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GRKPBV 90 – Militär nytta kopplat till teknisk tjänst 
 
Sammanfattning: 
Studien kopplar införandet av ett nytt självgående förbandsknutet bataljonsartilleri vid 
namn Granatkastarpansarbandvagn 90, GRKPBV 90 till teknisk tjänst. Studien tar en 
militärteknisk ansats då teknisk tjänst historiskt sett ofta blir förbisett i militära 
sammanhang. GRKPBV 90 bygger på en idé om ett självgående bataljonsbatteri som 
var på tal redan under 1990-talet vid namn Granatkastarpansarbandvagn 90120, men 
som ej förverkligades. Tidigare studier har visat att det kan finnas viss problematik vid 
införande av tekniska system med avseende på exempelvis teknisk tjänst. Det nya 
tekniska systemet GRKPBV 90 som ska införas i försvarsmakten kan bli komplext och 
kan ge en påverkan på militär verksamhet och i synnerhet teknisk tjänst. Studien 
kopplar den militära nyttan som är central i militär verksamhet till ett införande av ett 
nytt militärt tekniskt system och den tekniska tjänsten. 
Syfte: Studiens syfte är att utforska hur införandet av ett nytt tekniskt system, i detta fall 
GRKPBV 90, kan påverkar den tekniska tjänsten hos ett mekaniserat förband samt hur 
det kan påverka tillgängligheten av indirekt eldförmåga. 
Frågeställning: Hur påverkar införandet av GRKPBV 90 den tekniska tjänsten vid ett 
svensk mekaniserat förband? 
Metod: För att svara på den frågeställning som ställs nyttjar studien en kvalitativ metod 
i form av en fallstudie med innehållande litteraturstudie samt intervjuer. 
Resultat: Studien pekar på att införandets påverkan på den tekniska tjänsten för de 
mekaniserade förbanden kan komma att vara liten med avseende på struktur och 
utbildning. Anledningen till detta är GRKPBV 90 militära lämplighet, det vill säga 
systemets militära nytta. Den tekniska tjänsten kan dock blir mer belastad med 
avseende av att fler vagnar kan innebära fler mekaniker, verktygssatser och 
reservdelar. Sammantaget kan detta påverka den tekniska tillgängligheten på GRKPBV 
90 och i sin tur tillgängligheten av indirekt eldförmåga. 
 
Nyckelord: Granatkastarpansarbandvagn 90, GRKPBV 90, underhåll, teknisk tjänst, 
teknisk tillgänglighet, Svenska Försvarsmakten, militär nytta 
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GRKPBV 90 – Military utility linked to technical service 
 
Abstract: 
The study deals with the introduction of a new self-propelled artillery called 
Granatkastarpansarbandvagn 90, GRKPBV 90, linked to technical service. The study 
takes a military technical approach, as historically, technical service is more than rarely 
overlooked in military contexts. GRKPBV 90 is based on an idea of a self-propelled 
battalion battery that was already under development in the 1990s, called 
Granatkastarpansarbandvagn 90120, but not realized. Previous studies have shown 
that there may occur problem when introducing technical systems with regard to, for 
example, technical service. The new technical system GRKPBV 90 that will be 
introduced into the Armed Forces can be complex and may affect military activity and, 
in particular, technical service. The military benefit that is central to military activity 
should be linked to the introduction of a new military technical system and the technical 
service. 
Purpose: The purpose of the study is to explore how the introduction of a new 
technical system, in this case GRKPBV 90, may affect the technical service of a 
mechanized unit and how it can affect the availability of indirect fire capability.  
Research question: How does the introduction of GRKPBV 90 affect the technical 
service of a Swedish mechanized connection?  
Method: To answer the question posed, the study uses a qualitative method in the 
form of a case study containing a literature study and interviews. 
Result: The study shows that the answer to the research question is that the impact of 
the introduction on the technical service of the mechanized links may be small in terms 
of structure and education. The reason for this is GRKPBV 90 military suitability, that is, 
the military utility of the system. However, the technical service may be strained with 
the fact that more vehicles can involve more mechanics, tool kits and spare parts. All in 
all, this may affect the technical availability of the GRKPBV 90 and, in turn, the 
availability of indirect fire capability. 
 
Keywords: Self-propelled artillery, maintenance, technical service, technical 
availability, Swedish armed forces, military utility 
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”We are stuck with technology when what we really want is 

just stuff that works” – Douglas Adams (Författare)  
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1 Inledning 

 

Denna studie behandlar införandet av det nya förbandsknutna bandgående 

bataljonsbatteriet Granatkastarpansarbandvagn 90, GRKPBV 90, och dess 

organisationella påverkan hos ett mekaniserat förband med fokus på den tekniska 

tjänsten. Den militära nyttan, se avsnittet teorianknytning, är centralt med avseende 

av militär verksamhet. Studien kopplar begreppet militär nytta till GRKPBV 90 med 

hänsyn till teknisk tjänst. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det förändrade politiska omvärldsläget har lett till upprustning och strävan, från 

regering och riksdag, att öka svenska försvarsmaktens krigsförband operativa 

förmåga. Detta beskriver Sveriges nationella säkerhetsstrategi1 från 2017. Enligt 

Sveriges nationella säkerstrategi från 2017 kommer Sverige fortsätta delta i 

internationella insatser, men den säkerhetsstrategiska fokusen riktas mer och mer 

mot nationellt försvar2. Upprustningen regleras av ett inriktningsbeslut3 från 

regeringen som skall gälla år 2018-2020. 

 

Ovannämnda upprustning av den svenska försvarsmakten har föranlett till flera nya 

anskaffningar av tekniska system. Ett förbandsknutet bandgående bataljonsbatteri i 

svensk regi var under utveckling i samarbete med Finland redan år 1997 under 

namnet GRKPBV 90120 AMOS, men blev emellertid försenat och lades ner år 2008 

                                                 
1Regeringen. 
http://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a02552ad9de94efcb84154b0f6ed76f
9/nationell-sakerhetsstrategi.pdf (hämtat den 28 januari 2018) 
2 ibid 
3Regeringen. 
http://www.regeringen.se/48fe41/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdeparte
mentet/inriktningsbeslut-fm-2018-2020.pdf (Hämtad den 14 februari 2018) 
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på grund av att riksdagen antagit regeringens dåvarande budgetproposition4. 

Grundtanken om en bandgående granatkastare som kan understödja de 

mekaniserade förbanden, se centrala grepp, med indirekt eld återupplivades år 2015 

i och med ett nytt regeringsbeslut5. År 2016 lade FMV, försvarets materielverk, en 

beställning på 40 stycken6 GRKPBV 90 som skall ingå i de mekaniserade förbanden. 

GRKPBV 90 var en av tre olika systemlösningar som presenterades för den 

dåvarande arméchefen. Denna systemlösning förordades främst för att 

systemlösningen låg inom budget för att förse samtliga fem svenska mekaniserade 

bataljoner. De tre olika systemlösningarna byggde samtliga på samma chassi men 

verkansdelen varierade; Tornmonterade granatkastare, GRK, under skyddshuv, 

stridsrumsmonterade GRK och en lättare variant av föregångaren AMOS. 

Försvarsmakten valde den förstnämnda lösningen. Tillverkaren av systemet är ett 

samarbete mellan BAE Systems Bofors AB och BAE Systems Hägglunds AB. 

