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Avhjälpande underhåll för svenskt amfibiebåtsystem? 
En systemteoretisk ansats. 

Uppsatsens syfte har varit att, ur ett systemperspektiv, kartlägga dels vilka problem som funnits inom 
avhjälpande underhåll för amfibiebåtsystemet fram till idag, dels att kartlägga vilka framtida möjligheter som finns 
för att förbättra detsamma. Två frågor har besvarats i uppsatsen: Vilka problem finns inom avhjälpande underhåll 
för amfibiebåtsystemet fram till idag? Vilka framtida möjligheter finns för att förbättra det avhjälpande underhållet 
för amfibiebåtsystemet? 
 
Frågeställningarna har besvarats med hjälp av systemteori och metoden kvalitativ fallstudie. Tekniken som 
används för att samla in det empiriska materialet har varit intervjuer i form av frågeundersökning. 
 
Uppsatsens svar på den första frågan kan sammanfattas till: 
Det har varit problem i och med att det inte genomförts någon underhållsberedning. Detta har fått till följd att det 
är brister i uppläggningen av verktyg och reservmateriel på olika resursnivåer samt brister i utbildning av tekniker. 
Vidare är det brister i samband och informationsflöde. Dessa begränsar möjligheterna att snabbt få beslutsstöd 
och tekniskt systemstöd. Dokumentation och s.k. expertstöd uppvisar också brister. Dessa innebär problem vid 
utbildning och vid genomförande av åtgärder. Slutligen upplevs också brister i rutiner och avseende hjälpmedel 
för sökning, inventering och återfyllnad av reservmateriel. Följden blir att det uppstår tidsfördröjningar och att det 
sker återfyllnad med fel reservmateriel. 
 
Uppsatsens svar på den andra frågan kan sammanfattas till: 
Det framtida försvaret tros ge möjlighet till förbättrat informationsflöde. Följden blir att tekniker får en bättre 
tillgång till beslutsstöd och tekniskt systemstöd. Detta reducerar bl.a. de begränsningar som upplevts vid val av 
reparationsmetoder och beställning av resurser. I framtiden ses en möjlighet till att nyttja centrala databaser vilket 
får till följd att det blir bättre tillgång till, och utnyttjande av, uppdaterad dokumentation samt en överblick och ett 
bättre utnyttjande av verktyg och reservmateriel. Det kommer att finnas en bättre möjlighet att nyttja 
kombinationen av databaser och nätverk. Detta kan leda till en bättre drifts- och statusuppföljning. Slutligen tros 
det finnas en möjlighet till inbyggda test-, referens- och kontrollsystem i båtarna. Denna möjlighet kan då ge 
förbättrade fellarmsfunktioner, möjlighet till fjärrdiagnostik samt möjlighet till självreparationer. 
 
Nyckelord: Avhjälpande underhåll, Teknisk tjänst, Amfibiebåtsystem, Systemteori. 
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Abstract 
 
Peter Fagrell, Swedish National Defence College, Advanced Command 
Programme 01-03. 
Corrective maintenance for the Swedish Amphibious vessel systems?  
A systems-theoretical approach.  
Department of War Studies, logistics in-depth study. 
 
The purpose of this essay has been on the one hand, to identify what problems 
there have been within corrective maintenance for amphibious vessel systems 
up till now. The second purpose has been to identify the possibilities available 
for improving the corrective maintenance. The essay has answered the 
following two questions at issue: 
 
1. What problems have there been within corrective maintenance for 
amphibious vessel systems up till now? 
2. What future possibilities are available for improving the corrective 
maintenance? 
 
The questions at issue in this essay have been answered by using a systems-
theoretical and qualitative case study as a method. The technique of gathering 
empirical material has been in the way of survey interviews. 
 
The first question at issue in the essay can be summarised as follows: 
There have been problems, in as much as; there has never been a study into the 
requirements of maintenance. Consequently, this has resulted in scarcity of 
tools and spare parts at various resource levels and also insufficient training for 
technicians. Furthermore, there is a deficiency within the flow of 
communication and information. These constrain the possibility of quickly 
obtaining decision support and technical systems support. Documentation and 
so called expert support systems also show deficiencies. Subsequently, these 
imply difficulties when training and when implementing repair measures. 
Finally, deficiencies are apparent in routines, searching, inventory and 
replenishment of spare parts. The consequences are time-delays and that the 
wrong types of spare parts are replaced. 
 
The second question at issue in the essay can be summarised as follows: 
The defence of the future will provide opportunities for an improved flow of 
information. This will result in technicians receiving decision support and 
technical support systems easier. This will reduce the constraints, among other 
things, which were experienced when choosing methods of repair and ordering 
of resources. In the future, there will be an opportunity to utilise central 
databases, which will result in an improved accessibility and use of updated 
documentation. Moreover, an overview and more efficient use of tools and 
spare parts will be possible. Combining databases and networks will also be 
enhanced in the future. This can then lead to better surveillance of the running 
of the vessel and its state of condition. 
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Finally, there is believed to be the possibility of built- in tests, reference and 
control systems in the vessels. This possibility can in turn provide improved 
faulty alarm functions, opportunities for remote diagnostics and self-reparation. 
 
Keywords: Technical support, Corrective maintenance, Swedish amphibious 
vessel systems, Systems theory. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrundsbeskrivning 

 
Med uttryck som ökad rörlighet, flexibilitet och precisionsförmåga beskrivs 
stridande förbands egenskaper i en kommande utveckling. Allt för sällan 
formuleras dock frågan om underhållsfunktionerna verkligen klarar av att 
matcha dessa förändringar.1 
 
Den svenska Amfibiebrigaden av idag innehåller förmågor inom den tekniska 
tjänsten som troligtvis inte räcker till för att kunna upprätthålla en tillräcklig 
taktisk- teknisk tillgänglighet på materielen i en framtid. Kraven på kortare 
taktiska åtgärdstider (läs; inom teknisk tjänst- teknisk åtgärdstid) i den framtida 
Försvarsmakten blir högst påtagliga.2 Om tiden, från att en sensor upptäcker ett 
mål till dess att skottet avlossas, ska vara några millisekunder så kommer detta 
påverka dimensioneringen och genomförandet av den tekniska tjänsten.3 
Påverkan har också införandet av nya förmågor och materielsystem inom 
förbandet.4  Inte ens idag kan den tekniska tjänsten inom förbandet garantera 
optimal taktisk- teknisk tillgänglighet på materielen då denna funktion 
framarbetades i en tid då omvärlden såg annorlunda ut.  
 
Tidigare forskning har tangerat detta område men behöver enligt bedömande 
stärkas.5  Detta genom ett ytterligare hänsynstagande till införandet av 
framförallt det nätverksbaserade försvaret men också genom ett större 
fokuserande på den tekniska tjänsten. 
 
Spektret av teknisk materiel (-slag) inom den framtida svenska 
Amfibiebrigaden kommer att vara brett, allt ifrån flygande farkoster till sådana 
som rör sig på land, i vatten både på och under vattenytan till vapen och 
ledningssystem.6 Brigaden kan sägas vara en Försvarsmakt i miniatyr sett till 
tekniskt innehåll.  För att detta förbands taktiska tillgänglighet ska kunna 
innehållas ställer detta spektret stora krav på den tekniska tjänsten, inom men 
även utanför förbandet, en vid insats.7 För att svara på frågan vilka krav som 
ställs på den tekniska tjänsten inom ett förband genomförs normalt en så kallad 
underhållsberedning.8 Härigenom erhålls svar på bland annat de 

                                                 
1 Försvarsmakten, Högkvarteret KRI UH, Övlt Kenneth Tillberg, PM- Framtida logistik, 2002-
10-29. 
2 Det framtida (nätverksbaserade) försvaret beskrivs under punkten 4.6. Teknisk åtgärdstid 
förklaras i bilaga 1. 
3 Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan, Framsyn, nummer 4, 2002, sidan 
10. 
4 Förmåga och Teknisk tillgänglighet förklaras i bilaga 1. Teknisk tjänst beskrivs under punkten 
4.2. 
5 Försvarsmakten, studierapport Studie ”Utveckling av amfibieförband” version 3.0, 
(MTK99160S), 2002-03-04.  
6 Ledningssystem förklaras i bilaga 1. 
7 Här: insats i krig, kris. 
8 Underhållsberedning förklaras i bilaga 1. 
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driftsäkerhetskrav, underhållsbehov, underhållsresurser och organiserande av 
materielunderhållet med mera som krävs i förbandet.9  
 
Förmåga till avhjälpande underhåll är en komponent eller delfunktion inom det 
komplexa systemet eller huvudfunktionen10 teknisk tjänst. Påverkande faktorer 
inom avhjälpande underhåll är personella och materiella resurser samt hur 
genomförandet (åtgärder) utförs. I den här uppsatsen kommer det viktiga och 
kritiska mikrosystemet, avhjälpande underhåll att kartläggas. I uppsatsen 
kommer tillgången och lämpligt utnyttjande av resurser, för att kunna utföra de 
åtgärder som efterfrågas, utgöra en central del. Även hur det avhjälpande 
underhållet genomförs, med bland annat hur reparationsmetoder utnyttjas, 
kommer att belysas.  
 
Väl medveten om att detta inte är den enda viktiga och kritiska delfunktion som 
finns inom teknisk tjänst, avses ändå denna isoleras för att möjliggöra en 
strukturerad analys som ryms inom den tidsram som är avdelad till författande 
av denna uppsats. Av samma skäl kommer undersökningen av avhjälpande 
underhåll att isoleras till den svenska Amfibiebrigaden med fokus på dess 
båtsystem. Båtsystemet har valts ut bland de materielsystem som i övrigt ingår i 
Amfibiebrigaden av den orsaken att detta materielsystemet borde vara det som 
är mest vitalt för ett förband som skall kunna verka i kustnära och grunda 
vatten, så kallade ”extreme littoral water”.11 Förbandet kommer troligtvis att 
vara en del i en större försvarsmaktstruktur, det framtida försvaret.12 Ett väl 
fungerande avhjälpande underhåll för båtsystemet ökar amfibieförbandens 
möjligheter att effektivt verka i morgondagens Försvarsmakt. En genomgång 
av tidigare forskning och utgivet material har givit vid handen att något arbete 
inte bedrivits avseende avhjälpande underhåll preciserat till detta sammanhang. 
Detta faktum gör att mitt sedan tidigare stora intresse för ämnet förstärks samt 
att uppsatsen vetenskapligt bör kunna tillföra ny kunskap. 
 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att ur ett systemperspektiv kartlägga vilka problem 
som kan tänkas finnas inom avhjälpande underhåll för amfibiebåtsystemet, 
fram till idag. Uppsatsen ska också ur ett systemperspektiv försöka kartlägga 
vilka framtida möjligheter som finns för att förbättra det avhjälpande 
underhållet riktat mot amfibiebåtsystemet. (I huvudsak sker kartläggningen 
med hjälp av svar från intervjufrågor). Följande frågeställningar används: 
 
1. Vilka problem finns inom avhjälpande underhåll för amfibiebåtsystemet 
fram till idag? 
 
2. Vilka framtida möjligheter finns för att förbättra det avhjälpande 
underhållet för amfibiebåtsystemet?  
                                                 
9 Försvarets Materielverk Curt Hauffmann, Materielunderhåll och driftsäkerhet, TPM 
Information i Växjö AB, sidan 16. 
10 Teknisk tjänst är en av huvudfunktionerna inom underhållstjänsten se bilaga 1.  
11  Brigadgeneral Bengt Andersson, artikel i Tidskrift för Amfibiekåren nummer 4, 2002, 
Amfibieförbanden i framtidens försvarsmakt, sidan 125. Begreppet är även använt av 
Marininspektören Amiral Jörgen Erikssons, anförande på Försvarshögskolan, 2003-01-09, se 
vidare kapitel 9 i Christopher Werners bok ”Den blå boken”, sidan 129-. 
12 Beroende på vilka beslut som fattas i kommande Försvarsbeslut (år 2004 med flera). 
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1.3. Avgränsningar och antaganden 
 
Följande avgränsningar har gjorts:  
 
Teknisk tjänst avgränsas till att omfatta endast avhjälpande underhåll. Motivet 
till att denna delmängd av teknisk tjänst isoleras och belyses är för att 
möjliggöra en strukturerad analys som ryms inom den tidsram som är avdelad 
till författande av denna uppsats. Avhjälpande underhåll under återhämtning 
eller reorganisation avgränsas bort av samma orsak. 13  
 
Uppsatsen skrivs med fokus på avhjälpande underhåll i kris och krig och till del 
internationell insats. Detta inkluderar även övningar i dessa scenarier. Fred 
avgränsas bort med motiveringen att förbandet är och med största sannolikhet 
kommer att vara, dimensionerat mot typfallen kris, krig och internationell 
insats.14 Motivet till detta är att det som dimensionerar den tekniska tjänsten 
och i synnerhet det avhjälpande underhållet är den värsta sortens scenario. Den 
värsta sortens scenario torde vara kriget. Uppsatsen avser inte explicit analysera 
hur internationella insatser påverkar den tekniska tjänsten i framtidens 
Amfibiebrigad. I uppsatsens avslutning kommer dock internationell insats 
översiktligt att beröras.  
 
