
* * En förut sä ttning för ef
fektiv i' signalskydd inom 
vårt to talförsvar är att 
sekretesskydd inom oli
ka delar av totalförsva
re i' är lika, understry
ker byrådirektö r BERTIL 
KJELLOORFF i Totalför
svarets s ignaIskyddsav
delning . Artikeln, som är 
avsedd att vara en tan
kes tällare, inleds med 
några intressanta histo
riska exempel . *' '* * 

Bramaskering?Javisst! 

o ret var 1914. P å tyska östfron-

A
ten trängde två över lägsna rys
ka armeer fram mot von Hin
denbu r gs jämförelsevis svaga 
strid sk rafter. Läget var kritiskt. 
Då uppfångade radiostationen i 

fästningen Königsberg. som sedan en tid 
fÖljt den ryska radiotrafiken, ett morse 
rneddelande som i klartext angav tider, 
mar schvägar och anfallsmål för de ryska 
armeerna. Motståndarens fälttågsplan var 
demaskerad på e tt cätt som ingen annan 
fältherre upplev t före von Hindenburg. 
Han utnyttjade sk ickligt den uppkomna 
situationen och förintade i slaget vid Tan
nenberg 2 :a ryska armen under g2neral 
Samsonov . De ryska förlusterna val' 150.000 
i ,tupade och 100.000 fbmgar. 

En fÖljd av upptakten till detta drama 
Vai" att n1ao världen över blev medveten 
om signa lspaningens betydelse. Königs
berg blev te lekrigets vagga. 

" O En kamp av avgörande betyde lse för 
bada parter pågick om sjövägarna över 
At la nten under s<\vä l l :a som 2:a världs
k r iget . De tyska u bå tarnas initialiram
gimgar följdes aven efter hand ökad alli
erad effektivitet i ubätsbekämpningen. 
Denn a effeklivitet val' till stor del baserad 
pil forcering av tyska krypton och på öka
de och bättre resurser för lägesbestämning 
av ubatarna, bl a genom förfinade meto
der för inpejling av ubåtarnas kortvågs
signalering och (under 2:a vä rldskriget) 
användningen av et t nytt lokaliseringsme
del - radarn . 

~ e Sexdagarskriget mellan Israel och 
arabstaterna 1967 fick ett våldsamt och 
sClabbt förlopp. Krig ot inleddes med an
grepp mot de arabiska flygbaserna. Inflyg
ningen genomfördes så a tt den undgick 
upptäckt av de arabiska radarstat ionerna. 
I nästa fa s s logs de egypti s ka radarstatio
nerna ut. F or tsä ttningsv is ku nde i förväg 
utbildade , israeli ska specialister med egna 
radios tati oner blanda sig i den egyptiska 
radio traf ik en och tidvis ta egyptiska en 
h~t~r under silt befäl. Bl a lyckades det 
dem att leda in egyptiska Mig-pla n i lufl 
"Irider mot varandra, att landa a lgeriska 
jnk t- och trupptransportplan - med trupp 
- pa av israeliska förband besatta flyg
baser samt att föra Samman egyptiska 
pansarförband mot va randra i förbittrade 
ökenslag. 

VAD LÄRA AV DETTA? 
Ovanstående exemp 21 visar - var t och ett 
JOa sitt sät t - hur okunnigh et , låg utbild 
ningsnivå, bristfällig underrätte lsetjän st el
ler obekymrad a:ti ngs lö shc t kan ge anled
ning ti ll katastro fala baks lag. Bakslag även 
fö: den som är persone llt och materiellt 
överlägsen . Exemp len visa r också hur tele
kriget s uccessivt blivit mer avancerat och 
ökat i betyde lse. För oss galler det att 

förstii dynamiken i d enna utveckling och 
lära oss dess tillämpningar. Taktiker och 
tekniker masl2' gemensamt utforma möjlig
hete ,' till te lekrigföring. Kraven på effek
tivitet i lednings- och telesystem m"ste 
balansera~ med krav på uthål lighet och för 
vi3sa enheter krav på överraskning. Om 
systemkon!:truktörerna ej helt kan elimi
nera ett systems Akilleshälar, måste bru
karen göras väl förtroge n med dem - lik
som med de medel och metoder han kan 
utnyttja för att Skydda och förstärka sy
sten1et. 

