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FMUNDSÄKC HISTORIA
Riksdagen fattade beslut om centrumets upprättande genom Försvarsbeslutet 1996.
Centrumet bildades officiellt den 1 januari 1998 genom att Arméns
underrättelseskola i Karlsborg och Flygvapnets underrättelseskola i
Uppsala avvecklades som självständiga enheter.
Tillsammans med Försvarets tolkskola uppgick de i Försvarsmaktens
underrättelse- och säkerhetscentrum, med placering i Uppsala.
Genom Försvarsbeslutet 2004 införlivades
avdelningen i Halmstad i förbandet.

Säkerhetsförbands-

FMUndSäkC högtidsdag är 4 maj. Denna dag 2017 överlämnades förbandets fana (fälttecken) till Chefen FMUndSäkC av Överbefälhavaren
Micael Bydén (utsedd av HMK Carl XVI Gustaf).
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FÖRSLAG TILL UTBILDNINGSGÅNG
I utbildningskatalogen återfinns ett antal bilder som grafiskt exemplifierar förslag till utbildningsgång mot ett urval av typbefattningar inom tjänstefunktionen UndSäk s.k. tunnelbanebilder,
sidorna 9, 15, 21, 25. Med utbildningsgång avses det kronologiskt ordnade deltagandet i kurser
och annan kompetenshöjande verksamhet syftande till att ge medarbetaren rätt kompetens i
rätt tid.
Syftet med bilderna är att utgöra stöd vid planering av enskild medarbetares kompetensutveckling. Det är viktigt att komma ihåg att bilderna beskriver en förenkling av verkligheten och att det
därför sannolikt behöver göras justeringar från fall till fall. Samtidigt ska strävan vara att i så stor
utsträckning som möjligt följa de föreslagna utbildningsgångarna.
Med detta synsätt bidrar vi tillsammans till att rätt kompetenser och färdigheter uppnås, förtroendet för befattningshavare inom tjänstefunktionen vidmakthålls och att operativ effekt nås.
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Dessa kurser motsvarar den grundkompetens som krävs
för att medarbetaren ska kunna möta de initiala kraven
som ställs i respektive roll.
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UNDERRÄTTELSETJÄNST
Målet med den militära underrättelsetjänsten
Målet med underrättelsetjänst är att förse Försvarsmaktens chefer, staber och andra beslutsfattare med underlag avseende de faktorer som står utanför Försvarsmaktens kontroll, men som
påverkar genomförandet av insatser. Den militära underrättelsetjänsten ansvarar för att hantera
information och skapa produkter rörande det som definieras som ”icke eget”. För att säkerställa
att underrättelsetjänstens produkter når dem som behöver dessa, måste så mycket information
som möjligt göras tillgänglig för så många som möjligt.
Underrättelsetjänst syftar till att chefer effektivt ska kunna nå uppställda mål med ett minimum
av förluster. Detta möjliggörs genom att underrättelsetjänsten kontinuerligt strävar efter att
etablera och vidmakthålla informationsöverlägsenhet i förhållande till inblandade aktörer.
Följaktligen måste underrättelsetjänsten kunna skapa kvalitetssäkrade prognoser av kommande
händelseutveckling. Underrättelsetjänsten utgör ett stöd vid planering och genomförande av
militär verksamhet.
Underrättelsetjänsten består av ett antal inhämtningsdiscipliner där t.ex. IMINT (bildunderrättelsetjänst) och HUMINT (underrättelser från mänskliga källor) är några som centrumet utbildar
inom. Andra discipliner som finns är akustiska underrättelser (ACINT), materielunderrättelser
(TECHINT), radarunderrättelser (RADINT), signaturunderrättelser (MASINT) och underrättelser
från öppna källor (OSINT). Benämningen avser normalt de produkter som genereras inom respektive disciplin, men kan även syfta på verksamheten att producera dessa underrättelser.

Nivåer
Underrättelsetjänst har traditionellt (i enlighet med krigföringens nivåer) delats in i strategisk,
operativ och taktisk underrättelseverksamhet. Skillnaden mellan nivåerna har minskat beroende
på dynamiken och komplexiteten i dagens konflikter. Detta medför bland annat att den taktiska
underrättelsetjänsten måste kunna hantera andra frågor än rent militära, och även ha förmåga till
att kunna producera exempelvis politiska, ekonomiska eller sociologiska underrättelser.

Strategisk underrättelsetjänst
Strategisk underrättelsetjänst bedrivs för att ta fram beslutsunderlag för utformning av nationell
policy, militära planer och säkerhetsskyddsåtgärder på nationell nivå.

Operativ underrättelsetjänst
Underrättelsetjänsten på operativ nivå leder och samordnar underrättelseverksamhet inom
ramen för militära operationer. Här ska uppgifter, underlag och tilldelade resurser från strategisk
nivå omsättas för att lösa den operativa nivåns behov.

Taktisk underrättelsetjänst
Underrättelseverksamhet på taktisk nivå drivs till stöd för förbandets planering och genomförande. Utöver detta kan särskild inhämtning eller bearbetning beordrad av den operativa nivån
komma att genomföras.
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GRUNDLÄGGANDE UNDERRÄTTELSETJÄNST
Kursen Grunder underrättelsetjänst, tillsammans med ADL-kurserna INTRO UND och GK SÄK,
utgör ett lämpligt insteg för all personal placerad i en underrättelsebefattning.
Huvuddelen av kurserna i underrättelsetjänst riktar sig i första hand till personal planerad mot,
eller placerad i, undsäk-befattning. GK Motståndaren som är under utveckling rekommenderas
däremot för en bredare grupp. Kursen är utformad som ADL och kan genomföras i takt med att
modulerna publiceras i FM Lärportal. Kunskap om motståndarens taktik, organisation och materiel är i stridssituationen en förutsättning för såväl överlevnad som effekt och sprids därför på
stor bredd i Försvarsmakten.

INTRODUKTIONSKURS UNDERRÄTTELSETJÄNST (INTRO UND)
Kursens syfte och lärandemål
„ Förklara den militära underrättelsetjänstens syften och mål.
„ Beskriva den militära underrättelsetjänstens metoder.
„ Grundlägga ett kritiskt förhållningssätt till information och informationslämnare.
Förkunskapskrav: Inga.
Kursens omfattning i tid: 2 dagar.
Kursen är helt i ADL-form (e-learning) och nås via FM Lärportal.
Förkunskapskraven Grundkurs säkerhetstjänst (GK SÄK) och INTRO UND är ett krav men också
en förutsättning för vidare studier. Det får därför ha gått max ett år mellan genomförandet och
ansökningsdatumet, enligt beslut av FMUndSäkC utbildningsråd.

