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ABSTRACT 

 
Oskar Östrand Armed Forces Technical School 
Responsibilities for preventive maintenance in an army unit 
This paper is written as an exam in the course “war-science continuation course”.  
 
The change in course recently taken by the Swedish Armed Forces results in an 
increased use of equipment, and thereby increased requirements of preventive 
maintenance. This paper aims to examine the current responsibilities for preventive 
maintenance in an army unit. The intended effect of this examination is to disclose 
possible flaws, and to help make routines for preventive maintenance more effective. 
 
The questions asked in this paper are; 

- Who, in an army unit, is responsible for the routine maintenance?  
- When is this responsibility valid? 
- What demands does the technical service have on responsibilities for the routine 

maintenance? 
- How are these demands met? 
- How ought to be responsible for the routine maintenance? 

To answer these questions the author has chosen to use a descriptive method to show 
the current facts. A theorizing method is chosen to, from described facts, clarify the 
demands of the technical service on routine maintenance. A comparing method is 
chosen to compare responsibilities and the different responsibility-posts. 
 
This paper presents the following conclusions; 

- Much of the current literature, concerning the subject, is in dire need of being 
synchronised and updated. 

- Routines for how the supply-responsibility is to be most effectively distributed 
in the unit ought to be established. 

- The user ought to be given more responsibility to choose what routine 
maintenance should be carried out. 
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1 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 
Försvarsmakten genomför idag, vad som populärt kallas, en omställning från ett 
förrådsställt invasionsförsvar till ett insatt insatsförsvar. Denna omställning medför ett 
ökat bruk av materiel och därmed också ett ökat behov av korrekt utförd materielvård. 
Dåligt utförd och utebliven materielvård riskerar att varje år orsaka skador för miljontals 
kronor. Detta i en försvarsmakt med minskande ekonomiska medel.1 
 
År 2004 presenterades en rapport vars syfte varit att utreda tekniskt huvudansvar och 
tekniskt ansvar generellt. Rapporten var beställd av chefen för krisförbandsledningen 
och fick namnet AGATA KRI (Arbetsgrupp Analys av Tekniskt Ansvar utifrån CKRI 
tekniska huvudansvar).2 
AGATA KRI avhandlar hela Försvarsmakten på en generell, högre nivå. AGATA KRI 
går därmed inte in på lägre nivå än förbandsnivå.3 Ett av skälen till att AGATA KRI 
initierades är den otydlighet som råder avseende ansvarsförhållanden kring teknisk 
tjänst.4 I AGATA KRI beskrivs även att stora brister finns i gällande styrande regelverk. 
De är inaktuella, täcker inte in alla situationer och informationen är svårgriplig.5  
 
Kan de brister, rörande materialvård  som AGATA KRI presenterar, även finnas på en 
lägre nivå, närmare bestämt på förbandsnivå? Detta är något författaren till detta arbete 
funderat på. 
 

1.2 Uppgift 

 
I Yrkesofficersprogrammet 06-09 ingår kursen Krigsvetenskap fortsättningskurs 
självständigt arbete. I denna kurs skall ett arbete omfattandes 15 hp skrivas med målet 
att ge den studerande ytterligare kunskap och färdighet om vetenskaplig metod och 
förmåga och författa ett självständigt arbete med vetenskapliga krav.6 
Det har varit upp till studenten själv att besluta om ämnesval fritt inom ämnet 
krigsvetenskap. 
 
Författaren till detta arbete har för avsikt att utreda ansvarsförhållanden kring 
materielvård på lägre nivå i armén. Författaren vill även utreda hur de rådande 
ansvarsområdena stämmer överens med de krav den tekniska tjänsten har på ansvar 
kring materieltjänst. 
Ämnet är valt då författaren anser det vara ett intressant ämnesval, och resultatet blir 
något som han kan få nytta av i sin kommande tjänst, som teknisk officer i armén. 
                                                 
1 Lärarhandledning Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 1:2 
2 Utredning av tekniskt ansvar - AGATA KRI (Skrivelse 14 600:62075) (Försvarsmakten, 2004) s. 1 
3 Rapport AGATA KRI (Bilaga 1 till Skrivelse 14 600:62075) (Försvarsmakten, 2004) s.14 
4 Rapport AGATA KRI (Bilaga 1 till Skrivelse 14 600:62075) (Försvarsmakten, 2004) s. 4 
5 Rapport AGATA KRI (Bilaga 1 till Skrivelse 14 600:62075) (Försvarsmakten, 2004) s. 25 
6 Examinationsbestämmelser (Underlag för examination) Krigsvetenskap fortsättningskurs självständigt 
arbete YOP 06/09 Linje A (Försvarsmaktens tekniska skola, 2009) s. 2 
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1.3 Analys av uppgift och frågeställningar 

 
Det uppgiftsord som finns är utred. Det objekt som skall utredas är ansvarsförhållande 
kring materielvård på lägre nivå i armén samt hur ansvarsområdena stämmer överens 
med de krav den tekniska tjänsten har. Tyngdpunkten i uppgiften ligger i att utreda 
ansvarsförhållande kring materielvård. Detta innebär arbetets fokus skall vara att 
beskriva rådande ansvarsområden. Detta då både den första samt den andra 
uppgiftssatsen är avhängiga av just ansvarsförhållandena.  
 
Den materielvård som dagligen eller regelbundet genomförs, i anslutning till 
materielens brukande, är den mest grundläggande. Det är författarens uppfattning, att 
det är på denna nivå, som majoriteten av materielbrukarna i Försvarsmakten kommer i 
kontakt med materielvård, d.v.s. i form av förebyggande materielunderhåll.  
Därav kommer detta arbete att avhandla vem som har ansvaret för att denna, mest 
grundläggande form av materielvård, utförs.  
 
Frågeställningarna som skall besvaras i detta arbete blir således; 

- Vem på förbandsnivå, inom armén, är ansvarig för att daglig och särskild tillsyn 
genomförs? 

- Under vilka förutsättningar gäller ovan nämnda ansvarsområden? 
- Vilka krav på ansvar ställer den tekniska tjänsten kring daglig och särskild 

tillsyn? 
- Hur stämmer den tekniska tjänstens krav överens med de ansvarsområden som 

gäller idag? 
- Vem borde vara ansvarig för daglig och särskild tillsyn? 

 

1.4 Syfte 

 
Syftet med detta arbete är att se över rådande ansvarsområden kring daglig- och särskild 
tillsyn i armén. Utifrån denna översyn kan olika aktörers ansvarsområden tydliggöras 
och eventuella brister kan åskådliggöras. 
Författarens mening är att detta arbete skall kunna bidra till att effektivisera rutinerna 
kring daglig- och särskild tillsyn vid förbanden och därmed även bidra till att spara på 
Försvarsmaktens resurser. 
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1.5 Avgränsningar 

 
Följande avgränsningar har gjorts på detta arbete: 

- Arbetet avhandlar förhållanden inom armén. 
- Den nivå som avhandlas är nyttjarnivå7, dvs. förbandsnivå. 
- De befattningshavare som skall inkluderas i utredningen blir, då det är 

förbandsnivån som avhandlas, de med ansvar i frågan upp till förbandschef.  
- Då exempelvis kompanichef, plutonchef och motsvarande inte har några 

specifika ansvarsområden, utom i det att de är chefer för en enhet, kommer de att 
avhandlas tillsammans och då benämnas taktisk chef. I de fall specifik 
befattningshavare åsyftas kommer detta att framgå av texten. 

- Det är det dagliga och regelbundna förebyggande underhållet, i anslutning till 
brukaren, som skall avhandlas. Därav kommer det förebyggande underhållet 
som avhandlas att begränsas till daglig och särskild tillsyn. 

- Då materielsystem avhandlas, åsyftas materielsystem generellt. Särskilda 
bestämmelser för specifika materielsystem kommer inte avhandlas i detta arbete. 

- Då teknisk chef avhandlas, avses främst teknisk chef bataljon motsvarande. I de 
fall annat åsyftas, framgår detta av texten. Detta då teknisk chef bataljons 
ställning och uppgifter mot sitt förband och sin högre chef i stort speglar de 
uppgifter som teknisk chef kompani har gentemot sin enhet och sin högre chef. 
Därmed kan den taktiska chefens roll gentemot teknisk chef bataljon också anses 
spegla lägre taktisk chefs, som exempelvis plutonchef, troppchef motsvarande, 
roll gentemot teknisk chef kompani. 