Signalspaningen är telekrigföringens käl
la. Satsningen på denna form av underrät
tels2tjänst världen över är enorm . Som 
exempel må nämnas NSA (National Se
cu rity Agency) i US A med en å rlig bud
get pa Över fem miljarder kronor , med en 
personalstyrka på ca 25 .000 man inkl ca 
t.OOO radiotelegrafiste r ) och med tillgång 
till "datajä tlar" och specialbyggda datorer 
som gör NSA ti ll USA:s och vär ldens nu 
stö rste innehavar e av datorer, 

Signalspaningen riktar s ig mot alla for
me,· av elektromagnetisk strå ln ing inom 
frekvensspektret - fr å n låga tonirekvenser 
över de områden där radio och radar in
mutat sina tjänster upp till f rekvenser 
som utnyttjas av värmespan ingen i IR- om
radet*. Insamlingen av materialet sker 
del~ direkt från markbaserade spanings
centraler inom motståndarens territorium, 
dels med hjälp av fram skjutna "elektro
niska ögon" i b l a fartyg, fl ygp lan och 
satelliter samt med agenter. 

~ • Även om signa lspan ingen huvudsak
ligen riktar sig mot de lätt avlyssningsbara 
oc h iniormativa e lektromagnetiskt strå lan
de hjälpmedlen för kommunikation , navi 
gering och lägesbestämning - radio , ra
diolänk , radar - får man på intet sätt 
negligera trådavlyssningen. Denna kan spe 
ciel lt pil fast uppkopplade förbindelse r och 
i utvalda kopplings - eller knutpunkter l 
trådnätet ge motståndaren värdefulla un
derrättelser. Den stora mängd uppgifter 
som på olika sätt inhämtas av signalspa 
ninge:1- reg is treras, bearbetas, sammanställs 
cch värde ras med hjälp av datorer. 

FÖRBEREDELSER 
Underrättelsetjänsten inom teleområdet be
drivs med stor intensitet i fred . Verksam
heten är främst av kunskapsuppbyggande 
art. Under lag inhämtas dels o m st rälnings
kä llornas läge och kn ytning ti ll organisa
tionen . dels o m textskyddssystem, anrops
signalsys tern och trafikru ti ner, dels slutli 
gen om materielens tekn iska uppbyggnad 
och egenheter. Underlaget utnyttjas för 
krigsp lanläggning. för utveckling och an
vändning av telernotmedel och för utbild
ning av motmedeJspersonal. I krig ökar 

* IR = Infraröd strålning. spaningsinsatsen främst genom användning 
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av i krigsorganiserade förband ingående 
signalspaningsenheter . Under laget från sig
nalspaningen används l detta läge för stra
tegisk och taktisk beslulsfattnlng, för mål
bestämning vid vapen - och motmedelsinsats 
,amt för insats av falsk signalering. 

e e Kraven på utspddning, rörlighet, 
kommunikation med enheter till sjöss och 
i luften samt förmåga alt överbrygga av 
motGtåndaren sönderslagna eller besatta 
områden framtvingar användning av radio 
och rad iolänkkommun ikalion. Motståndaren 
utnyttjar detta beroende genom att ut
veckla motmedel, som han i vissa skeden 
och med visst syfte kan sätta in för att 
begränsa användningen av des~a kommu
n ikationsmedel. Sförsändningen är i delta 
sammanhang ett motmedel av stor bety
delse. Störsändning kan väntas bli insalt 
dels mot vissa utvalda , för kommunika 
tionen särski lt betydelsefulla radio- och 
radiolänknät inom frekvensomräden som 
gemensamt används av bäda parter , dels 
generellt - bredbandigt - inom sådana 
frekvensband som motståndaren inte ut
nyttjar för egen kommunikation . Störsän
darna kan för olika störfaU programmeras 
sa att störning ej sker på av motståndaren 
för egen trafik undantagna frekvenser. 

Vid störsändning mot ett bestämt trafik
nät övervakas detta så att störning snabbt 
kan insättas mot den nya frekven sen vid 
frekvensväxling. Störning av kortvågstra
fik kan utföras från motstå ndarens eget 
territorium eller med störsändare som föl
jer d e stridande förbanden . Störning av 
ultrakortvågs- eller radiolänktrafik kan 
endera u(föras av sjö- el1er markbaserade 
störsändare belägna inom ett fåtal mlls av
stånd från störobjekten eUer med pil stör
re avstånd från dessa belägna luftburna 
störsändare. De alternativa möjligheter till 
s törinsatG som föreligger i krig ger i regel 
motståndaren förutsättningar för alt åstad
komma en effek ti v insat s. 