Den svenska amfibiebrigaden avgränsas till att omfatta endast dess båtsystem. 
Båtsystemet inkluderar i huvudsak de båttyper som ingår i dagens 
Amfibiebataljoner. Härefter kallat amfibiebåtsystem.15 Motivet till att endast 
detta materielsystemet inom Amfibiebrigaden isoleras och belyses är att 
möjliggöra en strukturerad analys som ryms inom den tidsram som är avdelad 
för att skriva uppsatsen.  
 
Uppsatsen omfattar tiden från år 2000 fram till 2015. Tiden är vald för att dels 
kunna fånga upp eventuella problem fram till idag dels för att kunna fråga om 
framtidens möjligheter. Tiden är även till del vald för att kunna bidra till en 
syntes med tidigare arbete som är genomfört och som omfattar tiden efter år 
2010.16 Införandet av ett ”nytt” förvar, det nätverksbaserade, planeras att 
införas bortom 2010 varför uppsatsen har för avsikt att beröra tiden direkt innan 
och i det nya försvaret.17  
 
Undantaget från den definierade tidsperioden är användandet av 
Försvarsmaktsdokumentet ”Operativ inriktning för logistik (OPI-4)”, som ger 
en inriktning i tiden från nu till 2004-12-31. Detta dokument används i 
avsaknad av andra inriktningar och för att ge en fingervisning om tiden bortom 
dokumentets giltighetstid.18 

                                                 
13 Återhämtning och reorganisation förklaras i bilaga 1.  
14 Enligt målsättning. Försvarsmakten, Preliminära taktiska, organisatoriska och ekonomiska 
målsättningar för amfibieförband samt marin basskyddsbataljon, marin bevakningsbataljon och 
marint bevakningskompani, 2000-12-06. 
15 Amfibiebåtsystem beskrivs i bilaga 1. 
16 Försvarsmakten, studierapport Studie ”Utveckling av amfibieförband” version 3.0, 
(MTK99160S), 2002-03-04. 
17 Bortom år 2010…enligt Marininspektören Amiral Jörgen Erikssons, anförande på 
Försvarshögskolan, 2003-01-09. 
18 Enligt möte med Högkvarteret STRA Inri, Dan Hagman, 2003-02-05. 
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1.4. Källkritik 
 
Thurén anger i sin bok ”Källkritik” att de källkritiska principerna är uppdelade 
på fyra kriterier och en distinktion. Kriterierna är: ”Äkthet, källan skall vara det 
den utger sig för att vara. Tidssamband, ju längre tid som gått mellan en 
händelse och källans berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det 
att tvivla på källan. Oberoende, källan skall ´stå för sig själv´ inte vara 
exempelvis en avskrift eller ett referat av en annan källa. Tendensfrihet, man 
skall inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten 
på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen att 
förvränga bilden.”19 Boken anger också att man i källkritiken ska skilja mellan 
berättelse om något och kvarlevor eller lämningar av något. 
 
Uppsatsen är baserad på material från texter ur Försvarsmaktsdokument och 
tidskrifter samt intervjuer. Texterna som källor anses vara trovärdiga i och med 
det faktum att de är officiella och öppna för hela Försvarsmakten och 
allmänheten och på så sätt utsatta för en källkritisk granskning. De uppfyller 
kraven på äkthet, närhet i tid och tendensfrihet. Kravet på oberoende är svårare 
att svara säkert på. Detta beror på att det är ganska vanligt att det inom denna 
typen av dokument förekommer avskrifter utan att det beläggs med fotnoter, 
vilket gör det svårt att spåra till ursprungskällan.  
 
De utvalda intervjupersonerna är alla att anse som primärkällor (ursprungliga 
källor). Som källor kan de i högre grad innehålla en tendens att framhäva och 
vinkla till egen favör. Trots det nämnda måste ändå uttryckas att alla källor 
uppfyller de kriterier som krävs för att följa de källkritiska principerna. 
Samtliga källor har används både för fakta- och kunskapsinhämtning och för att 
belägga och citera i uppsatsen. Materialet har valts då detta bäst svarar mot det 
syfte och de frågeställningar uppsatsen har.  
 
Viss tidigare litteratur finns i delar av ämnet vilken har används som 
uppbyggnad av kunskap i ämnet. Dock innebär fokuseringen på tidsperioden 
från 2000 till 2015 att aktuell litteratur och källor har varit mest användbara. 
Textmaterial som beskriver samma kontext som denna uppsats har varit 
svårfunnet. En svaghet i det valda materialet är just denna begränsning vilket 
medför vissa svårigheter att tydligt empiriskt belägga vilka problem och 
möjligheter som finns, vilket hade varit lättare med en större mängd material. 
Textmaterial finns dock i viss utsträckning för teknisk tjänst och för framtidens 
nätverksbaserade försvar. Valet av intervjuade individer som avses representera 
sakkunskapen inom ämnesområdet kan tyckas begränsat. Motivet bakom att 
inte intervjua fler ligger i det faktum att sakkunskapen inom området är 
begränsat till ett fåtal individer. De utvalda måste ändå anses svara mot det 
spektrum av kunskap som krävs för att skriva denna uppsats. 
 

                                                 
19 Torsten Thurén, Källkritik, Almqvist & Wiksell, Liber AB, Falköping 1997, sidan 11. 
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1.5. Forskning och tidigare utgivet material  
 
Som författarna till boken ”Metodpraktikan” uttrycker så ska det vara en 
självklarhet att ställa sig på tidigare forskares axlar, det vill säga hjulet ska inte 
uppfinnas en gång till.20 ”Vad är forskningens nuvarande bästa svar på min 
fråga?”21  Den diskurs som finns inom valt forskningsområde kommer att 
användas både i teoribildning, vid val av och användning av metod samt vid 
empirisk analys. 22 
 
Inom Amfibiekåren har det pågått ett omfattande studiearbete för 
”Amfibiebrigad 2010”. Slutredovisningen för Högkvarteret skedde 2002-12-31. 
Uppgiften var att studera hur amfibieförband ska utvecklas mot perioden efter 
år 2010 med beaktande av gällande försvarsmaktsinriktning.23 Studien 
innehåller delstudier som omfattar; bekämpning, strid, underhåll, sjukvård, 
ledning och fältarbeten.  Studieuppgiften för delstudie underhåll var: ”studera 
hur underhålls- och kommunikationstjänsten skall bedrivas inom 
Amfibiebrigad 2010”. Som en delmängd i delstudien underhåll ingår teknisk 
tjänst. Studien har dock bara övergripande berört teknisk tjänst. Tidigare 
utgivet material som beskriver denna uppsats sammanhang mellan avhjälpande 
underhåll, amfibiebåtsystem och framtida (nätverksbaserat) försvar går som 
tidigare nämnts inte att uppbringa.   
 

1.6. Disposition 
 
Uppsatsen är strukturerad med hjälp av en blandning av kronologisk och 
konstruktiv disposition.24 En kronologisk disposition innebär att det kvalitativa 
arbetet och dess resultat presenteras i kronologisk ordning. Huvudstrukturen 
ligger kring tre sektioner, nämligen en introducerande, en avslutande och 
däremellan en aktiv sektion. En konstruktiv disposition innebär att man 
successivt argumenterar eller logiskt konstruerar en teori, modell, 
argumentation eller något slutmål.  
 
Uppsatsen består av tre sektioner. I den introducerande sektionen formuleras 
uppsatsens problem med frågor samt en beskrivning av teori och metoder 
genomförs. Detta i syfte att bibringa läsaren en fördjupad förståelse för det 
valda undersökningsobjektet ”avhjälpande underhåll för svenskt 
amfibiebåtsystem” och dess förutsättningar, vilket underlättar den kommande 
läsningen. 

 
I uppsatsens andra sektion, som i detta arbete är den redovisande sektionen, 
beskrivs komponenter i det avhjälpande underhållet samt en redovisning av 
intervjusvar genomförs.  
 
                                                 
20 Peter Esaiasson et. al., Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002. 
21 Ibid. sidan 18. 
22 Diskurs förklaras i bilaga 1. 
23 Försvarsmakten, studierapport Studie ”Utveckling av amfibieförband” version 3.0, 
(MTK99160S), 2002-03-04. 
24 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, Jarl Backman och Studentlitteratur, Lund 1998, 
sidan 62. 
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I uppsatsens avslutande sektion, den aktiva sektionen, analyseras de 
intervjuades svar för att få fram de problem som upplevts ha störst negativ 
påverkan på systemet samt de, i deras tycke, viktigaste framtida möjligheterna 
för att förbättra avhjälpande underhåll för amfibiebåtsystemet. I den avslutande 
sektionen avses uppsatsens två frågor att besvaras, en diskussion genomföras 
samt förslag till vidare forskning ges. 
  

2. Teori 
2.1. Teorianknytning 

 
Ett sätt att öka förståelsen av undersökningsobjektet ”avhjälpande underhåll för 
svenskt amfibiebåtsystem” är att hitta eller konstruera en teori för hur det är 
tänkt att fungera. Teorin ska inte bara vara en beskrivning av hur det 
avhjälpande underhållet verkligen fungerar utan hur den i framtiden kan tänkas 
hänga ihop och fås att fungera. Två ingredienser är då ofrånkomliga: vissa 
givna fakta men också vissa företeelser som man kan ställa sig frågande inför. 
Företeelser som man inte riktigt vet hur de fungerar eller hänger ihop.25 
Riktningen på utvecklingen av den teori som används är dock klar. Det är 
uppsatsens frågeställningar som skall besvaras!  
 
Litteratur om olika teoribildningar har studerats för att komma fram till en 
teori som kan passa det valda undersökningsobjektet. Uppsatsens 
undersökningsobjekt verkar lämpligt att strukturera med hjälp av 
systemteori eftersom undersökningsobjektet och uppsatsens frågor 
utgår från en helhet och där olika komponenter studeras. Målsättningen 
är att koppla komponenterna i ett sammanhang och helhet. Helheten är 
ett fungerande avhjälpande underhåll för amfibiebåtsystemet (ingående 
i framtidens svenska Amfibiebrigad och Försvarsmakt). Det avhjälpande 
underhållets ingående delar är att anse som komponenter. Avhjälpande 
underhåll ingår sedan i sin tur i större system, teknisk tjänst samt 
logistik. Amfibiebåtsystemet kan också ses som ett system som är en 
del i Amfibiebrigadsystem och som i sin tur är en del i ett större 
Försvarsmaktssystem. I framtiden kommer troligtvis detta 
Försvarsmaktssystem vara ett nätverksbaserat försvar eller system. Det 
framtida nätverksbaserade försvaret kommer vara uppbyggt enligt 
principen: ett system av system. Både makrosystem och mikrosystem 
kan sägas vara representerade här i.26  Systemet ”framtidens försvar” 
men också Amfibiebrigaden och teknisk tjänst ska här ses som 
makrosystem. Amfibiebåtssystemet och avhjälpande underhåll ska med 
detta synsätt utgöra representanter för mikrosystem. Dessa (mikro-) 
system definieras i denna uppsats som avgränsade system (se kapitel 
3.1). Den enskilda båten ska uppfattas som en komponent i 
amfibiebåtssystemet. Denna komponent, den enskilda båten, är kanske 
den minsta analysenhet som finns inom Amfibiebrigaden men är ändå 
viktig för att strid i kustzon ska kunna bedrivas. Fungerar inte vissa 
komponenter eller mikrosystem som de borde ger det följdverkningar så 
att även makrosystem får en nedsatt funktion. Alla dessa komponenter 

                                                 
25 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Rolf Ejvegård och Studentlitteratur, Lund 1993, 1996, 
sidan 36. 
26 Makro- enligt Svenska Akademiens Ordlista i Word Finder: stor, i stort o.d. motsatt: mikro. 
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och system ska passa in i varandra för att kunna bilda en fungerande 
överordnad helhet, den framtida Försvarsmakten.  
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Systemteori 
 
Norrbom menar att systemteori är hur olika kombinationer av 
komponenter bör konstrueras, samt hur komponenterna påverkar 
varandra.27 Systemteorin koncentrerar sig i högre utsträckning på 
relationer mellan komponenterna än på konstanta egenskaper hos 
dessa.28 Komponenter kan vara materiel, människor, egenskaper, 
aktiviteter och så vidare. Relationer eller beroendeförhållanden kan vara 
ensidiga eller ömsesidiga och beroende på hur avancerade systemen 
är, lätta eller ytterst svåra att korrekt uppfatta. 
 