Kostnaden för anskaffningen uppskattas till cirka 575 miljoner kronor och vagnarna 

börjar levereras första kvartalet år 2019. GRKPBV 90 grundar sig på stridsfordon 90-

familjen7 som tidigare var fem olika versioner, nu blir det en sjätte. Föregångaren 

GRKPBV 90120 AMOS grundade sig också på 90-chassi. Den övergripande 

skillnaden mellan systemen är torn samt verkansdelen det vill säga eldrör och 

mekanism som var annorlunda utformat, se bilder nedan, samt hur det var ordnat i 

stridsrummet det vill säga i själva vagnen där eldröret går ner. För tillfället har de 

mekaniserade förbanden granatkastarplutoner som nyttjar granatkastare m/41 draget 

efter bandvagn. 

 

                                                 
4 Rikard Lindström f.d. anställd försvarets materielverk 
http://www.ointres.se/grkpbv_90120.htm (hämtad den 15 februari 2018) 
5Regeringen. 
http://www.regeringen.se/contentassets/3ece8de584794a488899d32355229921/reg
eringsbeslut-inriktning-for-forsvarsmaktens-verksamhet-2016-2020.pdf  (hämtat den 
14 februari 2018) 
6 Försvarets materielverk 
https://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/FMV-bestaller-
granatkastarpansarbandvagnar-som-bataljonsartilleri/ (hämtat den 28 januari 2018) 
7 Se rubriken centrala begrepp 
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Enligt det övergripande målsättningsdokumentet8 som markstridsskolan, MSS, har 

tagit fram angående kravställningen för det nya granatkastarsystem är syftet med 

varför valet att införa vagnen enligt följande: 

 

”Hög operativ effekt med förmåga att möta väpnat angrepp skall vara 

styrande vid utformning och dimensionering av krigsförbanden.  

Bataljonsartilleriet, i inneliggande plan, utgörs av två 

granatkastarplutoner i de mekaniserade bataljonerna. Dagens systems 

främsta begränsning är skyddsnivå och taktisk rörlighet med tillhörande 

grupperingstider. Genom en anskaffning av ett nytt granatkastarsystem 

ökas tillgängligheten och därmed verkan och rörligheten vid de 

mekaniserade bataljonerna samt ökar skyddsnivån på ett för 

bataljonerna viktigt system. I takt med att de mekaniserade 

bataljonernas förmåga ökar skapas även förutsättningar för att öka 

brigadens förmåga i motsvarande grad.”  

 

Målsättningsdokumentet belyser även att på grund av den ökade förekomsten av 

precisionsvapen hos en eventuell motståndare krävs ett mer rörligt artilleri då artilleri 

oftast är ett prioriterat mål för motståndaren. 

 

Tidigare studier har visat att det kan finnas viss problematik vid införande av tekniska 

system med avseende på exempelvis teknisk tjänst samt säkerställande av 

utbildning. Den militära nyttan som är central i militär verksamhet bör kunna kopplas 

till ett införande av ett nytt militärt tekniskt system.  

                                                 
8 MSS svar-målsättningsdokument splitterskyddad fordonsmonterad grk. Beteckning: 
FM2015-16621:1 Datum: 2015-09-07 
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Föregångaren GRKPBV 90120 AMOS.9 Notera torn och eldrör. 
 

 
GRKPBV 90.10 Notera torn och eldrör, skiljer sig från föregångaren AMOS.  

                                                 
9 Bild hämtat ifrån https://www.soldf.com/strf90fam.html den 11 februari 2018 
10 Bild hämtat ifrån PowerPoint presentation vid föreläsning av Mj Nils Carlsson den 
15 februari 2018. 
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Grafisk bild visande verkansdel och torn GRKPBV 9011. Verkansdelen är eldrör med 
mekanism. 
 

 
Grafisk bild visande verkansdel GRKPBV 9012.  
 

 

                                                 
11 Bild hämtat ifrån PowerPoint presentation vid föreläsning av Mj Nils Carlsson den 
15 februari 2018. 
12 Ibid 
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1.2 Tidigare studier 

 

Då GRKPBV 90 är ett nytt tekniskt system för försvarsmakten finns det ingen tidigare 

forskning angående just detta system kopplat till teknisk tjänst. Det har skrivits 

uppsatser på C-nivå13 om dess föregångare GRKPBV 90120 AMOS dock inget 

angående den tekniska tjänsten, bara dess tänkta taktiska nyttjande. En del studier 

har gjorts angående skiftet från draget till bandgående artilleri, men där belyses de 

taktiska skillnaderna och den tekniska tjänsten bortses. Exempelvis är en amerikansk 

studie gjord kopplat till den amerikanska armén och dess artilleri: Towed versus self-

propelled artillery in the period prior to 1955: an historical investigation of the 

argument in the United States Army14. 

Nedan följer litteratur och studier som författaren anser kan vara relevant för just 

denna studie. 

 

Military organizations, complex machines : modernization in the U.S. armed 

services15 är en bok ur en bokserie som studerar säkerhetsfrågor i USA. Just denna 

bok avhandlar bland annat komplexiteten att införa ett tekniskt system, i detta fall 

stridsvagnen M1 ABRAMS, in i USA:s armé. Nedan följer ett blockcitat som belyser 

problematiken att införa ett nytt teknisk system, i detta fall M1 ABRAMS, utan att 

egentligen förstå dess påverkan på militär verksamhet och i synnerhet teknisk tjänst. 

Citatet gäller än idag med hänsyn till anskaffningen av det hjulgående fordonet 

                                                 
13 C-uppsats. 
 http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A428467&dswid=-7547 
(hämtade den 19 februari 2018) 
14 Amerikansk studie. 
https://www.researchgate.net/publication/39962369_Towed_versus_self-
propelled_artillery_in_the_period_prior_to_1955_an_historical_investigation_of_the_
argument_in_the_United_States_Army (hämtad den 19 februari 2018) 
15 Demchak, Chris C., Military organizations, complex machines: modernization in the 
U.S. armed services, Cornell University Press, Ithaca, NY, 1991 
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TERRÄNGBIL 16 till svenska försvarsmakten, där det i efterhand har både åtgärdat 

flera fel16 och genomfört modifieringar17 i efterhand.  

 

In 1982 a senior U.S. Army leader said, ”We are moving to make the force more 

lethal and less personnel-intensive through the exploitation of high technology”. 

About the same time, a paradox emerged. Program managers were developing 

the army’s new supertank, the M1 ABRAMS, which was intended to be simple 

to operate and to repair. However, it could not be repaired without a significant 

amount of help from the contractors, and some symptoms mystified even the 

contractors’ engineers. The army responded by contracting for another machine 

–” Alternate test equipment” – which was supposed to tell the repairer what the 

problems might be in the bigger and unexpectedly complex supertank. But as 

time went on, the smaller machine could not be repaired without special help, 

and the army created a new job specially for that as well […] Finally, faced with 

enormous unexpected costs […] In sum, the tank that was meant to be simple, 

cheap, and reliable turned out to be complex, expensive, and surprising. 18  

 

Detta citat understryker att förtänksamhet kan vara viktigt för att kunna uppnå en viss 

förmåga eller införa ett visst system. System som planeras att införas kan vara bra 

men det som bör beaktas är att det kan innebära merarbete eller leda till 

oförutsägbara förändringar. 

