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I det moderna kriget krävs mycket noggrann
planering, mycket god informationsinhämtning,
kommunikation och aktiv underrättelsetjänst.
Olika sensorer i luften, på marken eller till sjöss
ger t ex underlag för heslut om start för jakt
uppdrag. Data från sensorer och kunskap från
databaser ger t ex upplysning om typ av fient
ligt flyg som närmar sig, med mera.
an måste kunna förutse var
motståndaren har för avsikt att
slå till; det vill säga där vi är sår
bara. Dessutom krävs förstås planering
för logisti k - rätt saker och rätt persona I
måste finnas på rätt plats vid rätt tid
punkt. Det är de snabba tidsförloppen
på stridsfältet som kräver den noggran
na förplaneri ngen. Planeri ngsarbetet
och planeringens genomförande finns
sammanvävda i informations- och kom
munikationssystem. Det framtida kriget
"börjar" innan ett enda skott har avlos
sats.
Det är inte bara motståndarens före
havanden, utrustning, dispositioner, sta
tus och annat som är betydelsefullt.
Minst lika viktigt är att vi har full kontroll
över våra egna förband. Var de finns, hur
de är utrustade, deras stridsvärde och
annat.
• • Försva rsmakten innehåller ett stort
antal krigsförband. Med datorstöd kan
man på ett rationellt sätt hantera och ad
ministrera dessa . Beslutsfattare på olika
nivåer kan med informationsteknologi
(lT) hålla sig uppdaterade om krigsorga
nisationen (Kro). Vilka som ingår i ett för
band, vilken materiel som finns osv.
Varje försvarsgren har sitt krigsorganisa
tionsystem - eller databas. I flygvapnet
har man flygvapnets krigsorganisations

systern (Kro/FY).
Kro/FV finns centralt och lokalt. Det
är under införande regionalt. Den cen
trala nivån är högkvarteret. Den lokala
nivån är i fredstid flygflottiljen och den
regionala nivån är flygkommandot.
I nuvarande system sker informations
utbytet med band från Kro/FV-Central ti II
övriga system. Informationsteknologin
medger att Kro/FV i nästa version kan
kopplas samman med andra system och
utbyta information elektroniskt (bild 1).
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Systembeskrivn ing
Den centrala nivån. - Flygvapnets krigs
organisationssystem på central nivå (dvs
högkvartersnivån) benämns Kro/FV-C.
Det här delsystemet stöder flygvapen
ledningen (FVL) och här indateras be
hovet av organisation, personal och ma
teriel. Alla krigsbefattningarna finns lag
rade och en personaltabell beskriver
personalbehovet. Man finner också ut
rustningslistor. Alla artiklar med s k ma
terielnummer i flygvapnets krigsorga
nisation finns lagrade i systemet.
I Kro/FV-C ges krigsförbandet krigsför
bandskod och krigsförbandsbenämning.
Mobiliseringsdata är också lagrade. Med
en krigsorganisationsplan får man möj
ligheter att planera inom programplane
perioden. Information ur Kro/ FV-C del
ges ett flertal mottagare både inom och
utom Försvarsmakten.
Den regionala nivån. - För den re
gionala nivån (flygkommandonivån) är
systemet under slutinförande (b lir klart i
april ·1997) Det kommer att vara flyg
kommandostabens stöd i krigsorganisa
tionsarbetet. Systemet benämns Kro/FV
Regional. I detta kan flygkommando
staberna nå all den information de är
berörda av - vilka kr·igsförband direkt
underställda chefer producerar och vilka
krigsförband som disponeras efter all
män mobilisering. Man kan ur systemet
skapa krigsorganisationstabeller (K-ta
beller), personalbehovstabeller (P-tabel
ler), utrustningsbehovstabeller (U-tabel
ler), utrustningslistor (U-listor) m m. För
utom allt detta kan en mängd frågor om
krigsförbanden ställas i olika databaser.
Den lokala nivån. - För flottiljnivån
talar man om Kro/FV-Iokal. Detta är den
lokala produktionsledarens stöd i krigs
organisationsarbetet. Systemet är bl a