FALSK SIGNALERING 
Kommunikationsnätens uppbyggnad ger 
mot~tåndaren större eUer mindre möjlighet 
tiU förså tlig inblandning i motpartens sig
nalering i syfte aU skapa förvirring eller 
inhämta underrättelser. Denna verksamhet 
- falsk signalering - kräver specialut
bildad personal med goda språkkunskaper 
och med god kännedom om bl a trafik
rutiner och system för anropssignaler och 
lägesangivning. Underlag härför liksom för 
att bestämma tid och plats för Insats in
hämtas genom signalspaning. 

e e Signalskydd syftar till att hindra 
eller försvära för obehörig att med teletek 
niska medel uppfatta, registrera eller in
gripa i telekommunikation eller lokalisera 
anläggning härför, eller att tyda innehållet 
i eller innebörden av den information som 
utväxlas med telekommunikation. Signal

skyddet omfattar textskydd. trafikskydd 
och signalkontroll. 

e e Textskydd åstadkoms - beroende på 
informationens art och sekretess - genom 
kryptering, täckning eller omskrivning. 
Textskyddssystemens styrka varierar mht 
tids- och sekretesskrav för informationen. 
Styrkan beror på ett flertal faktorer. Hit 
räkna~ bl a systemkonstruktion. nyckelin
formationens storlek, total omfattning av 
den informaUon som krypteras med en viss 
nyckel , meddelandeIängd. systemets sprid
ning i organisationen och risken för att 
nycklar kan tas, kopi~ras, rekonstrueras 
eller forceras av motståndaren. Oforcerbart 
är endast system med för avsändare och 
motlagare och för varje meddelande unika 
nycklar . vilka förvarats så alt de ej varit 
iltkomliga för obehörig. 

TRAFIKSKYDD 

Trafik,kyddet omfattar skydd mot signal
spaning. störsändning och falsk signalering,' 
Efter hand som möjligheterna all forcera 
d~ kvalitativt förbättrade textskyddssyste
men minskat har betyd~lsen av trafikskydd 
ökat. Generellt gä ller att trafikskydd åstad
koms genom begränsningar av olika art i 
telekommunikationen . Den mest radikala 
formen fÖl" trafikskydd är sålunda - ra
diotystnad. Radiotystnad används främst 
för att skapa skydd mot identifiering och 
lokalisering och utgör kanske den vikti
gaste förutsättningen och medlet för all 
åstadkomma överraskning vid rörUgt upp
trädande förband . 

En trafikskyddsmetod med samma syfte 
som radiotystnad är snabbsändning vilket 
innebär all signaler ing sker så snabbt att 
motståndaren Inte hinner upptäcka, regi
strera eller pejla sändningen. Denna metod 
måste dock för att vara effektiv kombi
neras med frekvensväxling . Avancerade 
system för frekven sväxlIng föreligger 
form av s k hoppfrekvenssystem . 

e e Signalkontroll krävs för att chef skall 
få under lag för all bedöma såväl signal
tjänstens som signa lskyddets effektivitet. 
Av stor betydelse är därvid alt läckor i 
kommunikat!onssystemet kan klarläggas 
och tätas och alt chefen får veta vilken 
i:1formation som delgetts motståndaren. 

Skilda totalförsvarsmyndighoter kan bi
dre. till höjd total signalskyddseffekt ge
nom att verka för större känsla och ökad 
förståelse för signalskydd inom organisa
tionen. Må de krigshistoriska exemplen 
ovan i kombination med eU efter hand 
påtagligt ökat telehot stämma oss till ef
tertanke. Må vissheten om all tidigare 
använda metoder för te[ekrigföring normalt 
ej upprepas utan förbyts i nya mer raffi
nerade former få oss att skärpa tanken och 
planera så framsynt att vi inte utsä tts för 
obehagliga överraskningar. • 

Under 
fredstid 
råder 
krig 
i etern 
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Teknisk · 
underrättelsetjänst .. 

, ~ . 	 . 

. nödvändig ... 
.~ .. beredskapsåtgärd 

11: 	 U Underrättelsetjänst kan bedrivas på många olika sätt - illegalt 

och. .. legalt. 11: På höstkanten brukar svenska försvaret hålla sina 
större militära övningar. Övningar som inte bara följs och bedöms av 

övningsdomare m fl utan också av ett stigande antal ulländska ögon 

och öron. Det "legala spionaget" ökar då avsevärt i omfaltning. Kame

raförsedda "svamp- och bärplockare", tungt radioutrustade "fiskebå

tar" o d, u-båtar som fastnar i svenska trålredskap, ökat antal spa

ningsflygplan längs gränserna (de s k spårvagnarna), m m, m m. 11: 
I nr 2/3 av FV-Nytt berältades bl a om F11:s och F15:s insamlade in

formationsverksamhet, något som väckte stort intresse hos läsekret

sen. Detta gav impuls till uppföljning av ämnet i fråga. Hur bearbetas 

och delges insamlad information? {y En av de organisationsenheter 

som arbetar med delta inom CFV:s tekniska intresseområden är 

FMV-F:UC. Stabsredaktör JAHN CHARLEVILLE tog bandspelaren för 
intervju med dess chef, bdir JERK FEHLlNG. 16 frågor sökte 

svar. 	 -(): * * 

A 
 Ch.· Vilken är UC:s huvudupp i allra hogsta grad global företeelse. Re

dan nu kan exempelvis en påtagligt avan
gift'? 
cerad flygteknisk utveckling i Japan förut

j F: Den tekniska underrättelsetjänstens 

huvuduppg ift är att följa upp och presen

ses. 