 

 

  

                                                 
16 Eddie Pröckl 2008-09-09 
 https://www.nyteknik.se/fordon/fmv-fixa-74-fel-pa-galten-6437766 (hämtat den 15 
februari 2018) 
17 Försvarets materielverk 
.https://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Protector-Nordic--ett-
svenskt-norskt-samarbete/ (hämtat den 15 februari 2018) 
18 Demchak, Chris C., Military organizations, complex machines: modernization in the 
U.S. armed services, Cornell University Press, Ithaca, NY, 1991 s. 1-2 
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Begreppet militär nytta, se avsnittet teorianknytning, är centralt i denna studie. Vol. 9 

Teori och metod19 är en lärobok ur bokserien Lärobok i militärteknik. Vol. 9 behandlar 

begreppet militär nytta samt ämnet militärteknik och tillhörande teorier. Denna volym 

syftar till att kunna förstå tekniska systems betydelse för kunna utöva 

officersprofessionen framgångsrikt.  

 

Duplicate systems: investigating unintended consequences of information technology 

in organizations20 är en doktorsavhandling som belyser konsekvenserna vid 

införande av och investering i nya tekniska lösningar med fokus på IT-system. 

Avhandlingens slutsatser är att organisationer bör fundera noga över befintliga 

arbetssätt som måste tas hänsyn till, det vill säga hur det faktiska arbetet som skall 

lösas fungerar i praktiken. Vidare slutsatser är att tekniska lösningar sällan integreras 

bra direkt efter införandet, det krävs anpassning av rutiner och struktur. Avhandlingen 

rekommenderar en översyn av tidigare tekniska system i syfte att kunna dra 

lärdomar, men även spekulera kring möjliga framtida tekniska system. Avhandlingen 

rekommenderar även en teknikimplementationsstrategi i syfte att effektivisera och 

tydliggöra införandet.  

 

Kritiska faktorer vid införande av IT/IS-system – En fallstudie av införandet av 

affärssystemet Navision21 är en magisteruppsats på C/D nivå som belyser 

problematiken med att införa ett system i en verksamhet, i detta fall ett IT/IS-system. 

Uppsatsen visar på att trots välkända och dokumenterade problem så kan införande 

av system bli försenade och budgeterade kostnader överskridas. Den visar även att 

den mest kritiska faktorn för ett framgångsrikt införande är ett klart och tydligt syfte 

med införandet. 

                                                 
19 Axberg, Stefan, Teori och metod, 1. uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2013 
20 Wimelius, Henrik, Duplicate systems: investigating unintended consequences of 
information technology in organizations, Department of informatics, Umeå university, 
Umeå universitet, 2011 
21 Johansson, Andreas & Sandgren, Björn, Kritiska faktorer vid införande av IS/IT-
system – En fallstudie av införandet av affärssystemet Navision. Fil.mag. Göteborgs 
universitet, 2004. 
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Min the Gap! Erfarenheter vid införande av nytt IT-system vid en svensk myndighet22 

är en magisteruppsats som utforskar varför införande av ett nytt system, i detta fall 

ett IT-system, är framgångsrikt eller ej. Resultatet visar på att ledningen av ett 

projekt, systemutvecklare, systemägare och användare skall känna till betydelsen av 

organisationens förutsättningar för det nya systemet, exempelvis befintligt struktur. 

De ska även säkerställa att det finns resurser i tid och pengar för exempelvis 

utbildning eller annan förändring/utveckling i organisationen. Sammantaget kan det 

leda till ett lyckat införande. Även denna uppsats visar på att ett tydligt syfte med 

införande är en framgångsfaktor. 

 

2 Problematisering 

 

Införandet av ett nytt system kan leda till merarbete och oförutsägbara förändringar. 

Det kan kräva mer eller omfördelad personal samt ny utbildning för tekniker. Ett nytt 

system kan även leda till organisatoriska förändringar. Det kan även krävas 

anpassningar av den tekniska tjänsten för att kunna integrera förändrad indirekt 

eldförmåga hos de mekaniserade förbanden. Sammantaget kan de olika 

förändringarna och anpassningarna påverka den sammantagna tillgängligheten av 

indirekt eldförmåga vid de mekaniserade förbanden. Det nya tekniska systemet 

GRKPBV 90 som ska införas i försvarsmakten kan bli komplext och kan ge en 

påverkan på militär verksamhet och i synnerhet teknisk tjänst. 

  

                                                 
22 Winter, Jeff, Mind the Gap! Erfarenheter vid införande av nytt IT-system vid en 
svensk myndighet. Linnéuniversitetet, 2013. 
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3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att utforska hur införandet av ett nytt tekniskt system, i 

detta fall GRKPBV 90, kan påverka den tekniska tjänsten hos ett mekaniserat 

förband samt hur det kan komma att påverka tillgängligheten av indirekt eldförmåga.  

 

3.1 Målgrupp 

 

Denna studie riktar sig till tekniska chefer, officerare inom teknisk tjänst och 

förbandschefer i försvarsmakten samt personal vid militärvetenskapliga institutionen, 

MVI. Övriga läsare av studien rekommenderas att ha tidigare kunskap om militär 

verksamhet samt teknisk tjänst. 

 

3.2 Studiens förväntade bidrag 

 

Det förväntade bidraget med studien är att ge ett tekniskt perspektiv på införandet av 

GRKPBV 90 i svenska försvarsmakten kopplat till militär nytta. Även ge ett underlag 

för vidare studier om GRKPBV 90. 

4 Frågeställning 

 

Hur påverkar införandet av GRKPBV 90 den tekniska tjänsten vid ett svenskt 

mekaniserat förband? 

 

Frågeställningen avgränsar sig till nationellt försvar. Motivet till varför avgränsningen 

blir till nationellt försvar är eftersom logistikkedjor och logistikkoncept samt teknisk 

tjänst ser annorlunda ut vid internationella insatser kontra försvar av Sverige, även 

säkerhetspolitiken idag har ett mer nationellt försvar i fokus. 
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5 Litteratur och teorianknytning 

 

Denna studie har en militärteknisk ansats som teoretisk grund med ett 

underhållsperspektiv som fokus. Motivet till varför studien tar en militärteknisk ansats 

är för att militärtekniken undersöker hur teknik påverkar militär verksamhet, i detta fall 

teknisk tjänst. Detta kan härledas ifrån den första militärtekniska teorin: ”Hur teknik 

förstås och tillämpas styr utfallet av alla militära operationer”23. Motivet till varför 

studien har ett underhållsperspektiv är för att underhåll ingår och är en del i 

begreppet teknisk tjänst, se centrala begrepp. Den övergripande teorianknytningen 

studien utgår ifrån är militär nytta. Motivet till militärnytta är för att kunna koppla 

införandet av GRKPBV 90 till den militära nyttan. 

 

Militär nytta 

Tekniska system, artefakter eller förmågor som kan ge störst effekt mot givna mål i 

militär verksamhet till lägst kostnad sägs ha militär nytta.24 Kostnaden behöver 

däremot inte bestå i pengar utan kan lika gärna bestå av exempelvis sparade liv, tid 

eller politiska vinster. Den militära nyttan25 kan delas in i tre följande grenar:  

- Militäreffektivitet som mäts i hur förmågan att utföra en uppgift påverkas 

när systemet brukas av militära användare i den miljö där de förväntas att verka. Till 

exempel att ett system förbättrar lösandet av en viss specifik uppgift i en specifik 

miljö innehar den en militäreffektivitet, det vill säga uppgiften löses snabbare, enklare 

eller mer säkert i jämförelse med tidigare. 

