
Lednings- &inlonnalionssvSlem 

för Rygvapnel 


I Flygvapen/Nytt 3/89 orienterades om uppläggning 
och genomförande i stort av Lednings- & informa
tionssystem för Flygvapnet (L/ FV). Då presenterades 
några av de projekt som ingår i arbetet. Med den all

Del2: männa presentationen som grund beskrivs nedan to
talbilden av hela L/ FV och de viktigaste sambanden 
mellan olika projekt - dels sådana som vi för närvaran
de arbetar med, dels de projekt som är en del av det 
s k arvet. 
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Ledningssystem brukar ibland beskrivas 
med det formelliknande uttrycket e'l, d v s 
"Command, Control, Communication 
and InteIJigence". I vår begreppsvärld in
om LI FY motsvaras ledningsystemet 
främst av de tre C-orden. 

Bild 1 vill illustrera att det är lednings
systemets behov av och krav på informa
tion och informationsbehandling som 
skall styra informationssystemets struktur, 
tekniska utformning och funktion. Det är 
alltså stabernas och förbandens, d v s an
vändarnas, behov av informationsstöd 
som skall tillgodoses med hjälp av ett in
formationssystem. Denna till synes själv
klara utgångspunkt för arbetet med LI FV 
har på intet sätt varit självklar vid en blick 
bakåt i tiden. 

Många försök att bygga upp informa
tionssystem har misslyckats på grund av 
att det omvända tillvägagångssättet har 
till lämpats, d v s först har tekniken lagts 
fast och sedan har användarna fått avpas
sa krav och behov efter de systemtekniska 
möjligheterna. När denna anpassnings
process så småningom var avklarad kun
de i sämsta fall tekniken redan vara föråld
rad - och hela processen fick göras om 
från början. 

•• Uppgiften för PRIMUS/Flj är bl a att 
samordna och anpassa till LI FV de mäng
der av informationssystem som är i drift i 
dag, bl a vid våra flottiljer. Bild 1 visar 
endast några exempel på sådana system. 
I själva verket är alltså antalet betydligt 
större. Arbetet med PRIMUS/Flj avses 
presenteras i FV-Nytt 1/90 liksom MARY, 
som är ett FMV-åtagande gentemot IG 
JAS. Uppbyggnaden av MARY vilar på 
delvis samma underlag som SESAM 
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(verksamhetsanalyser för taktisk ledning), 
varför MARY har medtagits i bilden som 
en del av LI FV. 

Bild 1 vill också visa de viktigare delar
na av arvet som skall tas tillvara inom U 
FV, bl a i SESAM-arbetet. SESAM är infor
mationssystemet för taktisk ledning (E 1, 
sektorstaber/senare flygkommandosta
ber). SESAM kommunicerar uppåt med 
lEO (högkvarteret, milostaber) och åt si
dan med samverkande informationssy
stem ur Armen och Marinen. SESAMS 
viktigaste kontaktyta är PRIMUS-projek
ten på förbandsnivå. 

Kopplingarna mellan PRIMUS/Flyg 
och JAS har markerats särskilt, där JAS-ru
tan står för det arbete som bedrivs inom 

JAS-avd i Flygstaben och där förutom 
MARY, PlD (JAS planeringsdator) och 
UlA (JAS utvärderingsanläggning) både 
funktionellt och helst också systemtek
niskt behöver samordnas med övriga de
lar av informationssystemet. På motsva
rande sätt måste SEFIR (informationsstöd 
för SestabS), AllE (attackledningssystem) 
samt FASA (informationsstöd för plane
ring av attack- och spaningsflygföretag) 
inordnas inom LI FV ram. 

•• Arbetet med framtagning av StriC 90 
pågår ju som bäst med FS/Sekt 2 och FMV 
som de viktigaste aktörerna vid sidan av 
den civila försvarsindustrin. Behovet att 
knyta detta arbete till utvecklingen av U 

FV är synnerligen angeläget och avser 
främst, som bild 1 försöker illustrera, 
samordningen med JAS, SESAM och PRI
MUS/Stril . 

Avslutningsvis något om tidsförhållan
den. En delmålsättning för arbetet är att 
genomföra prov med färdigställda delar 
av SESAM vid FMÖ-91, och med delar av 
PRIMUS/Bas vid KFÖ med en basbatal
jon samma år. Huvuddelen av SESAM 
(taktisk ledning JAS) skall kunna tillämpas 
vid mitten av 90-talet. Vid samma tid
punkt skall driftsättning av delsystem in
om PRIMUS (för ledning JAS) kunna ske. 

Ett komplett Informationssystem FV 
skaiii vara driftsatt vid sekelskiftet. • 

Våra ADB-systems
sårbarhet 

måste analyseras 
Ett flertal utredningar m m hdr visat, alt nyttjan
det av ADB vanligtvis är sårbart och innebär ris
ker för den berörda verksamheten. Riksdagen 
har oroats och vill därför veta hur dagsläget är 
inom statsförvaltningen. Riksdagen har därför 
beslutat att alla statliga myndigheter skallanaly
sera den rådande sårbarheten; sina system. 