Enligt Churchman bygger systemtänkande i första hand på en 
vetenskaplig metodik där utgångspunkten är att utifrån ett objektivt sätt, 
se på ett system av problem.29 Vid genomgång av en förteckning av 
problem, visar det sig tydligt att problemen hänger samman och griper 
in i varandra, så att lösningen av ett problem betyder mycket för 
lösningen av ett annat problem. Vid arbete med systemanalys måste det 
finnas en övergripande målsättning. För att nå den övergripande 
målsättningen måste ett antal delsystem eller komponenter sedan 
utarbetas det vill säga, beskriva systemet i relation till den övergripande 
målsättningen. När man skall beskriva ett delsystem eller komponent 
bör man först tänka på vad det är till för, dess funktion. Systemen är 
sammansatta av komponenter som samverkar för det helas 
övergripande målsättning. Systemtänkandet är helt enkelt ett sätt att 
tänka över dessa totala system och deras komponenter.30 
 
Oscar Öqvist uttrycker att ett hinder för systemtänkande ligger i vår 
vana att ordna världen i begrepp, som utesluter varandra. Utesluter 
varandra som svart eller vitt, ont eller gott.31 Systemteorin menar att allt i 
naturen hänger ihop i ömsesidiga beroenden med varierande 
komplexitet och som en följd av detta finns det inte någon given 
startpunkt eller ändpunkt. En annan förutsättning för att kunna följa med 
i ett systemtänkande är att vi lär oss skilja kartan från terrängen. Vi bär 
alla på en uppsättning av begrepp, antaganden och föreställningar, 
knutna till omvärlden, med vars hjälp vi ordnar nya erfarenheter i givna 
kategorier. Vår syn på världen blir härigenom i hög grad förutfattad. 
Systemteori innebär en helhetssyn och att man utgår från att allt hänger 
ihop och ingen del är viktigare än den andra.32 
 

                                                 
27 Carl Norrbom, född 1941. Lektor Stockholms universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten. 
http://www.su.se/sukat/index.php3, 2002-10-29 samt text på omslag på boken Systemteori. 
28 Carl Norrbom, Systemteori- en introduktion, KL Beckmans Tryckerier AB, Stockholm 1971, 
sidan 9. 
29 C. West Churchman är professor i företagsadministration. Omslag till boken Systemanalys.  
30 C. West Churchman, Systemanalys, Gotab, Stockholm 1978, sidan 13 och 21. 
31 Oscar Öqvist, enhetschef och undervisningsråd på Skolverket. 
http://www.tpb.se/nya/200103/tvf0103.htm, 2003-02-01. 
32 Oscar Öqvist, Systemteori i praktiken, Andersson & Andersson, Göteborg 1992, sidan 38 f.f. 
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2.2. Teorimodell, modellbildning 
 
Det anges i den ovanstående litteraturen att det inte finns några regler 
för hur ett system ska se ut, utan det bestäms av det som ska 
undersökas med systemteorins olika grunddelar, system och 
komponenter, som utgångsvärde.  
 
En egen modell enligt nedan har bildats med systemteori som grund: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTAT 

Svar på uppsatsens 
frågor 

Dagens 
avhjälpande 
underhåll 
inom amfibie 
båtsystemet

Det framtida 
(nätverksbaserade) 
försvaret 

Internationell
insats 

Underhållsomvärld

”Operativ inriktning för 
logistik (OPI-4) och 
studie ”Utveckling av 
amfibieförband” 

AMFIBIE 
FÖRBAND 

TEKNISK
TJÄNST 

LOGISTIK I 
FÖRSVARS- 
MAKTEN 

Avhjälpande 
underhåll i 
framtidens 
amfibie 
båtsystem 

Amfbåtsystem
Avhjälpande 
underhåll 

Uppsatsens frågor analyseras utifrån teorimodellen 

1. Vilka problem finns inom avhjälpande underhåll för 
amfibiebåtsystemet fram till idag? 
 
2. Vilka framtida möjligheter finns för att förbättra det 
avhjälpande underhållet för amfibiebåtsystemet? 

Framtida möjligheter 
för att förbättra… 

Problem  
fram till idag inom… 
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”En modell är en vidareutveckling av en teori. (---) Modellen vill dessutom ge 
en i vissa avseenden bestämd bild av verkligheten. (---) Betecknande för många 
modeller är att de visar en viss mekanism, hur de olika delarna hänger ihop. 
Modellen blir därmed även en förklaringsmodell.”33 Bildad modell används för 
att, för läsaren, förklara hur delar hänger ihop. Modellen används även för 
framtagning av det empiriska materialet. Bland annat utformas intervjufrågorna 
med stöd av systemteorin och den egna modellen. Modellen används vidare för 
att skriva uppsatsen. Vissa kapitel struktureras med tanke på de komponenter 
som ingår i systemet avhjälpande underhåll. Men framförallt genomförs 
uppsatsens redovisning, analys och diskussion med hjälp av systemteori och 
modell som rättesnöre. De, av Norrbom, Churchman och Öqvist, uttryckta 
tankarna har alltså varit vägledande för att nå målet: att kunna svara på 
uppsatsens frågor. 
 
Modellen visar inte de ingående komponenterna i det avhjälpande underhållet 
för amfibiebåtsystemet. För läsaren som tyder modellen ska det ändå uppfattas 
som att komponenterna är representerade inom ”cirkeln” för det avhjälpande 
underhållet. Komponenterna hänger också de ihop i ömsesidiga beroenden. 
 
Om en viktning av modellen ska uttryckas, bör det framhållas att det som tros 
ha störst påverkan för att förbättra det avhjälpande underhållet är de möjligheter 
som ett nätverksbaserat försvar erbjuder. Men även de streckade rutorna i 
modellen (underhållsomvärld, internationell insats, operativ inriktning för 
logistik samt till del studien ”utveckling av amfibieförband”) har påverkan på 
ett framtida avhjälpande underhåll. I det systemtänkande som Norrbom, 
Churchman och Öqvist ger uttryck för, så hänger alla komponenter eller system 
ihop och påverkar varandra. ”Ingen del är viktigare än den andra” men har i 
modellen olika stor viktning eller påverkansmöjlighet. 
 
Kritik kan riktas mot modellen såtillvida att nuvarande indelning av teknisk 
tjänst har använts för att belysa framtida möjligheter. Kritik kan också riktas 
mot modellen genom att påstå att de valda inflytelserna, är fel inflytelser eller 
fel viktade (nya krav och möjligheter i form av: studie, operativ inriktning för 
logistik, underhållsomvärld samt det nätverksbaserade försvaret men även 
internationell insats). Ovanstående stycken motiverar dock dessa val. 

                                                 
33 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Rolf Ejvegård och Studentlitteratur, Lund 1993, 1996, 
sidan 37, 38. 
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3. Metod och tekniker 
 
Metod är ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man ska skriva om och 
hur man tänker behandla ämnet. Teknik är på det sätt material samlas in för att 
kunna beskriva, jämföra eller förutsäga något.34 
 

3.1. Fallstudie 
 
För att kunna utveckla en kunskap inom det ämne som ska behandlas så måste 
en forskning genomföras.35 Fallstudien börjar normalt med att en person på 
fältet blir medveten om att en viss situation är problematisk. Ett systematiskt 
sätt att gripa an själva problemet är att lägga upp en undersökning av det. 
Fallstudier är en metod som kan utnyttjas för att systematiskt studera en 
företeelse. ”Valet av angreppssätt bestäms av hur problemet ser ut, vilka frågor 
det ger upphov till och vilket slutresultat man vill ha” samt om man kan 
identifiera ett avgränsat system som fokus för undersökningen.36 Det 
avgränsade eller definierade systemet väljs för att det är viktigt och intressant.37 
Enligt Merriam finns skillnader i metodiska angreppssätt mellan experimentella 
och icke- experimentella metoder.38 Experimentell forskning uttrycks kräva att 
forskaren kan manipulera de variabler som är av intresse, det vill säga ha 
kontroll över situationen. Icke- experimentell så kallad deskriptiv forskning, 
används när man strävar efter beskrivning och förklaring snarare än 
förutsägelser som baseras på orsak och verkan. Alla metoder för att samla in 
vetenskapligt material kan användas i en fallundersökning. ”Beslut att fokusera 
på fallstudier kommer sig av det faktum att man då snarare inriktar sig på 
insikt, upptäckt och tolkning…”39 Resultaten av fallstudier presenteras 
kvalitativt det vill säga man använder ord och bild.40 I Merriams bok sägs 
vidare att fallstudier är att föredra då man ska undersöka aktuella eller nutida 
skeenden.41 
 
Kvalitativ fallstudie används som metod för att ta sig an frågeställningarna och 
framarbetande av uppsatsen. Det avgränsade systemet (se föregående stycke) i 
studien är avhjälpande underhåll som en del av det större systemet teknisk 
tjänst. Även amfibiebåtsystemet är ett avgränsat system som en del av ett större 
system, Amfibiebrigaden (se även punkt 2.1 Teorianknytning). Det valda 
metodiska angreppssättet är icke- experimentellt.  Teknikerna för insamlande 
av det empiriska materialet utgörs av intervjuer i form av frågeundersökning 
och till del kvalitativ textanalys. 
 

                                                 
34 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Rolf Ejvegård och Studentlitteratur, Lund 1993, 1996, 
sidan 29. 
35 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, sidan 20. 
36 Ibid. sidan 21 och 24. 
37 Ibid. sidan 24. 
38 Sharan B Merriam är professor i pedagogik vid universitetet i Georgia, USA. Text på omslag 
till boken Fallstudien som forskningsmetod. 
39 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, sidan 25. 
40 Ibid. sidan 22. 
41 Ibid. sidan 23. 
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3.2. Frågeundersökningar 
 
I boken ”Metodpraktikan” uttrycks att en av samhällsvetenskapens mest 
använda metoder för att samla in material till forskning är genom att fråga eller 
samtala med människor.42 Två olika sorters frågemetoder finns, nämligen 
informantundersökningar och respondentundersökningar. Vid en 
informantundersökning används svarspersonerna som vittnen eller 
”sanningssägare”. De ska bidra med information om hur verkligheten är 
beskaffad i något visst avseende. Vid en respondentundersökning är det 
svarspersonerna själva och deras egna tankar som är de objekten som studeras. 
Forskaren vill veta vad varje svarsperson tycker och tänker om det som 
undersökningen gäller. Respondentundersökningar kan i sin tur delas upp i: 
samtalsintervjuundersökningar och survey- eller frågeundersökningar. 
Samtalsintervjuundersökningar innebär att det förs ett interaktivt samtal mellan 
forskaren och intervjupersonerna medan det i frågeundersökningar handlar om 
att forskaren ställer frågor till svarspersonerna. 
 