- Då arbetet syftar till att klargöra normbilden av hur ansvaret är fördelat kommer 
det att vara generellt av sin natur och inte ta upp specifika fall eller 
omständigheter. 

- All litteratur kommer att behandlas som att antingen gälla i krig eller i fred, inte, 
i tillämpliga delar, i både krig och fred. I de fall författaren uppfattar att annat 
gäller kommer detta tydligt framgå av texten. 

- På grund av utrymmesskäl kommer den juridiska aspekten av ansvaret inte att 
diskuteras i detta arbete. 

- På grund av utrymmesskäl kommer arbetet heller inte att behandla hur ansvaret 
kommuniceras ut till ansvarstagarna.  

1.6 Antaganden 

 
Författaren har i detta arbete gjort antagandet att den som tar del av arbetet har 
grundlagd förståelse för Försvarsmaktens organisation och teknisk tjänst inom armén. 
 
År 2005 skiftade Försvarsmakten vårdsystem från Vård 80 till Vård FM. I och med 
detta beslutades det, att i samtliga Försvarsmaktens skrivelser skall termen ”Vård 80” 
tolkas som ”Vård FM”, även gällandes tillämpning, vårdfilosofi och andemening.8 
I detta arbete antas därför att det är Vård FM som avses, i de fall som berörd litteratur 
nämner eller hänvisar till vård, eller Vård 80. 
 

                                                 
7 Rapport AGATA KRI (Bilaga 1 till Skrivelse 14 600:62075) (Försvarsmakten, 2004) s. 14 
8 Införande av Vårdsystem FM (TO AF ALLM 000 000002C) (Försvarets materielverk, 2005) s. 2 
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Då han, honom, hans eller motsv. nämns i texten är detta representativt för båda könen, 
och skrivs så endast av bekvämlighetsskäl. 
 

1.7 Centrala begrepp 

 

1.7.1 Förebyggande underhåll 

 
Förebyggande underhåll tillhör den del inom teknisk tjänst som benämns 
materielunderhåll.9 I skriften ”Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning” 
hittar vi följande beskrivning av materielunderhåll; ”Materielunderhåll allmänt syftar till 
att till lägsta kostnad bibehålla materielsystems funktion och driftduglighet över 
förväntad livslängd”10 Förebyggande underhåll är en del av materielunderhållet11 och 
syftar till att förebygga fel, bibehålla avsedd prestanda12 och att minimera risken för 
driftstörningar. 13 Det är alltså detta den dagliga och särskilda tillsynen syftar till; att öka 
materielens användbarhet under en tidsperiod. 14  
 

1.7.2 Daglig tillsyn 

 
Daglig tillsyn är mindre åtgärder som utförs på materielen i anslutning till att materielen 
nyttjas, skall nyttjas och har nyttjats.15 Detta inkluderar även enklare funktions- och 
säkerhetskontroller och syftar till att kontrollera att materielen fungerar på avsett vis. 16 
 

1.7.3 Särskild tillsyn 

 
Särskild tillsyn är till för att materielens funktion över en tidsperiod om exempelvis en 
vecka eller en månad säkerställs.17 Detta kan utföras på hela materielsystemet eller 
valda delar beroende på materielens status, behov av vård och planerad verksamhet.18 
 

                                                 
9 Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 17 
10 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 118 
11 Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 15 
12 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 110 
13 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 7 
14 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 16, 
Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 122 
15 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 15 
16 Lärarhandledning Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 5:9 
17 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 16 
18 Lärarhandledning Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 5:10, Teknisk tjänst 
reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21 
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1.7.4 Teknisk tillgänglighet 

 
Teknisk tillgänglighet är ett mått på hur tillförlitligt ett materielsystem är. Det är ett 
samlat mått på exempelvis hur ofta materielen går sönder och hur lätt den är att 
reparera. Detta sammantaget ger ett mått på hur stor del av tiden ett materielsystem är 
fungerande och anges ofta i procent.19 
 

1.7.5 Materielsystem 

 
Med ett materielsystem menas all den materiel och kringutrustning i form av 
exempelvis reservmateriel, underhållsutrustning och tillbehör som krävs för att ett 
materielsystem skall kunna fungera på därför avsett vis.20 
 

1.7.6 Brukare 

 
Brukaren är den person som använder och handhar materielsystemet. Det är den 
personal som behövs för att framföra, bemanna och operera materielsystemet. Det kan 
vara till exempel besättningen i ett stridsfordon.21 
 

1.7.7 Taktisk chef 

 
Med taktisk chef menas i detta arbete en befattningshavare, annan än teknisk chef, 
förbandschef eller krigsförbandschef, som innehar chefsposition över en brukare. Kan 
vara exempelvis plutonchef eller kompanichef. 
 

1.7.8 Teknisk chef 

 
Den tekniska chefen är på sin nivå företrädare för den tekniska tjänsten.22 Teknisk chef 
understödjer ledningen med tekniska och taktiska bedömningar utifrån den tekniska 
tjänsten.23 Den tekniska chefen är alltså den taktiska chefens tekniska rådgivare. 

                                                 
19 Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 13 
20 Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 11 
21 Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 18, 148 
22 Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 57 
23 Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 145 
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1.7.9 Förbandschef 

 
Med förbandschef menas i detta arbete någon som är chef för en organisationsenhet 
inom Försvarsmakten.24 En organisationsenhet inom Försvarsmakten är t.ex. 
regementen, skolor och centra.25 
 

1.7.10 Krigsförbandschef 

 
Ett Krigsförband är ett förband som ingår i insatsorganisationen. Chefen för detta 
förband är således krigsförbandschef.26 Benämns även som chef för kaderorganiserat 
krigsförband och som lokal produktionsledare.27 
Ett krigsförband är ett förband som finns upptaget i Försvarsmaktens 
insatsorganisationsplan, exempelvis stridsgruppstab, bataljon, fristående kompani eller 
transportledningsenhet.28 
 

1.7.11 Ägareföreträdaren 

 
Ägareföreträdaren är den person, organisation eller enhet, som representerar materielens 
ägare.29 Ägarföreträdaren, för försvarsmaktens krigsmaterielklassade materiel, är chefen 
för krigsförbandsledningen.30 
 

                                                 
24 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning) 
 (FFS 2007-4) (Stockholm: Försvarsmakten, 2007) s. 3 
25 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning)  
(FFS 2007-4) (Stockholm: Försvarsmakten, 2007) s. 43-55 
26 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning) 
 (FFS 2007-4) (Stockholm: Försvarsmakten, 2007) s. 8 
27 Handbok för Försvarsmaktens ledning, organisation och verksamhet i stort  
(Försvarsmakten, 2001) s. 4 
28 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning) 
 (FFS 2007-4) (Stockholm: Försvarsmakten, 2007) s. 8 
29 Rapport AGATA KRI (Bilaga 1 till Skrivelse 14 600:62075) (Försvarsmakten, 2004) s. 12-14 
30 Handbok för Försvarsmaktens ledning, organisation och verksamhet i stort  
(Försvarsmakten, 2001) s. 39 
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1.8 Litteratur 

 
Den litteratur som nyttjats i detta arbete är, till största del, sådan litteratur som styr hur 
verksamhet vid Försvarsmakten skall bedrivas. All denna litteratur är producerad av 
och/eller för Försvarsmakten. Det är författarens uppfattning, att då det är förhållanden 
inom Försvarsmakten som skall utredas, måste det vara den litteratur som 
Försvarsmaktens anställda har att tillgå och rätta sig efter, som skall studeras. 
Majoriteten av den litteratur som används ingår dessutom i det som benämns 
Försvarsmaktens regelverk.31 Utöver detta har även ordrar som reglerar verksamheten 
vid Försvarsmakten nyttjats. 
 
Många av de handböcker, reglementen och instruktioner som används anger att de 
gäller i fred och ”i tillämpliga delar” vid beredskapshöjning, krig och kris, eller att de 
gäller i krig och krigsliknande förhållanden samt i tillämpliga delar i fred. 
Då ”i tillämpliga delar” kan vara högst godtyckligt, kommer detta arbete behandla sådan 
litteratur som beskrivits ovan, som att gälla endast i fred eller i krig. 
Om vid något tillfälle det finns uppenbart stöd för att en skrift är tillämpbar i fred, trots 
att den står i en krigsmässig text eller vice versa, kommer detta framgå tydligt av texten. 
 
