - Kursen skall ge
befästa nivå 3-kunskaper. Efter prak
ti sk meritera nde tjänstgöring skall ele
ven kunna befordras till överstelöjt
nant/kommend ö rbpten samt kvalifi
cera sig ti II c hefsurv alsgruppen oc h
vidare befordran .
~
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Bild 1

~Underhållstjänst

och materielförvaltning

(HlntK).

Utbildning till och inom nivå 3

CHEFSURVAL
Individanpassad
kompetens
uppbygg nad

~
PRAKTISK TJÄNST

T

e
k

C
h
e

n

s
s
k
a

k

CH EFS KURS
med fördjupning
ca 12 mån

Fortsatt
praktisk
tjänst

~

Specialistinriktade
CHEFSKURSER
ca 12 mån

0- 8 år

~Personaltjii nst (HPK).
~Produktionsledning (HPLK).

Utbildningen genomförs av FörvHS
och huvuddelen av kurstiden skall
omfatta studier inom specialistområ
det. En mindre del skall omfatta ope
rationskonst, chefs- och ledarskapsut
bildning. Denna del av utbildningen
genomförs i samverkan med MHS.

Utbildningsm ål. - Kursen skall gel
befästa nivå 3-kunskaper och specia
listkompetens. Den skall också efter
praktisk meriterande tjänstgöring ut
göra grund för kvalificering till chefs
urvalsgruppen och vidare befordran.
Under innevarande utbildningsår
genomför MHS försöksvis en tillämp
ning av ovanstående utbi Idn i ngsstruk
tur med de kurser som ryckt in under
hösten 1992.

Ny organisation

u

e
r

Nivåhöjande
utbildning

> 24 mån

Uttagning för utbi Idning till
nivå 3. Preliminärt för hela
utbi Idn in gen. Befordri ngs
nämdskaraktär.

De gamla försvarsgrensanknutna lin
jerna vid MHS har omorganiserats.
MHS har intagit en organisation som
dels medger en ökad integrering inom
linjerna mellan de olika försvarsgre
narna, dels är mer anpassad till ett
utökat samarbete med FOA.

Bild 2

y rkesofficer

nivå 4

Chefskurs med fördjupning
Allmänt. - För elever som fu Ilgjort
HSK är chefskurs med fördjupning ett
av de två huvudalternativen för fort
satta högre studier. Kursen är försvars
maktsgemensam. Den är operativt
inriktad och har olika fördjupnings
områden - t ex:
•
•
•
•
•
•
•

Strategi.
Operationskonst.
Underrättelse/säkerhetstjänst.
Operativ underhållstjänst.
Personaltjänst.
Produktionsledning.
Lednings- och informationssystem.

Varje elev skall välja ett av fördjup
ningsområdena.
Utbildningen genomförs av MHS
och fördjupningsområdet skall omfatta
en mindre del av kurstiden, medan
huvuddelen skall omfatta operations16

konst, chefs- och ledarskapsutbi Id
ning.
Utbildningen inom fördjupnings
områdena operativ underhållstjänst,
personahjänst och produktionsledning
genomförs i samverkan med FörvHS.

Utbildningsmål. - Kursen skall gel
befästa nivå 3-kunskaper och skall,
efter praktisk meriterande tjänstgöring,
utgöra en grund för befordran och för
att kvalificera sig till chefsurvalsgrup
pen.

Specialistinriktade
chefskurser
Allmänt. - Efter genomförd HSK är
specialistinriktade chefskurser det and
ra huvudalternativet för fortsatta hög
re studier. Kurserna är försvarsmakts
gemensamma och skall ge specialist
kompetens inom områdena:

Takli - Taktiska linjen utbildar de
f d allmänna kurserna som har var sin
försvarsgrensinriktad kurs. Här finns
också en ledarskaps- och pedagogik
utvecklingsavdelning, där två FOA
forskare arbetar på deltid.
Sli - Stabslinjen utbildar de tre för
svarsgrensinriktade högre stabskurser
na. Vid linjen finns taktik- och stabs
tjänstiärare ur de tre försvarsgrenarna
jämte funktionsföreträdare ur Armen.
Kart- och sjökortshantering är place
rad här som en gemensam resurs för
skolan.
Tekli - Tekniska linjen har ansvaret
för de tekniska chefskurserna för Ar
men och Marinen samt även högre
fortifi kationstekn iska och högre tele
krigskurser. Vid linjen är MHS två civiFlygvapenNyll nr 4/92

la huvudlärare i matematik och ellära
placerade.

