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V
erksamhet. - Vi har nu 

kommit fram till det svåraste 

- att på ett begränsat ut


rymme redogöra för en mycket Del 2 
komplex verksamhet på ett så lätt
begripligt sätt som möjligt. 

Man kan anta, att inom stor
maktsblocken NATO och WP är 
respektive underrättelsetjänst 
upplagd så att resurserna huvud
sakligen koncentreras på motpar
ten , "huvudmotståndaren". Ett hu
vudproblem för oss i Sverige är att 
vi med begränsade resurser väl 
måste känna blida blockens tek
niska resurser och möjligheter. 

En aktivitet eller utveckling på 
den ena sidan får ganska snart en 
inverkan på den andra. Det är t ex 
ganska naturligt att NATO:s sats
ning på lågtflygande kryssningsro
botar leder till ett förstärkt luftför
svar inom WP med flygburen 
stridsledning och jaktflyg med 
" look down/shoot down"-fÖrmåga. 

Detta förbättrade luftförsvar i 
vårt omedelbara närområde får 
sedan i sin tur en inverkan på våra 
egna operativa möjligheter och på 
vår materielanskaffning. Det är 
alltså växelspelet mellan stor
maktsblocken och vad som kom
mer ut av detta som primärt är det 
intressanta . 

• När det gäller NATO är mat~ 
rielen och dess prestanda oftast 
relativt väl känd . Utrustningar 
marknadsförs öppet. I en del fall 
ingår de, eller delar därav, i vår 
egen materielflora. Dokumentation 
via fackpress, radio och TV brukar 
vara ganska fullständig. 

På WP-sidan är det annorlunda. 
Ytterst litet använbar information 
kommer fram på öppna kanaler. 
Någon öppen marknadsföring av 
krigsmateriel förekommer överhu
vudtaget inte. Vi är därför helt hän
visade till kvalificerade inhämt-

Det finns flera typer av underrättelsetjänst. Minst uppmärk
sammad har kanske den tekniska und-tjänsten blivit. Därför 
har författaren i två avsnitt försökt klargöra den tekniska 
und-bitens funktion ur ett filosofiskt perspektiv. , nr 3/84 
behandlades historiken, syftet, förutsättningar och organisa
tion. Här följer avslutningsvis tankar om verksamheten och 
trender. 
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• Teknisk prognosverksamhet. , ,' • Angriparprognoser. 
• Spelkort angriparmtrI. 

, • Deltagande I framtidsinriktade 	, 
hotblldagrupper . 
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•• I detta sammanhang bör 
nämnas att vi alla är utsatta för en 
konstant desinformation . Detta 
beror på den rådande snedbalan
sen mellan Ost och Väst i informa
tionshänseende. BI a i den ameri
kanska flygtidskriften "Aviation 
Week" kan vi varje vecka läsa om 
ny flygmateriel och kommande 
avancerad elektronik. En stor del 
av innehållet beslår av marknads
föring av nya produkter. 

Motsvarande fackpress inom 
WP ser helt annorlunda ut. Endast 
materiel med ett antal års för
bandstjänst bakom sig visas på 
bild. Beskrivande artiklar är helt 
generella och några nya produkter 
marknadsförs inte. Man förleds lätt 
att Iro att NATO har supermodern 
materiel på förband, medan WP 
ligger långt, långt efter. 

En seriös jämförelse av motsva
rande förbandstyper mellan NATO 
och WP visar emellertid, att man i 
verkligheten ligger ganska nära ~ 
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SSSR:s ny' h.ng,rf,rtyg (4--4 st) I/Jr 90-111111 k,n pg. s/orlllken Inte sl./fonllras VBr som hIllsI. "'en bt, I "'umr,ns/(. Ocll 
d8ril"n nls bl , NorskB H,vllt. En ny hotbild slIgi" upp. 

om det gäller tunga materieltyper 
t ex flygplan och radarstationer 
där omsättningstakten är långsam. 
Betydligt värre är det med mindre 
utrustningar, där elektronik och 
datorer utgör en dominerande del. 
En prognos över en 15-årsperiod 
innebär att man måste gissa ut
vecklingslinjer som är ett resultat 
av ännu inte gjorda uppfinningar 
och tekniska genombrott. Dvs 
praktiken en omöjlig uppgift. 