- Militärlämplighet som syftar på hur väl systemet integrerar med befintlig utrustning 

och personal. Till exempel om det redan finns personal som snabbt kan integrera 

med systemet avseende utbildning av tekniker eller operatörer av systemet eller om 

                                                 
23 Axberg, Stefan, Teori och metod, 1. uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2013 s. 
35 
24 ibid s. 16 
25 Andersson, Kent Erik, et.al. Military utility: A proposed concept to support decision-
making. Technology in society. November (2015) s. 19 
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det redan finns befintliga reservdelar eller verktyg kopplat till underhåll. 

Militärlämplighet syftar även till de taktiska fördelarna exempelvis om hur väl ett 

system kan underställas eller understödja andra system. 

- Kostnadseffektivitet som mäts i den mängd resurser som krävs för systemet med 

hänsyn till ett tidsperspektiv som bestäms av sammanhanget. Exempelvis kostnad 

för utbildning på systemet, kostnad för framtagning av systemet eller kostnad av 

nyttjande av systemet. 

 

Militär nytta står alltid i proportion till hur viktigt målet är. Om målet exempelvis är att 

korta ner omloppstider inom den tekniska tjänsten kräver det oftast en mer framtung 

organisation, det vill säga att det krävs ökade reparationsresurser på stridsfältsnivån. 

Detta kan leda till logistiska utmaningar för mindre enheter, läs bataljon/kompani och 

neråt, för att kunna stödja ökade reparationsresurser. Mer resurser kräver 

exempelvis fler lastbilar, vilket leder till större förbandsmassa och i sin tur försämrad 

mobilitet med förbandet. Militär nytta blir således ett övervägande, 

reparationsresurserna längre fram leder till nerkortade omloppstider men på 

bekostnad av mobilitet och logistik. I detta fall definieras militär nytta av ökad effekt 

inom den tekniska tjänsten genom ökade reperationsresurser, det vill säga artefakter, 

på stridsfältsnivån. Den militära nyttan är relativ. I detta fall om det inte finns något 

behov av nedkortade omloppstider finns det således inget syfte eller vinst, det vill 

säga militär nytta, med att öka reparationsresurser på stridsfältsnivån.  

 

Militär nytta kan kopplas till försvarsmaktens grundläggande förmågor26.  

Förmåga är att kunna utföra något. All Försvarsmaktens verksamhet är antingen 

förmågeskapande eller förmågenyttjande. 

 

                                                 
26 Försvarsmakten. 
 https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-
myndigheten/dokumentfiler/budgetunderlag/budgetunderlag-
2006/bu06_del2_ubil_4_3_sr_perp.pdf (hämtat den 9 januari 2018) 
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Bild föreställande de grundläggandeförmågorna och dess resultant27. 
 

Enligt bilden ovan består de grundläggande förmågorna av ledning, verkan, skydd, 

uthållighet, rörlighet, underrättelse/info. Dessa grundläggande förmågor är ett 

konceptuellt samlingsbegrepp28 av vad ett lands försvarsmakt, i detta fall svenska 

försvarsmakten, skall kunna svara för. Dessa förmågor skall i slutändan ge effekt 

utifrån en viss ställd uppgift. Ett förband inom försvarsmakten, ett system eller annan 

militär materiel skall bidra till eller innehålla någon av dessa förmågor, det vill säga 

att det skall finnas spårbarhet av militär nytta. Något som bilden ej visar tydligt men 

redovisas i text, från samma handbok som bilden är hämtad från, är den 

grundläggande förmågan tillgänglighet. Tillgänglighet definieras enligt följande 

”Tillgänglighet syftar till att säkerställa att rätt sammansatt förband, med ingående 

resurser (till exempel personal, materiel, drivmedel och ammunition), finns tillgängligt 

i rätt tid och på rätt plats”29. För att säkerställa tillgängligheten behövs alltså rätt 

resurser och personal, för tekniska system betyder det tekniker, reservdelar och 

teknisk tillgänglighet vilket är något som ingår under begreppet teknisk tjänst. 

                                                 
27 Bild grundläggande förmågor Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete, 
förband, Försvarsmakten, Stockholm, 2011 s. 21 (hämtad den 26 mars 2018) 
28 Försvarsmakten. 
 https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-
myndigheten/dokumentfiler/budgetunderlag/budgetunderlag-
2006/bu06_del2_ubil_4_3_sr_perp.pdf (hämtat den 9 januari 2018) 
29 Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete, förband, Försvarsmakten, 
Stockholm, 2011 s. 21 
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5.1 Centrala begrepp 

 

Teknisk tillgänglighet – ”Sannolikheten att en enhet befinner sig i ett funktionsdugligt 

tillstånd under givna förhållanden vid en given tidpunkt under antagandet att 

erforderliga yttre resurser tillhandahålls.”30. Den tekniska tillgängligheten är beroende 

av den tekniska tjänsten och mäts utifrån driftsäkerheten, se nedan. 

 

Driftsäkerhet - ”förmågan hos en enhet att kunna utföra avkrävd funktion under 

angivna betingelser vid ett givet tillfälle eller under ett angivet tidsintervall, förutsatt 

att erforderliga stödfunktioner finns tillgängliga”31. driftsäkerhet mäts utifrån följande 

tre faktorer: 

1. Underhållsmässighet - hur lätt är systemet att underhålla. 

2. Felintensitet - fel per tidsenhet. 

3. Underhållssäkerhet - Underhållsorganisationens förmåga att tillse systemet med 

underhållsresurser.  

 

Uthållighet – ”Uthållighet syftar till att kontinuerligt vidmakthålla egen personell och 

materiell tillgänglighet så att eget och överordnat mål uppnås.”32 Teknisk tjänst bidrar 

till uthållighet. 

 

Teknisk tjänst – ”Teknisk tjänsts syfte är att understödja krigsförbandens förmåga att 

lösa sina uppgifter. Teknisk tjänst bidrar till teknisk och taktiskt tillgänglighet genom 

att säkerställa att ett tillräckligt antal materielsystem kan verka med erforderlig 

                                                 
30 Handbok driftsäkerhet: H Driftsäk, 2006 års utgåva, Försvarsmakten, Stockholm, 
2006 
31 Svensk Standard SS-EN 13306:2010 – Underhåll 
Terminologhttps://www.sis.se/api/document/preview/74825/ (hämtad den 13 mars 
2018) 
32 DMarkO doktrin för markoperationer, Försvarsmakten, Stockholm, 2005 
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effekt”33. Det vill säga att underhåll av materiel och utbildning är en del av teknisk 

tjänst. 

 

Militärteknik – ”Militärteknik är den vetenskap som beskriver och förklarar hur 

tekniken inverkar på militär verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen 

påverkar och påverkas av tekniken.”34 

 

90-familjen – 90-familjen35 är inom försvarsmakten ett samlingsbegrepp för de 

vagnar som använder samma chassi som stridsfordon 90. Exempel på dessa vagnar 

är eldledningspansarbandvagn 90, bärgningspansarbandvagn 90 och 

luftvärnskanonvagn 90. 