GRUNDER UNDERRÄTTELSETJÄNST (GRUNDER UND)
Kursens syfte och lärandemål
„ Kursen riktar sig till personal placerad i eller planerad mot underrättelsebefattning och ska
ses som ett steg mot fortsättningskurser inom underrättelsetjänst på FMUndsäkC.
„ Kursens syfte är skapa en bred men grund kunskapsbas från vilken eleven har möjlighet att
utvecklas inom sakområdet underrättelsetjänst.
Förkunskapskrav: ADL-kurserna Grundkurs Säkerhetstjänst (GK SÄK) och INTRO UND.
Kursen omfattar i tid: 10 veckor
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GRUNDKURS MÖNSTERLÄNKANALYS (GK MLA)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen syftar till att ge färdigheter i att genomföra bearbetning och analys med stöd av mönsteroch länkanalys. Kursen riktar sig i första hand till personal placerad i eller planerad mot befattning som analytiker.
Förkunskapskrav: ADL-kurserna Grundkurs Säkerhetstjänst (GK SÄK) och INTRO UND.
Kursens omfattning i tid: 2 veckor.

FORTSÄTTNINGSKURS FRÄMMANDE STRIDSKRAFTER MARK
(FK FRÄMST MARK)
Kursens syfte och lärandemål
„ Kursen riktar sig i första hand till personal placerad i, eller planerad mot underrättelsebefattning.
„ Kursen omfattar utöver en fördjupning i de för markstriden viktigaste förbanden, inklusive
materielsystemen hos motståndaren, en avslutande syntes på operativ nivå.
Förkunskapskrav: GK FRÄMST alternativt Grunder UND.
Kursens omfattning i tid: 5 veckor.

FORTSÄTTNINGSKURS FRÄMMANDE STRIDSKRAFTER SJÖ
(FK FRÄMST SJÖ)
Kursens syfte och lärandemål
„ Kursen riktar sig i första hand till personal placerad i, eller planerad mot, en underrättelsebefattning.
„ Kursen omfattar utöver en fördjupning i de för sjöstriden viktigaste förbanden, inklusive
materielsystemen hos motståndaren, en avslutande syntes på operativ nivå.
Förkunskapskrav: GK FRÄMST alternativt Grunder UND.
Kursens omfattning i tid: 5 veckor.

FORTSÄTTNINGSKURS FRÄMMANDE STRIDSKRAFTER LUFT
(FK FRÄMST LUFT)
Kursens syfte och lärandemål
„ Kursen riktar sig i första hand till personal placerad i, eller planerad mot, en underrättelsebefattning.
„ Kursen omfattar utöver en fördjupning i de för luftstriden viktigaste förbanden, inklusive
materielsystemen hos motståndaren, en avslutande syntes på operativ nivå.
Förkunskapskrav: GK FRÄMST alternativt Grunder UND.
Kursens omfattning i tid: 5 veckor.
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De tre kurserna (FK FRÄMST MARK, FK FRÄMST SJÖ och FK FRÄMST LUFT)
genomförs parallellt med en gemensam syntesvecka sista veckan.

FORTSÄTTNINGSKURS BEARBETNING TAKTISK NIVÅ (FK BEA TAK)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen behandlar området underrättelsebearbetning. Under kursen ges deltagarna förmågan
att bedriva grund- och verksamhetsbearbetning på taktisk nivå. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren ha kompetens att tjänstgöra som bearbetare på taktisk nivå under väpnad strid mot en
reguljär motståndare.
Förkunskapskrav: UNDÖVN BAS alternativt Grunder UND.
Kursens omfattning i tid: 4 veckor.

FORTSÄTTNINGSKURS MÖNSTERLÄNKANALYS (FK MLA)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen riktar sig till personal tjänstgörande inom underrättelse- och säkerhetstjänst med uppgift
att registrera och/eller bearbeta information utifrån ett relationsperspektiv. Kursen syftar till att
ge kursdeltagaren färdighet att nyttja särskilt utformat datorbaserat bearbetningsstöd i genomförande av mönster- och länkanalys.
Förkunskapskrav: GK MLA.
Kursens omfattning i tid: 3 veckor.

FORTSÄTTNINGSKURS UNDERRÄTTELSELEDNING (FK UNDLED)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen riktar sig i första hand till personal planerad mot, eller placerad i, ledande befattning inom
underrättelsetjänst vid försvarsgrensstab eller högre nivå. Kursens syfte är att ge fördjupade
kunskaper och färdigheter att leda och koordinera inhämtning och bearbetning.
Förkunskapskrav: GK UNDLED alternativt Grunder UND, samt flerårig erfarenhet av underrättelsetjänst på taktisk eller högre nivå.
Kursens omfattning i tid: 5 veckor.
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GRUNDER STRIDSKRAFTIGENKÄNNING (GSIK)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen riktar sig i första hand till personal tjänstgörande inom underrättelsebefattning och kan
med fördel läsas i anslutning till andra kurser inom motståndarkunskap.
Kursen behandlar igenkänningskunskap och syftar till att ge färdigheter i metodik och nomenklatur inom ämnet. Under kursen utbildas kursdeltagarna mot färdighet att identifiera materiel
från såväl mark-, sjö-, som luftstridskrafter. De tre olika stridskraftdelarna av kursen kan även
genomföras som enskilda kurser (se nedan).
Förkunskapskrav: Inga.
Kursens omfattning i tid: 3 veckor

GRUNDER STRIDSKRAFTIGENKÄNNING (GSIK), SJÖ
Kursens syfte och lärandemål
Kursen riktar sig i första hand till personal tjänstgörande inom underrättelsebefattning och kan
med fördel läsas i anslutning till andra kurser inom motståndarkunskap. Kursen behandlar igenkänningskunskap och syftar till att ge färdigheter i metodik och nomenklatur inom ämnet. Kursen
ger kursdeltagarna färdighet att identifiera materiel tillhörande sjöstridskrafter.
Förkunskapskrav: Inga.
Kursens omfattning i tid: 1 vecka.

GRUNDER STRIDSKRAFTIGENKÄNNING (GSIK), LUFT
Kursens syfte och lärandemål
Kursen riktar sig i första hand till personal tjänstgörande inom underrättelsebefattning och kan
med fördel läsas i anslutning till andra kurser inom motståndarkunskap. Kursen behandlar igenkänningskunskap och syftar till att ge färdigheter i metodik och nomenklatur inom ämnet. Kursen
ger kursdeltagarna färdighet att identifiera materiel tillhörande luftstridskrafter.
Förkunskapskrav: Inga.
Kursens omfattning i tid: 1 vecka.