• När (förre generaldirektören vid 
FFA m m) Ake Sunden åren kring 
1960 ledde arbetet med Viggen
projektet, sade han vid något tillfäl
le ungefär på följande sätt: "Det 
här systemet skall fungera under 
många år, kanske ända fram till 
sekelskiftet. Hur hotet ser ut om 30 
år kan ingen veta. Men om vi kan 
bygga ett flygplan som flyger med 
hög fart på låg höjd med låg bräns
leförbrukning och som samtidigt 
kan ta med sig tillräcklig vapenlast, 
så kommer det att hålla sig mo
dernt under lång tid framöver." 

Uttalandet visar hur man genom 
att utnyttja enkla naturlagar kan 
göra sig relativ1 oberoende av för
ändringar i hotsituationen. Detta är 
en möjlighet som måste utnyttjas 
vid system med extremt lång pla
nerad livslängd. Liknande resone
mang förs i dag beträffande FV:s 
nya alluppdragsflygplan JAS 39 
'Gripen' . 

För man in JAS 39 'Gripen' i 
sammanhanget kan man lätt kon
statera, att den tekniska underrät
telsetjänstens nuvarande verk
samhetsområde sträcker sig från 
50-talet (när en stor del av omvärl
dens stridsflygplan projekterades) 
fram till första delen av 2000-talet 
- dvs en period av 60-70 år, vilket 
är mycket i flygsammanhang . Det 
är nota bene inte stort mer än 80 år 
sedan bröderna Wright flög för förs
ta gången! 

•• Man kan säga, att underrät
telsetjänsten följer våra egna 
system hela livslängden igenom. 

r" 

Ovan: Denna amerikanska salellitblld kom "av misstag" att i augusti publiceras Ii den 
mycket viillnlomrerade veckotidskriften Jane's Delenee Weekly) . "'ed datorbIIhandling 
Ilar man Iltt lram sensationellt god upplösning. - BUden visar Nikolajev-varvet "4 vid 
Svarta H,vet. Hiir byggs bl a SSSR:s lörsla lIangarfartyg med katapuftsllrter lör (ca 75) 
konventionella flygpl,n (t ex Su-27 "Flanke"') . 
Bygget av det atomdrivna lIangarfat1ygel ("Kreml" ?) sker i tvI slIparata torrdockor. 
FrampartieI ses under kranarna ocll bakp,rtllll strax ovanlör. En bjässe pI el 75.000 ton 
... samm,nsatt. 

Ned,n: Flykten tlft J,pan med en sovje/fsk "'IG-25 "Foxbat-A " 1976 bIlIvett gyllene lillfälle I 
viistexpertlsen att närstudera modem sovjetisk lIygteknlk. 

nom utkast och gissningar rörande 
hotet på lång sikt, sedan under an
vändningsfasen som underlags
lämnare för utbildning och taktikut
veckling, och slutligen under slut
fasen som underlagslämnare till 
eventuell gångstidsförlängning 
och modifieringar. 

Något som o(;kså är signifikativ1 
är de långa aktivitets kedjorna, 
ibland närmast påminnande om 
den organiska kemins molekylära 
strukturer. Ett vanligt incidentupp
drag med handkamerafotografe
ring (HKA) från flygplan (fpl) kan 
tänkas som en del i omloppscykeln: 
FL YGPLAN/HKA • FORARE • 
UTBILDNING. UPPDRAG. FO
TOGRAFERING/RAPPORTE
RING • TOLKNING/UTVÄRDE
RING • TEKNISK UNDERRÄT
TELSE. BEARBETNING. HOT
BILDNINGSUNDERLAG • TAK
TIK. PROGNOS. MODIFIERING 
FPLlVAPEN • NYTT FPL • FPU 
HKA, osv. 