Ytlerst är det emellertid våra kunder 

tera nuläget i vår omvärld inom olika ma
-	 öB. CFV och flygförbanden - som

teriel- och leknikomriiden . För DC:s del 
genom sin in rikt ning och sina krav på

begränsar vi oss till det som är av intresse 
tekniskt underlag sty r viir verksamhet.

för flygvapnet - vilket dock också inne

bär att de flesla moderna teknikomrä den 

är representerade. Det är underrä ttelse Ch: Hur är i detta samman
tjänstens uppgift att i möjligaste miln for
 hang ansvarsfördelningen melc 
hindra tekniska överraSkningar i en snabbt 

lan Flygmaterielförvaitningenuppkommen krigss ituation. Denna m~l


sättn ing kan endast uppnas genom en ef och flygstaben? 

fektiv verksamhet i fred, där man efter JF: Varje myndighet eller organisation har 

strävar minsta moj liga glapp mellan det ett ansvarsomrade son1 i huvud sak över

man har haft möj li ghet att fÖlja upp och enslammer med det egna kompetensom

det verkliga läget. Den tekniska underrät radet. F ö ljak tligen ansvarar FMV-F för 

telsetjänsten lämnar silledes underlag till materiel och teknik. medan FS har ansva

ÖB för bedömning av den aktue lla hot r et for fl'agOr rörande organisationer, ut 

bi Iden sam t till försvar sg rensc hefen föl' bildning och tak tik. Eftersom modern flyg

förbandens materiella utveckling. taktik i sa hög grad är beroende av ma


terie len och de t ekniska begrän sni n garna. 
fo rdras givetvis en alldeles särskilt god 

B Ch: Vad menas i detta fall med samverkan mellan FM V-F och FS i detta 
"omvärld",? 	 hänseende. Av de frågor som kommer från 

j F: Ef tersom vara resurser ar relativt be förbanden kan man ibland uttyda viss 

gränsad e maste en prioritering lill våra tveksamhet betr denn a a n svarsfördelning, 

geografiska näromraden oftast ske, vilket Denna är emellertid i reglemente fast 

dock inte innebär att vi betraktar den ~tälld av öB . 

tekniska utvecklingen i t ex Sydafrikas Flygmaterieliörvaltningen svarar så ledes 

elle r Australiens flygvapen sasom ointres  för uppföljning av flygmateriel och -tek

sant. Den tekniska utvecklingen är ju en nik i samtliga länder och flygstaben sva

r ar för motsvarande uppföljning av ut
ländsk taktik och organisation. När det 
gäller teknik och taktik är det ur flyg
vapnet.!; synpunkt t ex av ,törsta betydelse 
att de erfarenheter so m eft or hand kom
mer fram fdin krigsskadep latserna i Viet
nam och Mellersta östern noggrant följ s 
upp. 

D Ch: Hur skel' uppföljningen av 
artiklar i utländska tidskriftex'? 

j F: Denna uppföljning är en del av in
samlingsverksamheten. Eftersom tidskrifts
gran skningen till sin natur är helt öppen 
har det visat Sig vara lämpligt alt lägga 
ut den "om ett konsultuppdrag. Uppdraget 
har givits Flygtekniska Försöksanstalten 
(FFAj, och resultatet har blivit en refe 
ratsarrunanställning, som genom vår för
sorg distribueras bl a till flygstaben och 
förbanden (se efterföljande saxade text
exempel. sid 11). Vid UC har v i därför inte 
~örre tidskriftscirkulation än vad som 
är normalt för t ex en facksektion inom 
er. sakbyr'!. 