GRUNDER STRIDSKRAFTIGENKÄNNING (GSIK), MARK
Kursens syfte och lärandemål
Kursen riktar sig i första hand till personal tjänstgörande inom underrättelsebefattning och kan
med fördel läsas i anslutning till andra kurser inom motståndarkunskap. Kursen behandlar igenkänningskunskap och syftar till att ge färdigheter i metodik och nomenklatur inom ämnet. Kursen
ger kursdeltagarna färdighet att identifiera materiel tillhörande markstridskrafter.
Förkunskapskrav: Inga.
Kursens omfattning i tid: 1 vecka.
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BASIC IMAGERY ANALYSIS COURSE (BIAC)
Kursens syfte och lärandemål
Riktar sig i första hand till blivande bildtolkar men även till andra befattningshavare som kommer
i kontakt med bildunderrättelsetjänst.
Kursens syfte är att ge kursdeltagaren en grundläggande kunskap i bildunderrättelsetjänst och
ge verktygen för en fortsatt fördjupning inom ämnet bildtolkning.
Förkunskapskrav: GSIK.
Kursens omfattning i tid: 11 veckor.

CAT 1-19
01
02
03
04
05

Airfields
Anti-aircraft artillery and missile systems
Electronic installations
Headquarters and barracks
Storage & repair installations

06 Ground activity
07 Obstacle crossing
08 Shipping
09 Route reconnaissance
10 Terrain reconnaissance
11 Coastal reconnaissance
12 Bridges and tunnels

13
14
15
16
17
18
19

Water control installations
Port installations
Rail installations
Industrial installations
Power installations
Urban areas
Specific structures

FORTSÄTTNINGSKURS BILDUNDERRÄTTELSETJÄNST (CAT 1-19 A & B)*
Kursens syfte och lärandemål
Kursen riktar sig till blivande bildtolkar.
Kursens syfte är att ge kursdeltagarna de grundläggande färdigheter inom bildunderrättelsetjänsten som krävs för att kunna verka som bildtolk på taktiskt och operativ nivå. Kursen är
uppbyggd runt rapportskrivning och analys av inhämtat bildunderrättelsematerial och är uppdelad i olika kategorier av objekt eller verksamheter enligt en Nato-standard. Utbildningen omfattar
19 olika kategorier.
Förkunskapskrav: BIAC.
Kursens omfattning i tid: 20 veckor.

*A- och B-rapportering innebär att beskriva nya objekt för att därefter följa upp dess fortsatta status och
förändringar över tiden.
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BILDUNDERRÄTTELSETJÄNST FÖR SUAV-OPERATÖRER (BILDUND SUAV)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen riktar sig till blivande SUAV-operatörer. Kursens syfte är att ge kursdeltagarna förståelse
och förutsättningar att rätt nyttja sensorer, analysmetoder och verktyg och ger även förståelse
för olika rapportformat.
Förkunskapskrav: Utbildad SUAV-operatör.
Kursens omfattning i tid: 2 veckor.

GRUNDLÄGGANDE KURS I UNDERRÄTTELSEFOTOGRAFERING (GK FOTO)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen riktar sig till dem som använder digitala systemkameror vid underrättelsefotografering.
Kursens syfte är att ge kursdeltagarna en förståelse för, och praktiskt kunna tillämpa, fotografiska grunder samt kunna handha en systemkamerautrustning. Kursen är ett krav för att använda
Dokumentationssats nivå 2 och nivå 3.
Förkunskapskrav: Inga.
Kursens omfattning i tid: 1 vecka.
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KURSER

PERSONBASERAD INHÄMTNING (PBI)
HUMINT

FK FÖRHÖRSLEDARE har GK UTFRÅGARE, FK TEXTANALYS/PSYKOLINGVISTIK och FK KONTAKTHANTERING som förkunskapskrav. Därtill krävs lämplighet.

FK KONTAKTHANTERING har GK UTFRÅGARE som förkunskapskrav.

Kurserna representerar de breddningsoch fördjupningsutbildningar som kan bli
nödvändiga utifrån placering.

Förhörsledare
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FK TEXTANALYS/PSYKOLINGVISTIK har GK UTFRÅGARE som förkunskapskrav, är inte ett krav för
samtalsledare men en bra fördjupning och ökad förståelse i disciplinen.

Samtalsledare
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Kurserna motsvarar den grundkompetens
som krävs för att kunna möta de initiala
kraven som ställs i respektive roll.

Utfrågare
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dg

GK UTFRÅGARE har inga förkunskapskrav. Genomförs på FMUndSäkC eller som förbandsutbildning.

Förhörsledare

Samtalsledare

Utfrågare
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)
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5
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HUMINTPERSONAL

ÖVERSIKT UTBILDNING HUMINTPERSONAL
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GRUNDKURS UTFRÅGARE (GK UTFRÅGARE)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen kan genomföras som förbandsutbildning.** Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs
inneha kunskap och förmåga att genomföra utfrågning enligt metod.

Kursen lämpar sig för:
„
„
„
„
„

Underrättelseofficerare.
Säkerhetschefer.
Säkerhetsprövare.
Samverkanspersonal.
Analytiker.

Förkunskapskrav: Inga.
Kursens omfattning i tid: 1 vecka.

FORTSÄTTNINGSKURS HUMINT KONTAKTHANTERING (FK KH)
Kursens syfte och lärandemål
Kursens syfte är att utbilda samtalsledare inom ramen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Kursdeltagare ska efter genomförd kurs kunna:
„ Tillämpa samverkan i underrättelsesyfte.
„ Tillämpa underrättelsesamverkan.
„ Tillämpa stabsarbete.
Kursen identifierar även lämpliga kursdeltagare för förhörsledarutbildning.
Förkunskapskrav: GK UTFRÅGARE alternativt HK1.***
Kursens omfattning i tid: 3 veckor.

* PBI = Personbaserad inhämtning
** Kursen genomförs vid skola/centrum/förband av utbildad HUMINT-instruktör efter dialog med
HUMINT-avdelningen vid Försvarets Tolkskola/FMUndSäkC.
*** Äldre kurs jämförbar med GK UTFRÅGARE
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FORTSÄTTNINGSKURS HUMINT FÖRHÖRSLEDARE (FK FHL)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen är avsedd för personalkategorier som i sin tjänst innehar befattning som förhörsledare
och därav behöver kunskap och färdigheter i underrättelse- och säkerhetstjänstens verktyg och
metoder vad gäller inhämtning från frihetsberövade personer.
Förkunskapskrav: FK KH och FK HUMINT textanalys eller GK HUMINT instruktör och FK HUMINT
textanalys samt anses lämplig i befattning som FHL.
Kursens omfattning i tid: 5 veckor. (3 veckor teori och 2 veckor övning.)

FORTSÄTTNINGSKURS HUMINT TEXTANALYS/PSYKOLINGVISTIK
Kursens syfte och lärandemål
Kursdeltagare ska efter genomförd utbildning kunna bearbeta skriftliga redogörelser inom
ramen för militär underrättelse- och säkerhetstjänst med hjälp av textanalys. Metoden identifierar motpartens språkbruk och ordval för att indikera redogörelsens trovärdighet och
eventuella behov av förtydliganden. Metoden är tillämpbar i utredningar, undersökningar, samtal,
rekryteringsprocesser och beredningar där skriftliga redogörelser nyttjas.
Kursen lämpar sig för:
Blivande förhörsledare samt underrättelse- och säkerhetspersonal.
Förkunskapskrav: GK UTFRÅGARE alternativt HK1*.
Kursens omfattning i tid: 5 dagar.