Detta kan vara något för all per
sonal i FV att tänka på . Ett väl ge
nomfört incident- eller spanings

r a mArl fv/lin ,,.,,,,nr/arin,, 

bidrar aktivt till vår kunskap om 
stormakternas system. Därmed 
ökar våra möjligheter till överlev
nad i en konflikt, såväl i luften som 
på marken. 

•• Ett bra konkret exempel ut
görs av hotbildsarbetet för JAS 39 
'Gripen' . Genom att systemet skall 
användas till många olika uppgif
ter, krävs en mycket stor spänn
vidd på hotbildsunderlaget - i gro
va drag enl följande: 

Jaldfunktionen: fientligt attackflyg, 
bombflyg, defensivbe
väpning , motmedel, 
jaktflyg och stridsled
ning . 

Attack- Ocll 
sp,nlngslunktionema: fientligt jaktflyg, 

fartyg , luftvärn, 
stridsledning och 
motmedel. 

Härutöver krävs för uppbyggnad 
av stril- och basfunktionerna un
derlag rörande fientligt attackflyg, 
attackvapen och deras verkan . För 
stridsledningsfunktionen finns 
cno,...tollt hoh ....." ....... , .""....1 .....1... - .. :.:. --

-

varandra vad beträffar materielens 
modernitet - även om den sovjet
iska materielen genom den cent
ralstyrda materielframtagningspro
cessen ofta uppvisar ett större in
slag av standardisering och där
med också äldre komponenter. 
NATO-materielen är alltså "i ge
nomsnitt" något mindre modern än 
vi normalt tror, medan WP-mate
rielen snarare är modernare än vi 
uppfattar den via öppna kanaler. 

Inom underrättelsetjänsten hy
ser vi också den största respekt för 
de sovjetiska konstruktörerna och 
den flygmateriel som produceras. 
De flygbesök som gjorts vid sven
ska flottil jer med MiG-21 och MiG
23 har också visat enkla, robusta 
och lättskötta flgplan med mycket 
goda flygprestanda . 

•• I denna artikels Del 1 (FV
Nytt 3/84) nämndes att vi måste 
kunna hantera stora mängder in
formation , där vissa delar av infor
mationen är behäftade med osä
kerhet. Bästa sättet att lösa upp 
osäkerheter är att skaffa sig mera 
och säkrare information. Cirkeln är 
därmed sluten. Underrättelsein
genjören som bearbetar sitt ut
ländska vapensystem och lägger 
upp sina beräkningprogram etc 
kanske plötsligt finner , att ny infor
mation finns att tillgå. Sådant gör 
hans tidigare analyser passe. Det 
blir till att börja om från början igen. 

Ett mycket vanligt problem är att 
uppgifter från olika källor inte 
stämmer överens. Det är här som 
den tekniska underrättelsetjänsten 
verkligen kan visa sin styrka och 

I genom beräkningar få fram vad 
som är mest troligt. 

En annan svårighet är att de 
system som analyseras är kom
plexa och måste behandlas däref
ter. Ett ändrat ingångsvärde på 
t ex bränslemängden i ett främ
mande flygplan kan ge påtagliga 
effekter på yttre beväpning och 
flygprestanda. Dvs det räcker inte 
med att ändra en siffra i en tabell , 
utan hela systemet måste räknas 
igenom på nytt och kanske omvär
deras. Medan beräkningarna på
går, fortlöper hela tiden en " infor
mationskarusell". Om en sakex
pert eller konsult anlitas, måste 
denne hela tiden "hållas varm" 
med nytillkomna uppgifter. Sådant 
ställer stora krav på underrättelse
ingenjören. Resultatet kan annars 
lätt bli att utredningen när den är 
färdig redan är gammal - att den 
som från början ställde frågan inte 
längre är intresserad. 

• • Ett speciellt kännetecken för 
den tekniska underrättelsetjänsten 
är att den spänner över många 
teknikområden och långa tidspe
rioder. Utöver det tekniska nuläget 
i vår omvärld måste vi också kun
na svara på hur man kommit till 
detta läge och hur den närmaste 
framtiden kan komma att se ut. 