Informantundersökning använts i varje intervjufrågas första del och handlat om 
huruvida svarspersonen har upplevt problem inom avhjälpande underhåll fram 
till idag. I varje intervjufrågas andra del har frågemetoden 
respondentundersökning, av typen frågeundersökning, används. Frågorna 
innehåller en delfråga med: ”… problem… fram till idag?” och en delfråga 
med: ”… framtida möjligheter…”. Motivet till denna uppdelning i tid ska ses 
som om de eventuella bristerna och problemen inom avhjälpande underhåll 
fram till idag kan bli en brygga över till vad som bör förbättras i ett framtida 
försvar avseende avhjälpande underhåll för amfibiebåtssystemet. 
Konstruerandet av frågorna på detta sätt möjliggör i och med frågornas andra 
del att de intervjuade men även uppsatsskrivaren tvingas att, i en konstruktiv 
anda, tänka i möjligheter. Författarens intresse för framtida möjligheter och 
idéer tillvaratas också på ett naturligt sätt i och med detta. I båda delfrågorna 
har så kallade öppna frågor använts, där svarspersonerna med egna ord har 
berättat det de vill ha sagt.43  

3.3. Metod för urval av intervjupersoner 
 
Forskaren måste alltså definiera vad som ska studeras, det vill säga avgränsa 
det fall, det avgränsade systemet eller den analysenhet som ska studeras. Vem 
eller vilka som ska studeras måste också bestämmas. ”Inom varje fall finns 
förmodligen otaliga platser som kan observeras, ett stort antal människor som 
kan intervjuas och mängder av dokument som borde läsas.” 44  
 
Merriam skiljer på två typer av urval: sannolikhetsurval och icke- 
sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval förklaras som att det för varje element i 
populationen går att specificera sannolikheten för att det elementet kommer att 
inkluderas i urvalet. Icke-sannolikhetsurval förklaras som att det inte finns 
något sätt att beräkna sannolikheten för varje enskilt element för att komma 
med i urvalet och ingen försäkran om att varje enskilt element har någon chans 
överhuvudtaget att inkluderas. Inom sannolikhetsurval är obundet 

                                                 
42 Peter Esaiasson et al, Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002, sidan 252. 
43 Ibid. sidan 255. 
44 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, sidan 60. 
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slumpmässigt urval det vanligaste. Detta urval gör det möjligt att statistiskt 
generalisera undersökningsresultat. Inom icke-sannolikhetsurval är den 
vanligaste formen ett målinriktat eller ändamålsenligt urval. ”Ett målinriktat 
urval baseras på antagandet att man önskar upptäcka, förstå och få insikt.”45 I 
Merriams bok förklaras det på följande sätt: ”Det hela är jämförbart med en 
situation då ett antal experter kallas in för att ge sina synpunkter på ett 
komplicerat medicinskt fall. Dessa konsulter- vilka i sig utgör ett målinriktat 
urval - har inte i uppgift att avge en genomsnittsåsikt som på något sätt skulle 
motsvara den genomsnittliga uppfattningen i hela läkarkåren. De är kallade på 
grund av sina speciella erfarenheter eller specialistkompetens.”46 
 
Urvalsmetoden som används i detta arbete är icke-sannolikhetsurval med 
formen ändamålsenligt urval. Motsvarande de ”experter” som nämns i 
ovanstående exempel använts också här. De leder alla teknisk tjänst och 
avhjälpande underhåll för amfibiebåtsystemet men på olika underhålls- eller 
resursnivåer inom organisationen.47 I detta fall är de representerade på följande 
sätt: chef reparationsgrupp på Amfibiebataljon, bataljons- och brigadingenjör, 
chef för fartyg/båtsektion på Basbataljon, chef för amfibiebåtsystemet på 
tekniskt kontor samt uppdragsledare för amfibiebåtsystemet på Försvarets 
Materielverk. Undantaget från detta är en intervjuperson från Arméns Tekniska 
Skola. Motivet till detta är att kunna använda denna intervju som en referens, 
för att se om det finns skillnader i uppfattningar beroende vapenslags- 
tillhörighet. Det vill säga, upplever intervjupersonen att problemen är likartade 
samt ser han likadana ”möjligheter”. Vidare bör påtalas att alla intervjuade har 
olika erfarenhet från övningar och skarpa insatser. De har även olika närhet till 
systemet avhjälpande underhåll och amfibiebåtsystemet samt till ”systemet” det 
framtida (nätverksbaserade) försvaret. Vissa av de valda intervjupersonerna var 
de enda som representerade amfibiebåtsystemet på den resursnivån och således 
de enda valbara. 
  

3.4. Textanalys 
 
Metoden kvalitativ textanalys, som är en mycket vanlig metod inom 
samhällsvetenskaplig forskning, uttrycks i regel som; ”det väsentliga innehållet 
tas fram genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext 
vari den ingår.”48 Den har också uttryckts som ”ett systematiskt riktat sökande i 
utvalda dokument efter när- eller frånvaron av en begränsad mängd förmodad 
betydelsefull information”.49 Genom att utföra en systematisk genomgång av 
det primärmaterial som ligger till grund för uppsatsens analys, skapas en bild av 
innehållet. Här används textanalys framförallt vid undersökning av begreppen 
det framtida ”nätverksbaserade försvaret” och ”teknisk tjänst”. 
 
 

                                                 
45 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994, sidan 61. 
46 Ibid. 
47 Resursnivå förklaras i bilaga 1.  
48 Peter Esaiasson et al, Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002, sidan 233. 
49 Winnerstig´s översättning av Graber 1976:129, Aggestam, Engelbrekt, Wagnsson och 
Winnerstig: Europeisk säkerhetspolitik, Studentlitteratur, Lund, 2000, sidan 215. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN                                  C-UPPSATS                                                   Beteckning 19100:2007 
Mj Peter Fagrell, ChP 01- 03 2003-07-21 sida 17(50) 

4. Förklaring av teknisk tjänst och avhjälpande 
underhåll med mera 

4.1. Inledning 
 
I det här kapitlet ges en förklaring till vissa av de begrepp och sammanhang 
som används i uppsatsen. Utöver detta kapitel så finns en sammanställning med 
förklaring av begrepp i bilaga 1.  
 

4.2. Teknisk tjänst 
 
Teknisk tjänst är en del av logistik och är med systemteoretiska ögon också en 
del av ett system. Logistik är ett samlingsbegrepp som i militär betydelse 
innebär planering och genomförande av förflyttning, underhåll och övriga 
servicetjänster syftande till att stödja operationers genomförande. 
Internationellt innefattas även hälso- och sjukvård i detta begrepp.50 Logistik 
består av underhållstjänst och kommunikationstjänst.51 Underhållstjänst består i 
sin tur av förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst.52  Vidare består teknisk 
tjänst av materielunderhåll och tekniskt systemstöd.53 Materielunderhåll består 
av förebyggande och avhjälpande underhåll, reservmaterielförsörjning och 
omhändertagande av materiel. Slutligen består tekniskt systemstöd av 
driftsstöd, teknisk anpassning, modifiering och materielundersökning. I denna 
uppsats är det främst komponenter i mikrosystemet avhjälpande underhåll som 
skärskådas. 

4.3. Operativ inriktning för teknisk tjänst 
 
En inriktning för teknisk tjänst för insatsorganisationen intill 2004-12-31 finns i 
och med utgivandet av Försvarsmaktsdokumentet ”Operativ inriktning för 
logistik (OPI-4)”. I avsaknad av andra inriktningar och styrningar, avseende 
tiden efter 2004-12-31, för avhjälpande underhåll kommer dokumentet OPI-4 
att användas som ett rättesnöre även för tiden efter dokumentets giltighetstid.54 
 
Ett övergripande operativt krav och inriktning är: 
”Underhållstjänsten skall säkerställa förbandens stridsvärde och uthållighet och 
därmed chefers handlingsfrihet så att ålagda uppgifter kan lösas utan att 
begränsas av tillgången på förnödenheter och tjänster.”55 Inom teknisk tjänst 
anges som allmän princip: ”Den tekniska tjänstens specifika del i 
underhållstjänsten skall främst bidra till att säkerställa materielens uthållighet, 
tillgänglighet och systemsäkerhet.”56 I OPI-4 uttrycks inriktningar och krav på 
teknisk tjänst under rubrikerna: Ledning och ledningssystem, Materielunderhåll 
                                                 
50 Försvarsmakten, Operativa insatsledningen, Operationsledningen, Operativ inriktning för 
logistik, OPI-4, 2002-10-01, sidan 5. 
51 Logistik, se bilaga 1. 
52 Underhållstjänst, se bilaga 1.  
53 Försvarsmakten, Operativa insatsledningen, Operationsledningen, Operativ inriktning för 
logistik, OPI-4, 2002-10-01, sidan 27, 28. 
54 Resonemang fört vid möte med Dan Hagman, 2003-02-05. 
55 Försvarsmakten, Operativa insatsledningen, Operationsledningen, Operativ inriktning för 
logistik, OPI-4, 2002-10-01, sidan 24. 
56 Ibid. sidan 26. 
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och Tekniskt systemstöd. Nedan redovisas inriktningen för ledning och 
ledningssystem samt för avhjälpande underhåll: 
 

4.4. Inriktning för ledning av teknisk tjänst och 
ledningssystem 

 
Avseende ledning av teknisk tjänst uttrycks i OPI-4: ”Teknisk chef på alla 
nivåer skall samordna och prioritera tillgängliga tekniska resurser.” Vidare ska 
förbandsledning (ledning av förbandsenheter för teknisk tjänst) ske ”med stöd 
av aktuellt lednings- och informationssystem”. Vid internationell verksamhet 
kan ledningsstödets informationsutbyte ske genom användning av andra 
nationers informationssystem.”  
 
Funktionsledning uttrycks ska ske med stöd av ”informationssystem och 
funktionsapplikationer för ledning av teknisk tjänst”. Informationssystem för 
driftuppföljning av individnummersatt materiel och system ska vara 
Försvarsmaktsgemensam och selekterad information från detta system skall 
kunna delges andra ledningssystem.” 

4.5. Inriktning för avhjälpande underhåll 
 
OPI-4 ger även en inriktning för det avhjälpande underhållet. Här uttrycks att 
genom reparationer och byte av utbytesenheter (UE) nära skadeplatsen så ska 
materielens omloppstid minimeras. Avseende reparationer ska de, utgående 
från krav på kvalité och systemsäkerhet, styras av fastställda dokument/regler 
med anvisningar och metoder för genomförande.57 Dokumentet menar vidare 
att avhjälpande underhåll ska inriktas på nedanstående sätt: 

 
”Kartläggning av civila reparationsresurser av vikt för insatsorganisationen och 
tillväxtorganisationen skall ske före insats. Internationell insats skall föregås av 
erforderlig kartläggning av aktuella resurser i området.  

 
Snabbt omhändertagande och riktig skadeklassning skall ske av egen skadad 
materiel m.h.t. att det är avgörande för förbandets operativa/taktiska 
tillgänglighet och uthållighet. 
 
Gemensamma regler för skadeklassning samt system för angivande av 
funktionspåverkan skall tillämpas. Testutrustning och datasystem för analys av 
fel/skada skall utnyttjas.  
 
Insatsförband skall själva kunna omhänderta skadade bruksenheter och föra dem 
till plats, för omhändertagande och eventuell reparation. 

                                                 
57 Systemsäkerhet, se bilaga 1. 
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Tiden från behov till åtkomst av reservmateriel (RM) skall minimeras. RM skall 
kunna eftersökas och beställas i materielredovisningssystem. Möjlighet till 
elektronisk beställning och orderbekräftelse skall, efterhand det blir realiserbart, 
finnas på alla nivåer.” 

 

4.6. Det framtida försvaret  
 
I årsrapporten från perspektivplaneringen 2001-02 uttrycks avseende 
nätverksbaserad strid att avgörande för framgång, i såväl fred och krig, är 
förmågan att i alla dimensioner snabbt kunna genomföra en avvägd insats med 
möjlighet till rätt verkan i tid och rum. För att detta ska vara möjligt är det 
nödvändigt att det finns en effektiv samordning av stridens grundelement: 
bekämpning, rörelse och skydd, liksom stöd i form av logistik och 
information.58 
 
Ett framtida nätverksbaserat försvar uttrycks vara en struktur innehållande 
ledning med beslutsstöd, informationssystem samt insats- och 
verkansfunktioner. Dessa är integrerade med varandra och medger 
informationsutbyte i nära realtid. Nätverksbaserat försvar behövs för att kunna 
planera, genomföra och följa upp nätverksbaserad strid. 59  
 
Avseende Försvarets ledningsmetod, så kommer den troligtvis också i 
framtiden vara uppdragstaktik. I den militärstrategiska doktrinen uttrycks att 
uppdragstaktik innebär att chefen ställer en uppgift samt tilldelar resurser och 
handlingsregler men lämnar så mycket som möjligt av genomförandet åt sina 
underlydande.60 
 
Begrepp som förekommer i sammanhanget logistik och framtida försvar är 
”Fokuserad logistik” samt ”fullständig översikt av tillgångar”. Fokuserad 
logistik förklaras som ”…en fusion av information, logistik och 
transportteknologi för att möjliggöra snabb respons, för att hålla ordning på och 
omdirigera resurser i transport, och för att leverera anpassade logistiksatser som 
möjliggör uthållighet på alla nivåer. Delar av det logistiska understödet 
kommer att bygga på civila resurser medan andra delar måste vara exklusiva 
för de militära förbanden.” 61 Ett annat sätt att uttrycka Fokuserad logistik är: 
förmågan hos de gemensamma stridskrafterna att förse sig med rätt personal, 
utrustning och förnödenheter, till rätt plats i rätt tid och i rätt mängd, över hela 
skalan av militära operationer. Detta kan då möjliggöras genom ett 
informationssystem som i realtid ger en ”fullständig översikt av tillgångar” 
(Total Asset Visability- TAV) som en del av en gemensam lägesbild och som 
effektivt sammankopplar operatörer och logistiker tvärs över vapenslag och 
understödjande enheter. Med uttrycket ”Total Asset Visability” avses en 

                                                 
58 Försvarsmakten, Idébilder och fördjupningsområden inför försvarsbeslut 2004- rapport 6, 
FMLOG ServE, Stockholm 2002, sidan 89. 
59 Ibid. sidan 175. 
60 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, Stockholm 2002, sidan 90. Läs 
mer om uppdragstaktik i bilaga 1. 
61 Försvarsmakten, Idébilder och fördjupningsområden inför försvarsbeslut 2004- rapport 6, 
FMLOG ServE, Stockholm 2002, sidan 68. 
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förmåga att i varje givet ögonblick ha möjlighet att inhämta information om var 
och/eller i vilken status eller utförande som de utvalda tillgångarna är i.62 
 
Ytterligare begrepp som används i sammanhanget, framtida försvar, är 
självsynkronisering. Synkronisering är primärt till för att kraftsamla 
stridsförmågan inom det område där man vill uppnå ett avgörande. Till detta är 
kopplat en planeringsprocess som genomförs innan stridsförloppet. Skillnaden 
mellan den operativa planeringsprocessens synkronisering och 
självsynkronisering är dock stor. I den militärteoretiska litteraturen är uttrycket 
”orchestration” (orkestrera), det uttrycket som initialt bäst överensstämmer med 
självsynkronisering.63 Orkestrera är ett betydligt vidare begrepp än 
synkronisering då orkestrering innefattar både planerings- och 
ledningsproblematik parallellt med användandet av såväl militära som civila 
resurser. Mellan orkestrering och självsynkronisering finns det förvisso också 
en skillnad men den kan överbryggas med bland annat ett fungerande 
nätverksbaserat försvar.  
 