 

Mekaniserat förband – förband som använder sig av mekaniserade fordon36 vilket är  

exempelvis stridsfordon och stridsvagn. Sverige har i dag fem stycken mekaniserade 

bataljoner: Två stycken på P4 Skaraborgs regemente, två stycken på I19 Norrbottens 

regemente och en på P7 Södra Skånska regemente. 

 

UE – Utbytesenhet. Ett system med flera ingående system, exempelvis en motor i en 

bil. Vid haveri av motor är det mer tidseffektivt att byta hela motorn än att felsöka och 

reparera de mindre komponenterna, motorn blir således en utbytesenhet.  

                                                 
33 Teknisk tjänst: reglemente : förhandsutgåva, 2001 års utg., Försvarsmakten, 
Operativa insatsledningen, [Stockholm], 2001 
34 Försvarshögskolan. 
http://www.fhs.se/sv/forskning/forskningsomraden/militarteknik/ (hämtat den 28 
januari 2018) 
35Försvaret materielverk. 
 https://www.fmv.se/en/Projects/Combat-Vehicle-90--CV90/ (hämtad den 19 februari 
2018) 
36Försvarets materielverk. 
 https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/armen/ 
(hämtad den 19 februari 2018) 
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6 Metod 

 

Studien nyttjar en kvalitativ metod. Motivet till varför studiens författare har valt en 

kvalitativ metod är för att det tekniska systemet, GRKPBV 90, ej har integrerats i 

försvarsmakten ännu och därav går det ej att tillämpa en relevant kvantitativ 

undersökning. Till studiens bakgrund och tidigare studier utfördes 

informationssökning via internet och sökmotorn scholar.google.se samt hemsidan 

Diva-portal.org i syfte att hitta dokument och artiklar kopplat till GRKPBV 90 och 

införande av tekniska system. 

 

6.1 Metod för datainsamling 

 

Den övergripande metoden för datainsamling är en fallstudie på införandet av 

GRKPBV 90. För att kunna få svar på den frågeställning som är ställd har intervjuer 

genomförts. För att ha underlag och stöd till intervjuerna har en litteraturstudie av det 

målsättningsdokument37 som finns angående GRKPBV 90 genomförts, där återfinns 

en kravspecifikation kopplat till GRKPBV90. Kravspecifikationen i 

målsättningsdokumentet analyserades och de krav som kunde kopplas till teknisk 

tjänst nyttjades vid utformning av intervjufrågorna. Motivet till intervjuer är för att 

intervjuerna kan komma att leda till svar om det finns tankegångar kring teknisk tjänst 

samt militär nytta kopplat till GRKPBV 90. Intervjustruktur har hämtats ifrån 

Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna38. Intervjuerna har dessutom utgått från en intervjumall i 

syfte att ge stringens i intervjuerna och för att se eventuella skillnader i svaren. 

Eftersom intervjuerna har utgått från det målsättningsdokument som finns samt en 

                                                 
37 MSS svar-målsättningsdokument splitterskyddad fordonsmonterad grk. 
Beteckning: FM2015-16621:1 Datum: 2015-09-07  
38 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, 3., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016 
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intervjumall där frågorna har varit av öppen karaktär har personerna låtits tala fritt 

men samtidigt förhålla sig till skriven fakta.  

 

Inklusionskriterier 

- Intervjupersonen måste vara anställd inom försvarsmakten eller FMV. 

- Intervjupersonen måste ha någon form av chefsbefattning. 

- Intervjupersonen måste ha erfarenhet inom teknisk tjänst. 

- Intervjupersonen måste ha kännedom om GRKPBV 90. 

- Intervjupersonen bör vara officer/specialistofficer. 

Motivet till dessa inklusionskriterier är för att få en högre validitet i studien. 

 

Intervju med följande personer har skett:  

- Major Nils Carlsson, sammanhållande inom försvarsmakten kring införandet 

av GRKPBV 90. Utvecklingsenheten på markstridsskolan. Intervjun ägde rum 

den 15 februari 2018 

- Fj Linus Heller, Teknisk Chef Lifkompaniet, P4 Skaraborgsregemente. 

Intervjun ägde rum den 8 Mars 2018. 

- Lt Hampus Qvist, Reperationsplutonschef Wadsbo trosskompani, P4 

Skaraborgs Regemente intervjun ägde rum den 1 Mars 2018 

- Fj Patrik Jonsson, granatkastarplutonschef på 410. kompaniet, P4 

Skaraborgsregemente. Intervjun ägde rum den 21 februari 2018 

- 1. Serg Johan Carling, DSG-Gruppchef på Wartofta stridsvagnskompani, P4 

Skaraborgs regemente. Intervjun ägde rum den 14 februari 2018 

 

Motivet till varför dessa personer har valts är för få en röd tråd mellan brukare och 

industri. Valet att välja flera intervjupersoner var för minimera risker av subjektivitet 

som en enstaka intervju kan medföra. Det vill säga från teknisk personal på den 

bakre nivån, vilket är industrin och personal kopplat till denne, via tekniska chefer och 

plutonchefer på stridsfältsnivån fram till DSG-gruppchefen vilket är spetsen av den 
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tekniska tjänsten där systemet skall komma att verka. Sammantaget skall detta ge en 

helhetsbild för att kunna svara på den ställda frågeställningen.  

 

6.2 Metod för dataanalys 

 

Då studiens metod för datainsamling är i form av fallstudie, intervjuer och 

litteraturstudie är metoden för dataanalys således en innehållsanalys. Motivet till 

innehållsanalys är för att först kunna se helheten och därefter skillnader/likheter i 

intervjuerna för att slutligen kunna koppla dessa till militär nytta. 

 

6.3 Metoddiskussion 

 

Då studien är av kvalitativ karaktär kan den missa aspekter och faktorer som en 

kvantitativ studie fångar. Studiens författaren anser att mätningar av kvantitativ data 

ej har kunnat genomföras då GRKPBV 90 ännu ej är införd, vilket kan vara en brist. 

Studiens förtjänst ligger i den röda tråden från bakre nivå till stridsftältsnivån som 

valet av intervjupersoner medger. Även då intervjufrågorna har utgått från det tidigare 

nämnda målsättningsdokumentet har det lett till relevanta, konkreta och innehållsrika 

intervjuer. 

 

6.4 Etiska överväganden 

 

Studien har baserats på öppna källor, ingenting som omfattas av sekretess har 

nyttjats. De personer som deltagit i studien har gett sitt medgivande till att författaren 

får skriva ut deras namn. Studiens författare har även förhållit sig till att inte plagiera 

eller förvränga innehållet i studien, då det definieras som fusk. I en kvalitativ studie är 

det även av vikt att ha en självkännedom. Innehållet i studien har inte påverkats av 

egna värderingar och fördomar. 
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7 Empiri 

 

Empirin utgörs av resultat från de intervjuer som har genomförts. Resultaten från 

intervjuerna delas in i fem kategorier i syfte att på ett tydligt sätt sammanfatta det 

som har kommit fram under intervjuerna. Kategorierna valdes utifrån 

intervjufrågornas karaktär. 