* Äldre kurs jämförbar med GK UTFRÅGARE
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KURSER

Säkerhetstjänst

1

D
UN

1 ADL-KURS
2 Ingår i Säkerhetsofficersutbildningen (SOK)
3 Efter godkänd SOK

Dessa kurser motsvarar den kompetens som
krävs för att medarbetaren skall anses vara
färdigutbildad mot respektive roll.
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Säkerhetstjänst
DEN MILITÄRA SÄKERHETSTJÄNSTENS UPPGIFT
Den militära säkerhetstjänstens uppgift är att förebygga, upptäcka och motverka säkerhetshot
som riktas mot Försvarsmakten och dess säkerhetsintressen såväl inom som utom landet.
Säkerhetsintressena omfattar eller kan hänföras till personal, materiel, information, anläggningar
och verksamhet i vid bemärkelse inklusive den internationella verksamhet som Försvarsmakten
deltar i.
Säkerhetstjänsten består av säkerhetsunderrättelse och säkerhetsskyddstjänst. Vid FMUndSäkC
bedrivs utbildning i säkerhetsunderrättelsetjänst och säkerhetsskyddstjänst.

SÄKERHETSUNDERRÄTTELSETJÄNST
Säkerhetsunderrättelsetjänsten har till uppgift att klarlägga den säkerhetshotande verksamhetens omfattning, inriktning samt medel och metoder. Verksamheten syftar till att utifrån
aktuella säkerhetsunderrättelsebehov lämna underlag för beslut om t.ex. säkerhetsskyddsåtgärder, beredskap eller förbandsproduktion.
Den säkerhetshotande verksamhet som riktas mot Försvarsmakten delas in i fem övergripande
kategorier; främmande underrättelseverksamhet, kriminalitet, sabotage, subversion och terrorism. Den kan riktas mot hela eller delar av Försvarsmakten, viss funktion, verksamhet eller vissa
förband samt verksamhet inom Försvarsmaktens intresseområde, till exempel försvarsindustrin.

SÄKERHETSSKYDDSTJÄNST
Säkerhetsskyddstjänstens uppgift är att ta fram åtgärder som syftar till att hindra eller försvåra
säkerhetshotande verksamhet. Säkerhetsskyddet ska främst förebygga att uppgifter som omfattas av sekretess och rör Sveriges säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet), att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till hemliga uppgifter eller där
verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet bedrivs (fysisk säkerhet) och att personer
som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för Sveriges
säkerhet (säkerhetsprövning).
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UTBILDNING TILL SÄKERHETSCHEF
Utbildningens syfte och lärandemål
Utbildningen är främst avsedd för den som ska tjänstgöra som säkerhetschef vid organisationsenhet. Utbildningen kan vara aktuell även för andra befattningar inom militär säkerhetstjänst på
regional och central nivå. Utbildningen är moduluppbyggd och omfattar kurserna: SOK, Säkerhet
i informationssystem, Grunder samt Säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddskontroll.
För att bli auktoriserad säkerhetschef ska personen, utöver att ha blivit godkänd på de nämnda
kurserna, delta i en säkerhetsskyddskontroll och ha minst 12 månaders tjänstgöring i säkerhetstjänstbefattning.
Förkunskapskrav: GK SÄK samt godkänd behörighetsutbildning i IS UNDSÄK.

UTBILDNING TILL IT-SÄKERHETSCHEF
Utbildningens syfte och lärandemål
Utbildningen är främst avsedd för den som ska tjänstgöra som IT-säkerhetschef vid organisationsenhet. Utbildningen kan vara aktuell även för andra befattningar inom militär säkerhetstjänst på regional och central nivå. Utbildningen är moduluppbyggd och omfattar kurserna: SOK,
Säkerhet i informationssystem, Grunder och Säkerhet i informationssystem, Fördjupning.
För att bli auktoriserad IT-säkerhetschef ska personen, utöver att ha blivit godkänd på de nämnda
kurserna, delta i en säkerhetsskyddskontroll och ha minst 12 månaders tjänstgöring i säkerhetstjänstbefattning.
Förkunskapskrav: GK SÄK samt godkänd behörighetsutbildning i IS UNDSÄK.

UTBILDNING TILL SÄKERHETSUNDERRÄTTELSEBEFÄL
Utbildningens syfte och lärandemål
Utbildningen är avsedd för säkerhetsunderrättelsepersonal på central och regional nivå. Utbildningen omfattar kurserna: Säkerhetsunderrättelseutbildning (SÄKU), Grundkurs utfrågare samt
handledd praktik. För att bli auktoriserad ska personen också genomföra en handledd utredning
med godkänt resultat (se kursplan).
Förkunskapskrav: Särskilt behovsprövat urval till kursen. GK SÄK, INTRO UND och KHS alt. SOK.
Kursens omfattning i tid: 2 veckor. (Kursen är under revidering varvid tiden för genomförande
kan komma att förlängas för 2022).
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SÄKERHETSOFFICERSKURS (SOK)
Efter genomförd och godkänd SOK blir kursdeltagaren diplomerad säkerhetsofficer.
De kurser som ingår är: Informationssäkerhet, Säkerhetsskyddsplanering, Fysisk säkerhet,
IS UNDSÄK dokumenthantering, IS UNDSÄK säkerhetsrapportering samt Säkerhetsprövning och utredning

AUKTORISERAD SÄKERHETSCHEF
Efter genomförd och godkänd säkerhetschefsutbildning* ska kursdeltagaren delta i minst
en säkerhetsskyddskontroll och ha minst 12 månaders tjänstgöring i säkerhetstjänstbefattning. Därefter kan kursdeltagaren söka auktorisation

AUKTORISERAD IT-SÄKERHETSCHEF
Efter genomförd och godkänd IT-säkerhetschefsutbildning** ska kursdeltagaren delta i
minst en säkerhetsskyddskontroll och ha minst 12 månaders tjänstgöring i säkerhetstjänstbefattning. Därefter kan kursdeltagaren söka auktorisation

* Säkerhetschefsutbildningen innehåller SOK + kurserna Säkerhet i informationssystem, Grunder och Säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddskontroll.
** IT-säkerhetschefsutbildningen innehåller SOK + kursern Säkerhet i informationssystem, grunder och
Säkerhet i informationssystem, fördjupning.
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GRUNDKURS SÄKERHETSTJÄNST (GK SÄK)
Kursens syfte och lärandemål
GK SÄK är en grundläggande utbildning i säkerhetstjänst. Utbildningen genomförs som ADL via
FM LÄRPORTAL eller Itslearning.
Förkunskapskrav: Inga.
Kursens omfattning i tid: 2 dagar.
Grundkurs säkerhetstjänst (GK SÄK) och Introduktionskurs underrättelsetjänst (INTRO UND) är
förkunskapskrav för vidareutbildning inom säkerhetstjänst. Det får högst ha gått ett år mellan
genomförandet och ansökningsdatumet.