Det framtida nätverksbaserade försvaret har till förebild att utnyttja 
utvecklingen av informationsteknik till att uppnå högre tempo i 
beslutsprocesser och bättre synkronisering, och i vissa fall självsynkronisering, 
mellan militära enheter från samtliga försvarsgrenar. Detta åstadkoms genom 
att man knyter samman sensorer, beslutstagare och vapensystem i datornätverk 
och sprider en gemensam lägesbild i så nära realtid som möjligt till de 
geografiskt spridda staber, förband och verkanssystem som behöver den. En 
starkt nätverksstrukturerad försvarsmakt ökar förmågan att gemensamt dela och 
sprida information. Information som delas och sprids gemensamt ökar 
dessutom informationens kvalitet och användarnas förmåga till att skapa en 
gemensam lägesuppfattning. Gemensam lägesuppfattning möjliggör samverkan 
och användarens förmåga att självsynkronisera sina insatser med övriga på 
stridsfältet, och på så sätt hålla ett högre tempo än motståndaren. Sammantaget 
ökar detta i sin tur dramatiskt effektiviteten i uppgiften. 64 
 
Uttrycket teknisk självsynkronisering förekommer också, vilket även detta 
kräver sin förklaring: för att möjliggöra ett högt tempo och för att ett nätverk 
ska stötta striden krävs att inte låta informationsmängden bestämma tempot 
utan att låta tempot bestämma informationsbehovet. Datafusion är ett medel för 
att hantera den stora mängd extern information som sensorer och plattformar 
genererar. Staffan Ericsson skriver i sin artikel ”Introduction to data fusion”: 
”The main military application of Data Fusion is to improve Battlespace 
Situation Awerness for the ´Commander´. He or she can be everything from the 
Supreme Commander to the soldier in the field needing information for his 
task”.65 Teknisk självsynkronisering är företrädelsevis ett sätt att hantera den 
                                                 
62 Joint Vision 2020, sidan 25 och Joint Vision 2010- Focused Logistics, sidan 18, 
http://www.dtic.mil/jointvision/jvpub2.htm och http://www.dtic.mil/jointvision/history.htm, 
2003-04-04. 
63 Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, Nils Marius Rekkedal, Modern 
Krigskonst Militärmakt i förändring, Stockholm, 2002, sidan 324 (465). 
64 Manuel W Wiks, Nätverksbaserat försvar – modefluga eller strategisk framtidsinriktning?, 
Sammanfattning av artikel i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 
(KKrVAHT), nummer 4, 2002. 
65 Militärteknisk  Tidskrift nr 1, 2003, sidan 7. 
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likaså stora mängd intern information och data som genereras av de egna 
förbanden och dess behov.  Den tekniska självsynkroniseringen kan uppfattas i 
stort som ett system för såväl statusuppföljning som underhåll av förbanden 
(jämför med TAV).  
 
En annan typ av teknisk självsynkronisering är när ett förband eller enskild 
plattform rör sig över stridsfältet och automatiskt loggar in på ett virtuellt 
nätverk som redan finns etablerat och på så sätt sekundsnabbt utbyter och 
uppdaterar sin information.66  
 
Telematik bör omnämnas som en framtida användbar teknik. Telematik kan 
användas på följande sätt: hjärnan i framtidens telematiktjänster är en så kallad 
telematikbox. Telematikboxen är en liten låda med dator, GPS- mottagare och 
kopplad till sambandsmedel. Telematikboxen kopplas till båtens elsystem och 
kommunicerar med andra system inbyggda i samt tillhörande båten. Via lådan 
kan sedan båten ta kontakt med omvärlden, antingen i form av en telefonist 
eller i form av en dator. Kontakten tas antingen på initiativ från föraren eller 
automatiskt om lådan registrerar en händelse i båtens system.67 
 
Avseende förbandets (Amfibiebataljon) framtid så skall det i nära 
framtid genomgå en så kallad halvtidsmodifiering. Den 
modifieringen är endast en anpassning av befintligt förband till 
dagens teknik och miljö. För detta arbete skrivs en reviderad 
målsättning (RTOEM) av Amfibiebataljon 95. Hur förbanden ska se 
ut i ett ytterligare framtida perspektiv (nätverksbaserat) är dock en 
annan sak. Vidare pågår en underhållsberedning för delar av dagens 
amfibiebåtsystem (stridsbåt 90 och lätt trossbåt). Denna beredning 
avses vara klar under året (2003). 68  

4.7. Underhållsomvärlden, resurser för avhjälpande 
underhåll på stöd- och förstärkningsnivån 

 
Den underhållsorganisation som finns utanför Amfibiebrigadens organisation 
och som utgör den bakre resursen för avhjälpande underhåll, den så kallade 
stöd- och förstärkningsnivån, kräver en kort förklaring. Resurser inom den 
nivån utgörs i huvudsak av de Marina basbataljonerna, miloverkstäder samt 
militära och civila resurser, som exempelvis varv. De underhållsförband som 
finns inom nivån understödjer stridsfältsnivån med resurser för avhjälpande 
underhåll. Förbanden på denna nivå skall vara utrustade och dimensionerade så 
att effektivt och flexibelt nyttjande möjliggörs i syfte att minimera den tekniska 
åtgärdstiden.  
 
I samband med försvarsbeslutet år 2000 fick Försvarsmakten en helt ny 
förbands- och ledningsstruktur för de marina förbanden. De tidigare 

                                                 
66 Totalförsvarets Forskningsinstitut och Försvarshögskolan, Framsyn nr 4, Stockholm 2002 
sidan 13 (48) och fri tolkning från Anders Larsons (FHS ChP 01-03) Essä Gemensamma 
Operationer, fördjupningskurs 2 (C11). Virtuell, se bilaga 1. 
67 http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=23132, 2003-02-12. Telematik se även bilaga 
1. 
68 Brigadgeneral Bengt Andersson, artikel i Tidskrift för Amfibiekåren nummer 4, 2002, 
Amfibieförbanden i framtidens försvarsmakt, sidan 127 samt enligt samtal med Jan Karlsson 
HKV KRI Sjö Kust, 2003-03-12. 
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marinkommandonas uppgifter och förbandsinnehåll förändrades. De olika 
uppgifterna och delar av de tidigare marinkommandona har fördelats mellan de 
nya förbanden som verkar primärt inom det marina området. I ett utkast till 
målsättning (UTOEM) för Marinbas 2003 uttrycks: ”Inom vissa centrala 
områden kvarstår betydande osäkerheter beträffande vem som övertagit vissa 
Marinkommando -uppgifter och vilka resurser som finns tillgängliga för att 
lösa dessa.”69 De förband som ändå uttrycks ha dessa uppgifter och resurser är: 
Marintaktiska kommandot (MTK), marinbaserna (MarinB O och MarinB S), de 
olika insatsförbanden (ytstrids-, ubåt- och minkrigsflottiljer samt 
amfibiebrigaden, 2.ysflj, 3.ysflj, 1. ubflj, 4.minkrigsflj, 1.amfbrig) samt 
fredsutbildningsregementena (Amf 1 och Amf 4) samt militärdistrikten.70 
 
Delar av de tidigare marinkommandona blev kvar som marinbaser. I 
marinbaserna samlades bland annat den marina infrastrukturen och det stöd 
som 2002-01-01 överlämnades till Försvarsmaktens logistik (FMLOG) som då 
bildades. Utöver detta innehåller marinbaserna främst krigsförbanden 
Sjöstribataljon och Basbataljon. Basbataljonen är det förband som 
Amfibiebrigaden troligtvis är hänvisat till avseende avhjälpande underhåll då 
inte, på grund av svårighetsgrad eller komplexitet, reparationerna kan utföras 
inom det egna förbandet. 
 

4.8. Amfibiebrigaden, resurser för avhjälpande 
underhåll på stridsfältsnivån 

 
Dagens Amfibiebrigad är organiserad enligt följande: fem stycken 
organisationsenheter som utgör så kallade brigadomgångskompanier; stabs-, 
spanings, luftvärns- och pionjärkompaniet samt underhållskompaniet med ett 
sjukvårdskompani organiserat i sig (ett kompani i kompaniet). Därutöver kan 
bataljonsenheter behovssammansättas. Förmåga finns för att leda tre 
Amfibiebataljoner samt ytterligare två bataljoner. Brigadens tekniska tjänst kan 
sägas bestå av följande: varje brigadomgångskompani är i sig sin egen 
underhållsnivå med trossplutoner som innehåller förmåga för ledning och 
genomförande av teknisk tjänst för kompaniets behov. Förutom att 
brigadunderhållskompaniet ska utgöra sin egen kompaninivå avseende teknisk 
tjänst så ska den därutöver utgöra bataljonsnivå för 
brigadomgångskompanierna.71  
 
Amfibiebataljonerna innehåller fem kompanier. Förmåga till teknisk tjänst i 
begränsad omfattning är samlad i Stabskompaniets samt Amfibiekompaniernas 
trossplutoner. Bataljonsnivån för teknisk tjänst inom Amfibiebataljonerna 
utgörs av reparationsgruppen i trosspluton på Stabskompaniet samt leds av 
systemledaren i bataljonsstaben. Någon brigadnivå för genomförande av 
teknisk tjänst finns inte för nuvarande inom brigaden. Ledning av brigadens 
tekniska tjänst genomförs av brigadingenjören tillhörande brigadstaben. 
 

                                                 
69 Försvarsmakten, Sydkustens Marinbas, Utkast till Taktisk Organisatorisk Ekonomisk 
Målsättning (UTOEM) för Marinbas 2003. 
70 Ibid. 
71 Försvarsmakten, Preliminära taktiska, organisatoriska och ekonomiska målsättningar för 
amfibieförband samt marin basskyddsbataljon, marin bevakningsbataljon och marint 
bevakningskompani, 2000-12-06. 
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De resurser, för avhjälpande underhåll, som finns inom stridsfältsnivån (här; 
inom Amfibiebrigaden) utgörs av den personal och materiel som ingår i 
insatsförbandet Amfibiebrigaden.72 Resurserna är organiserade i 
reparationsgrupper och –troppar alternativt enskilda maskintekniker ombord på 
båtarna. 73 
 
Resurserna är tänkta att inriktas för att reparera skadade objekt genom snabba 
insatser vid eller i nära anslutning till materielsystemens nyttjande (i detta fall 
amfibiebåtsystemet), och därigenom skapa tekniska förutsättningar för 
förbanden att genomföra pågående uppgift. Målsättningen med avhjälpande 
underhåll på stridsfältsnivån är att åtgärdad materiel ska kunna nyttjas av 
förbandet inom ramen för pågående stridsuppgift, med högsta möjliga tekniska 
tillgänglighet på de materielsystem som är av avgörande betydelse för 
uppgiften. Materiel med omfattande skador, komplicerade eller tidskrävande, 
ska normalt inte åtgärdas på denna nivå utan transporteras till resurserna som 
finns på stöd- och förstärkningsnivån (se punkt 4.7.). Alternativt att stöd- och 
förstärkningsnivån understödjer framåtriktat. Det vill säga att resurser ur denna 
nivå understödjer på skadeplats. 74 
 

4.9. Reparationsmetoder för avhjälpande underhåll 
på stridsfältsnivån 

 
Under den här rubriken kommer olika reparationsmetoder och valet av dessa 
förklaras.  
 