Men vi måste också vara bered
da att hjälpa till med bedömningar 

.. r 



de signalsökande robotar och te
lekrigfÖring. För bassystemet är 
dessutom kunskaper om BC
stridsmedel nödvändiga. 

•• Av föregående textavsnitt (nr 
3/84) framgick, att av underrättel
setjänsten krävs en närmast hejd
lös samverkan kors och tvärs över 
organisations- och myndighets
gränser. Likaledes framgick att 
den enskilde medarbetaren har 
stor frihet att själv bygga upp nät
verk. 

Den amerikanske framtidsfors
karen John Naisbitt har nyligen i 
sin uppmärksammade bok "Me
gatrends" beskrivit hur "network
ing" i det framtida datorsamhället 
kommer att bli det naturliga arbets
sättet och hur dagens hierarkiska 
organisationer efterhand kommer 
att brytas ned. Tydligen är det så, 
att inom underrättelsetjänsten har 

de begränsade resurserna och ar
betsbelastningen tvingat fram ett 
arbetssätt som är modernare än 
på många håll inom samhället i öv
rigt. 

Detta intryck förstärktes när jag 
för en tid sedan i en större dagstid
ning läste ett antal intervjuer med 
våra för närvarande mest fram
gångsrika företagsledare Barne
vik, Jan Carlzon m fl. De beskrev 
där hur decentraliserad samver
kan och delegering satt fart på de
ras respektive företag. Min sponta
na reaktion blev närmast ungefär: 
"Har dom inte hunnit längre - så 
har vi ju gjort i snart 20 år" . 

Av företagsledarna har också 
framhållits betydelsen av att få alla 
anställda att samverka mot ett ge
mensamt mål på längre sikt. Den
na självklara princip gör nu sitt in
tåg på allehanda chefs- och iedar
skapskurser. Viktigt - ja, visst! 

Ovan: Oelal;" p' ett viisttyskt spanlnl1sflyl1plan, RF-4E "Phanlom II". Fö" användes dessa p' var 
sida beflnl/il1a ulrymmen för foloblixlarranl1emanl1 . Men sedan man öve,,'tt 11/1 folol1rafe
rina med värmekameror (under mörter) , har ulrymmena kommiI att nyttjas för molmedel, 
s k IR-facklor (pi vänster sida) och remsbuntar. - Kunskap inhämtad från flygutsIäIlning, bl a. 

Nedan: Polsk flyktinl1 i Sveril1e, MI-2 "Hoplite". En äldre sov;etlsk helikopleltDnslruktion 
som bara II/Iverkas I Polen . 

Men trots allt bara gammal skåp
mat för de som från början var med 
om Viggen- och StriI60-systemen. 

• • Tendenser i verksamheten. 
- Den tekniska underrättelsetjäns
ten har här beskrivits i huvudsakli
gen positiva ordalag. Detta är rik
tigt, eftersom det för närvarande 
finns ett klart positivt drag i verk
samheten. Det har dock funnits 
och finns fortfarande - negativa 
tendenser som man måste vara 
uppmärksam på. Sålunda har "för
säljningen" av våra produkter till 
förbanden inte alltid varit bra - vä
gen från FMV till en flottilj kan 
ibland tyckas onödigt lång. Detta 
arbetar vi på att förbättra tillsam
mans med Flygstaben & Försvars
staben. Utbildningen av "tekniska 
system officerare" (TSO) är ett led i 
denna verksamhet. 

Okade geografiska avstånd 
framför allt genom FOA 3:s utflytt
ning till Linköping oo.h Flygstabens 
flyttning från Tre Vapen till Bastio
nen - får vi lära oss att leva med. 
Förmodligen finns positiva effekter 
på andra håll, men att underrättel
setjänsten försvårats går inte att 
bortse ifrån. 