 

Organisation 

Enligt Mj Nils Carlsson kommer införandet ej påverka själva strukturen på 

granatkastarplutonerna, det skall vara lika många som tjänstgör nu och som när 

systemet är infört. Enligt Fj Jonsson har information om GRKPBV 90 nått ut till de 

mekaniserade förbanden och att det är tydligt hur det skall gå till. Det råder dock 

olika uppfattningar om hur många som skall ingå i besättningen, mellan tre till fyra 

soldater.  

 

Utbildning och ansvar 

Enligt samtliga intervjupersoner är det först leverantörens ansvar att utbilda personal 

från försvarsmakten fram till dess att systemet är infört därefter tar, enligt Mj 

Carlsson, Försvarsmaktens tekniska skola över utbildningsansvaret för GRKPBV 90. 

Enligt Fj Jonsson är personal redan nu, ungefär ett år innan systemet skall vara 

infört, avdelade att gå införande kursen för GRKPBV 90 från leverantören. Enligt Mj 

Carlsson kommer det inte krävas någon större vidareutbildning av teknisk personal 

för att underhålla GRKPBV 90 då det bygger på samma chassi om 90-familjen, bara 

en mindre utbildning för själva verkansdelen. Enligt Fj Jonsson är ansvaret tydligt 

vem som ansvar för vad. När det gäller ammunitionsfordon som 

målsättningsdokumentet har angett som förutsättning för GRKPBV 90 ligger 

ansvaret, enligt Fj Jonsson, hos markstridsskolan och P4 skaraborgsregemente.  
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Underhåll 

Enligt samtliga intervjupersoner kommer underhållet ej påverkas i någon större grad 

då GRKPBV 90 bygger på samma chassi som 90-familjen. Det vill säga att det redan 

där finns beprövad erfarenhet och rutiner för hur underhållet skall skötas. Enligt Mj 

Carlsson är det som ej ännu är fastställt är materielvårdscheman för själva 

verkansdelen på GRKPBV 90, men en kravlista är kommunicerad med leverantören. 

Enligt Mj Carlsson har framtagande av en driftprofil påbörjats, men det finns 

fortfarande osäkerheter kring vården. Det som återstår är, enligt både Fj Jonsson och 

Mj Carlsson, prov och försök med trupp när GRKPBV 90 är infört för att kunna 

fastställa driftcyklar för systemet med hänsyn till vård. 

 

Enligt Mj Carlsson kommer verktyg som är specifika för GRKPBV 90 att följa med 

vagnen, i övrigt kommer systemet att förlita sig på de verktygssatser som 90-familjen 

redan nyttjar som finns vid närmaste reparationshänvisning. Reservdelsförsörjningen 

kommer gå i den redan befintliga underhållskedjan som de mekaniserade förbanden 

nyttjar. Fj Heller nämner att fler mekaniker kommer krävas då GRKPBV 90 kommer 

att slitas på mer ute i terrängen än föregångaren bandvagn 206.  

 

Tillgänglighet 

Enligt samtliga intervjupersoner kommer tillgängligheten för GRKPBV 90 inte 

innebära någon begränsning för de mekaniserade förbanden. Dock, enligt Mj 

Carlsson, så är inledningsvis ammunitionskedjan och bristen av reservdelar den 

svaga punkten, till exempelvis tröghetsnavigering. Dessa reservdelar är det redan 

brist på till Eldledningspansarbandvagn 90 vilket betyder att problemet är sedan 

tidigare känt. Enlig Fj Heller är GRKPBV 90 ett efterlängtat systemet som kommer 

öka tillgängligheten på indirekt eldförmåga vid förbandet och kommer därmed lösa 

uppgiften bättre än föregångaren, i och med GRKPBV 90 rörlighet och skyddsnivå är 

densamma som skyttekompanierna. Enligt Lt Quist kommer 

ammunitionsersättningen kräva fordon som är lämpade att ammunitionsersätta 

GRKPBV 90 under strid, det vill säga fordon som ej kräver hårdgjord yta utan kan 
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vara i terrängen. Även enligt Lt Quist kommer tillgängligheten på den tekniska 

personalen vara avgörande för den sammantagna tillgängligheten på förbandet, 

oavsett nivå, samt att det även idag råder brist på mekaniker. Enligt 1. Serg Carling 

och Mj Carlsson kommer åtminstone ett förband ha operativ effekt med GRKPBV 90 

år 2020. Enligt Mj Carlsson finns ingen formell taktisk och teknisk ekonomisk 

målsättning (TTEM). 

 

Framgångsfaktorer 

Enligt Mj Carlsson ligger tryggheten i att GRKPBV 90 nyttjar samma chassi som 90-

familjen och att 90-familjen redan har en stabil ”teknisk tjänst-organisation”. Det vill 

säga att många rutiner avseende teknisk tjänst redan finns inom de mekaniserade 

förbanden. Enligt Fj Jonsson, Fj Heller och Lt Quist är en framgångsfaktor att 

huvuddelen av ingående system redan finns eller är snarlik befintlig materiel. 

Sammantaget tyder detta på en avsaknad av oro för att systemets införande skall 

misslyckas kopplat till teknisk tjänst Något som dock oroar Mj Carlsson är att det 

kommer finnas flera versioner av 90-familjen, det vill säga vissa renoverade och 

vissa inte vilket medför olika generationer. Sammanhållningen kan då splittras i och 

med att vi får fler individer och varianter.  

8 Analys  

 

Analysen utgår ifrån den övergripande teorin militär nytta som nyttjas i studien och 

kommer delas in i dess undergrenar, militär lämplighet, militäreffektivitet och 

kostnadseffektivitet. En fjärde kategori osäkerheter/övrigt har nyttjats där information 

som är av vikt för slutsatserna men som inte passar in i begreppet militär nytta och 

dess undergrenar. Motivet till denna indelningen är för att tydliggöra koppling mellan 

intervjuresultat och militär nytta. 
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Militär lämplighet 

Systemets ingående delar finns redan i organisationen och har en stabil organisation 

med avseende teknisk tjänst. Det vill säga samma chassi som 90- familjen och delar 

ur verkansdelarna exempelvis tröghetsnavigeringen. Det är lika många som tjänstgör 

nu som när systemet är infört således påverkar det ej strukturen på 

granatkastarplutonen. Det krävs inga speciella tekniker för just GRKPBV 90. Det 

räcker att vara 90-tekniker med en mindre tilläggsutbildning för att hantera 

verkansdelen. GRKPBV 90 nyttjar i stor utsträckning samma reservdelar och 

verktygssatser som övriga system i 90-familjen. De verktyg som är specifika för 

GRKPBV 90 kommer att följa med vagnen. I övrigt kommer systemet att förlita sig på 

de verktygssatser som 90-familjen redan nyttjar som finns vid närmaste 

reparationshänvisning. Reservdelsförsörjningen kommer gå i den redan befintliga 

underhållskedjan som de mekaniserade förbanden nyttjar. Det vill säga att systemet 

kommer nyttja samma underhållskedjor som bataljonen/brigaden, vilket 

målsättningsdokumentets krav #005 och #028 ställer. Det finns beprövad erfarenhet 

och rutiner för hur underhållet skall skötas. 

 

Militär effektivitet 

GRKPBV 90 har högre, även beprövad i och med samma chassi som 90-familjen, 

skyddsförmåga och rörlighet än den befintliga dragna varianten som nyttjas. 