Två huvudreparationsmetoder finns inom avhjälpande underhåll: 
konventionella respektive okonventionella reparationsmetoder.75 
Konventionella reparationer framgår av reparations- och båthandböcker. De 
omfattar så kallade standardreparationer och vissa alternativa reparationer som 
är verifierade och godkända av tillverkare, Försvarsmakten och Försvarets 
Materielverk (Beslut om användning, BOA). Dessa reparationsmetoder 
uppfyller de krav som krävs för att uppfylla system- och sjösäkerhet. Inom 
begreppet okonventionella reparationsmetoder finns det reparationsmetoder 
som inte är verifierade. Beslut om användande av konventionella 
reparationsmetoder kan fattas av en reparationsgruppchef alternativt av tekniker 
ombord som är utbildad på materielsystemet (maskintekniker stridsbåt, 
behörighet M6).76 Beslut om användandet av okonventionella 
reparationsmetoder fattas av lägst förbandschef (bataljons- eller brigadchef) 
med stöd av teknisk chef (lägst systemledare, bataljonsingenjör eller 
brigadingenjör). Den tekniska chefen måste då ha erforderliga kunskaper om 
materielsystemet (här: amfibiebåtsystemet) samt dess 
systemsäkerhetsgodkännande. Ansvaret för att fatta beslut om okonventionella 
reparationsmetoder ligger, bland annat med anledning av system- och 

                                                 
72 Insatsförband, se bilaga 1. 
73 Behörighet enligt Reglemente Maritim Sjöfart Personal (RMS P). 
74 Jämför med: Försvarsmakten, Operativa Insatsledningen, Teknisk tjänst reglemente 
Förhandsutgåva, AerotechTelub Information & Media AB, 2001, sidan 9. 
75 Försvarsmakten, Operativa Insatsledningen, Teknisk tjänst reglemente Förhandsutgåva, 
AerotechTelub Information & Media AB, 2001, sidan 23. 
76 Behörighet enligt Försvarsmakten, Reglemente Maritim Sjöfart Personal (RMS P). 
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sjösäkerhet, på ledningschef i Högkvarteret. Under krig kan dock beslut om 
sådana åtgärder delegeras.77 

5. Redovisning av intervjusvar. Problem fram till 
idag, möjligheter imorgon 

 
Frågorna som ställts i samband med intervjuerna har handlat om de 
komponenter som återfinns i det system som denna uppsats berör, det 
avhjälpande underhållet för amfibiebåtsystemet. Frågorna har berört personal, 
materiel, val av reparationsmetoder, kontroll, underhållstransporter med mera. 
För att alla komponenter ska beröras, så representerar frågorna de delar som i 
dag ingår i det avhjälpande underhållet: från att en skada upptäcks tills att båten 
är reparerad och åter hos sitt förband.  
 
Materialet som redovisas är de delar, inom avhjälpande underhåll, där det 
upplevs vara mest förekommande problem fram till idag. Dessa 
problemområden redovisas i koncentrat under de respektive rubriker som de 
hör hemma. Morgondagens möjligheter att förbättra det avhjälpande 
underhållet, redovisas därefter i direkt följd under respektive rubrik. Listan över 
upplevda problem och framtida möjligheter skulle kunna göras längre men för 
att redovisningen ska bli hanterbar och även njutbar för läsaren så kommer 
redovisningen att ske enligt ovanstående.  
 
Avsnitten inleds med en genomgång av varje komponent inom avhjälpande 
underhåll. Detta i syfte att leda in läsaren ytterligare i ämnet. Genomgångarna 
grundar sig på en fri tolkning av det reglemente i teknisk tjänst som finns 
framtaget i remissutgåva för arméförband (för marina förband finns det inte 
någon motsvarighet).78 
 
Skada - omedelbara åtgärder, skadeklassning, felsökning, val av 
reparationsmetod samt transport till reparationsplats 
 
Oavsett hur en skada uppstår så är de omedelbara åtgärderna i stort sett 
likartade för alla situationer. De yttre förutsättningarna kan givetvis variera. 
Skador som uppstår vid strid eller vid dåligt väder kan således skapa extra 
arbetsmoment. Följande grundprinciper kan ändock anses gälla: 
 Rapportera skadan till närmast högre chef: orientering och eventuell 

begäran om extra resurser. 
 Omhänderta skadad eller död personal om behov finns. 
 Vidta åtgärder för att få båten i skydd om behov finns. 
 Sanera skadeplats om behov finns. 

 
Dessa omedelbara åtgärder är givetvis inte bara en fråga för den tekniska 
personalen ombord utan kommer till olika stor del beröra hela besättningen. 
 
När ett skadat objekt förts i skydd så är den första åtgärden att klassa skadan. I 
första hand genomförs detta av maskinteknikern ombord men beroende på 
skadan eller driftstörningens art så kan klassningen även utföras av övrig 
                                                 
77 Försvarsmakten, Operativa Insatsledningen, Teknisk tjänst reglemente Förhandsutgåva, 
AerotechTelub Information & Media AB, 2001, sidan 24. 
78 Försvarsmakten, Operativa Insatsledningen, Teknisk tjänst reglemente Förhandsutgåva, 
AerotechTelub Information & Media AB, 2001. 
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besättning. Klassningen klarlägger båtens funktionsstatus (beskrivning av 
materielens användbarhet) så kallade gröna, gula eller röda skador alternativt 
förlust. Dessutom ska skadenivå (kompani-, bataljon- eller verkstadsskada) 
fastställas för att avgöra på vilken resursnivå skadan ska åtgärdas. Skadenivån 
samt prioriteringar och vilka resurser som behövs, och finns tillgängliga, avgör 
den maximala tekniska åtgärdstiden.79 På grundval av denna tid fattas dessutom 
beslut om fortsatta åtgärder, till exempel val av reparationsmetod . 
 
Om inte felsökning utförts i samband med klassningen av skadan ska 
felsökningen utföras så tidigt som möjligt för att minimera den tekniska 
åtgärdstiden. Lokalisering av fel och eventuellt behov av reservmateriel och 
stöd ska identifieras och rapporteras. 
 
Möjligheten att välja reparationsmetod styrs av taktiska mål eller krav, hur 
pågående uppgift avses lösas och vad som väntar i en eventuell ny uppgift samt 
av innehåll i lagar, förordningar och säkerhetskrav. Det kan innebära för att 
kunna lösa en pågående uppgift återställs endast vissa funktioner efter skada. 
Dock måste hela tiden en avvägning göras, till exempel gentemot 
sjösäkerhetskrav och risk för följdskador. 
 
Val av reparationsmetod kan sägas förändras beroende på situation. I kris, krig 
och internationella insatser påverkas valfriheten av metod av egen och annans 
verksamhet och ekonomi men även av regelverk, livslängdskrav och 
arbetsmiljöaspekter. ”Regelverk, säkerhetsbestämmelser, lagar och 
förordningar skall i möjligaste mån följas även i krig.”80 
 
Skadad båt bör innan den repareras på stridsfältsnivån dras eller förflyttas i 
skydd mot fientlig påverkan och givetvis i skydd mot väder och vind om behov 
finns. Om båten ska transporteras bakåt i underhållskedjan görs en 
underhållstransport. Förbandet på stridsfältsnivån och ordinarie besättning 
ansvarar för denna transport, att den skadade båten transporteras till bakre 
reparationsplats. Beställning av stöd i form av marschväg eller bogserhjälp 
beställs genom förbandets transportledare.  
 
Reparationsplats bör rekognoseras och grupperas så att reparationsresurserna 
kan ta sig fram till båten och verka på platsen skyddat. Om full kapacitet på 
tekniker och mekaniker erfordras ska skyddet av platsen eller båten lösas av 
annan personal. 
 
Ovanstående genomgång omfattade fem komponenter (omedelbara åtgärder, 
skadeklassning, felsökning, val av reparationsmetod samt transport till 
reparationsplats). Dessa utgör delar av systemet avhjälpande underhåll för 
amfibiebåtsystemet. Vilka problem finns då fram till idag, samt vilka framtida 
möjligheter till förbättringar uppfattar de intervjuade att det finns? 
 
De största problemen som uppfattas inom komponenten ”omedelbara åtgärder” 
är att nå igenom i etern för att rapportera och begära understöd, det vill säga 
sambandsproblem. Även möjligheterna till omvärldsuppfattning upplevs ha 
stora brister. Likaså information om det taktiska läget samt om kommande 

                                                 
79 Teknisk åtgärdstid förklaras i bilaga 1.  
80 Försvarsmakten, Operativa Insatsledningen, Teknisk tjänst reglemente Förhandsutgåva, 
AerotechTelub Information & Media AB, 2001, sidan 35. Se även under punkt 4.9. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN                                  C-UPPSATS                                                   Beteckning 19100:2007 
Mj Peter Fagrell, ChP 01- 03 2003-07-21 sida 26(50) 

väder exempelvis stark sjöhävning.81 En av de intervjuade uttrycker: ”I 
dagsläget när någon typ av skada inträffar, exempelvis vid gång, i strid… där 
det övergår till ett skarpt bärgningsförfarande… I dagsläget går man ut på 
samma nät och försöker reda ut situationen. Samtidigt som strid pågår. Det 
uppkommer då en komplex situation. Vilket gör att man löper stor risk för 
fel”.82 
 
Uppfattningar finns om att det övas för lite i att vidta omedelbara åtgärder i ett 
taktiskt scenario. En intervjuad uttrycker att detta kommer skapa problem på 
sikt ”… då våra taktiska chefer inte har förmåga att hantera denna form av 
problem i ett taktiskt perspektiv.”83 Den tekniska tjänsten och 
underhållstjänsten övas inte i den omfattning den borde, sägs med eftertryck. 
 
De intervjuade menar att med det framtida nätverksbaserade försvaret ökas 
förutsättningarna, att ha det taktiska läget klart för sig, att snabbare fatta beslut 
och att kunna ge direktiv till den enhet som ska vidta omedelbara åtgärder. 
”Men det krävs likväl att man övar dylika situationer.”84  
 
Inom komponenten ”skadeklassning” rådde delade meningar. De flesta av de 
intervjuade tyckte att vi använder oss av begreppet men att det inte utnyttjades 
på ett professionellt sätt. Sättet att genomföra skadeklassning redovisades. Här 
uppdagades skillnader gentemot de, i armén, vedertagna principerna med 
färger. Inom amfibiebataljonerna klassades skadan inte med hjälp av dessa 
färger utan här redovisades bara en bedömning om hur lång tid skadan skulle ta 
att reparera. Här uttrycktes: ”det som är problem att veta, ute i fält, är ju hur 
lång tid en skada tar att reparera. Är det värt att överhuvudtaget reparera?”85 
 
Vidare menades att å ena sidan, till skillnad från Armén, har Amfibiekåren det 
gott ställt i och med att det finns tekniker ute på materielsystemen, ombord på 
den enskilda båten. Men å andra sidan påpekas att, det faktum att det finns 
teknisk kompetens på varje båt, är en sanning med modifikation när det gäller 
möjlighet till adekvat skadeklassning. Maskinteknikern ombord som i dagsläget 
utgörs av en värnpliktig tekniker har begränsningar i erfarenhet och kunskap av 
båten. Detta sägs vara de egenskaper som ändå behövs för att kunna 
skadeklassa rätt. Behovet av att kunna dialogisera om skadan med kompetent 
personal är uttalat.86 
 
Den ”medicin” som främst förespråkades för att råda bot på problemen var att 
få tillgång till ett större nätverk av kompetent personal, för att i realtid kunna 
hjälpas åt att skadeklassa på rätt sätt.  Att lätt få tillgång till rätt dokumentation, 
statistik över skador samt transporttider genom exempelvis en databas skulle 
högst avsevärt underlätta klassningen ute i fält är också synpunkter som 
framförs.87 
 

                                                 
81 Fråga 10. 
82 Intervju nummer 1, fråga 10. 
83 Intervju nummer 3, fråga 10 samt intervju nummer 4, fråga 11. 
84 Intervju nummer 3, fråga 10. 
85 Intervju nummer 2, fråga 11. 
86 Intervju nummer 1, fråga 11. 
87 Fråga 11. 
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Mycket resonemang fördes om valet mellan att utnyttja konventionella 
reparationsmetoder kontra okonventionella reparationsmetoder.88 I detta 
resonemang var i stort sett alla eniga om att det fram till idag inte har funnits 
något val. Inget val av den orsaken att förbanden inte får utnyttja 
okonventionella reparationsmetoder. Systemsäkerhets- och sjösäkerhetsnormer 
ställer krav på att materielen fungerar bara på det sätt den är tänkt att fungera.89 
Undantaget uttrycktes vid en intervju: ”…befälhavaren ombord har full rätt att 
bestämma vad som skall göras. Vad än hans chef säger, så är det befälhavaren 
ombord som bestämmer. Oavsett vilka systemsäkerhetskrav som gäller så gör 
han bedömningen… Om teknikern inte har andra resurser då gör han en 
nödreparation. Annars kör han ändå, trots att det ryker om maskinerna, bara för 
att ta sig runt udden och ankra där.”90  
 
Utbildning i okonventionella reparationsmetoder uttrycks, åtminstone de 
senaste åren, vara obefintlig. Detta beror till stor del på att det inte finns 
utbildningsmateriel.  Istället måste skarp materiel användas i utbildningen. På 
denna skarpa materiel får inte vissa åtgärder vidtas på grund av 
systemsäkerhetskrav eller ställda krav från tillverkaren för att garantier ska 
gälla. 
 