Generellt gäller att för att kunna ~ Höja säkerhetsnivån vid denna 
hantera information på ett säkert enskilda myndigheten och där
sätt vid användning av ADB, mås med för hela statsförvaltningen. 
te man analysera vilka eventuella ~ Få en samlad bild av ADB-sä
hot och brister som kan finnas. kerhetsnivån som kan utgöra 

Syftet med att genomför,! dessa beslutsunderlag för de ytterliga
säkerhetsanalyser är att: re insatser som bör göras inom 

området. 
~ 	 Få ett underlag för att bedöma 

vilken risk som är förknippad 
med en viss störning. 

Regeringen föreskriver i SFS 
1989:29, att myndigheterna skall: 

~ 	 Analysera sådana ADB-system 
som är av stor betydelse för den 
egna verksamheten eller för 
andras verksamhet. 

~ 	ADB-systemen skall granskas 
avseende säkerhet under såväl 
freds- som under krigsförhål
landen. 

~ 	Utarbeta planer för säkerhets
höjande åtgärder. 

~ 	 Före utgången av år 1990 redo
visa analysresultaten av genom
förda eller planerade åtgärder 
till ÖB. 

~ ÖB har av regeringen fått i upp
drag att vägleda myndigheterna 
i arbetet med säkerhetsanaly
serna. Vi ska också samman
ställa och bedöma resultaten 
för att senast i juni månad 1991, 
till regeringen redovisa en sam
lad bild av säkerhetsn ivån inom 
försvarsmaktens myndigheter. 

Med anledning av uppdraget 
kommer ÖB att: 

• 	 Ge råd och stöd för att under
lätta för myndigheterna att ge
nomföra sina säkerhetsanaly
ser. 

• 	 Presentera och föreslå meto
der till hjälp för att genomföra 
säkerhetsanalyser. 

• 	 Genomföra utbildning i ADB
säkerhetsfrågor för system
och verksamhetsansvariga, 
påbö0adiaugus~ 1989. 

• 	 Klargöra vilka krav som ställs 
på innehållet i myndigheternas 
rapportering till ÖB . 

Resultatet av genomförda sä
kerhetsanalyser kan, förutom att 
hÖja säkerhetsnivån hos myndig
heterna, också utgöra underlag 
för att fatta beslut om hur vi inom 
försvarsmakten hanterar dessa frå
gor på bästa sätt i framtiden. 

Fortsättningsvis skall säkerhets
analyser genomföras som en na
turlig del i besluts- och anskaff
ningsprocessen inom försvars
makten. • 

Fst 

Militärhögskolan (MHS) har ÖB:s uppdrag 
att planera och genomföra en högre tvåårig 
försökskurs inom ämnesområdet ADB för 
en del av eleverna vid högre kurser 7990
92. • MHS har lämnat förslag till kursplan 
m m till ÖB. • Kursstart planeras till maj 
1990 och kursavslutning till september 
1992. 

Kursmålet är att eleverna efter ge och försvarsmaktsgemensamma 
nomgången utbHdning skall, lik förhållanden fått styrande inflytan
som alla HK-elever vid MHS, ha de. Operativa förhållanden har 
kompetens för placering i kom tillgodosetts före taktiska. Elever
mendörkaptens/överstelöjtnants na får möjligheter att inhämta kun
befattningar. De skall dessutom skaper i dessa ämnen i paritet med 
ha särskild ADB-kompetens. stabskurserna. 

Vid val och prioriteringar av ut Den ADB-tekniska och system
bildningsinnehåll har integrerade vetenskapliga utbildningen skall 

Ny ADB-kurs 

vid MHS 


utgöra ett komplement till den all
män militära högre chefsutbild
ningen. Den skall integreras med 
denna 'b l a på så sätt, att samman
hang alltid skall finnas mellan tek
niska problem/lösningar och tak
tiska/operativa krav och förutsätt
ningar. 

Kursen är försvarsmaktsgemen
sam och helt försvarsgrens-/trupp
slagsoberoende. Kurslängden är 
28 mån. 

Det tidigare anvärlda begreppet 
"ADB-kurs" leder tanken till ut
bildning av relativt snävt begrän

sade specialister. Huvudsyftet 
med kursen är emellertid att utbil
da militära chefer med förmåga att 
lösa komplexa problem av vitt 
skilda slag inom vitt skilda områ
den, då chefen behöver ha egna 
specialistkunskaper inom ADB
området. 

Militärhögskolan har därför fö
reslagit , att kursen skall få namnet 
"Högre tvåårig kurs i lednings
och informationssystem", HK LI. 
Detta namn återger bättre utbild
ningsmålettområdet. - ÖB har 
också beslutat detta. 

Elevuttagning pågår i försvars
grensstaberna. Anmäl gärna Ditt 
intresse. Vill Du ha fyllig informa
tion, beställ den preliminära kurs
planen. Ring då: 08 - 788 93 67/ 
50. 	 • 

Fritz Gudmundsson 
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