 
Kostnadseffektivitet 

Det behövs ingen omfattande utbildning av nya specifika GRKPBV-tekniker, bara 

mindre tilläggsutbildning för verkansdelen. Personal är redan nu, ungefär ett år innan 

systemet skall vara infört, avdelade att gå införandekursen för GRKPBV 90 från 

leverantören. 

 

Osäkerheter/Övrigt 

Vissa detaljer kommer behöva redas ut angående driftprofiler samt 

materielvårdsscheman för GRKPBV 90 när systemet väl tas i bruk så prov och försök 

kan genomföras med trupp. Det kan även komma att finnas flera versioner av 90-
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familjen, det vill säga vissa renoverade och vissa inte. GRKPBV 90 är ett tyngre 

system och därmed slits mer ute i terrängen än föregångaren granatkastare m/41 

dragen efter bandvagn 206. Införandet kommer betyda fler vagnar vilket kan betyda 

fler tekniker. Beslutscykel angående anskaffningen av systemet var kort med hänsyn 

till tidsuttag. Det finns delade meningar angående information om systemets 

kännedom har gått ut på bred front i försvarsmakten. Exempelvis råder det olika 

uppfattningar om hur många som skall ingå i besättningen, mellan tre till fyra 

soldater.  Det finns brister på specifika reservdelar, exempelvis tröghetsnavigering, 

men detta är känt sen tidigare med hänsyn till är eldledningspansarbandvagn 90. Det 

är brist på tekniker överlag i organisationen redan i nuläget. Det finns Ingen formell 

taktisk teknisk ekonomisk målsättning (TTEM), vilket kan betyda att det inte finns 

någon spårbarhet om systemet tillgodoser ett förbandens behov. Det kommer 

åtminstone vara ett förband som kommer ha operativ effekt med GRKPBV 90 år 

2020, dock återger målsättningsdokumentets krav #002 att systemet skall vara fullt 

operativ vid 2020. Det finns osäkerheter kring ammunitionskedjan, exempelvis 

ammuntionsersättningsfordon. Ammunitionsersättningen kräver fordon som är 

lämpade att ammunitionsersätta GRKPBV 90 under strid, det vill säga fordon som ej 

kräver hårdgjord yta utan kan vara i terrängen där systemet troligen kommer verka. 

 

9 Slutsatser 

 

Slutsatserna utifrån analysen sammanfattas i två kategorier, militär nytta och 

hanterande av osäkerheter. Slutsatserna syftar till att svara på frågeställningen. 

 

Militär nytta 

De slutsatser som kan dras från resultatet är att den tekniska tjänsten ej kommer 

påverkas i någon större utsträckning med hänsyn till struktur och utbildning på grund 

av GRKPBV 90 militära lämplighet. Eftersom det bara kommer krävas en mindre 

tilläggsutbildning för befintliga 90-tekniker kommer det inte krävas några speciella 

GRKPBV 90 tekniker. Därav torde det inte heller vara någon större utmaning med 
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hänsyn till tillgänglighet på tekniker än vad det i dagsläget redan är. Dock kan fler 

vagnar innebära krav på fler tekniker. Även fler tekniker och större underhåll kan 

komma att krävas då GRKPBV 90 är ett större och tyngre system som därmed slits 

mer ute i terrängen än föregångaren granatkastare m/41 dragen efter bandvagn 206. 

Även fler verktygssatser och reservdelssatser kan komma att behövas då 90-familjen 

får ett tillskott av fler vagnar. Vagnsspecifika verktyg följer med vagnen vilket kan öka 

sannolikheten för högre teknisk tillgänglighet. Om beprövad erfarenhet och materiel 

används kan underhållet bli enklare än om ett system skulle införas med helt nya 

delsystem. Blir underhållet enklare ökar det sannolikheten för smidigare teknisk tjänst 

samt bättre teknisk tillgänglighet. Det bidrar i sin tur till högre uthållighet hos 

förbandet. God uthållighet kan bidra till hög tillgänglighet av hela förbandet. Om 

endast GRKPBV 90 nyttjas och det gamla systemet avvecklas skulle den indirekta 

eldförmågan hos de mekaniserade förbanden enbart bestå av ett system. Det vill 

säga GRKPBV 90 som vilar på samma teknisk tjänst organisation och flertalet 

reservdelar som skyttekompanierna, inom samma förband, nyttjar med sina 

stridsfordon 90. Högre, även beprövad, skyddsförmåga och rörlighet än 

föregångaren möjliggör att systemet kan understödja de stridande enheterna, läs 

skyttekompanierna med sina strf 90, snabbare och under större utsatt risk. 

Eftersom strukturen behålls på granatkastarplutonerna, ergo behövs det ej rekryteras 

mer soldater för att bemanna vagnarna och därmed behålls samma omkostnad för 

personal. Samma underhållskedjor används enligt tidigare vilket då ej kräver någon 

omorganisation eller särlösning för att stödja GRKPBV 90 med reservdelar. 

 

Sammantaget pekar ovanstående stycke på att GRKPBV 90 kommer inneha militär 

nytta, i och med sin militära lämplighet. GRKPBV 90 kan även leda till högre militär 

nytta än det tidigare systemet som bestod av draget artilleri bakom en bandvagn. 
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Hanterande av osäkerheter 

Driftprofiler kommer vara av vikt för att kunna säkerställa den tekniska 

tillgängligheten på systemet. Även om information angående systemet ej har gått ut 

på bred front inom försvarsmakten visar intervjuerna att de berörda delarna inom 

försvarsmakten fått tillräcklig information. Därmed upplever intervjupersonerna inga 

större farhågor för införandet av GRKPBV 90 och dess påverkan på teknisk tjänst 

samt förbandens framtida tillgänglighet av indirekt eld. Brist på mekaniker kan 

påverka den tekniska tjänsten och i förlängningen tillgängligheten på vagnarna, men 

problemet med brist av mekaniker överlag är känt sedan tidigare i försvarsmakten. 

Brist på reservdelar kan vara hämmande för den tekniska tillgängligheten, men 

eftersom det är samma reservdelar som andra fordon i 90-familjen nyttjar är 

problemet redan känt. Då fler vagnar införs ökar sannolikheten för fler generationer 

inom 90-familjen. Detta kan leda till en kostnadsfråga om när och vilka vagnar som 

skall prioriteras att renoveras eller modifieras. År 2020 kommer åtminstone ett 

förband att ha operativ effekt med GRKPBV 90. Det som kvarstår då är att minst ett 

till mekaniserat förband behöver säkerställa integration av GRKPBV 90 för att ha 

likvärdig indirekt eldförmåga inom brigaden. Detta kan betyda att både draget och 

självgående förbandsknutet artilleri nyttjas för att lösa indirekt eldförmåga på 

bataljonsnivå, vilket kan påverka både teknisk tjänst och taktiskt uppträdande för de 

mekaniserade förbanden och i förlängningen brigaden. Trots snabb beslutscykel, 

verkar det inte vara någon oro från intervjupersonerna. Anledning till avsaknad av oro 

kan vara att den militära lämpligheten, det vill säga hur väl systemet integrerar med 

befintlig utrustning och personal, är god då 90-chassi och dess organisation nyttjats. 