Skälet till varför vi ska vidta en okonventionell metod uttrycks antingen bero på 
reservdelsbrist eller på att tidsförhållanden är sådana att vi inte kan vänta på 
reservmateriel.91  Två åtgärder som skulle kunna vara framkomliga vägar, då 
avsteg från konventionella metoder skall göras, är först att lättare få tillgång till 
rätt beslutsnivå. Användande av den konventionella metoden får den enskilde 
teknikern själv fatta beslut om men beslut om användande av den 
okonventionella metoden ligger på en betydligt högre nivå. Ända uppe på 
högkvartersnivå i vissa fall.92 Tillgången till rätt beslutsnivå är en process som 
tar lång tid idag. Synpunkter framförs om att en större möjlighet att minska 
tiden uttrycks finnas i och med införandet av det nätverksbaserade försvaret. 
Som en andra åtgärd skulle en bättre omvärldsbild ge en medvetenhet om hela 
förbandets situation, vilket menas leder till att vi skulle ha tidsförhållanden 
klara för oss på ett helt annat sätt än tidigare. Förbandet skulle veta hur lång tid 
det har på sig att reparera den skadade båten. Det kan lättare avgöra om 
reparation ska genomföras överhuvudtaget.93 
 
Avseende ”transport till reparationsplats” såg de intervjuade problem främst för 
transportledaren att få en bra omvärldsuppfattning men även för båtchefen att 
kontinuerligt bli uppdaterad i förändringar i sitt närområde.94 Det 
nätverksbaserade försvaret ses som en möjlighet till att förbättra dessa brister.  

                                                 
88 Fråga 7, 8 och 9. 
89 Intervju  nummer 3 med flera, fråga 8. 
90 Intervju nummer 4, fråga 7. 
91 Intervju nummer 5, fråga 9. 
92 Intervju nummer 1, fråga 8. Se även punkt 4.9. 
93 Intervju nummer 1, intervju nummer 5 med flera, fråga 12. 
94 Alla intervjuade, fråga 13. 
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Materiella och personella resurser samt genomförande av 
reparation 
 
Tillgängliga resurser i form av tid, reservmateriel, verktyg, personal och 
dokumentation påverkar det tidigare nämnda valet av reparationsmetod och då 
även resultatet av den utförda reparationen. Materiella resurser för avhjälpande 
underhåll omfattar bland annat verktygssatser, reservmaterielsatser, 
testutrustningar, referenssystem och dokumentation.  
 
Den effektiva tiden per dygn som en mekaniker eller tekniker kan ägna åt 
materielunderhåll ombord på båten eller inom reparationsförbandet är mycket 
låg jämfört med fredstid. Det beror bland annat på att stridsmiljön försvårar 
arbete och att maskinteknikern ombord är en del av besättningen. Samt för 
teknisk personal på reparationsförband, att de måste bryta och upprätta 
reparationsplats i takt med förbandets förflyttning. 
 
Mekaniker vid reparationsförband på stridsfältsnivån eller maskintekniker 
ombord kan avsätta cirka fem timmar för reparationstjänst/teknisk tjänst per 
dygn. På stöd- och förstärkningsnivån kan ett uttag på cirka tio timmar göras. 
Observeras är att dessa siffror är mycket ungefärliga, det är som sagts det 
taktiska läget som styr vilket tidsuttag som kan göras. 
 
Teknisk personal måste vara väl insatt i vilka verktyg och reservmateriel som 
finns på egen resursnivå men även ha kunskap om vad som finns på nästa nivå 
eller i ett annat förband. Om en skadad båt bedöms kunna repareras men 
verktyg och/eller reservmateriel saknas till själva åtgärden så kan verktyg lånas 
vid nästa underhållsnivå eller annat förband. Bedöms reparation på plats spara 
tid, i jämförelse med att transportera båten till nästa nivå är det ett bra 
alternativ. Detta resonemang gäller också personal. Det vill säga, saknas 
personell kompetens på skadeplats så kan det vara ett bra alternativ att 
framtransportera personella resurser under förutsättning att det bedöms spara 
tid. Strävan ska dock vara att maskinteknikern ombord i första hand åtgärdar 
skadan och i andra hand av framgrupperade reparationsenheter ur eget förband. 
 
Innan en reparation påbörjas bör det taktiska läget klarläggas. Reparation bör 
inte påbörjas om förbandet på grund av det taktiska läget är under förflyttning, 
eller om en omgruppering kommer att ske inom tiden för reparationen. 
Bogsering kan vara ett alternativ till att omedelbart påbörja reparationen. Är 
skadan av en sådan karaktär att båten inte kan bogseras måste givetvis en 
avvägning göras. Förbandet kan då ha en gräns för maximal teknisk 
åtgärdstid.95 
 
Efter en genomgång av ytterligare tre komponenter (materiella och personella 
resurser samt genomförande av reparation) följer en redovisning av 
intervjusvar.  
 
De intervjuade pekade på att avsaknaden av en underhållsberedning har fått 
konsekvenser för dimensioneringen av verktygssatser med mera. I och med 

                                                 
95 Teknisk åtgärdstid förklaras i bilaga 1.  
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detta har genomförandet av det avhjälpande underhållet också uppvisat 
brister.96 Två av de intervjuade uttryckte problemen på följande sätt: 
 
”Fram till idag finns det ingen underhållsberedning gjord på våra båtsystem. Så 
de verktygssatser som är framtagna bygger inte på en dylik beredning och dess 
resultat, utan är framtagen på förbandens önskemål. I vissa fall kan 
verktygssatserna vara överkvalificerade på den nivå de finns på. I andra fall så 
saknas vissa verktyg på den nivå de skulle behövts.”97 
 
”…på repgruppen, där har det saknats någon form av verktygssats fram till 
förra året. Det har varit ett hopplock. Där har varit problem.”98 
 
Avsaknaden av underhållsberedning har fått negativa konsekvenser även 
avseende reservmateriel tycker man.99 Ombord på amfibiebåtarna finns 
reservdelssatser utlagda. Däremot på resursnivån ovanför, på 
reparationsgruppsnivån, upplevs problem. Även om vissa reservdelar är 
framtagna för stridsbåtarna och upplagda i så kallade MARPAC- containrar (20 
fots containrar, på bredden isärdragbara), menar man att detta inte bygger på en 
riktig underhållsberedning och att resurserna delas med stöd- och 
förstärkningsnivån. Dessa satser används endast vid större övningar eftersom 
de i fredstid utgör en del av förrådsplats DELTA.100  
 
Problem upplevs på flera nivåer, i och med det faktum att 
reservdelsmaterieluttag inte registreras, utan det är först vid inventering som 
bristerna i reservmaterielsatserna rapporteras. Även själva inventeringen, som 
fram till idag har skett med papper och penna, upplevs som föråldrat med 
uppenbara nackdelar och konsekvenser såsom bland annat tidsfördröjning och 
för långa tider då reservmateriel saknas.101 
 
För att rätta till dessa brister menar de intervjuade att det i första hand handlar 
om att göra en riktig underhållsberedning. (Detta pågår för delar av 
amfibiebåtsystemet.102) I andra hand bör någon form av system för registrering 
av reservmaterieluttag, som är sammankopplat med en databas (i det 
nätverksbaserade försvaret), kunna ge den aktuella statusen på reservmateriel- 
och verktygssatser på olika underhållsnivåer och reparationsplatser: ”Sen kan 
det skötas med streckkod eller skrivas in en gång om dagen. I en framtid kan 
man åskådliggöra brister och status avseende reservmateriel på ett helt förband, 
sekundaktuellt.”103 
 
Denna uppföljning, menar man, stödjer då ett optimalt utnyttjande av både 
reservmateriel och verktyg som finns på både stridsfältsnivån men även stöd- 
och förstärkningsnivån. 
 

                                                 
96 Underhållsberedning, förklaras i bilaga 1.  
97 Intervju nummer 3, fråga 6.1. 
98 Intervju nummer 2, fråga 6.1. 
99 Intervju nummer 3, fråga 6.2. 
100 DELTA förklaras i bilaga 1. 
101 Intervju nummer 1, fråga 6.2. 
102 Intervju nummer 3, fråga 6.5. Underhållsberedning på stridsbåt 90H och lätt trossbåt. 
Beräknas vara klar under 2003. Se även kapitel 4. 
103 Intervju nummer 1, fråga 6.2. Åsikten uttryckt av flera, se fråga 6.2. 
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”Datoriserade expertsystem” har fram till idag inte funnits inom hela 
amfibiebåtsystemet, men intervjusvaren pekar på att de är hett eftertraktade. De 
expertsystem som finns idag är i huvudsak i pappersutgåva. På de expertsystem 
som finns på CD (compact disc) upplever man, på samma sätt som på 
pappersutgåvorna, snabbt tappar i aktualitet. Bland annat tycks detta bero på de 
ofta förekommande modifieringarna som utförs på båtarna:104 ”Modifieringar 
görs hela tiden på båtarna och båthandböckerna uppdateras inte, utan vi får leva 
med gammal dokumentation i pappersutgåvor. CD finns för 90E- båtarna… 
men inte heller CD uppdateras.”105 Detta har även uttryckts avseende 
dokumentationen generellt. Det som förordas är en databas där de senaste 
uppdaterade versionerna finns ”online” att hämta. Nätverket i det framtida 
försvaret skulle göra detta möjligt menar de intervjuade.106 
 
De intervjuade ser positivt på framtiden ifråga om ”test- och 
referensutrustningar” (referensutrustningar förekommer inte fram till idag). De 
menar att trots att dagens testutrustningar inte på något sätt kan kallas 
högkvalificerade (”Det är egentligen bara enkla testinstrument. Multimetrar och 
oscilloskop”107), så finns det goda möjligheter att i nästa generation av båtar 
kunna få mer kvalificerade testutrustningar eller –system. Testvärden, menar de 
intervjuade, skulle inte bara vara möjliga att avläsa lokalt ombord på den 
enskilda båten, utan även kunna vidareförmedlas via nätverk och avläsas på 
någon helt annan plats än var själva båten befinner sig. Nämnda exempel på 
sådana testsystem är (utöver de system som redan finns ombord som 
kontinuerligt mäter oljetryck, avgastemperatur med mera): ”Electronic Diesel 
Control” (EDC) och vibrationsmätningsutrustning.108 Dock menar man att 
dessa system inte på långa vägar utesluter maskinteknikerns roll ombord. 
Maskinteknikern ses som en väldigt viktig resurs (utöver tester vid felyttringar) 
för att, innan ett uppdrag, kunna avgöra om båten har den statusen som chefen 
förväntar sig.  
 
Avseende komponenten ”genomförande av reparation”, så har de intervjuade 
fått besvara frågor om: val och brukande av reparationsplats, beställning av 
stöd, understöd av resurser från eget förband samt reparationstid.109 Inom dessa 
områden uttrycktes generellt att de upplevde en begränsning i sambands- eller 
kommunikationsmöjligheter samt att inte kunna överblicka vilka resurser och 
beläggningar som finns på olika reparationsplatser i realtid.110 Tröghet i 
informationsflödet upplevde man försvårade både valet av reparationsplats, 
beställning och möjligheten att få understöd från eget förband. Men också som 
en följdverkan: en förlängning av tiden. En intervjuad menar att en överblick 
över egna och andras ”greppbara” resurser skulle underlätta optimering av både 
resurs- och tidsutnyttjande: ”I dagsläget kan det mycket väl vara så att den 
totala reptiden för ett objekt är: från att den väl går sönder, rapporteras, 
skadeklassas och efter en rad åtgärder, kanske väntan på reservdelar, 
reparationen i sig sedan återtransport till förbandet. Det kan mycket väl vara så 

                                                 
104 Intervju nummer 2, fråga 6.3 och 6.5. Försvarets materielverk, Fartygsavdelningen, CD 
Båthandbok 90 E, Båthandbok Lätt trossbåt serie 1, 1997. 
105 Intervju nummer 2, fråga 6.3. Åsikten uttryckt av flera, se fråga 6.3. 
106 Intervju nummer 2 och 4 med flera, fråga 6.3. 
107 Intervju nummer 2, fråga 6.4. 
108 Ibid. EDC, system för  bland annat kontroll av motorstatus. 
109 Frågorna 15, 18, 20, 21. 
110 Intervju nummer 4 och 1 med flera. 
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att det blir friktioner på grund av dåligt informationsflöde…NBF som jag ser 
det kan minska tiden vid varje liten del.”111  
 
En minimering av reparationstiden ser man som möjlig genom mer övning i 
reparationsåtgärder och utnyttjande av utbytesenheter (UE) istället för 
komponenter, som reservmateriel. De intervjuade poängterade att tillgången till 
expertstöd, så kallat tekniskt systemstöd, kan bidra till en minimering av 
reparationstiden.112 Det uttrycks ställas krav på att i framtiden minska 
reparationstider och allting därtill hörande åtgärder.113 
 
Kontroll- och kvalitetsgranskning samt åter i bruk hos 
förbandet 
 
Efter den genomförda tekniska åtgärden ska reparationen kontrolleras, 
kvalitetsgranskas och godkännas. Här måste stor vikt läggas vid att säkerställa 
att systemsäkerheten, och i dess förlängning sjösäkerheten, är uppfylld. Båten 
måste vara säker att använda när den åter ska brukas. 114 
 
Efter genomförd reparation eller annan åtgärd ska båten snarast tillbaka till 
förbandet för att bland annat förhindra uppsamling av färdigreparerade båtar 
vid reparationsförbandet eller –enheten. Förare och besättning av båtarna ska 
medfölja sin båt vid eventuell transport till stöd- och förstärkningsnivån för att 
själva kunna transportera tillbaka denna samt för att eventuellt vara behjälpliga 
vid reparationen. 
 
