
Alla känner säkerligen till att Sverige 
har ett totalt försvar. Det uppdelas i ci
vilt, militärt, ekonomiskt, psykologiskt 
och övrigt totalförsvar. Vad som kanske 
är mindre känt är att överbefälhavaren 
(ÖB), som är högsta myndighet för det 
militära försvaret, leder och samordnar 
signalskyddstjänsten inom HELA total
försvaret. 

Totalförsvarets signaIskydds tionssektion 3 i försvarsstaben, 
avdelning (TSA) är OB:s stabs där för övrigt sambandsavdel
organ i signalskyddsärenden. n1ng och stabstjänstavdelning 
Avdelningen är organisatoriskt återfinns. TSA är uppdelad i ett 
placerad under chefen för opera- antal detaljer enligt bild 1: 

Sew/aölllct IIgn.'spanln~"ygplan typ An-12 Cub-B. 

Signalskyddsutbildning. - I 
OB:s ansvar för totalförsvarets 
signalskydd ligger även att leda 
och samordna totalförsvarets 
signalskyddsutbildning. Inom ra
men för OB:s direktiv och anvis
ningar leder: Detalj Arbetsuppgifter i stort, bl a: 

~ Planering 

~ Textskydd 

~ Trafikskydd 

~ Signa/kontroll 
~ Produktion 

Programplaner, signa/skyddsutrustning, inspek
tioner. 
Text- och dataskydd, mA/sättningar, kryptoana/y
ser. 
Trafikskydd, anropssigna/system, te/ehot mot 
sambend. 
Signa/kontroll, vissa signa/skyddsstudier. 
Produktion och distlibution av signa/skyddsn yck
far. 

VAD ÄR 
S'GNAI.SKYDD? 

Signalskydd syftar till att minska verkan av 
telekrigföring mot vår signalering och om
fattar textskydd, trafikskydd och signaIkont
roll. 

Texfskvdd syftar till att hindra eller för

svåra för obehörig att tyda innehållet i ett 

meddelandes text under den tid detta be

höver döljas. Textskydd åstadkoms genom 

att klartexten helt eller delvis döljs med 

hjälp av kryptosystem, täcksystem eller om

skrivning. 

Trafikskvdd syftar till att hindra eller för

svåra för obehörig att upptäcka, avlyssna el

ler pejla signalering, att analysera signaltra

fik (utom ett meddelandes text) och att mins

ka verkan av störsändning och falsk signale

ring. - Trafikskydd omfattar skydd mot sig

nalspaning, störsändning och falsk signale

ring. 

Signa'konfroll syftar främst till att försvå

ra för främmande signalspaning att få ut nå

got av värde ur vår signalering, att klarlägga 

vilka underrättelser signaleringen · kan ha 

gett och att ge underlag för bedömning av 

våra sambandsbestämmelsers effektivitet. 


• 	 Chefen för ArmEm (CA) den 
centrala signaiskyddsutbild
ningen inom totalförsvaret. 
Prakiskt så sköts denna ut
bildning av totalförsvarets sig
nalskyddsskola (TSS) , en en
het inom Armens stabs- och 
sambandsskola (StabSbS) i 
Enköping. 

• 	 Försvarsgrenchef den regio
nala och lokala signaIskydds
utbildningen inom egen för
svarsgren. Armen har regio
nal utbildning vid S 1, S2 och 
S3; Flygvapnet vid F14 och 
Marinen vid Berga örlogssko
lor. 

• 	 Ovriga centrala myndigheter 
inom försvarsmakten och to
talförsvarets civila sektor samt 
civilbefälhavare och länssty
relse den lokala signaIskydds
utbildningen inom eget an
svarsområde. 

Text och foto: 

Avlyssnare ulmed 
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AmerlkatWrt sIgnalspanIngsflygplan typ Boeing RC-135. 
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" II. 

Signalkontroll 
av radiolänk
förbindelser. 

G/aes-Göran Lundberg 

Vilka skall utbildas? - Ett 
grundläggande krav är att all 
personal som handlägger signaI
skyddsärenden, eller som betjä
nar eller på annat sätt handhar 
sambandsmedel skall ha erfor
derlig kunskap om signalskydd. 
Denna personal kan delas in i tre 
kategorier: 

1) 	 De som leder och övervakar 
signalskyddstjänsten eller 
som tjänstgör i signaIskydds
befattning - sambandschefer, 
signalskyddsledare, kryptoc
hefer. 

2) 	 De som utnyttjar eller hand
har sambandsmedel- chefer, 
stabsmedlemmar , signalister, 
biträden. 

3) 	 Ovrig personal. 

Större delen av den första ka
tegorien och en del av den andra 
utbildas centralt, övriga utbildas 
regionalt och lokalt. 

Viktigt är att komma ihåg att 
vid al/ utbildning på al/a nivåer är 
det nödvändigt att påvisa teleho
tet mot samband och hur vi skall 
skydda oss mot detta. OB harför 

Utbildning: 

SIG 

övrigt anmanat alla chefer med 
ansvar för sambandsutbildning 
att ägna stor uppmärksamhet åt 
justtelehotet. 

Uppföljning. - All utbildning 
måste underhållas. Grundsynen 
måste vara att signalskydd är en 
naturlig del i den dagliga verk
samheten. Signalskyddet, precis 
som all annan verksamhet, mås
te ständigt övas i fred för att fun
gera i krig . 

Med uppföljning menas också 
signalkontroll. Genom signal
kontroII får chefen veta .om sig
nalskyddet fungerar som det ska, 
eller om han måste bättra på det 
inom sitt förband genom komp
letterande utbildning. 

Ytterligare en form av uppfölj
ning är av mer formell karaktär
att med jämna mellanrum repe

ter a den utbildning personalen 
fått. 

Information. - Inom TSA stude
rar vi svensk och utländsk littera
tur och fackpress. Vi producerar 
upplysningsmaterial i form av fol
ders, affischer, informationsblad 
m m. Vi översätter utländska ar
tiklar och vi skriver artiklar själva. 

Vi hjälper till att ta fram under
lag för både utbildning och upp
följning. Du är välkommen att 
ringa eller skriva till oss, så ska vi 
göra vårt bästa för att hjälpa dig. 

Adressen är: 

FstlTSA, Box 80001 , 104 50, 
Stockholm. Telefon 08-788 75 
00 el/er Fst/TSA, Box 302, 161 
26 Bromma. Telefon 08-73949 
00. 	 • 
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