E Ch: Kan du med något exempel 
närmare konkl'etisera vad ert 
arbete går ut på? 

jf: Först och främst mAste man ha klart 
för sig att den tekniska unde,-rättelseljäns
ten arbetar "baklänges" i jämförelse med 
den ordinära tekniska utvecklingsverk sam
heten inom försvaret. N ormalt arbe ta l' för
valtningen med utveckling av vapensy
sten! som i fra.mtiden skall fa vissa mer 
eller mindre förutbestämda prestanda. Un
derrättelsetj änsten arbetar däremot huvud
sakligen med analyser av befintliga ope
rativa utlä ndska system. för att man där
igenom skall tii en bättre grund för att 
bedbma hur dessa system i framtiden kan 
komma att utveck las. P ä så salt kartläggs 
den tekniska motverkansm iljö vilken 
vara egna sys tem skall operera, 

För var del berö'· en stor del av analys
verksamheten flygplan och de ras egen
skaper . Pres tanda och manövrerbarhet är 
självklart av stort intres!:t'e, m en man vill 
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också ha fram unde~ lag för bedömning 
av rent fysikaliska egenskaper såsom 1'3

darmålytor och IR-stridning . Samtliga här 
p-ämnda uppgifter utgör viktiga ingångs
värden för anpassning av vär egen Ola

teriel och ta ktik i nuläget och fö r utveck 
ling av våra kommande sy ~lem j framti
den . Bedöo111ingar av utvec klingen inom 
omradena radarm~ l ytor oc h IR-strålning 
utgör t ex ett viktigt underlag för dimen
sioner ing av m~ lsökare i v~lra kommande 
jakt- och luftvärnsrobotar. 

• • Vad f ramtidsstudierna beträffar sa 
kräver planerings insatserna från vi::lr sid a 
underlag för bedömning av utvecklingen 
ca 15 ar" fram: lt i tiden inoln ramen för 
pågiiende pers pektivplanearbete. Att med 
utgångspunkt frim ett osäkert oc h ofull
ständigt nulägesunderlag dra upp långsik
tiga u tvec klin gsli nje r inom si) kOl11plice
rad e olnråden som här berörts. ä r, mht 
d e stora penningbelopp som ligger i fram
tida materielutveckling, förenat med ett 
~. tOl t tekniskt-ekonomiskt ansvar. 

Ino m de flesta komplicerade teknikorn
råd en fordras därför en omfattande med
verkan av industri och forsknlngsorgani
sationer i form av konsultuppdrag från 
FMV. Underrättelsepersonalen måste där
vid pä ett effektivt sätt kunna ini tiera 
och styra sådana uppdrag samt förse 
kOl1sullerna med bästa och aktuellast möj
liga grundinformation . 

F Ch: Hur ser UC på kontakterna 
med. [örbanden? 

j F: Dessa kontakter är m yc ket betydelse
fulla . Flygförbanden är ju våra viktigaste 
kunder och var bearbetning maste i hög 
grad styras av de krav so m förbanden 
s tälter. En kontinuerlig samverkan - dia
log - mellan ue och förbanden är nöd
vändig för ett gott resultat. En säda n 
dialog gör också var verksamhet mera 
levande för de berö rda - det är annars 
inte alltid så lätt att göra ett tekniskt 
underlag intressant om det enbart bestå r 
av torra siffror och diagram. 

Placeringen aven (lygingenjör vid ue 
har varit till stor hjälp för kontaktverk

samheten gentemot förbandel1. P il sikt är 
det kanske ännu mer väsentligt att en 
sbldan ingenjör under si n for tsatta karriär 
inorP. flygvapnet successivt tillför den 
tekni s ka tjänsten det speciella "underrät 
t~lsetänkande", SOIU fordras för det tek
niska stödet till/ upp backningen av förban
dens ve l·ksamhet. 

• e Vara begränsade persona lresurser 
ger oss inte tillfälle att resa ut till för
banden i den uts träckning som vore ön sk
värt. Vi ställer dock regelbundet u pp vid 
de av Flygstaben arrangerad e underrät
telseoflicersmötena för att träffa rep re
sentanter för flygförbanden och svara pa 
fragor rörande våra ansvarsomraden , För
utom att man på detta sätt knyter värde
fulla kontakter pa olika nivaer , har man 
här utmärkta lillfällen at t dela med sig 
av sitt kunnande inom det aktuella fack
omradet . Underrattelseperso nalen maste 
sätta s ig in i förbandens problem och 
tvingas sålunda tänka igenom vad del 
egentlige!' ar man halle" pA med. Att mo
mel1 t a l11 överga från teori till praktik kan 
vara mycket nyttigt. 

Cb: Hur sker samverkan med 
organisationer och myndigheter 
utanför FV? 

j F: Som jag förut nämnde svarar varje 
myndighet för sit t kompelensomrade, men 
det är ganska vanligt att specialister utan
för vöra egna tek nikomraden - t ex vid 
FOA och industrin - maste utn y ttjas som 
stöd. för b edömningar av olika s lag. Den
n a samverkan sker ofta helt informellt 
genom direkta kontakter mellan berörd a 
medarbetare . Över huvudtaget bedrivs 
inom hela underrältelseområdet ett om 
fattand e "team-work" som är ganska 
c beroe nde av medarbetarnas organisato
riska tillhörighet och tjänstestä llning . 
Man skulle faktiskt gärna vil ja rek om 
mendera en mera alLmän an vändning av 
underrättelsetjänstens informella arbets
metodik. 