Mycket av den litteratur som används i arbetet har inte uppdaterats i takt med att 
Försvarsmakten genomfört stora förändringar, men även om litteraturen i vissa fall inte 
blivit uppdaterad på tretton år är det denna litteratur som är gällande idag. De 
omställningar som blivit genomförda har dock inte påverkat ansvarsförhållanden på 
förbandsnivå i någon större utsträckning. Dock har det medfört att litteraturen i många 
fall använder uttryck som inte längre är aktuella eller hänvisar till 
organisationsstrukturer som inte längre gäller. 
 
I arbetet har även, i fallet med Teknisk tjänst reglemente, förhandsutgåvor från år 2001 
används. Detta då det är förhandsutgåvorna som gäller idag och någon slutgiltig utgåva 
inte tryckts. 
 
Det finns ingen enskild text som behandlar ansvarstagare och ansvarsområden kring 
förebyggande materielunderhåll. Identifieringen av dessa ansvarstagare och dessa 
ansvarsområden har därav fått framträda från flera olika skrifter, där endast den samlade 
bilden har kunnat ge en fullständig överblick. 
 
Den litteratur i detta arbete, som inte härstammar från Försvarsmakten, är litteratur som 
behandlar den vetenskapliga metoden. Denna litteratur har nyttjats för att ge författaren 
ett stöd i den vetenskapliga metoden. Boken ”Vetenskaplig metod” av Rolf Ejvegård är 
även rekommenderad litteratur till kursen ”Krigsvetenskap fortsättningskurs 
självständigt arbete YOP 06/09”.32 
 

                                                 
31 Handbok för Försvarsmaktens publikationer och läromedel (Försvarsmakten, 2004) s.19 
32 Kursbeskrivning krigsvetenskap fortsättningskurs självständigt arbete YOP 06/09 Linje A 
(Försvarsmaktens tekniska skola, 2008)  s. 12 
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1.9 Metodval / Metodbeskrivning 

 
Författaren till detta arbete har valt att använda sig av en deskriptiv33 och komparativ 
metod34 med inslag av teoribildning35. Författaren kommer att beskriva de rådande 
ansvarsförhållanden som finns för olika befattningshavare och rådande förutsättningar 
för daglig- och särskild tillsyn som finns inom teknisk tjänst. Utifrån de rådande 
förutsättningarna för daglig- och särskild tillsyn kommer teoribildning nyttjas för att 
beskriva de krav den tekniska tjänsten ställer på daglig och särskild tillsyn. 
Komparationen kommer att genomföras, dels mellan ansvarstagarna, men även mot de 
förutsättningar under vilka deras ansvar gäller. Komparation kommer även att 
genomföras mellan rådande ansvarsförhållanden och teorin för den tekniska tjänstens 
krav på ansvarsförhållanden. 
 
Den deskriptiva metoden är vald då det är faktiska och tydliga förhållanden som skall 
redogöras för. 
Teoribildning är vald, då författaren anser detta vara en lämplig metod att beskriva de 
krav han ser att den tekniska tjänsten ställer utifrån de fakta som blivit redovisade. 
Detta stöds också av Rolf Ejvegårds bok ”Vetenskaplig metod”.36 
Komparation är vald, då författaren ser detta som den bästa metoden att belysa de fakta 
han vill undersöka i arbetet. Genom att enkelt kunna ställa givna fakta mot varandra, 
kan skillnader och likheter lätt åskådliggöras. Validiteten37 i komparationen anser 
författaren vara hög, då det som skall kompareras är väl avgränsat och relativt 
okomplicerat. 
 
Författaren har i detta arbete även nyttjat sig av sin förförståelse38 för Försvarsmaktens 
verksamhet. Förförståelsen har framför allt nyttjats för att dra slutsatser genom 
författarens kunskaper kring Försvarsmaktens organisation och den tekniska tjänsten.  
Risken för att författaren i och med detta kan bli tendensiös ses som försumbar, då det 
är faktiska förhållanden som skall avhandlas. 
 
De ansvarstagare som presenteras i texten har författaren identifierat genom granskning 
av litteratur som exempelvis ”Teknisk tjänst reglemente” och ”Handbok för 
Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning”. Då en individ med ansvar för daglig eller 
särskild tillsyn förekommit har detta antecknats i en lista. Författaren har sedan 
sammanställt denna lista för att komma fram till de ansvarstagare som presenteras i 
detta arbete.  
 
Författaren har i detta arbete gjort ett medvetet val att skriva ut hela källan på samtliga 
noter i arbetet. Detta då flera av källorna saknar författare och har samma utgivare. 
Risken blir, om noterna förkortas, att det inte framträder med önskad tydlighet vilken 
källa som åsyftas. 

                                                 
33 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 32 
34 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 41 
35 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 38 
36 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 38 
37 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare (Stockholm: Liber, 1999) s. 22 
38 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare (Stockholm: Liber, 1999) s. 53 
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2 RÅDANDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

2.1 Ansvarstagarna 

 

2.1.1 Brukaren 

 
Brukarens ansvar ligger primärt kring utförandet av vården. Brukaren skall rutinmässigt 
utföra det förebyggande underhållet.39 Den dagliga tillsynen skall, utan order, alltid 
utföras och omfattar åtgärder före, under och efter användning.40 Om så är nödvändigt 
kan det förebyggande underhåll brukaren skall utföra dock ordersättas.41 Detta gäller i 
krigstid och i tillämpliga delar även i fredstid.42 Någonting som alltid skall ordersättas 
är den särskilda tillsynen.43 
Då skada eller driftstörning observeras har brukaren ett ansvar att rapportera detta till 
högre chef. 44 
 
Brukaren har i regel även förnödenhetsansvar för den materiel han personligen blivit 
tilldelad. Detta innebär att han ansvarar för förnödenheternas befintlighet, handhavande 
och vård. 45  
 

2.1.2 Taktisk chef 

 
Den taktiska chefens ansvar ligger i att planera, leda och kontrollera särskild tillsyn. 46  
 
Den taktiska chefen har även möjlighet att ordersätta brukaren till att genomföra 
förebyggande materielunderhåll.47 Särskild tillsyn skall alltid ske på order från taktisk 
chef. 48 
 

                                                 
39 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21 
40 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 15, 
Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 148, Lärarhandledning 
Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 5:8 
41 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21 
42 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 3 
43 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 16, 
Lärarhandledning Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 5:8 
44 Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 148 
45 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 82 
46 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 122, Teknisk tjänst 
reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 148 
47 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21 
48 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 16, 
Lärarhandledning Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 5:10 
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2.1.3. Teknisk Chef 

 
Den tekniska chefen på krigsförbandet skall, på krigsförbandschefens uppdrag, leda den 
tekniska tjänsten vid förbandet. 49 Han skall även, på förbandschefs order planlägga, 
beordra och kontrollera det förebyggande underhållet på materiel som nyttjas.50 
Förbandschef i detta avseende syftar inte till förbandschef som i chef för 
organisationsenhet utan snarast till den tekniska chefens taktiska chef. Då vi avser 
teknisk chef bataljon blir därmed hans taktiska chef, krigsförbandschefen.51 
 
Skulle det saknas regler för hur det förebyggande underhållet skall genomföras är det 
den tekniska chefen som bestämmer över vilka åtgärder som då genomförs. 52 
 

2.1.4 Förbandschefen 

 
Förbandschefen har det övergripande ansvaret. Han ansvarar för de förnödenheter som 
brukas inom förbandet och han har det tekniska ansvaret för den materiel som används. 
53 Detta innebär att förbandschefen har ansvaret för all teknisk tjänst inom sitt förband.54  
 
Förbandschefen har också förnödenhetsansvaret vad gäller den materiel förbandet hyr 
av ägareföreträdaren.55 Detta innebär att det är förbandschefen som är ansvarig för 
eventuella skador som uppstår på materielen. 56 Förbandschefen har dock möjlighet att 
genom order delegera detta ansvar vidare till underställda. 57 
 