Opli - Operativa linjen ansvarar för
chefskursen med fördjupning (samt för
högre operativ chefskurs och den hög
re chefskursen, "management"). Vid
linjen finns samtliga strategi-, opera
tionskonst-,
u nderrättelse/sä kerhets
tjänst-, personaltjänst- och totalför
svarslärare. Lärarna undervisar även
vid de andra ,l injerna i dessa ämnen.
Skolans ADB-avdelning är knuten till
Operativa linjen men har utbildnings
ansvar inom hela skolan.

även för andra året men inte med
säkerhet den bästa. Eftersom elever
na skall erbjudas "fri" tid om cirka
30 procent för fördjupande studier,
måste en klart ökad flexibilitet i
såväl planering som genomförande
skapas.
3)Kravet på forskningsanknytning och
en ökad förmåga till akademisk
forskning under främst andra året
leder till en mer akademiskt inriktad
utbildningsmetodik med nya krav på
lärarna .

en har inte ändrat organisationen.
Den tillförs emellertid ett flertal for
skare. I höst leder MHA en ahdemisk
kurs i militärhistoria. Utbildningen har
lockat många sökande.

• • Redan i dag finns vid MHS och
FörvHS embryon till en organisation,
som skulle kunna jämföras med en
civil utbildningsplats av samma digni
tet. Lärarna i de tyngsta ämnena är
organisatoriskt sammanförda i "fakul
teter" såsom:

• Chefen för MHS har i den nya orga
nisationen en produktionsledare "con
troller", en forsknings- och utveck
lingsledare samt en stabschef med
stab till sin hjälp för att understödja
verksamheten.
FörvHS har genomfört motsvarande
organisationsförändring. All högre mi
litär utbildning som är försvarsmakts
gemensam har samlats vid högsko
leenheten.

"Strategi"
"Operationskonst"
"Taktik"
"Teknik"
"Militärhistoria"
"ledarskap"
"Undsäk"
"Underhållstjänst
och materielförvaltning"
"Försvarsekonomi"
"Personaltjänst"

MHA - Militärhistoriska avdelning

(vid MHS)
(

)

)

(vid FörvHS)

CK 93-94
CK 94-95
CK 95-96
CK 96-97

93-10-04
94-10-03
95-10-02
96-08-25
96-10-07

lom 94-08-28
lom 95-08-27
t o m 96-08-25
t o m 96-12-22 1)
lom 97-08-24

1) Fördjupningsvariant Lednings- och infor
mationssystem. Förslag föreligger om alt den
na operaliva fördjupningsvariant skall I'a ra
särskild kurs med start april -93 och slut
augusti -96 (följa tekniska chefskursernas
struktur).

Specialistinriktad
chefskurs
vid
FörvHS utgör vidareutbildningsvariant
nr 2 efter HSK. Av översiktsskäl anges
därför de i tiden närmast liggande kur
serna.
FörvHS
första
specialistinriktade
chefskurser enligt HMU:s (högre mili
tär utbildning) nya struktur börjar följd
riktigt ett år efter MHS första HSK
enligt ny struktur.
• • Årligen planeras HlntK (högre
intendenturkurs)
att
genomföras.
Övriga specialistinriktade c hefskurser
planeras genomföras mot bakgrund av
organisatoriskt krav och individuella
önskemål, vilket kan innebära att
dessa chefskurser inte genomförs årli
gen. Exakt kurslängd har hitintills inte
fastställts. Omkring årsskiftet beräknas
planeringen vara klar.
Specialistinriktade chefskurser (alt 2)