H Ch: Det här med informella 
kontakter låter väldigt enkelt, 
Men även för underrättelse
tjänsten gäller väl normala ar
betsordningar och tjänsteföre
skrifter? 

j F: Ja, i alira högsla grad . Utöver den 
normala arbetsordningen och de ljän 5te

föreskrifter som FMV utfärdar gäller för 
underrättelsetjänsten särskilda bestä mmel
se r ~om utfärdats a v öB . Inom FV finns 
ock~a en underrä ltelseinstruktion som 
vi ssa delar äger ti llämp ning pa oss 
FMV-F. 

Få tjänstegrenar är lika omgärdade av 
bestämmel ser som underrättelsetjäns ten. 
Speciellt höga krav m~ste därför stä llas 
pa personalen om verksamheten skall 
ku"na bedri vas effektivt utan att strypas 
av gällande regler . De utry mmen som kan 
finnas kva r masle utnyttjas maxirnall ge
nom ett flexibelt arbetssätt, dä,- egenska
per som fanta~i och initiativförmåga vär
deras högt. 

Ch : Har det rent arbetsmässigt 
funnits några speciella svårig
heter? 

j F: Inom underrättelsetjänsten finns inga 
genvägar och man får inget gratis utan 
en egen arbetsinsats. För teknikernas del 
är det vä ~ ent1igt att g& i närkamp med 
tekniken och att tack la även sådana pro
blem som kan sy nas svåra. M clnga gEm ger 
tvi ngas man av stå från enklare problem, 
vilka skulle kunna ge stora "PR-vinster" 
pli kort sikt, för att fa möjlighet alt kon
tinuerligt bedriva en mera liing ,' iktig 
kunskaps uppbyggande verksamhet sa att 
framtida nu okända krav f rän o lika hilll 
inom försvaret skall kun na tillgodoses . 

Det syns emeller tid vara ound vikligt att 
en relativt liten orga n isationsenhet. vars 
kundkrets har stor s pridnin g mellan olika 
myndighe te r, da och da råkar ut för be
svärande be las tningstoppar utan att på 
förhand kunn a motverka uppkommande 
s it uationer. Det är inte ovanligt att vi 
lP g al var "tvärtekniska" verksamhet ut
sätts för samtidiga krav på medverkan i 
underlagsa"bete för flera av varandra re 
lat ivt oberoende studier och projekt hos 
ol ika myndigheter. Härvid uppsti,r prio
riteringssvarigheter, man uppnår sällan d e n 
ön skade ambitionsnivån, och d en löpa nde 
produ ktione n ti ll bl a förbanden kan 
drabbas av förseningar. 

J Ch .' Kan man förhindra att så
dana situationer uppstår? 

j F: Man efterlyser olla ett mera analy
tiskt tänkande hos d e SO IU planerar och 
jnitie ra r utredningar. Hela den kedja av 
aktiviteter som uppstå r när en utredning 
igangsä tts bör tänkas igenom på f ö rhand . 
l\1 an maste förvis sa sig om vilken kapa- .. 
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~ cilet som finns alt tillgå och vilka andra 
projekt som kan komma att beröras. Kort 
sagt - man bör ta direkt samråd med 
de organisationsenheter som skall "göra 
jobbet" innan utredningen startas. Detta 
är ju också en elementär företagsdemo
krati sk grundprincip. 

Informalionen om underrättelsetjänsten 
skul le kunna förbättras. Trots de goda 
insatser som görs av bl a Fll och MHS 
saknas inom försvaret en gemensam "un
derrätlelses kola" där information sku lle 
kunna lämnas pa olika nivåer om den 
moderna underrättelsetjänstens engage
mang och metoder. Sådana skolor finns 
i de flesta andra industrialiserade länder . 
Vid de chefskurser som periodiskt åter 
kommer inom olika myndigheter saknar 
man ofta underrättelsetjänsten på sche
mat. Vad skolo r och utbildning beträffar 
så maste också den befintliga underrät
telsepersonalen genomgå en kontinuerlig 
vidareutbildning. Den tekniska utveck
lingen komme r också att kräva att under
rättelseperso nal i framtiden "handploc 
ka~" på ett annat sätt än hittills , och 
med förtur framför de flesta andra funk
tioner som idag anses sa betydelsefulla . 
el e P å senare ar har i samband med 
olika organisationsprojekt ett antal utta
landen gjorts om underrättelsetjänsten . 
S e tt frän den professionelle underrättelse
mannens synpunkt förefaller det som om 
man pil högre nivä er gärna vill skapa sig 
en idealise r ad bild av verksamheten . Man 
talar om underrättelsetjänsten som de n 
borde va r a och inte som den i verklig
heten är. Mycket skulle kanske vara vun
net om våra organisationsteoretiker kun
de ges tilliäIIe att på nära håll följa och 
delta i det praktiska arbetet med de pro
blem Som underrättelsetjänstens personal 
dagligen ställs inför . 