De krigsförband som är placerade vid förbandet faller under förbandschefens ansvar i 
fredstid. 58 Förbandschefen skall förvalta krigsförbanden59 och skall understödja 
krigsförbandschef vid planering och produktion av krigsförband.60 Detta innebär bland 
annat att förbandschefen lämnar stöd till krigsförbandschefen vad gäller den tekniska 
tjänsten. 61 

                                                 
49 Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 57, Teknisk tjänst 
reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 145-147 
50 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21, 
Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 121 
51 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning)  
(FFS 2007-4) (Stockholm: Försvarsmakten, 2007) s. 8 
52 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 116 
53 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning)  
(FFS 2007-4) (Stockholm: Försvarsmakten, 2007) s. 28 
54 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning)  
(FFS 2007-4) (Stockholm: Försvarsmakten, 2007) s. 29 
55 Anvisningar beställningar materielunderhåll markbunden materiel år 2009 (Bilaga 2 till Skrivelse 14 
600:74674) (Försvarsmakten, 2008) s. 2 
56 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 88 
57 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 82 
58 Handbok för Försvarsmaktens ledning, organisation och verksamhet i stort  
(Försvarsmakten, 2001) s. 16 
59 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning) 
 (FFS 2007-4) (Stockholm: Försvarsmakten, 2007) s. 8 
60 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 19 
61 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 100 
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2.1.5 Krigsförbandschefen 

 
Krigsförbandschefen skall leda och genomföra teknisk tjänst inom sitt förband. 62 Detta 
innebär även att han har ansvar för att leda och genomföra det förebyggande 
underhållet. 63 Detta gäller i såväl krig som fred. 
Krigsförbandschefen skall även följa upp detta arbete64 och ansvarar för att 
förebyggande underhåll genomförs enligt de regler och behov som gäller för berört 
materielsystem. 65 
Krigsförbandschefen skall upprätta en plan för teknisk tjänst för sitt förband66 och 
ansvarar även för att vidmakthålla förbandets materiella status. 67 
 

2.1.6 Generellt för samtliga 

 
Alla chefer, oavsett nivå, skall tillse att möjlighet, i form av tid och resurser, finns att 
genomföra teknisk tjänst före, under och efter genomförd verksamhet. 68 
 
Den underhållstjänst som bedrivs i fred skall i största möjliga utsträckning grunda sig på 
krigsförbandets organisation. Lydnadsförhållanden skall så långt som möjligt vara lika i 
fred och krig.69 
 
Förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst skall tillgodose Försvarsmaktens behov av 
förnödenheter till så låg kostnad som möjligt.70 
 

                                                 
62 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 104 
63 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21, 
Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 111 
64 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 111 
65 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 110, 
Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 8 
66 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 97 
67 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 97, 
Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 19, 
Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig (Stockholm: Försvarsmakten, 1996) s. 88 
68 Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 60, Teknisk tjänst 
reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 8 
69 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 8, 
Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig (Stockholm: Försvarsmakten, 1996) s. 3 
70 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 12, 118 



FMTS Självständigt arbete Sid 15 (30)  
YOP 06/09 Tekn / Mark 2009 04 29  
Oskar Östrand 
______________________________________________________________________ 

2.2 Ansvarsområdena och deras tillämpning 

 

2.2.1 Ansvarsområden 

 
Utifrån de ansvarsområden som beskrivs i kap 2.1 kan en struktur över vilka generella 
ansvarsområden som finns upprättas.  

- Huvudansvar för den tekniska tjänsten. 
- Planeringsansvar för det förebyggande underhållet 
- Orderansvar för det förebyggande underhållet 
- Ansvar för att leda det förebyggande underhållet 
- Ansvar för att utföra det förebyggande underhållet 
- Ansvar för att kontrollera det förebyggande underhållet 
- Förnödenhetsansvar 

 

2.2.2 Vilken aktör har vilket ansvar? 

 
Huvudansvar för den tekniska tjänsten 

- Förbandschefen ansvarar för den materiel som nyttjas vid förbandet och har det 
tekniska ansvaret för samma materiel.71 

- Krigsförbandschef ansvar för att förebyggande materielunderhåll inom eget 
förband utförs enligt rådande regler och behov. 72 

 
Planeringsansvar för det förebyggande underhållet 

- Taktisk chef skall planera för särskild tillsyn.73 
- Krigsförbandschef skall upprätta plan för teknisk tjänst inom sitt förband.74 
- Teknisk chef skall på förbandschefs order planlägga det förebyggande 

underhållet. 75 
 
Orderansvar för det förebyggande underhållet 

- Taktisk chef skall beordra särskild tillsyn utifrån materielens status och behov av 
vård.76 

- Teknisk chef skall på förbandschefs order beordra genomförande av särskild 
tillsyn. 77 

 
                                                 
71 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning)  
(FFS 2007-4) (Stockholm: Försvarsmakten, 2007) s. 8, 29 
72 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 110, 
Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 8 
73 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 122, Teknisk tjänst 
reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 148 
74 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 97  
75 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21, 
Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 121 
76 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 16, 
Lärarhandledning Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 5:10 
77 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21, 
Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 121 
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Ansvar för att leda det förebyggande underhållet. 

- Krigsförbandschef skall leda teknisk tjänst och förebyggande underhåll inom sitt 
förband. 78 

- Taktisk chef skall leda särskild tillsyn. 79 
- Teknisk chef skall på krigsförbandschefs order leda teknisk tjänst. 80 

 
Ansvar att utföra förebyggande materielunderhåll. 

- Brukaren skall, utan order genomföra den dagliga tillsynen. Brukaren skall även 
på order genomföra särskild tillsyn.81 

 
Ansvar att kontrollera förebyggande underhåll. 

- Taktisk chef ansvar för att följa upp särskild tillsyn. 82 
- Teknisk chef skall på förbandschefs order kontrollera det förebyggande 

underhållet. 83 
 
Förnödenhetsansvar 

- Förbandschefen har förnödenhetsansvaret för all materiel förbandet hyr av 
ägareföreträdaren. 84 

- Brukaren har förnödenhetsansvaret för den materiel han personligen blivit 
tilldelad.85  

 

                                                 
78 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 104, 111, 
Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21 
79 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 122, Teknisk tjänst 
reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 148 
80 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21, 
Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 121 
81 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 15, 22, 
Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 148, Lärarhandledning 
Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 5:8 
82 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 122, Teknisk tjänst 
reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 148 
83 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21, 
Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 121 
84 Anvisningar beställningar materielunderhåll markbunden materiel år 2009 (Bilaga 2 till Skrivelse 14 
600:74674) (Försvarsmakten, 2008) s. 2 
85 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 82 
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2.3 Skillnader mellan krig och fred 

 
Då förbandschefens huvudansvar står att finna i ”Försvarsmaktens föreskrifter om 
verksamheten vid Försvarsmakten (Verksamhetsordning)" är hans ansvar alltså 
detsamma i både krig och fred.86  
Krigsförbandschefens ansvar finns beskrivet i både ”Handbok för Försvarsmaktens 
underhållstjänst i fred ” och i ”Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll 
Förhandsutgåva”.87 Därmed är krigsförbandschefens ansvar gällande i både krig och 
fred.88 
 
Krigsförbandschefens ansvar för planeringen av det förebyggande underhållet återfinns 
endast i ”Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred ”. 89 Alltså återfinns 
krigsförbandschefens planeringsansvar inte i krigstid. 90 
Den taktiska chefens ansvar finns beskrivet i ”Handbok för Försvarsmaktens 
förnödenhetsförsörjning” och även i ”Teknisk tjänst reglemente Grunder 
Förhandsutgåva”.91 Alltså gäller den taktiska chefens ansvar både i krigstid och i 
fredstid.92 
Den tekniska chefens ansvar att på förbandschefs order planlägga förebyggande 
underhåll står skrivet i både ”Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll 
Förhandsutgåva” och i ”Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning”.93 Den 
tekniska chefens planeringsansvar gäller alltså både i krigstid och i fredstid.94 
 
Den taktiska chefens orderansvar för det förebyggande underhållet står beskrivet i 
”Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva” och i 
”Lärarhandledning vårdsystem FM”. 95 Den taktiska chefens orderansvar för det 
förebyggande underhållet gäller således både i krigstid och i fredstid.96  
Den tekniska chefens ansvar att på förbandschefs order beordra förebyggande underhåll 
står skrivet i både ”Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva” 