KURS HANDLÄGGARE I SÄKERHETSTJÄNST (KHS)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen är avsedd för handläggare och säkerhetsföreträdare vid bataljon och lägre förband där det
enligt Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB) inte finns krav på säkerhetschefsutbildning.
Kursen syftar till att ge kursdeltagaren djupare kunskaper om säkerhetstjänsten. Tyngdpunkten
ligger på säkerhetsskyddsplanering, informationssäkerhet, säkerhetsprövning och säkerhet i
och kring informationssystem.
Förkunskapskrav: GK SÄK.
Kursens omfattning i tid: 2 veckor.

SÄKERHETSOFFICERSKURS (SOK)
Kursens syfte och lärandemål
Syftet med utbildningen är att ge kursdeltagaren fördjupade kunskaper inom säkerhetstjänsten.
Efter kursen ska kursdeltagaren ha goda kunskaper inom informationssäkerhet, säkerhetsskyddsplanering, fysisk säkerhet, säkerhetsprövning och utredning samt färdighet i att använda
IS UNDSÄK. Kursdeltagaren ska dessutom ha grundläggande färdighet i att genomföra utredningar inom ramen för militär säkerhetstjänst.
Förkunskapskrav: GK SÄK och godkänd behörighetsutbildning i IS UNDSÄK.
Kursens omfattning i tid: 6 veckor.
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INFORMATIONSSÄKERHET (INGÅR I SOK)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen ska ge kursdeltagaren så goda kunskaper i informationssäkerhet att denne kan stödja
egen organisationsenhet i utformningen av informationssäkerheten och kunna kontrollera att
den uppfyller ställda säkerhetsskyddskrav.
Förkunskapskrav: GK SÄK.
Kursens omfattning i tid: 1 vecka.

SÄKERHETSSKYDDSPLANERING (INGÅR I SOK)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen ska ge kursdeltagaren så goda kunskaper i säkerhetsskyddsplanering att kursdeltagaren
kan ge egen organisationsenhet metodstöd för kvalitativa säkerhetsskyddsanalyser. Deltagaren
ska också kunna genomföra övrig planering som krävs inom säkerhetstjänsten på lokal nivå.
Förkunskapskrav: GK SÄK.
Kursens omfattning i tid: 1 vecka.

FYSISK SÄKERHET (INGÅR I SOK)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen ska ge kursdeltagaren fördjupade kunskaper om fysisk säkerhet. Efter kursen ska kursdeltagaren självständigt och med stöd av Försvarsmaktens regelverk kunna planera och kontrollera
fysisk säkerhet vid egen organisationsenhet.
Förkunskapskrav: GK SÄK.
Kursens omfattning i tid: 1 vecka.

SÄKERHETSPRÖVNING OCH UTREDNING (INGÅR I SOK)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen ska ge fördjupade kunskaper om säkerhetsprövning samt grundläggande färdighet i att
genomföra utredningar inom ramen för den militära säkerhetstjänsten.
Efter kursen ska alla moment inom säkerhetsprövningen kunna genomföras vid den lokala
säkerhetsorganisationen. Dessutom ska kursdeltagaren kunna genomföra enklare utredningar
på lokal nivå samt stödja regional och central nivå vid deras utredningar.
Förkunskapskrav: GK SÄK.
Kursens omfattning i tid: 2 veckor.

Kursen Säkerhetsrutiner i IS UNDSÄK har utgått. Ersätts av kurserna IS UNDSÄK Dokumenthantering och Säkerhetsrapportering (se sid 39).

3 0 | F M U N D S Ä KC • U T B I L D N I N G S K ATA LO G 2 0 2 2

SÄKERHET I INFORMATIONSSYSTEM, GRUNDER
Kursens syfte och lärandemål
Kursen ska ge säkerhetschefer kunskap inom IT-säkerhet för att kunna samverka med personal
med uppgifter inom IT-säkerhet och signalskydd. Syftet är också att ge blivande IT-säkerhetschefer en grund för fortsatt utbildning inom IT-säkerhetsområdet.
Förkunskapskrav: GK SÄK.
Kursens omfattning i tid: 1 vecka.

SÄKERHET I INFORMATIONSSYSTEM, FÖRDJUPNING
Kursens syfte och lärandemål
Kursen ska ge kursdeltagaren kunskaper för att kunna tjänstgöra som IT-säkerhetschef vid
förband, skola eller centrum samt i samband med insats nationellt eller internationellt.
Förkunskapskrav: GK SÄK och Säkerhet i informationssystem, grunder.
Kursens omfattning i tid: 2 veckor.

SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING OCH SÄKERHETSSKYDDSKONTROLL
Kursens syfte och lärandemål
Kursen ska ge fördjupade kunskaper om säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddskontroll samt kunskaper om hur säkerhetsskyddskontroll genomförs på central och regional nivå.
Kursdeltagaren ska efter avslutad kurs kunna tillämpa metod och grundläggande principer för
säkerhetsskyddad upphandling samt kunna ingå i en kontrollgrupp.
Förkunskapskrav: GK SÄK.
Kursens omfattning i tid: 4 dagar.

AUKTORISATION AV SÄKERHETSCHEF
Kursens syfte och lärandemål
Avsedd för utbildad säkerhetschef som ska auktoriseras.
Efter genomförd auktorisation ska kursdeltagaren kunna placeras som säkerhetschef i enlighet
med Försvarsmaktens bestämmelser.
Förkunskapskrav: Genomförd säkerhetschefsutbildning samt tjänst i säkerhetskyddsbefattning
i minst 12 månader. Genomfört säkerhetsskyddskontroll.
Kursens omfattning i tid: 2 dagar.
Med kursansökan ska bifogas:
„ Kursintyg från genomförd Säkerhetsofficerskurs (SOK)
„ Kursintyg från genomförd kurs i Säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddskontroll.
„ Kursintyg från genomförd kurs i Säkerhet i informationssystem, grunder.
„ Intyg på att sökande tjänstgjort i säkerhetstjänstbefattning i minst 12 månader.
„ Intyg på deltagande i säkerhetsskyddskontroll.
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AUKTORISATION AV IT-SÄKERHETSCHEF
Kursens syfte och lärandemål
Avsedd för utbildad IT-säkerhetschef som ska auktoriseras.
Efter genomförd auktorisation ska kursdeltagaren kunna placeras som IT-säkerhetschef i enlighet med Försvarsmaktens bestämmelser.
Förkunskapskrav: Genomförd IT-säkerhetschefsutbildning samt tjänst i säkerhetskyddsbefattning i minst 12 månader. Genomfört säkerhetsskyddskontroll.
Kursens omfattning i tid: 2 dagar.
Med kursansökan ska bifogas:
„ Kursintyg från Säkerhetsofficerskurs (SOK).
„ Kursintyg från genomförd kurs i Säkerhet i informationssystem, Grunder.
„ Kursintyg från genomförd kurs i Säkerhet i informationssystem, Fördjupning.
„ Intyg på att sökande tjänstgjort i säkerhetstjänstbefattning i minst 12 månader.
„ Intyg på deltagande i säkerhetsskyddskontroll.