avsett för mobiliseringsofficerare, krigs
förbandschefer och bataljonshandläg
gare. Användningssättet är I iknande det
sätt som används i det regionala syste
met. Men i det lokala systemet finns
dessutom möjligheter att skapa s k mo
biliseringskort och ett datorstöd för for
donshandläggare.
Historik. - Nuvarande Kro/FV-Central
började utvecklas omkring ·1990. Det
driftsattes vid högkvarterets flygvapen
ledning 1993. Under senare delen
samma år påbörjades driftsättningen av
Kro/FV-Lokal. Systemen har vidareut
vecklats parallellt med utvecklingen av
Kro/FV-Regional.

Exempel på koder
Koderna i Kro/FV är uppbyggda alfanu
meriskt, elvs de består av kombinationer
av bokstäver och siffror. Att man har valt
detta tillvägagångssätt beror på att da
torerna lätt kan känna igen koderna och
att datorerna lätt kan bearbeta materia
let. Dessutom ingår i koderna sedan
länge bekanta tal , t ex siffror för befatt
ningar.
P-tabell-behov. - Man kan populärt
säga att P-tabell-behov är ritningen för
ett krigsförband vad gäller personalbe
hov. Tabellen redovisar organisations
struktur, tillhörande krigsbefattningar i
form av krigsbefattningskod och krigs
befattni ngsbenämning. Två krigsförbafld
som organiseras enligt samma P-tabeli
behov har identiskt samma behov av
personal.
Krigsbefattningskod. - Krigsbefatt
ningskoden byggs upp av två bokstäver
och sex siffror. Nedan ges ett exempel
på en värnpl i ktsbefattn i ng och vad dE
olika tecknen betyder.
CA824911 Närskyddsgruppchef

C
Strid. Eldl edn ings-, pjäsplats-, mät
och underrättelsetjänst. Bevakning.
CA
Skytte-o pansarskytte-, närskydds
och bevakningstjänst.
CA824 Närskyddsgruppchef. Detta är der
sk befattningstypen. Det är mG
denna kod man beställer värn
pliktiga från Pliktverket. Koden ha
vissa fysiska och psykiska krav sor
framgår av kravkatalogen. Nivån p
befattningen är 8.
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Bild 1

Om vi tittar på hela krigsbefattningsko
den i vårt exempel, så betyder siffran 9
att det är en befattning i flygvapnets
krigsorganisation. De två sista siffrorna
är löpnummer, vilket innebär att man
kan skapa flera olika krisbefattningar ur
samma befattningstyp, t ex GA824913
som står för ställföreträdande när
skyddsgruppchef.
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Krigsförband - Krigsförbandskod. - I
krigsorganisationssystemet Kro/FV defi
nieras krigsförband som förband med
egen krigsförbandskod. Detta innebär
att det finns krigsförband från verkstads
grupper på tre man till sidobaskompa
nier på flera hundra man. Krigsförbands
kod iniieds för flygvapnets krigsförband
alltid med siffran 5. Krigsförbandskoden
utgår från fältpostnumret som är femstäl
ligt. T ex ger fältpostnummer 23654
krigsförbandskoden 52 3654.

5 år

1- -- 41---

ir11~g~t

TOR
1'--___

...J

Al
Kro/A

FMV-Teknikdok

FREJ
Flygvapnets lokala produktionsledare
Dessutom skickas information från Kro/FV till andra mottagare inom HKV och till MB, FSC m fl.
Normalt sker informationsutbytet en gång per år (vid fastställande av FV:s krigsorganisation).