                                                 
86 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning)  
(FFS 2007-4) (Stockholm: Försvarsmakten, 2007) s. 28 
87 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 110, 
Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 8 
88 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 3 
89 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 97  
90 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) förord 
91 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 122, Teknisk tjänst 
reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 148 
92 Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 3, Handbok för 
Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 3 
93 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21, 
Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 121 
94 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 3, 
Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 3 
95 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 16, 
Lärarhandledning Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 5:10 
96 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 3, 
Lärarhandledning Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 1:3 
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och i ”Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning”.97 Alltså gäller den 
tekniska chefens orderansvar både i krigstid och i fredstid.98  
 
Krigsförbandschefens ansvar att leda det förebyggande underhållet står i både 
”Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred ” samt i ”Teknisk tjänst 
reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva”99 och gäller således både i 
fredstid och i krigstid.100 
Att den taktiska chefen skall leda särskild tillsyn står att finna i ”Handbok för 
Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning” samt i ”Lärarhandledning Vård FM”. 101 
Hans ansvar gäller således i både krigstid och i fredstid.102 
Den tekniska chefens ansvar att på förbandschefs order leda förebyggande underhåll 
står skrivet i både ”Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva” 
och i ”Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning”.103 Detta ansvar gäller 
alltså både i krigstid och i fredstid. 104 
 
Brukarens ansvar att utföra det förebyggande underhållet återfinns i ”Teknisk tjänst 
reglemente Grunder Förhandsutgåva”, ”Teknisk tjänst reglemente Förebyggande 
underhåll Förhandsutgåva” samt i ”Lärarhandledning vårdsystem FM”. 105 Därav gäller 
brukarens ansvar att utföra underhållet både i krigstid och i fredstid.106 
 
Ansvaret att kontrollera det förebyggande underhållet hos den taktiska chefen återfinns i 
”Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning” samt i ”Lärarhandledning 
vårdsystem FM”. 107 Alltså gäller den taktiska chefens ansvar att kontrollera det 
förebyggande underhållet både i krigstid och i fredstid.108 
Den tekniska chefens ansvar att på förbandschefs order kontrollera det förebyggande 
underhållet står skrivet i både ”Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll 

                                                 
97 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21, 
Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 121 
98 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 3, 
Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 3 
99 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 104, 111, 
Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21 
100 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) förord, 
Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 3 
101 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 122, 
Lärarhandledning Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 5:10 
102 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 3, 
Lärarhandledning Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 1:3  
103 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21, 
Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 121 
104 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 3, 
Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 3 
105 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 15, 22, 
Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 148, Lärarhandledning 
Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 5:8 
106 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 3, 
Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 3, Lärarhandledning 
Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 1:3 
107 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 122, 
Lärarhandledning Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 5:10 
108 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 3, 
Lärarhandledning Vårdsystem FM, utgåva 1 (Försvarets materielverk, 2003) 1:3 
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Förhandsutgåva” och i ”Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning”.109 
Således gäller detta ansvar både i krigstid och i fredstid. 110 
 
Brukarens och förbandschefens förnödenhetsansvar återfinns bägge i fredsmässiga 
skrivelser.111 I Krig tilldelas förband förnödenheter utifrån ett fastställt reglementerat 
utrustningsbehov.112 
 

2.3 Den tekniska tjänstens förutsättningar 

 
En av huvuduppgifterna för teknisk tjänst är att skapa hög teknisk tillgänglighet på 
nyttjade materielsystem. Det som primärt drar ner den tekniska tillgängligheten är den 
tid materiel inte kan nyttjas eller är begränsat användbara på grund av att materielen är 
trasig. 113 Denna tid som materielen är skadad benämns som teknisk åtgärdstid och 
innefattar tiden från att skadan uppstår tills materielsystemet är återställt och åter 
tillgängligt för brukaren. För att öka den tekniska tillgängligheten är det alltså viktigt 
med en så kort teknisk åtgärdstid som möjligt. En av de viktigaste åtgärderna för att få 
en så kort teknisk åtgärdstid som möjligt är att tidigt kunna identifiera en skada och 
därefter snabbt kunna göra en korrekt skadeklassning och felsökning. När en skada väl 
är identifierad och klassificerad, skiljer man på skadenivåer på skadan beroende på var 
skadan skall repareras. En av dessa skadenivåer är brukarnivå, vilken innebär att skadan 
skall repareras av brukaren.114 
 
Det förebyggande underhållet är grundläggande för materielens funktion115  
En av anledningarna till att det förebyggande underhållet bedrivs är att den ska tillse att 
inga skador uppstår.116 Genom att minska mängden skador som uppstår ökas den 
tekniska tillgängligheten.117 Det förebyggande underhållet syftar även till att upptäcka 
uppkomna skador.118  
En förutsättning för det förebyggande underhållet är att den som genomför det har goda 
kunskaper om materielen och förstår betydelsen av utförandet.119 
 

                                                 
109 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21, 
Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 121 
110 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 3, 
Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 3 
111 Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning (Försvarsmakten, 2000) s. 82, Anvisningar 
beställningar materielunderhåll markbunden materiel år 2009 (Bilaga 2 till Skrivelse 14 600:74674) 
(Försvarsmakten, 2008) s. 2 
112 Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig (Stockholm: Försvarsmakten, 1996) s. 101 
113 Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 12-13 
114 Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 18-25 
115 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 21 
116 Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred (Stockholm: Försvarsmakten, 1997) s. 110 
117 Teknisk tjänst reglemente Grunder Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 13 
118 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 23 
119 Teknisk tjänst reglemente Förebyggande underhåll Förhandsutgåva (Försvarsmakten, 2001) s. 8 
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3 DISKUSSION 

 

3.1 Om ansvarsområdena 

 
Författaren utläser, från ovan behandlad litteratur, att huvudansvaret ligger på både 
förbandschefen och på krigsförbandschefen. Då krigsförbandschefens ansvar ligger i att 
det förebyggande underhållet genomförs enligt gällande bestämmelser, och 
förbandschefens ansvar ligger vid all den materiel som nyttjas vid förbandet, kan det 
dock antas att förbandschefens ansvar är överordnat krigsförbandschefens ansvar. Detta 
stärks av det faktum att förbandschefen ansvarar för de krigsförband som är placerade 
vid förbandet och förbandet skall förvalta dessa. 
 
Planeringsansvaret ligger hos krigsförbandschefen, den tekniska chefen och den taktiska 
chefen. Krigsförbandschefen skall upprätta en plan för teknisk tjänst inom sitt förband. 
Den taktiska chefen skall planera för den särskilda tillsynen för sina underställda. Den 
tekniska chefen skall, på sin förbandschefs order, planlägga det förebyggande 
underhållet. Då förbandschef i detta fall syftar till krigsförbandschefen kan alltså 
krigsförbandschefen delegera en del av sitt planeringsansvar till den tekniska chefen.  
Då den taktiska chefen som är regel underställd krigsförbandschefen, måste hans plan 
för det förebyggande underhållet därmed baseras på krigsförbandschefens plan. 
 
Ansvaret för att beordra det förebyggande underhållet ligger hos den taktiska chefen och 
till del hos den tekniska chefen. Den tekniska chefen skall på krigsförbandschefens 
order beordra förebyggande underhåll. Den tekniska chefen agerar då med 
krigsförbandschefens dignitet mot den taktiska chefen. Den taktiska chefen har då både 
materielens status och högre chefs order att ta hänsyn till, när han skall beordra 
särkskild tillsyn för sina underställda. 
 
Ansvaret för att leda det förebyggande underhållet faller på krigsförbandschefen, den 
tekniska chefen och den taktiska chefen. Krigsförbandschefen skall alltså leda det 
förebyggande underhållet inom sitt förband, men kan delegera ansvaret till den tekniska 
chefen. Den taktiska chefen skall alltså, utifrån krigsförbandschefens ledning, leda den 
särskilda tillsynen för sina underställda. 
 
Vad gäller ansvaret att utföra det förebyggande underhållet råder det inga tvivel om att 
detta ansvar faller på brukaren. Dock skall detta ansvar, i fallet med särskild tillsyn, bara 
utövas på order.  
 