Framtiden
Den framtida chefsutbildningen vid
"Försvarsakademien" skall såsom tidi
gare visats syfta mot "inträde" i ÖB:s
chefsurvalsgrupp. För att möjliggöra
detta måste officeren under sin utbild
ningstid ges stor frihet att både bredda
och fördjupa sina kunskaper och
chefsegenskaper. Samtidigt förel igger
ett klart utbildningsmål efter cirka ett
års stabskurs att formellt vara kvalifi
cerad till befordran till överstelöjt
nant/kommendörkapten efter viss yt
terligare meriterande tjänst.
Den framtida "Försvarsakademien"
måste således anpassa både sin utbild
ningsmetodik och organisation till det
tidigare sagda. Hur då göra detta?
En särski Id grupp arbetar med den
na problematik och skall omkring års
skiftet 1992/93 redovisa förslag till
såväl metodik som organisation.
• • Gruppen har redan kommit fram
till vissa grundläggande element i
utbildningsmetodiken. Dessa är:
1)Att dagens metodik sannolikt är den
bästa för stabskursåret, eftersom där
finns klart preciserade krav och mål.
Stor del av utbildningen genomförs
som applex och spel.

2)Att dagens metodik är användbar
FlygvapenNytt nr 4/92

Vad som nu återstår i gruppens
arbete är att försöka koppla dessa "fa
kulteter" till de kursledningar som na
turligtvis kommer att finnas. Det är
inte säkert att fakulteterna kommer att
se ut exakt som ovan . Ett alternativ är
att dagens Ii njechefer bl ir chefer för
de olika fakulteterna. Därigenom tor
de tillräcklig kraft kunna skapas för en
fruktbar forskning samtidigt som den
kravsatta utbildningen fortsätter.
• • Målet är att efterhand omstöpa
högskolorna till en mer akademisk
utbildningsplats med därför lämplig
organisation.

Tider för "flygvapenkurser"
Högre stabskurser (år 1 gamla HSK)

HSK 93-94
94-95
95-96

93-10-04 lom 94-10-02
94-10-03 lom 95-10-01
95-10-02 lom 96-10-06

Tekniska chefskurser (enligt tidigare)

TCK TK 95-97 95-03-27 t o m 97-08-24
(teknisk chefskurs telekrig)
TCK F 94-96 94-04-18 t o m 96-08-25
(teknisk chefskurs fort)
96-98 96-04-15 t o 111 98-08-23
Chefskurs med fördjupning (år 2 gamla
HSK, alt 1)

HlntK 94-95
HlnlK 95-96
HlnlK 96-97

94-10-03
95-10-02
96-10-07

t o m ca 95-08
lom ca 96-08
lom ca 97-08

HPK 94-95
HPK 95-96
HPK 96-97

94-'10-03
95-10-02
96-10-07

t o 111 ca 95-08
t o m ca 96-08
lomca97-08

HLPK 94-95
HLPK 95-96
HLPK 96-97

94-10-03
95-10-02
96-10-07

t o m ca 95-Dtl
t o m ca 96-08
t o m ca 97-08

Handlingsregler
Elever till MHS HMU antages centralt
efter den enskildes ansökan. Av ansö
kan skall framgå den sökandes preli
minära val av fördjupningsområde un
der MHS chefskurs alternativt val av
specialistområde under FörvHS specia
listinriktade chefskurs.
Central antagningsnämnd samman
träder årligen normalt i maj månad för
elevuttagning. Vid behov genomförs
även
kompletterande
antagnings
nämnd i januari månad.
De elever som antagits till kurs med
början under 1993, skall senast under
januari 1993 ha anmält avsedd för
djupningsvariant år 2/specialistvariant.
Förbandschefs åliggande med an
ledning av den enskildes ansökan
framgår av CFV ProdV, uppslag 3.1.
pos 3.1
•
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