1< Ch: Hur ser man inom under
rättelsetjänsten på möjligheter
na att lämna bidrag till den 
framtidsbetonade studieverksam
heten? 

j F: Som jag inledningsvis nämnde är hu
vuduppgiften uppföljning och presentation 
av nuläget. I all underrättelsetjänst ingar 
emellertid en framtidsbedömningskompo
nent. J krig på kort sikt, dä det gä ller att 
utröna motståndarens kommande schack 
drag . I fred pil längre sikt, då det gäller 
att lämna bidrag till underlag för framtida 
materielanskaffning. Goda bed ömningar av 
framtiden förutsätter emellertid ett gott 
grepp om nuläget. Om man jämför un
d e rrättelsep rogno sticering dvs arbete 
m ed hotprognoser - med allman prognos
verksamhet inklud erande tekniska progno
ser o dyl, sä ha l' hotprognosticeri nge n 
hög re svarighetsgrad . beroende pa alt in
gimg ovärdena är behäftade med en ofta 
ganska hög grad av osäkerhet. En si l lå ngt 
mÖjligt tillfö rliLlig uppföljning av nulä
get är d ,iltör speciellt viktig! 

Ett alltför starkt utnyttjande av under 
ra ttel sepersonal i utredningar av prognos
karak tär kan e m e llertid fa negativa följd
verkningar p.::'J sa så tt att m an löpe r risk 
att tappa d et n ödva!1diga greppet om nu 
läget . Drivs det hela alltför la ng t - t ex 
i samband med kommande alternativpla
nering - ha mnar vi snart i ett läge däl ' 
prognoserna i brist på stringenta ingångs
värden enbart blir lösa gissningar med 
stora osäkerheter som kan befaras leda 
till dyrbara felplaneringar. En alltför 
bri s tfällig uppföljning av nuläget inne
bär att vi efter hand sågar av den gren 
vi själva s itter på . Om det skall vara 
n~gon verklig mening med en utbyggd 

planeringsverksamhet m åste därför un 
derrättelsetjänsten titliörsäkras kapacitet 
rÖr saväl effektiv nulägesuppföljn ing som 
ökad prognosverksamhet. 

L Ch: HUI' uppfattar ue den tek
niska underrättelsefunktionen i 
flygvapnet i jämförelse med an
dra försvarsgrenar? 

j F: Lättare, svarare och roligare - ett 
underligt svar på frägan kanske . Men 
genom att flygvapnet är en r edan i fred 
delvis mobiliserad försvarsgren, har för
bande" redan i fred stid ett aktuellt krav 
på tekniskt underlag frä n vår sida . Detta 
förenklar verksam.heten och underlättar 
de!! för 	 oss. Å andra sidan kan kraven 
p<l underlag gälla komplicerade teknik
områden, ofta med stark systemintegra
tion. Detta gör arbetet svarare men även 
roligare, eftersom ett komplicerat jobb 
alltid är av större intresse för den kva
lificerade tekniska personal vi har vid UC . 
Men trots att de t inom d e andra försvars
grenarna i fredstid torde vara svarare att 
defin iera och kanalisera de tekniska un
d er räUelsebehoven. så har den tekniska 
underrättelsetjänsten s jälvklart även där 
sin givna plats. 

M Ch: Hur ser ue på den tek
niska underrättelsetjänstens nu
varande organisation och ar
betssätt? 

j F: Dessa frägor utreds f n i en av öB 
tillsatt utredning, varför jag inte närmare 
kommer att ga in på dem . Resurserna är 
begränsade . Men det finns ju också för
delar i en liten organisation där de flesta 
känner varandra personligen . Organisa
tioner.. har emellertid inte tillräckligt 
snabbt anpassats till den tekniska utveck
lingen. Det har uppstätt nya intresseom
råden. f ör vilka bearbetartj äns ter saknas. 

N Ch: Finns det något recept på 
en lösning av dessa problem? 

jF.· Förbanden maste b Ii hä rda re och me
ra precisa i sina krav på W1derrättelse
tjänsten. Harda krav på kvalitet och kvan
titet fran förbandens sida tvingar på sikt 
fram en bättre bearbetning och en effek
tivare underrättelseo rgan isation . 