Ansvaret för att kontrollera det förebyggande underhållet ligger hos den taktiska chefen 
och hos den tekniska chefen. Den tekniska chefen skall på order av krigsförbandschefen 
kontrollera det förebyggande underhållet, medan den taktiska chefen alltid skall följa 
upp den särskilda tillsyn han har beordrat. 
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Förnödenhetsansvaret tillfaller den som är tilldelad materielen, dvs. brukaren. I brist på 
en individ som är personligt tilldelad materielen, som i fallet med materiel som 
förbandet hyr av ägareföreträdaren, tillfaller förnödenhetsansvaret förbandschefen. 
Förbandschefens möjlighet att delegera detta ansvar möjliggör att brukaren av 
materielen kan bli ansvarig, trots att han inte personligen blivit tilldelad materielen.  
 
I det som inledningsvis tycks vara ett ostrukturerat och överlappande nät av 
ansvarstagare och ansvarsområden framträder alltså en relativt tydlig hierarkisk struktur. 
Undantaget är brukarens ansvar att utföra den särskilda tillsynen som endast sker på 
order från högre chef. Författaren menar dock att även detta ansvar är hierarkiskt 
avhängigt, utan att någon för den sakens skull delar brukarens ansvar att utföra den 
särskilda tillsynen.  
Krigsförbandschefen har inget ansvar för att beordra det förebyggande underhållet, men 
samtidigt skall den tekniske chefen endast beordra förebyggande underhåll på 
krigsförbandschefens order. Författaren uppfattar att detta tyder på att 
krigsförbandschefen trots allt har detta ansvar, och att detta ansvar gäller under samma 
premisser som finns för den tekniske chefen. Motsvarande gäller ansvaret att kontrollera 
det förebyggande underhållet. Krigsförbandschefen har inte heller här något ansvar men 
den tekniske chefens ansvar baseras på krigsförbandschefens ansvar. 
 

3.2 Om skillnaderna mellan krig och fred 

 
Författaren finner, utifrån ovan behandlad litteratur, att skillnaderna mellan det 
krigsmässiga ansvaret och det fredmässiga ansvaret är väldigt få. Detta stämmer mycket 
väl överens med det faktum att lydnadsförhållanden så långt som möjligt skall vara lika 
i krig och fred. 
Att förbandschefens ansvar är lika i fred och krig, kan verka märkligt, då 
förbandschefens roll kan tyckas vara fredsmässig. Dock har förbandschefen bara 
ansvaret för, och skall bara förvalta, de krigsförband som är placerade vid förbandet. 
Det innebär att om ett krigsförband skulle bli insatt på en annan plats än vid det förband 
som förvaltar det, vilket är troligt, faller förbandschefens ansvar bort. 
Att krigsförbandschefens planeringsansvar inte återfinns i krigstid, kan också tyckas 
anmärkningsvärt, då den tekniska chefen, på dennes order, skall överta och utöva detta 
ansvar, även i krigstid. Krigsförbandschefens ansvar i denna fråga torde således vara ett 
fall där formuleringen ”gäller i tillämpliga delar i krig” är tillämpbart. 
Förnödenhetsansvaret återfinns endast i fredsmässiga skrifter och skulle därför kunna 
avfärdas som att endast gälla i fredstid. Men då förbandet eller brukaren i krigstid blir 
tilldelad materielen enligt utrustningslistor, uppstår inte behovet av att styra tilldelning 
av materielen på samma sätt. 
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3.3 Om den tekniska tjänstens krav 

 
Författarens analys, utifrån de förutsättningar som finns, är att genom ett grundlig och 
korrekt utfört förebyggande underhåll kan skador tidigt identifieras och rapporteras. 
Med god kännedom om materielens funktion hos den som fyller i och lämnar en korrekt 
och grundlig felrapport, kan tiden för skadeklassning och tiden för felsökning kraftigt 
minskas. Om brukaren, som skall åtgärda en skada på brukarnivå, är väl förtrogen med 
materielen, kan åtgärdstiden för skadan också minskas.  
Likaså kan tiden från att en skada uppstår till att den upptäcks reduceras, om 
förebyggande underhåll genomförs med väl avvägda vårdintervaller, på de punkter där 
de mest behövs. Detta kan åstadkommas genom att exempelvis en person, med god 
kännedom om materielen och hur den har nyttjats och slitits, ansvarar för det 
förebyggande underhållet. Genom att minska tiden från upptäckt skada till 
färdigåtgärdat materielsystem åter i tjänst hos brukaren, har den tekniska 
tillgängligheten hos detta materielsystem ökat. 
 
Författaren menar att intervallerna med vilka det förebyggande underhållet genomförs 
blir mer väl avvägda och riktade mot rätt saker om den som beslutar om dessa har god 
kännedom om materielen. Genom att vara väl förtrogen med materielen, dess tidigare 
skadehistorik, dess senaste nyttjande kan väl avvägda beslut om förebyggande underhåll 
tas. Genom att den som är ansvarig för materielen har samma förutsättningar som ovan 
kan korrekta beslut om tekniska åtgärder tas i ett tidigare skede, och skadan behöver 
därmed aldrig uppstå.  
 
Det är alltså denna författares mening, att kraven som skall uppfyllas för att den 
tekniska tjänsten skall fungera så bra som möjligt, är att den som är ansvarig för 
materielen skall vara väl förtrogen med denna materiel och medverkar vid dess dagliga 
nyttjande.  
Kraven som skall uppfyllas, för att det förebyggande underhållet skall fungera så bra 
som möjligt, är att den som beslutar om vårdintervaller och vårdpunkter skall vara väl 
förtrogen med materielen och medverkar vid dess dagliga nyttjande. 
 

3.4 Hur lever faktiska ansvarsförhållanden upp till den tekniska tjänstens krav   

 
I litteraturen fastslås att den som är ansvarig för materielen, alltså den som har 
förnödenhetsansvaret, är brukaren, i de fall brukaren är den som blivit tilldelad 
materielen. I de fall förbanden hyr materiel från ägareföreträdaren tillfaller 
förnödenhetsansvaret förbandschefen, som dock har möjlighet att delegera ansvaret 
vidare till sina underställda. 
Att brukaren har förnödenhetsansvaret för den materiel han blivit tilldelad, anser 
författaren, stämma ganska väl ihop med den tekniska tjänstens behov av någon med 
god förtrogenhet med materielen och som medverkar vid dess dagliga nyttjande. 
Vad gäller förbandschefens förnödenhetsansvar stämmer det sämre. Nyttjar 
förbandschefen däremot sin möjlighet att delegera ansvaret till sina underställda kan det 
stämma bättre överens med de behov den tekniska tjänsten har. Författaren anser att det 
här kan vara lämpligt att delegera förnödenhetsansvaret till exempelvis brukaren, eller 
brukarens närmsta taktiska chef, så som plutonchef eller troppchef. På så sätt hamnar 
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förnödenhetsansvaret hos någon som är väl förtrogen med materielen och medverkar 
vid dess dagliga bruk. 
 
Ansvaret att planera och beordra det förebyggande underhållet tillfaller 
krigsförbandschefen, den taktiska chefen och den tekniska chefen. 
Författaren anser inte att krigsförbandschefen tillgodoser den tekniska tjänstens behov 
av att den som beslutar om vårdintervaller, skall vara väl förtrogen med materielen och 
skall medverka vid dess dagliga nyttjande. Författaren anser dock att det faktiskt är 
lämpligt att krigsförbandschefen har ansvar att planera den tekniska tjänsten för sitt 
förband, då det redan från de högre instanserna kan planeras in tid till särskild tillsyn. 
Författaren tycker att den tekniska chefen till viss del kan tillgodose den tekniska 
tjänstens behov av att den som beslutar om vårdintervaller skall vara väl förtrogen med 
materielen och skall medverka vid dess dagliga nyttjande, om vi i detta fall ser den 
tekniska chefen som teknisk chef kompani och inte teknisk chef bataljon. Den tekniske 
chefen uppfyller då i regel kravet på någon som är väl förtrogen med materielen. Dock 
kan det inte antas att den tekniske chefen medverkar vid all materiels dagliga nyttjande.  
Författaren anser också att den taktiske chefen kan uppfylla kraven på att någon, som är 
väl förtrogen med materielen och närvarar vid det dagliga bruket av materielen, beslutar 
om vårdintervaller och vårdpunkter, under förutsättning att vi med taktisk chef syftar till 
plutonchef eller lägre.  
 