SÄKERHETSUNDERRÄTTELSEKURS (SÄKU)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen ska ge kursdeltagaren kunskap om hur säkerhetsunderrättelsetjänsten bedrivs och hur
utredningar genomförs inom ramen för den militära säkerhetsunderrättelsetjänsten. Kursen
riktar sig till stabspersonal på central eller regional nivå som handlägger säkerhetsunderrättelseärenden. Särskilt behovsprövat urval till kursen.
Förkunskapskrav: GK SÄK, INTRO UND samt KHS alternativt SOK.
Kursens omfattning i tid: 2 veckor. (Kursen är under revidering varvid omfattningen kan komma
att förlängas för 2022).
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KURSER

SÄKERHETSFÖRBANDSTJÄNST

SÄKERHETSFÖRBANDSTJÄNST
Målet med säkerhetsförbandstjänsten är att motverka säkerhetshotande verksamhet i form
av främmande underrättelseinhämtning, kriminalitet, terrorism, sabotage och subversion som
riktas mot Försvarsmakten och dess säkerhetsintressen.
Säkerhetsförband är dimensionerade för att kunna motverka säkerhetshotande verksamhet och
återfinns i samtliga försvarsgrenar och militärregioner. Säkerhetsförbanden verkar i hela skalan
från fred till krig och oftast samordnat med andra förband i Försvarsmakten och Hemvärnet.
En gemensam nämnare hos förbandstypen är förmågan till att använda hunden för att lösa
uppgifter. Hundens unika förmåga bidrar till att säkerhetsförbanden tidigt kan indikera närvaro av
t.ex. personal och materiel, som andra förmågor inte har haft möjlighet att göra.
Idag ser vi en styrketillväxt vid säkerhetsförbanden, då behovet av förbandstypens förmågor ökat
till följd av det förändrade världsliga säkerhetsläget. Under kommande år utökas antalet förband
och med det även den geografiska spridningen.
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CHEF INSATSBEREDD SKYDDSSTYRKA (IBSS)
Kursens syfte och lärandemål
„ Beskriva den aktuella hotbild som finns mot personal ingående i IBSS.
„ Identifiera den hotbild som finns mot FM stöldbegärliga och skyddsvärda materiel samt verksamhet.
„ Bruka aktuell stridsteknik för att kunna leda och verka med en IBSS i olika situationer under
såväl dager som mörker, under olika hotnivåer, i inomhus- och utomhusmiljö samt i betäckt
och urban terräng.
Förkunskapskrav:
„ Godkänd skyddsvakt, utbildad enligt Utbildningspaket Skyddsvakt 2010.
„ Sjukvårdsutbildning, första hjälpen vid olycka och TOS enligt kursplan och kursbeskrivning
GMU.
„ Godkänd brukare Automatkarbin 5 enligt Skjutreglemente Försvarsmakten.
„ Godkänd brukare Pistol m/88, block B. (Om individen är tilldelad pistol 88).
„ Kunna med reglementerade tecken och kommandon leda och genomföra stridspars strid
avseende framryckningssätt samt förhand-, efterhand- och duellsituationer enligt Sold F
2001.
„ Körkort behörighet B.
„ Genomfört ADL-paket skyddsvakt.
Kursens omfattning i tid: 3 veckor.

EXAMINATOR SKYDDSVAKTSTJÄNST
Kursens syfte och lärandemål
Kunna planera och genomföra utbildning av skyddsvaktsinstruktörer med stöd av FM utbildningspaket skyddsvakt samt kunna vara organisationsenhetens företrädare i skyddsvaktstjänsten.
Förkunskapskrav: Godkänd skyddsvaktsinstruktör.
Kursens omfattning i tid: 1 vecka.

INSTRUKTÖR/EXAMINATOR CHEF TRANSPORTSKYDD
Kursens syfte och lärandemål
„
„
„
„

Kunna utbilda i transportskydd.
Förståelse för den hotbild som finns mot FM stöldbegärliga och skyddsvärda materiel.
Kunskaper om transportskyddsstyrkas organisation och uppgifter.
Kunna upprätta transportplaner.

Förkunskapskrav: Besitta en god erfarenhet som chef för transportskydd. Vara förtrogen med,
och kunna tillämpa, skyddslagen. Vara godkänd skyddsvakt.
Kursens omfattning i tid: 3 dagar.
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STRIDSTEKNIK HUND SÄKERHETSFÖRBAND
Kursens syfte och lärandemål
„ Kursen vänder sig till soldater/hundförare i insatsorganisationen (IO) som önskar fördjupa
och utveckla sina kunskaper och färdigheter som hundförare i IO för att bidra till ökad operativ
förmåga.
„ Den övergripande målsättningen är att ge kursdeltagaren ökade kunskaper och färdigheter
att nyttja hundens förmåga för att lösa förbandets uppgifter i olika miljöer och förhållande.
Förkunskapskrav: Genomförd ekipageutbildning eller motsvarande vid Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE).
Kursens omfattning i tid: 10 dagar.
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Kurser

IS UNDSÄK
3 8 | F M U N D S Ä KC • U T B I L D N I N G S K ATA LO G 2 0 2 2

IS UNDSÄK
IS UNDSÄK DOKUMENTHANTERING OCH VB-/STABSTJÄNST
(Ingår i SOK men kan även genomföras som enskild kurs)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen vänder sig till personal inom underrättelse- och säkerhetstjänsten som behandlar information i IS UNDSÄK. Kursen är inte avsedd för personal som enbart ska arbeta med RK och/eller
Säkerhetsskyddad upphandling.
Efter kursen ska kursdeltagaren självständigt kunna tillämpa fastställd metodik vid förenklad och
fördjupad säkerhetsrapportering i IS UNDSÄK.
Förkunskapskrav: Kunskaper i MS Office och datorvana samt ha genomfört behörighetsutbildning för IS UNDSÄK. För att kunna genomföra utbildningen ska den sökande vara placerad i
säkerhetsklass.
Kursens omfattning i tid: 3 dagar.

IS UNDSÄK SÄKERHETSRAPPORTERING
(Ingår i SOK men kan även genomföras som enskild kurs)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen vänder sig till personal som behandlar säkerhetsrapporter i IS UNDSÄK.
Efter kursen ska kursdeltagaren självständigt kunna tillämpa fastställd metodik vid förenklad och
fördjupad säkerhetsrapportering i IS UNDSÄK.
Förkunskapskrav: IS UNDSÄK Dokumenthantering och VB-/stabstjänst. För att kunna genomföra utbildningen ska den sökande vara placerad i säkerhetsklass.
Kursens omfattning i tid: 2 dagar.