Det bör finnas en formell TTEM för systemet för att det skall finnas en spårbarhet att 

systemet tillgodoser förbandets behov. 

 

Ett kvarvarande problem är ammunitionsersättningen och hur det skall te sig. Det kan 

bli en kostnadsfråga om nya fordon skall tas fram för att understödja GRKPBV 90 

med ammuntionsersättning. Detta är dock en logistisk fråga som denna studie ej 

avser att behandla vidare.  
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9.1 Svar på frågeställningen 

 

Frågeställningen som arbetet har utgått ifrån är enligt följande: 

 

Hur påverkar införandet av GRKPBV 90 den tekniska tjänsten vid ett svenskt 

mekaniserat förband? 

 

Det svar som intervjuerna pekar på är att införandets påverkan på den tekniska 

tjänsten för de mekaniserade förbanden kan komma att vara liten med avseende på 

struktur och utbildning, men att den tekniska tjänsten kan blir mer belastad. Fler 

mekaniker, reservdelsatser och reservdelar kan komma att krävas då fler vagnar 

anskaffas vilket kan påverka både den tekniska tillgängligheten på GRKPBV 90 och i 

sin tur tillgängligheten av indirekt eldförmåga. Ergo påverkar teknisk tjänst i 

förlängningen grundförmågan tillgänglighet. Påverkan blir således en kvantitetsfråga, 

då 90-familjen utökas med fler vagnar kan det krävas fler mekaniker samt 

reservdelar/verktygssatser för 90-familjen. Osäkerheten är att systemet ännu ej är 

infört och därav återstår fortfarande prov och försök av systemet för att säkerställa 

den tekniska tjänsten och den tekniska tillgängligheten. Intervjuerna menar på att det 

finns en tanke, en militär nytta, bakom införandet att det skall vara så smidigt som 

möjligt att integrera systemet i försvarsmakten, ergo finns det en militär nytta kopplat 

till teknisk tjänst. Framgångsfaktorerna för detta är att systemet nyttjar samma chassi 

som 90-familjen med snarlik eller befintligt materiel. Framgångsfaktorerna kan ses 

som militär nytta för att systemet har nyttjat befintlig och beprövad materiel samt 

organisation för att kunna dra ner på kostnader och därmed öka sannolikheten för ett 

välintegrerat system. Det vill säga en militär lämplighet och kostnadseffektivitet 

kopplat till underhåll. Detta i syfte att kunna snabbt leverera indirekt eld, det vill säga 

grundförmågan verkan, till de mekaniserade förbanden och till så låg kostnad och 

tidsuttag som möjligt. 
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10 Diskussion och rekommendationer 

 

Då tidigare införanden av militära system har visats sig vara problematiska med 

avseende av teknisk tjänst, se tidigare forskning, kan införandet av GRKPBV 90 vara 

ett riktmärke för lyckade projekt och vidare anskaffning. Trots snabb beslutscykel, 

verkar det inte vara någon oro hos intervjupersonerna. Anledning till avsaknad av oro 

kan vara att den militära lämpligheten, det vill säga hur väl systemet integrerar med 

befintlig utrustning och personal, är god då 90-chassi och dess organisation nyttjats. 

En annan anledning till varför GRKPBV 90 kan komma att vara ett lyckad projekt är 

eftersom syftet och beslutet om införandet har varit tydligt i och med regeringens 

inriktningsbeslut för åren 2016 till 2020. Tillskottet om 10,2 miljarder kronor till 

försvarsmakten återges tydligt i beslutet att det skall bland annat säkerställa att de 

mekaniserade bataljonerna tillförs ett nytt stridsfordonsburet granatkastarsystem. 

Tydlighet och syfte har visat sig genom tidigare forskning, se avsnittet tidigare 

studier, vara en kritisk faktor för ett framgångsrikt införande.  

 

För ett öka den tekniska tillgängligheten hos ett teknisk system kan systemets 

driftsäkerhet, se centrala begrepp, uppskattas. GRKPBV 90 kan anses ha 

förutsättningar för att vara driftsäker. Det vill säga att systemets chassi redan har 

beprövade erfarenheter och befintlig teknisk organisation i och med 90-familjen kan 

det ge förutsättningar för både underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Även att 

verktygssatser som är vagnsspecifika följer med vagnen gör att systemets 

underhållsmässighet ökar. Det som kan vara svårt att säga något om är 

felintensiteten för systemet då det ej är infört ännu, men där kan en granskning av 

90-familjens felintensitet ge en fingervisning. Poängen med att säkerställa eller 

uppskatta driftsäkerheten innan ett system införs kan eliminera risker med 

modifieringar eller renoveringar i efterhand, vilket kan bli kostsamt. Säkerställande 

eller uppskattning av driftsäkerheten kan även leda till en uppskattning av den 

tekniska tillgängligheten. Sammantaget har GRKPBV en militär nytta kopplat till 



 

                   
FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum Beteckning  

2018-04-02          

         

Sida 33 (37) 

         

 643 Palmgren, Anton 
      

 

           

 

 33 

teknisk tjänst. 

 

Författarens rekommendationer för vidare studier grundar sig på att GRKPBV 90 ej 

är infört ännu och att det är sannolikhet att försvarsmakten kommer behöva nyttja 

både GRKPBV 90 och draget artilleri samtidigt samt att det även finns oklarheter 

kring ammuntionsersättningsfordon. Sammantaget blir rekommendationerna för 

vidare studier innehållandes något av följande:  

 

- Hur påverkar samtidigt nyttjande av båda systemen grundförmågorna verkan 

och skydd vid de mekaniserade förbanden?  

- Hur förändras det taktiska uppträdandet av den mekaniserade förbanden när 

bägge systemen nyttjas kopplat till svensk stridsteknik? 

- Hur har GRKPBV 90 integrerats i försvarsmakten kopplat till teknisk tjänst och 

tillgänglighet? 

- Utforskande studier kring ammuntionsersättningsfordon och dess militära 

nytta. 
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11 Reflektion 

 

Innan denna studie påbörjades har uppsatsens författare egna erfarenheter av 

teknisk tjänst som pekar på att snabba beslut på anskaffning av militära system ofta 

leder till komplikationer, exempelvis införandet av FMLS IO14. Erfarenheter av denna 

karaktär kan leda till fördomar. Dessa fördomar kan påverka en studie, men studiens 

författare har varit noga med att negligera fördomar för att kunna göra en analys utan 

förutfattade meningar. Hur systemets underhåll skall skötas är kritiskt för 

tillgängligheten på systemet. Ett system kan vara kompetent, men om den tekniska 

tjänsten eller logistiken bakom är obefintlig kommer systemet så småningom fallera. 

Det vill säga låg uthållighet leder till låg tillgänglighet. GRKPBV 90 har haft det 

förspänt med information, tydligt regeringsbeslut och tidigare erfarenheter i och med 

det tidigare nerlagda projektet GRKPBV 90120 AMOS. Med det sagt bör ändå detta 

projekt anses som en riktpunkt för hur beprövad materiel och organisation nyttjats för 

att säkerställa tillgängligheten med hänsyn till teknisk tjänst. Detta system ger inte 

bara bättre verkan, skydd och rörlighet utan det ger även ett system som passar in i 

en organisation med mekaniserade fordon som har hög rörlighet och skydd.  
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