Vi har en längre tid levt ganska 
komfortabelt på de specialister 
som funnits inom FMV. En intres
sant fråga är hur länge detta kan 
fortsätta under nuvarande om
strukturering från "specialistorga
nisation" till "generalistorganisa
tion". Underrättelsetjänsten kan 
efterhand bli alltmer beroende av 
kunskaper som endast finns att 
hämta hos konsulter ooh industrin. 
En utveckling i den riktningen leder 
ofelbart till en allt långsammare 
omloppscykel. Och till slut "hinner 
man inte runt" . 

För att motverka denna tendens 
krävs höjning av underrättelseper

198HJUJ811ydde (I myckel dlll111 väder) 11/1 Sverige tvll polsk. ml/llirer I denn. M1-2-hellkopler. EflrJr teknisk undefliiknlnl1 
vid F17 kunde en ny pol.k besättnlnl1 flYI1' III/baki hellkoplem. Undefliiknlnl1en vls.de Inl1' teknisk. nyheter. Emellertid 
medfönles en l.sl monlerad 23 mm .ulom.lkBnon med ,k.rp .mmunltlon. Invändll1l pltrilflder tvi kul"rutel1evlr. - Hir 
MI-2:an med v.ktm.nrkllp ur KA 2 och polisen (m fl). 

sonaiens kompetens, personaltill
skott, fast anställda konsulter eller 
liknande åtgärder. För att återgå till 
det positiva finns dock just nu vins
ter att hämta hem i underrättelse
tjänsten . Dvs om man på ett bra 
och framsynt sätt kan klara av: 
• 	 Personalomsättning/ nyrekryte

ring på vakanta tjänster. 
• 	 Utbyggnad av datorstöd. 

Framförallt är det då inom arme
och marinmaterielområdena som 
de största förbättringarna kan 
komma att ske. Dessa områden är 
av stor betydelse för hotbildsbe
skrivningen inom FV. Omvänt kan 
man förmoda, att det underlag 
som arbetas fram vid FMV:FLYG
MATERIEL kan få större använd
ning än hittills inom ArmEm och 
Marinen. 

• • Slutord. Inledningsvis 
nämndes att målet var att här be
skriva den tekniska underrättelse
tjänsten som funktion - hur bra 
detta lyckats är en sak för läsekret
sen att avgöra. 

Förhoppningsvis har framgått, 
att det rör sig om en komplicerad 
verksamhet som ställer mycket 
stora krav på den direkt engagera
de personalen men också på om
givande och samverkande organi
sationer. Arbetet måste bedrivas 
professionellt. Produkterna måste 
hålla hög kvalitet och komma fram 
tillräckligt snabbt. 

Den flygmateriel som vi i dag har 
på förband har vid många tillfällen 
positivt uppmärksammats utom
lands. Inte minst vår planering har 
fått lovord för sin framsynthet. Man 
kan alltså sluta sig till , att den 
organisation och planeringspro
cess vi hade för 15-20 år sedan 
(och där en underrättelsekompo
nent av naturliga skäl ingått) varit 
lyckosam. Detta beror nu inte en
bart på att vi haft skickliga tekniska 
specialister, planerare och under
rättelsemänniskor. Vi har också 
haft tur - omvärlden har på ett 
snällt och hyggligt sätt anpassat 
sig till vår hittills ganska tröga ma
terielframtagningsprocess . 

• En ganska säker gissning är, att 
omvärlden i framtiden inte kommer 
att bidra på samma positiva sätt till 
vår försvarsplanering . Mate
rielframtagningsprocessen måste 
följaktligen bli snabbare och mer 
flexibel. Detta leder till ökande ef
tertrågan på underrättelseunder
lag . 

Den tekniska u nderrättelse
tjänsten befinner sig för närvaran
de i en intressant utvecklingsfas. 
Den kommer troligen att kunna 
motsvara en ökande eftertrågan. 
Vad vi inte vet , är om våra omgi
vande organisationer kommer att 
rätt utnyttja materialet . Ställer man 
de rätta frågorna, sätter man in re
sultaten i rätt sammanhang? Gör 
man det, är chansen stor att vi 
även i framtiden på våra förband 
kommer att ha materiel som är väl 
anpassningsbar till olika tänkbara 
hotsituationer. • 