Förklaringar;

Ett flexibelt system
En försvarsmakt befinner sig alltid i en
utveckl ingsprocess. Hotbi Ider förändras
och likaså roller och uppgifter. Det är
tillsammans vi i Sverige bygger vår nya
försvarsmakt. Som medlem i ett krigsför
band har du stora möjligheter att påver
ka utvecklingen . Detta är inte bara möj
I igt, det är också önskvärt!
Men som i al'lt utvecklingsarbete kan
processen ta lång tid. Det är många
kloka tankar som måste tänkas. Du läm
nar ditt förslag om ändring till din chef
och diskuterar det med honom/henne.
Kommer ni överens om att förslaget är
bra, tar basbataljonschefen eller motsva
rande upp det med flygkommandoche
fen . Godkänner denne förslaget går det
vidare till flygvapen ledning, d v s cen
tra It.
I flygvapen ledningen bearbetas iden
och kanske antas . Den förändri ng ditt
förslag innebär kommer sedan att påver
ka Kro/FY. Men Kro/FV "rullas" endast
en gång per år. Det kan alltså behöva ta
ett par år innan du ser något resultat av
din ide. - Men misströsta inte.
När du föreslår en förändri ng måste
du beakta ett antal faktorer. När det gäl
ler personal, materiel eller mobilise
ringsdata är ramarna begränsade. Ta t ex
en kniv till varje man; säg att den kostar
50 kr. Du måste då multiplicera med
55 000. Det är så många som skall få
kniv.
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TOR : Försvarsmaktens redov isningssystem av förnödenheter
SYOM BO/ PLIS: Pliktverkets informationssystem
LEO/ ORION : ÖB . MB stöd för operativ ledning
Kro/A: Arm eledningens krigsorganisationssystem
FREJ: Informationssystem för Försvarsmaktens förnödenheter.

Även reduceringar av materiel eller
persona I kan vara av stort värde. Vi
måste använda våra resurser på bästa
sätt. En reducering av personal inom en
funktion kan innebära att man kan fylla
ett hål någon annanstans. Ett liknande
resonemang kan föras vad gäller viss
materiel. Kan den tas bort sparar vi för
råds- och ofta underhållskostnader. Al
ternativt kanske materielen kan göra god
tjänst någon annanstans i krigsorgani
sationen.
Du har stor möj Iighet att påverka sy
stemet. Förslagen bör emellertid vara väl
genomtänkta och väl förankrade. Men
låt dig inte nedslås. Bra förslag finns det
alltid plats för. Uppskattas. Är en nöd
vändighet.

Framtid
För närvarande utvecklas den del av
krigsorganisationssystemet som skall
stödja flygkommandochefens arbete
med krigsorganisatoriska frågor. Drift
sättning är planerad till april i år. Det
finns också planer på att införa krypterad
förbindelse mellan deolika delsystemen
inom Kro/FV och en rutin där krigsför

bandsvärdering kan rapporteras från
krigsförbandschefen till flygkommandot.
Vid flygkommandot sammanställs krigs
förbandsvärderingarna till taktiska vär
deringar, som därefter indateras i Orion
systemet (=dagens LEO). De blir därmed
tillgängliga i milostab och högkvarter.
Den snabba utvecklingen inom IT
området innebär att livslängden på da
torsystem är relativt kort. Därför kommer
ett flerta I datorsystem att omsättas i nom
de närmaste åren . All sådan utveckling
sker i en gemensam miljö med Win
dows-gränssnitt.
Exempel på system som är under ut
veckling är materiel- och LJnderhållssy
stem (SIRlUS) och det operativa lednings
systemet (ORlON). Inom flygvapnet
driftsätts nu 'IS FV (version 0.1). IS "V är
flygvapnets i nformationssystem. I en se
nare version kommer även Kro/FV att in
föras i IS FY. - Övriga försvarsgrenar har
liknande lösningar. Försvarsmaktens
mål är emellertid ett gemensamt krigs
organ isationssystem.
Ytterligare information om Kro/ FV
kan du få av din krigsorganisationsan
svarige på flottiljen. Eller kontakta flyg
vapen ledningens bassektion, krigsorga
nisationsfu n ktionen.
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