3.5 Sammanfattande diskussion 

 
Den hierarkiska struktur, som framträdde ur det som författaren inledningsvis 
uppfattade som ett ostrukturerat och överlappande nät av ansvarstagare och 
ansvarsområden, är enligt författaren egentligen ganska logisk. Förbandschefen är 
överordnad krigsförbandschefen, som delegerar sitt ansvar till den tekniska chefen, som 
då blir överordnad den taktiska chefen, vilken beslutar över brukaren. 
Ansvaret börjar alltså på högsta instans på förbandet, hos förbandschefen, och söker sig 
så småningom ner till lägsta nivå, till brukaren. 
Författaren anser dock att det är orimligt att det skall krävas sammanställning från så 
många reglementen, instruktioner, handböcker och skrivelser för att komma fram till 
denna enkla hierarkiska struktur. Att denna litteratur dessutom, i många fall, inte blivit 
uppdaterad på flera år, använder inaktuella uttryck och hänvisar till gamla 
organisationsstrukturer, bidrar ytterligare till att göra strukturen svår att finna. 
 
Författaren tycker inte att den otydlighet kring ansvarsförhållande, som AGATA KRI 
behandlar, återfinns på förbandsnivå, i fallet med ansvar kring daglig- och särskild 
tillsyn. Detta då det här finns en tydlig hierarkisk struktur. De synpunkter AGATA KRI 
tar upp i frågan om litteraturen, anser författaren återspeglas till viss del. Informationen 
är svårgriplig och har fått sökas i flera olika skrifter för att få en samlad bild och många 
av skrifterna har inte blivit uppdaterade på flera år.   
 
Det heter att lydnadsförhållanden skall vara så lika som möjligt i krig och fred. 
Författaren tycker detta stämmer rätt väl med den hierarkiska struktur som finns kring 
ansvarsförhållandena för daglig- och särskild tillsyn. Dock måste detta ansvar i nästan 
samtliga av ansvarstagarnas fall bekräftas i minst två skrifter. Detta då skrifterna i regel 
endast gäller antingen i krig eller i fred, med tillägget att de gäller ”i tillämpliga delar” i 
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motsatsen. Det är författarens mening att flera olika texter inte borde behövas för att 
klara ut ett och samma ansvar. 
De ”tillämpliga delarna” ser författaren delvis som ett sätt att försöka minska mängden 
skrifter som behövs. Men då det inte finns någon tydlig definition på vad ”tillämpliga 
delar” är, och det tycks vara upp till läsaren att tolka i vilka situationer det är 
tillämpbart, blir ”tillämpliga delar” oftast högst godtyckligt och går därför sällan att 
använda. I vissa fall, som med krigsförbandschefens planeringsansvar, går det dock att 
härleda att ansvaret är ”tillämpbart” även i fred eller krig. Att en härledning skall krävas 
för att det skall vara ”tillämpbart”, menar författaren endast visar på att den inte fyller 
någon egentlig funktion. 
 
Den tekniska tjänstens krav på ansvarstagare med nära kontakt med materielens dagliga 
nyttjande, tycker författaren uppfylls till största del. Att brukaren får 
förnödenhetsansvaret för den materiel han är tilldelad och nyttjar ser författaren som 
optimalt. Att då förbandschefen, som är så långt ifrån en brukare, har ansvaret för den 
materiel som förbandet hyr av ägareföreträdaren, kan tyckas märkligt. Men i och med 
förbandschefens möjlighet att delegera sitt ansvar, anser författaren att även 
förbandschefen på sätt och vis kan uppfylla den tekniska tjänstens krav på 
ansvarstagare. Genom att nyttja sin möjlighet att delegera förnödenhetsansvaret kan 
förbandschefen se till att det blir en person med nära kontakt med materielens dagliga 
nyttjande som får ansvaret.  
Att denna delegering bör ske på ett sådant sätt, att det alltid blir den personen som 
nyttjar materielen dagligen som får ansvaret menar är vässäntligt författaren.  
Detta kan vara möjligt genom att inte bara delegera förnödenhetsansvaret, utan att även 
delegera just möjligheten att delegera. Exempelvis kan förbandschefen delegera 
förnödenhetsansvaret och möjligheten att delegera detsamma vidare till kompanichefen 
på det kompani där materielen skall användas. Genom att ge kompanichefen ansvaret att 
delegera förnödenhetsansvaret vidare, tror författaren att möjligheten är större att det i 
slutändan är rätt brukare som får ansvaret. Detta då kompanichefen har bättre insikt i 
hur materielen nyttjas på kompaniet. 
 
Den tekniska tjänstens krav på att den som ansvarar för att besluta om vårdpunkter och 
vårdintervaller, skall vara väl förtrogen med materielen och närvara vid dess dagliga 
nyttjande, anser författaren också uppfylls till stor del. 
Nyttan, av att krigsförbandschefen kan planera in resurser för materielvård redan från en 
högre nivå, är stor, men i övrigt anser författaren inte att krigsförbandschefen är en av 
dem som bör besluta om vårdpunkter och vårdintervaller. 
Den taktiska chefen, i form av plutonchef eller lägre, samt den tekniska chefen, i form 
av teknisk chef kompani, är däremot just de personer som bör besluta om vårdpunkter 
och vårdintervaller, enligt författaren. De har i regel god kännedom om materielen och 
de närvarar oftast, åtminstone den taktiske chefen, vid materielens dagliga nyttjande.  
Författarens åsikt är dock att detta inte är tillräckligt, då den som oftast har bäst 
kännedom om materielen, hur den nyttjats och dess historik, de facto är brukaren. 
Brukaren är den som dagligen nyttjar materielen, genomför materielvården och är den 
som skriver felrapporterna om något går sönder.  
Att brukarens enda ansvar för daglig och särskild tillsyn, är att utföra tillsynen, menar 
författaren är slöseri med resurser.  
Författarens uppfattning är att brukaren borde ges större ansvar att själv kunna välja 
vilka vårdpunkter som är viktigast på den materiel han i regel redan har 
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förnödenhetsansvaret över. Förnödenhetsansvaret innebär trots allt att han redan är 
ansvarig för materielens befintlighet, handhavande och vård. Detta ansvar att kunna 
besluta om vårdpunkter och vårdintervaller bör dock, precis som den tekniske och den 
taktiske chefens motsvarande ansvar är idag, vara underordnat de vårdintervaller som är 
angivna inom vård FM. Den tekniske chefens och den taktiske chefens ansvar bör också 
som tidigare vara överordnat brukarens ansvar, men genom att ge brukaren mer ansvar 
avlastas den tekniske och den taktiske chefen. Den tekniske chefen och den taktiske 
chefen skall alltså fortfarande ha möjligheten att beordra de vårdpunkter och de 
vårdintervaller de anser vara av extra vikt. Författarens mening är att de dock inte som 
praxis skall behöva beordra specifika vårdpunkter och vårdintervaller till brukaren, för 
att de skall bli utförda. Även detta anser författaren nämligen vara slöseri av resurser då 
den tekniske och den taktiske chefens tid kan nyttjas bättre. 
Det är alltså författarens bestämda mening, att ansvaret att besluta om vårdpunkter och 
vårdintervaller vid särskild tillsyn, även bör läggas på brukaren. 
Detta innebär dock att kraven, på den tekniske chefen och den taktiske chefen, att följa 
upp vården blir större. Detta kan medföra att de nyttjade resurserna i form av den 
tekniske och den taktiske chefens tid, blir de samma. Författaren menar dock att vinsten 
ligger i att kvalitén på den utförda vården kan ökas. 
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4 SLUTSATSER 

 

4.1 Slutsatser 

 
I en försvarsmakt med ständigt krympande ekonomiska medel är det viktigt att hushålla 
med resurserna. Strävan skall också vara att utföra den tekniska tjänsten, och därmed 
materielunderhållet, till lägsta kostnad. Att genomföra materielunderhållet på bästa sätt 
borde alltså vara ett steg mot att hushålla med resurserna. 
Genom detta arbete har tre huvudsakliga förbättringspunkter identifierats för att 
rationalisera och förenkla den del av materielunderhållet som rör ansvarsförhållanden 
kring daglig- och särskild tillsyn. 