IS UNDSÄK RUTINER
Kursens syfte och lärandemål
Kursen vänder sig till personal i stabsbefattning. Utbildningen omfattar rutinerna Person/befattning, Anläggning, Förband och Materiel.
Förkunskapskrav: IS UNDSÄK Dokumenthantering och VB-/stabstjänst. För att kunna genomföra utbildningen ska den sökande vara placerad i säkerhetsklass.
Kursens omfattning i tid: 2 dagar.
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IS UNDSÄK REPETITIONSKURS
(Kursen genomförs vid behov efter hemställan)
Kursens syfte och lärandemål
Kursen är avsedd för personal som tidigare genomfört kurs i IS UNDSÄK och/eller med kunskaper/goda kunskaper i systemet. Kursen genomförs bara vid behov efter hemställan.
Förkunskapskrav: Tidigare genomförd utbildning i IS UNDSÄK. För att kunna genomföra utbildningen ska den sökande vara placerad i säkerhetsklass.
Kursens omfattning i tid: 1 dag.
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ÖVRIGA KURSER
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KULTURELL FÖRSTÅELSE
En god förståelse av omvärlden är ytterligare en viktig del för underrättelse- och säkerhetstjänstens framförhållning. Exempelvis är kulturell förståelse en förutsättning för att göra korrekta
bedömningar av insamlad information.
Vid bearbetning och analys är fördomar en källa till feltolkningar som kan motverkas av kulturell
förståelse. Aktörers agerande sker under andra kulturella villkor som inte alltid ter sig naturliga
för oss. En god förståelse för dessa förutsättningar tar lång tid att bygga upp och det ställer
därför krav på framförhållning och utbildning av språk och underrättelse- och säkerhetspersonal.
I syfte att skapa denna förståelse har FMUndSäkC skapat kursen Kulturell förståelse.

Kursens syfte och lärandemål
Kursen syftar till att ge kursdeltagaren allmänna kunskaper om begreppet kultur, interkulturell
kommunikation samt hur religion och kultur förhåller sig till varandra.
Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren:
„ Ha grundläggande kunskaper om begreppet kultur samt kunskap om vad som är kulturellt
betingat.
„ Ha grundläggande kunskaper om hur bakgrund och kulturella värderingar påverkar vårt sätt
att kommunicera.
„ Ha grundläggande kunskaper i att använda tolk.
Förkunskapskrav: Inga.
Kursens omfattning i tid: 1 vecka.
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ÖVERSIKT PROGRAMBUNDEN

UTBILDNING

ÖVERSIKT PROGRAMBUNDEN
UTBILDNING VID FMUNDSÄKC
Vid FMUndSäkC genomförs under 2022 följande programbunden utbildning:

VFU MED INRIKTNING SÄKERHETSFÖRBANDSTJÄNST FÖR OFFICERSPROGRAMMET (OP). KRIGSVETENSKAPLIG INRIKTNING.
Officersprogrammet genomförs av Försvarshögskolan och varje studerande genomför under
terminerna fyra och fem specialiserad utbildning i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
VFU-skedet är mer praktiskt inriktat än övriga terminer under officersprogrammet och är en
viktig del i att skapa den yrkesrelevans som yrkesutbildningar ska ha.

SPECIALISTOFFICERSUTBILDNING (SOU) SÄKERHETSFÖRBAND
Profil: UNDSÄK
Inriktning: Säkerhetsförband
Kadetterna genomför två av totalt tre terminer vid FMUndSäkC och utbildningsmålen är:
Kadetten ska kunna stridsleda och biträda plutonchefen vid ledning av säkerhetspluton i plutonsstab. Kadetten ska vidare kunna verka som övningsledare skjututbildning och skjutledare fält
upp till grupps storlek. Kadetten ska få en ökad självinsikt i sin roll som chef och ledare samt få
en förmåga att genomföra trupputbildning. Tyngdpunkten ligger vid nyttjandet av hunden som
sensor då detta är en gemensam och unik förmåga för säkerhetsförbanden.

SPECIALISTOFFICERSUTBILDNING (SOU) MILITÄRTOLK
Profil: UNDSÄK
Inriktning: Militärtolk
Kadetterna genomför samtliga tre terminer vid FMUndSäkC och utbildningsmålen är:
Militärtolken ska kunna kombinera de fyra språkfärdigheterna lyssna, tala, läsa och skriva för
att kommunicera i såväl militära som civila sammanhang på typspråk samt engelska. Lärandemålen i språkutbildningen ska sträva mot nivå STANAG 2 till 3 i vardagliga och militärt relaterade
sammanhang. Detta ska kunna genomföras i den kulturella kontext militärtolken verkar i, där
militärtolken även ska kunna bidra med kulturell förståelse.
Militärtolken ska ha militära färdigheter att som soldat kunna ingå i en skyttegrupp med markstrid som huvuduppgift.
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SPECIALISTOFFICERSUTBILDNING (SOU) UNDSÄK MARK
Profil: UNDSÄK
Inriktning: UndSäk Mark
Kadetterna genomför en av totalt tre terminer vid FMUndSäkC och utbildningsmålen är:
Kadetten ska efter genomförd utbildning kunna tjänstgöra som underrättelsebefäl i stab på lägre
taktisk nivå vid förband med markstrid som huvuduppgift. Kadetten ska kunna biträda chefen
vid genomförande av underrättelserelaterad verksamhet vid såväl planering som genomförande
samt som handläggare säkerhetstjänst. Kadetten ska ha god teoretisk kunskap inom relevanta
underrättelse- och säkerhetstjänstrelaterade ämnen samt förståelse för underrättelse och
säkerhetstjänstens bedrivande på lägre taktisk och regional nivå i en markstridskontext.

SPECIALISTOFFICERSUTBILDNING (SOU) MSE
Profil: LUFTSTRID
Inriktning: Underrättelsetjänst/Mission Support Element (UND MSE)
Luftstridsskolan (LSS) är profilansvarig och kadetterna genomför en av totalt tre terminer vid
FMUndSäkC där våra delar av utbildningsmålen är:
Kadetten ska efter genomförd utbildning kunna verka som underrättelsebefäl i ett Mission
Support Element (MSE) och biträda chefen vid genomförande av underrättelserelaterad verksamhet inom ett MSE. Kadetten ska ha bibringats en ökad självinsikt i sin roll som chef, ledare
och stabsmedlem.