Inom hela försvaret borde speciellt hög
re chefer ägna underrättelsetjänstens 
verksamhet ett mera påtagligt intresse . 
Om underrättelsetjänsten ha r tillräckligt 
kvalificerad personal, om den tä c ker de 
områden som den har ansvar för, om 
kundkretsen (däri inbegripna andra de
lar av underrättelseorganisationen ) är 
nöjd med vad som produceras - är frä
gor som man borde ha in tresse av att fa 
svar på. 

Små organisationsenhe ter behöver ofta 
ett aktivt stöd - såvä l uppifrå n de högre 
chefsniväerna som nedifrån gräsrötterna 
- om inte verksamheten p g a bristfälliga 
k ontaktytor skall hamna i ett vakuum . 

Ch: De 	hemliga dokument somo 	genom Daniel Ellsbergs med
verkan blivit kända i USA, hal' 
ju gett underrättelsetjänsten en 
viss upprättelse: HUI' ser ue på 
detta? 

j F: Vad som tyd ligen hänt är att man i 
efterhand kunnat konstatera att under
rättelsetjänstens bedömningar av läget 
ett flertal fall varit lå ngt bättre än vad 
som kommit fram ur de pa moderna me 

to der för företagsledning grundade data
system . "Sunt bondförnuft" har visat sig 
ge bättre re sultat än kombinationen av 
modern för e tagsledning och teknik .. 

Eftersom det hela har gällt komplice
rade krigsförlopp är det svärt att dra 
na gra paralleller med förhållandena i vårt 
land . De t kan dock vara befogat alt var
112. för en övertro på databaserade bud
get- och styrsystem , som ju i hög grad 
är aktuella för vår del. Faran med dessa 
syctem ligger i att organioationerna kan 
komma att betraktas som mask iner oc h 
de anstä lld a som maskindelar i stället 
för som männis kor, varvid det egna ini
t iativet fö rkvävs och det "sunda bondför
!!uftet " aldrig kan komma till tals. 

Trots alla styrsystem, dato rer och andra 
finesser kommer bondförnuftet även i 
framtiden att spela den vik tigaste rollen 
i alla b etydande sammanhang . 

p Ch : Kan du ge FV-Nytt-läsa
ren några synpunkter på fram
tida verksamhet och utveck
lingsmöjligheter? 

j F: Underrätte lse tjäns ten drar inga sto[a 
kostnader. Eftersom verksamhetens syfte 
äl' att optime ra v å ra resurser är de t där
för lätt att inse att und e rrättelsetjänstens 
botydelse ökar vid krympande ekonomiska 
ramar. Verksamhetens värde för planering 
har från hög nivå framhållits på senare 
är, speciellt i samband med diskussioner
n" k ring FPE. 

Mot denna bakgrund borde det finnas 
antedning att se positivt på underrättelse
t jänstens framtid . Den snabba tekniska 
utvecklingen leder dessutom till att v ~Ira 

system kommer alt operera i en utprägla t 
t ?knisk miljö, någo t Som kommer att ac
cen tuera kraven på speciellt den tekniska 
underrättelsetjänsten. Av denna an lednin g 
blir det särskilt väsentligt att en tillräck
lig nivä och bredd på bearbetningen efter
strävas, inte minst för att man skall kunna 
initiera och s tyra de kva1i.ficerade konsuJt
arbeten - ofta pa gränsen till känd tek
nik - som erfordras för verksamhetens 
och försvarets vidareutveckling. 

• e Man kan alltså förutse en ökad ef
terfrågan pa medverkan från underrätLel
"etjänstens sida i olika tekniska samman 
hang . Krav kommer då att stä llas på de 
hög r " chefernas direkta medverkan i lö
sandet av olika konkr e ta problemställning
ar, främst da oädana där flera myndig
heter samtidigt är berörda. Fö r egen 
del ser jag framför oss någon form av 
" teach-in", kanske periodiskt återkom 
mande, där myndigheternas representan 
ter redovisar sin inställn ing till aktuella 
problem och ti Il de frägor som persona len 
kan komma alt stä lla . Mera direkta kon
takter mellan underrättelsetjänstens bear
betarniva och de olika chefsnivåerna är ju 
också helt i linje med de r esonemang om 
fördjupad fö,'etagsdemokrati som f n pågår 
inom försvaret . • 

• 	 (Genom den minst sag l uppmärksam
made publiceringen av de Ellsbergska 
dokumenlen i New York Times blev 
omvärlden upplyst om all Irots kraftig 
avrådan från USA :s underrällelsetjänst 
lät McNamara och hans datorer (Cost 
Effectiveness System) rekommendera 
bo mbning i Si o r skala öve r hela Viel
nam . Men datorerna kände ej till be
greppet in fillrering . och så gick all! 
ä t skogen .) 