- Mycket av den litteratur som finns att tillgå i ämnet är i stort behov av att 
uppdateras och samordnas. 

- Rutiner för hur förnödenhetsansvaret skall delegeras på bästa sätt till rätt individ 
bör upprättas på respektive förband. 

- Brukaren bör ges mer ansvar att själv besluta om vårdpunkter och 
vårdintervaller vid särskild tillsyn. 

 
Dessa tre förbättringspunkter har framträtt naturligt genom att de frågeställningar som 
ställdes upp i inledningen av arbetet besvarats. 
 

- En tydlig hierarkisk struktur har identifierats som gäller ansvar för daglig och 
särskild tillsyn.  

- De lydnadsförhållanden som finns är, som sig bör, till största del lika i krig och 
fred. 

- Den tekniska tjänsten ställer krav på ansvarstagare med stor kännedom om 
materielen och som medverkar vid materielens dagliga nyttjande. 

- De ansvarsområden som finns idag uppfyller den tekniska tjänstens krav på 
ansvarstagarna. 

- Den ansvarsstruktur som finns idag är tillräcklig, men för att effektivisera den 
särskilda tillsynen bör brukaren få mer ansvar att besluta om vårdpunkter och 
vårdintervaller. 
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4.2 Förslag på vidare forskning 

 
Som förslag till vidare forskning och ytterligare fördjupning i ämnet ges följande: 

- Vilken juridisk giltighet har de olika ansvarsområdena i frågan? 
- Är ansvarstagarna medvetna om sitt ansvar? Vilka rutiner finns för att 

kommunicera ut ansvaret till ansvarstagaren? 
- Hur efterlever förbanden den givna ansvarsstrukturen? 
- Hur skall rutiner för hur förbandschefen, på bästa sätt, delegerar sitt 

förnödenhetsansvar, se ut? 
 
Förslagen till vidare forskning lämnas då författaren ser att dessa frågor har hög 
relevans för arbetet. Författaren menar att om dessa frågor utreds kan det bidraga till att 
ytterligare effektivisera det förebyggande materielunderhållet. 
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5 SAMMANFATTNING 

 
Försvarsmakten genomför för närvarande en omställning till ett insatt insatsförsvar. 
Detta medför ökade krav på materielens tillgänglighet och ökar därmed också kraven på 
materielvård. 
Detta arbete utreder de ansvarsförhållande kring materielvård som finns på 
förbandsnivå, i armén, idag. Utredningen begränsar materielvården till daglig- och 
särskild tillsyn. Utredningen ställer även rådande ansvarsförhållande mot de krav 
författaren anser att den tekniska tjänsten ställer på ansvar i frågan. 
Meningen med detta arbete är att se över rutiner för daglig- och särskild tillsyn i syfte 
att kunna effektivisera dessa rutiner. 
Litteraturen som används i arbetet är nästan uteslutande litteratur från Försvarsmakten, 
då det är förhållanden inom Försvarsmakten som skall utredas. 
I arbetet används en deskriptiv metod för att beskriva rådande förhållanden. 
Teoribildning används för att tydliggöra den tekniska tjänstens krav och en komparativ 
metod används för att ställa rådande förhållanden mot varandra och mot den framtagna 
teorin. 
 
I arbetet behandlas ett antal olika aktörer med ansvarsområden rörande daglig- och 
särskild tillsyn. Dessa aktörer är som följande; Brukaren, den taktiska chefen, den 
tekniska chefen, krigsförbandschefen och förbandschefen. 
Utifrån det ansvar som identifieras på respektive ansvarstagare identifieras även ett 
antal ansvarsområden. 
Huvudansvaret tillfaller förbandschefen och krigsförbandschefen och förbandschefens 
huvudansvar är överordnat krigsförbandschefens. 
Ansvaret att planera den tekniska tjänsten tillfaller krigsförbandschefen som utövar 
detta ansvar genom den tekniske chefen. Den taktiske chefen har denna planering att 
rätta sig efter då han sedan planerar för den tekniska tjänsten för sina underställda. 
Orderansvaret för förebyggande underhåll ligger på den tekniske chefen som beordrar 
om detta på krigsförbandschefs order. Den taktiske chefen har också orderansvar och 
måste då ta hänsyn till både högre chefs order och materielens status då han i sin tur 
beordrar om  förebyggande underhåll. 
Ansvaret att leda tillfaller även det krigsförbandschefen som utövar detta genom den 
tekniske chefen. Den taktiske chefen skall, utifrån högre chefs ledning, leda det 
förebyggande underhållet på sin nivå. 
Ansvaret att utföra det förebyggande materielunderhållet tillfaller brukaren. 
Ansvaret att kontrollera det förebyggande underhållet ligger på ten tekniske chefen som 
utövar detta ansvar på krigsförbandschefens order. Den taktiske chefen skall alltid 
kontrollera det förebyggande underhåll han beordrat. 
Förnödenhetsansvaret tillfaller brukaren i de fall brukaren personligen är tilldelad 
materielen. I de fall materielen är hyrd av ägareföreträdaren har förbandschefen 
förnödenhetsansvaret. Förbandschefen har möjlighet att delegera detta ansvar vidare. 
 
Ansvarsområdena kring daglig- och särskild tillsyn är i stort sett identiska i krig och 
fred. Förbandschefens överordnade huvudansvar faller dock bort då krigsförbandet inte 
är placerat vid organisationsenheten. Förnödenhetsansvaret är även annorlunda då 
materiel i krigstid inte tilldelas på samma sätt som i fredstid. 
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De krav författaren identifierat, att den tekniska tjänsten ställer på ansvarsområden, 
gäller förnödenhetsansvaret och orderansvaret. 
Den som ansvarar för materielen bör vara väl förtrogen med materielen och medverka 
vid dess dagliga nyttjande. Detta stämmer väl överens med brukarens 
förnödenhetsansvar. Det stämmer även med förbandschefens förnödenhetsansvar under 
förutsättning att förbandschefen har delegerat detta ansvar vidare. 
Den som planerar vård och beordrar om vårdpunkter och vårdintervaller bör också vara 
väl förtrogen med materielen och närvara vid dess dagliga nyttjande. 
Krigsförbandschefens ansvar att beordra om förebyggande materielunderhåll bidrar inte 
direkt till att uppfylla de krav den tekniska tjänsten har, men tillser att tid för vård 
planeras in redan på en hög nivå. 
Den taktiske chefen och den tekniske chefen uppfyller dock dessa krav, om vi 
förutsätter att vi då åsyftar taktisk chef i form av plutonchef eller lägre samt teknisk chef 
i form av teknisk chef kompani. 
 
Den litteratur som finns att tillgå i ämnet har i många fall inte blivit uppdaterad på flera 
år. Det är dessutom svårt att få en helhetsbild av ansvarsområden kring daglig och 
särskild tillsyn då informationen om detta är utspridd i flera olika skrifter. 
 
De ansvarsområden som finns är i stort lika i krig och fred, vilket de bör vara då det 
uttrycks att lydnadsförhållanden skall vara så lika som möjligt i krig och fred. 
 
De krav som finns från den tekniska tjänsten uppfylls till största del.  
Vad gäller förnödenhetsansvaret uppfyller brukaren kraven och förbandschefen 
uppfyller kraven genom sin möjlighet till delegering. 
Vad gäller planerings- och orderansvar uppfyller den taktiske chefen och den tekniske 
chefen de krav den tekniska tjänsten har.  
Författaren till detta arbete menar dock att detta inte är nog, och att brukaren borde ges 
mer ansvar att besluta om vårdpunkter och vårdintervaller. 
 
Författaren identifierar tre huvudsakliga förbättringspunkter för att rationalisera och 
förenkla den del av materielunderhållet som rör ansvarsförhållanden kring daglig- och 
särskild tillsyn. 
 

- Mycket av den litteratur som finns att tillgå i ämnet är i stort behov av att 
uppdateras och samordnas. 

- Rutiner för hur förnödenhetsansvaret skall delegeras på bästa sätt till rätt individ 
bör upprättas på respektive förband. 

- Brukaren bör ges mer ansvar att själv besluta om vårdpunkter och 
vårdintervaller vid särskild tillsyn. 
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