GRUNDUTBILDNING VID FMUNDSÄKC – FÖRHÖRSSOLDAT
FMUndSäkC/Försvarets tolkskola har från 2021 i uppgift att grundutbilda 30 st. förhörssoldater
årligen mot en framtida krigsorganisation. Förhörssoldaterna ska efter genomförd grundutbildning ha en hög soldatfärdighet samt kunna genomföra initiala förhör på ryska.
Soldaterna ska kunna ingå i alla typer av grupper utan att vara en friktion för gruppen.
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Information

Information
Utbildningskatalogen publiceras på FMUndSäkC sida på Försvarsmaktens intranät emilia och på
www.forsvarsmakten.se. Uppdatering och versionshantering sker fortlöpande.
Ansökan till kurs sker med den ansökningsblankett som återfinns på emilia, ”FMUndSäkC/Utbildning/Kursverksamhet”, alt. FMUndSäkC sida på www.forsvarsmakten.se.
Ansökan skickas in till FMUndSäkC expedition enligt anvisningar på blankettens sida 2.
Hämta alltid hem den senaste utgåvan av blanketten från emilia eller www.forsvarsmakten.se då
den uppdateras vid behov.
Förkunskapskraven Grundkurs säkerhetstjänst (GK SÄK) och INTRO UND ska vara genomförda
under det senaste året sett från ansökningsdatum enligt beslut av FMUndSäkC utbildningsråd.
FMUndSäkC kurser är eftertraktade i och utanför Försvarsmakten vilket innebär att antalet sökande
per kurstillfälle i regel överstiger antalet tillgängliga utbildningsplatser. Till varje kurstillfälle fastställer FMUndSäkC ordinarie deltagare samt reserver vid antagningskommission (AK). Endast de
ansökningar som är kompletta, med de intyg som krävs och som inkommit i tid, behandlas vid AK
som genomförs cirka tio veckor före kursstart.
Vid AK behandlas även de som ansökt om validering/tillgodoräknande av tidigare kunskaper/
erfarenheter. Valideringsärenden ska vara FMUndSäkC tillhanda senast sista ansökningsdatum,
och måste vara fullständiga och följa LEDS PERS Utb regler för validering.
Organisationsenhet/myndighet ska vid flera sökande prioritera sina sökande i samband med
ansökan. I motiveringen till ansökan ska det anges om utbildningen behövs för fredsbefattning
vid OrgE eller krigsbefattning i krigsförband.
Det är viktigt att kursdeltagarens ordinarie förband och den sökande har säkerställt att tid finns
för heltidsstudier. Återbud till kurs meddelas snarast till studieadministrationen vid FMUndSäkC.
Kurser kan ställas in vid lågt deltagande. Personal som inte är kontinuerligt tjänstgörande i
Försvarsmakten kan i särskilda fall beredas möjlighet att söka kurser vid FMUndSäkC. En lista
med aktuella kurser återfinns på FMUndSäkC webbsida: www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/forsvarsmaktens-underrattelse-och-sakerhetscentrum-fmundsakc.
En lista med kurser som är sökbara för personal som inte är anställd i Försvarsmakten finns på
FMUndSäkC webbsida:
www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/forsvarsmaktens-underrattelse-och-sakerhetscentrum-fmundsakc.
Observera att endast personal anställd vid försvarsnära myndigheter* samt FÖ/Regeringskansliet kan ansöka om att delta i utbildning vid FMUndSäkC.
Synpunkter på utbildningskatalogens innehåll och omfattning skickas till:
fmundsakc-utbe@mil.se. Skriv ”Utbildningskatalog” i meddelandets ämnesfält.

* FMV, FOI, FortV, FRA, FHS, MSB, Polismyndigheten, PPV och SÄPO.
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HUR GÅR MAN TILLVÄGA FÖR ATT SÖKA KURS VID FMUNDSÄKC?
Ansökan till kurs vid FMUndSäkC.
1. Använd ansökningsblanketten som finns på FMUndSäkC:s sida på emilia, under ”Utbildning/
Kursverksamhet”, eller på www.forsvarsmakten.se. Ta för vana att alltid hämta den senaste
utgåvan av ansökningsblanketten då den uppdateras vid behov!
2. Var noggrann vid ifyllandet och säkerställ att du bifogar intyg avseende de förkunskapskrav
som föreligger för att vara behörig att söka kursen. OBS! Det får ha gått max ett år mellan
genomförandet av förkunskapskraven GK SÄK samt INTRO UND och ansökningsdatumet,
enligt beslut av FMUndSäkC utbildningsråd.
3. Du måste alltid bifoga intyg avseende de förkunskapskrav som finns. Vi sparar aldrig gamla
ansökningshandlingar, de destrueras efter varje genomfört kurstillfälle.
4. Din arbetsledande chef ska tillstyrka din kursansökan och är också den som ska skriva motiveringen till varför just du bör gå kursen. Här är det viktigt att det kortfattat, korrekt och tydligt
beskrivs vilken tjänst du har, eller är planerad mot, som motiverar din ansökan.
5. Om, av sekretesskäl, motiveringen eller annan information i din ansökan inte får sändas på
öppna sambandsmedel så måste denna information skickas in på annat sätt, förslagsvis via
IS UNDSÄK/Secure Mail. Meddela mottagaren av mejlet, via telefon eller Outlook, att det finns
information att hämta i IS UNDSÄK/Secure Mail.
6. Om din OrgE skickar flera ansökningar till samma kurs så ska dessa ordnas i en prioritetsordning.
7. Säkerställ att de kompletta ansökningshandlingarna skickas i så god tid att de når FMUndSäkC före sista ansökningsdatum för den berörda kursen. Postadress, faxnr och e-postadress
till FMUndSäkC expedition finns på ansökningsblankettens sida 2.

Antagningskommissionen vid FMUndSäkC.
1. Endast de ansökningar som är kompletta, med de intyg som krävs och som inkommit till
FMUndSäkC i tid, behandlas vid antagningskommissionen.
2. Först kontrolleras vilka av de behöriga sökande som har, eller är planerad mot, en befattning
som den aktuella kursen är ämnad för. Här används bland annat de ”tunnelbanebilder” som
finns i utbildningskatalogen och som kopplar de olika kurserna till olika grupper av befattningar.
3. I nästa steg uttalar sig FMUndSäkC funktionsföreträdare för Säk, Mark, Sjö och Luft. De är
FMUndSäkC:s kontaktytor mot förband och enheter inom de olika försvarsgrenarna och har
en underbyggd uppfattning om var behovet är störst.
4. Om funktionsföreträdarna förordar fler av de behöriga sökande än vad det finns kursplatser
så kommer det att tas hänsyn till den prioritetsordning som de avsändande förbanden angett.
5. Så långt som steg tre och fyra medger kommer strävan vara att uppnå en så stor spridning
som möjligt såväl organisatoriskt som geografiskt.
6. Sökande som inte är anställd i FM antas om det finns plats kvar efter det att FM personal
antagits. I vissa fall kan sökande utanför FM antas även i annat fall.
7. Då tillgängliga kursplatser fördelats enligt ovan så vidtar arbetet med att ordna övriga behöriga sökande i en rangordnad reservlista. Detta sker enligt steg tre – fem.
8. Att vara uttagen som reserv till en kurs medför inte att man är prioriterad och garanterad en
plats vid nästa kurstillfälle. Ny ansökan måste skickas in till nästa lämpliga kurstillfälle.
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