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Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivil-
lig försvarsorganisation med närma-
re 3 000 medlemmar fördelade över 
hela Sverige. Alla medlemmar har 
en sak gemensamt – engagemang 
och insikt i flygets möjligheter, samt 
viljan att göra något konstruktivt av 
sina kunskaper. Den operativa flyg-
verksamheten organiseras länsvis 
i samverkan med så gott som alla 
landets flygklubbar. FFK är en del 
av Sveriges totalförsvar och den 
svenska krisberedskapen. Vi utgör 
en flygande resurs när samhället 
ställs inför prövningar.

FFK genomför verksamhet och 
uppdrag åt många myndigheter; till 
exempel Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap, Försvars-
makten, Trafikverket, Länsstyrelser 

och Polisen. Kommuner, räddnings-
tjänster, sjöräddning och frivillig-
organisationer är exempel på andra 
uppdragsgivare och samarbetspart-
ners. När FFK åtar sig ett uppdrag 
betalar beställaren endast flygkost-
naden. Piloter och spanare deltar 
ideellt, vilket gör verksamheten till 
ett mycket kostnadseffektivt kom-
plement till samhällets ordinarie 
resurser. 

FFK utför flyguppdrag över hela 
Sverige. Totalt flygs årligen kring 
8 000 timmar inom FFK, vilket i 
genomsnitt innebär 20 timmar per 
dag året runt. 
   Frivilliga Flygkårens uppdrag 
ställer höga krav på flygplansbe-
sättningen. FFK bedriver därför en 
omfattande utbildningsverksamhet. 

Grundutbildning och regelbunden 
vidareutbildning ger pilot och 
spanare kvalificerade kunskaper 
anpassade utifrån de uppdrag som 
ska genomföras. 

FFK har en jourtelefon bemannad 
av en tjänsteman i beredskap, TiB, 
dygnet runt, året runt. Vid behov 
kan därför FFK snabbt larma ut sina 
tillgängliga resurser.

Organisationens ungdomsverk-
samhet är idag en av Sveriges 
största aktörer för flygintresserade 
ungdomar mellan 14 och 25 år. På 
läger och kurser får ungdomar ökad 
kunskap om flyg, krisberedskap, 
fördjupat engagemang i FFK och en 
fin gemenskap. Allt byggt på FFK:s 
värdegrund.

VERKSAMHETER

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap är FFK:s viktiga finansiär och 
uppdragsgivare för den civila verksam-
heten. När stormen, översvämningen eller 
skogsbranden slår till behöver samhällets 
resurser förstärkas. Då kan FFK göra viktiga 
insatser genom sina ideellt engagerade 
piloter, som har beredskap i länen. FFK har 
kontinuerliga uppdrag för civilsamhället, 
som genomförs av piloter och spanare ut-
bildade för t.ex. rekognosering av skador 
på kraftledningar, vägar och järnvägar. 

En del av FFK:s flygverksamhet ingår i det 
svenska försvaret. FFK har i uppdrag av 
Försvarsmakten att rekrytera och utbilda 
piloter som flyger åt Hemvärnet och Mari-
nen. Uppgifterna inom Hemvärnet utgörs 
främst av ytövervakning och informations-
inhämtning åt hemvärnsbataljonerna och 
de tillhörande underrättelsekompanierna. 
Till havs samarbetar FFK med Marinen 
i övervakning av svenska vatten. FFK 
medverkar också regelbundet i Försvars-
maktens övningar. 

Sedan 2005 har FFK:s ungdomsverksamhet 
gett ungdomar chansen att uppleva vad 
flyget kan bidra med, träffa nya vänner 
och skapa en meningsfull fritid. Som ung-
domsmedlem i FFK har du möjlighet att 
delta på utbildningar, läger och aktiviteter. 
För de ungdomar som vill engagera sig i 
frivilligverksamheten erbjuds möjligheten 
att utbilda sig till spanare, för att slutligen 
kunna bli placerad i en av FFK:s flyggrup-
per. Ungdomsverksamheten präglas av ge-
menskap, glädje och respekt för varandra.  

CIVIL VERKSAMHET MILITÄR VERKSAMHET UNGDOMSVERKSAMHET

RAKEL
Utöver den vanliga radiokommunikationen, som ingår i 
alla piloters flygutbildning, är FFK:s piloter och spanare 
även utbildade i andra kommunikationssystem; exem-
pelvis användning av blåljusmyndigheternas RAKEL och 
den marina VHF-radion. Detta underlättar i direkt-
kommunikation med andra aktörer. 

Med hjälp av FFK:s eget system för dokumentation 
och rapportering vid spaning, TBOS – ta bild och sänd, 
kan positions- och tidsbestämda flygbilder sändas till 
det markbaserade mobilnätet och vidare via internet. 
Uppdragsgivaren kan därmed få tillgång till bilder från 
krisområden i realtid.

FLYGPLAN
I samverkan med flygklubbarna använder vi enmotoriga 
flygplan. FFK kan operera från mindre flygfält och kan 
täcka stora spaningsområden på kort tid. FFK:s piloter 
är utbildade att operera på lägsta godkända flyghöjd. 
Detta sammantaget ger både en bra överblick samt god 
möjlighet att göra observationer på nära håll.
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