Slutligen, vilka problem uppfattar de intervjuade att det finns fram till idag 
inom de kvarvarande komponenterna (kontroll, kvalitetsgranskning och 
godkännande samt transport tillbaka till förbandet)? Samt vilka framtida 
möjligheter för att förbättra det avhjälpande underhållet för amfibiebåtsystemet 
ser de intervjuade?  
 
En av de intervjuade uttrycker begränsningar inom kontroll- och 
kvalitetsgranskning på följande sätt: ”Dagens kontroll och kvalitetsgranskning 
sker idag genom den enskilde personens kompetens med stöd av mätinstrument 
som finns inbyggda i de enskilda materielsystemen. Oftast de system som 
förekommer på exempelvis en motor. Oljetryck, avgastemperatur, kyl (-vatten-, 
förf.not.) temperatur, oljenivå och liknande. Det finns som nämnts inga 
inbyggda kontroll- och larmfunktioner kopplade till en central dator i 
materielsystemet eller på andra nivåer i organisationen. Det är alltså en 
kompetensfråga idag.”115 (Läs: kompetensfråga hos den enskilde teknikern, 
förf. not.). Den största bristen i denna egenkontroll efter utförd reparation 
uttrycks vara problemen att själv avgöra kvaliteten av utförd åtgärd och så att 
säga godkänna den själv. Insikt om att detta är viktigt samt att fel måste 
dokumenteras upplevs som att det till del saknas. Följden blir att kontrollen är 
slumpmässig och att uppföljningsdokumentationen med exempelvis statistik 
inte är tillfylles.116 
 
                                                 
111 Intervju nummer 1, fråga 15, sic. 
112 Tekniskt systemstöd förklaras i bilaga 1. 
113 Intervju nummer 5, fråga nr 15. 
114 Systemsäkerhet förklaras i bilaga 1.  
115 Intervju nummer 3 med flera, fråga 16. 
116 Intervju nummer 4, fråga 16. 
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Morgondagens möjligheter att förbättra kontroll och kvalitetsgranskning i och 
med införandet av det nätverksbaserade försvaret, menar man kan ske genom 
att den som genomför reparationen är direktuppkopplad till en expert på en 
högre nivå. Denna expert kan i realtid visuellt följa och stötta genomförandet av 
reparation men även provkörning för att direkt kunna ge ett godkännande. 
Kompletterat med att båten känner av sin egen status med hjälp av olika givare, 
exempelvis: ”den här motorn var inte korrekt inställd efter reparation”, tror man 
bidrar till en bättre kontroll och kvalitetsgranskning efter reparation. 
Kontinuerlig driftuppföljning på intakta båtar underlättas givetvis också med 
inbyggda kontroll- och larmfunktioner i systemet.117 En intervjuad säger att om 
vi vidtar okonventionella reparationsmetoder, som inte är kvalitetssäkrade 
genom dokumentation, så ökar behovet eller rättare sagt kravet på att vi kan få 
reparationen godkänd och samtidigt en bedömning av åtgärdens kvalitet. Detta 
menar han underlättas väsentligt vid tillgång till ett nätverk.118 Flera av de 
intervjuade påpekade att visst kan BIT (Built- in- Test Systems) och det 
nätverksbaserade försvaret vara ett sätt att förbättra och underlätta kontroll och 
kvalitetsgranskningen men det fråntar inte behovet av en tekniker på 
skadeplatsen. Elektroniken och videoteknik med mera ska uppfattas som 
komplement till teknikern ute på skadeplatsen.119 
 
Avseende behov vid transport av den reparerade båten (tillbaka till förbandet, 
från en reparationsplats utanför förbandets område), så är det återigen behovet 
av en lätt och snabbt begriplig omvärldsbild i realtid, ute vid det stridande 
förbandet, som saknas och således efterfrågas. Behovet finns både vid 
marschvägplaneringen innan återtransport men även ombord på båten under 
tiden transporten genomförs. Denna förbättrade omvärldsbild ser man blir 
möjlig tack vare införandet av ett nätverksbaserat försvar.120 

                                                 
117 Intervju nummer 1, fråga 16. 
118 Intervju nummer 5, fråga 16. 
119 Intervju nummer 5 med flera, fråga 16. 
120 Samtliga intervjuade, fråga 17. 
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6. Analys 
 
Inledning  
 
I det kommande kapitlet kommer en analys att genomföras. Analysen handlar 
om att, utifrån frågeställningarna, knyta ihop teori och empiri/resultat.   Från 
det som de intervjuade uttryckt så ska analysen leda fram till slutsatser om de 
största problemen fram till idag samt de viktigaste framtida möjligheterna 
avseende avhjälpande underhåll för amfibiebåtssystemet.   
 
Med hjälp av systemteorin kommer både problem och möjligheter analyseras 
och kartläggas. Varje komponent har belysts med hjälp av intervjufrågor. Dessa 
komponenter ingår, som tidigare sagts, som en del i både mikrosystemet 
”avhjälpande underhåll” samt mikrosystemet ”amfibiebåtsystemet”.  
 
Alla problem som har påverkan på helheten, ett fungerande mikrosystem, ska 
med hjälp av systemteorin lyftas fram.  Även enskildheter som uttrycks av bara 
en intervjuad kan vara relevanta att analysera. Just denna enskilda komponent 
kan vara den som gör att systemet eller systemen inte fungerar. I förlängningen 
kan även makrosystemen bli påverkade.  Med andra ord, för att vara trogen 
systemteorin: ”Systemen är sammansatta av komponenter som samverkar för 
det helas övergripande målsättning”(se kapitel 2). Som tidigare sagts så är 
teorin konstruerad för att hjälpa till att beskriva inte bara hur avhjälpande 
underhåll för amfibiebåtsystemet verkligen fungerar utan också hur det är tänkt 
att hänga ihop och fås att fungera. Dessa två mikrosystem som inbördes är 
sammanflätade och beroende av varandra skulle inte bilda en helhet om inte 
dess komponenter också hade ett förhållande till varandra. Detta gör att även 
problemen hänger samman och griper in i varandra. Lösningen av ett problem 
kan alltså betyda mycket av lösningen av andra problem. 
 
Påpekande av problem inom samma komponent, oavsett vem som intervjuades, 
kommer att tydligare kartläggas.  En tydligare kartläggning kommer också att 
genomföras av de problem som har påpekats genomgående oavsett komponent. 
En grundligare analys och slutsatser måste sedan dras utifrån dessa problem. 
Detta ska leda fram till svaret på fråga 1, det vill säga frågan om vilka problem 
som finns inom avhjälpande underhåll för amfibiebåtsystemet fram till idag. 
 
För att leda fram till ett svar på fråga 2, det vill säga frågan om vilka framtida 
möjligheter som finns för att förbättra det avhjälpande underhållet för 
amfibiebåtsystemet, kommer på motsvarande sätt en analys att genomföras. De 
möjligheter, som de intervjuade har uttryckt, ska ses som ett sätt inom 
systemteorin att hitta länkar som bär mot ett bättre fungerande system. 
Möjligheterna kan alltså ses som möjliga sätt att rätta till ett nu icke helt 
fungerande system.  
 
Det empiriska textmaterialet, i huvudsak OPI-4, kommer användas för att om 
möjligt ytterligare belägga påståenden och slutsatser som är dragna med hjälpa 
systemteorin. Även textmaterial avseende framtida (nätverksbaserade) försvar 
avses på samma sätt användas. 
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Om analysen med slutsatser reser övriga frågor så avses de vara underlag för 
förslag till kommande forskning. 
 
Problem inom avhjälpande underhåll 
 
Under denna rubrik söks svar på vilka problem som finns inom avhjälpande 
underhåll kopplat till amfibiebåtssystemet. Till hjälp för att hitta komponenter 
som inte fungerar på rätt sätt inom mikrosystemet avhjälpande underhåll 
(problemområden) så har systemteorin används: 
 
Alla intervjusvaren har skrivits ut och därefter (system-) analyserats fråga för 
fråga. Uttryckta problemområden har tillsammans med en mindre del empiriskt 
textmaterial vägts samman för att om möjligt åskådliggöra och ännu tydligare 
se tendenser.  
 
Det har framkommit att avhjälpande underhållet för dagens amfibiesystem har 
följande problem: 
 
Avsaknad av en genomförd underhållsberedning för hela förbandet (här: 
Amfibiebataljon) är ett återkommande problem. Detta upplevs ha fått negativa 
implikationer avseende den tekniska tjänsten som helhet i förbandet men 
givetvis också avseende avhjälpande underhåll för amfibiebåtsystemet. 
Uppläggning av rätt verktyg och reservdelar på rätt resursnivå, vilka 
reparationer som får och bör vidtas på respektive nivå, men även vilken teknisk 
kompetens (utbildning) som nivåerna ska besitta, är komponenter som upplevs 
lida mest av att underhållsberedning inte är genomförd.  
 
Begränsningarna inom kontroll- och kvalitetsgranskning visar ytterligare på en 
koppling till underhållsberedning men här handlar det främst om beredningens 
inverkan på vilken utbildning den enskilde teknikern ska ha fått sig till del för 
att fungera på rätt sätt i systemet. Den största bristen i egenkontroll efter utförd 
reparation är problemen att själv avgöra kvaliteten av utförd åtgärd och så att 
säga godkänna den själv. Genom rätt utbildning kan teknikern framförallt 
bibringas en insikt om att detta är viktigt.  
 
Brister avseende samband och informationsflödet, med andra ord möjligheter 
att dialogisera i realtid och att bilda sig en uppfattning om omvärldsläget, är 
ytterligare problemområde som ska framhållas i denna kartläggning. I de 
intervjuades svar menar man att detta får följdverkningar avseende möjligheter 
att snabbt få beslutsstöd och tekniskt systemstöd vid ett spektrum av uppkomna 
situationer. Beslutsstöd behövs då den tekniska personalen idag är begränsad 
och inte själv får fatta beslut om vissa åtgärder avseende avhjälpande underhåll 
(alternativa reparationsmetoder). Ytterligare exempel på följdverkningar utifrån 
bristerna i samband och informationsflöde är: problem vid skadeklassning samt 
vid underhållstransporter i samband med det avhjälpande underhållet.  
 
Vidare upplevdes problem avseende dokumentation och expertsystem. De har 
fram till idag varit i pappersform och till en liten del digitaliserade. 
Digitaliserade delar har saknat tillgängliga datorer (med utskriftsmöjligheter). 
Oavsett form står det klart att uppdateringen av främst dokumentation har 
brustit efter genomförda modifieringar och införandet av nya versioner. Risk 
för fel åtgärder samt fördröjningar i teknisk åtgärdstid vid genomförande av 
avhjälpande underhåll är de största följdverkningarna.  
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Brister i rutiner och verktyg för genomförande av inventering och återfyllnad 
av reservmateriel är problem som också ska framhållas i kartläggningen. 
Slutligen upplevs anpassning av reservmaterielsatser efter båtarnas 
modifieringar som problem. Problemen yttrar sig återigen främst som 
tidsfördröjningar.  
 
Slutsatser 
 
Efter ovanstående analys av intervjusvaren kan konstateras att inom i stort sett 
alla komponenterna har de intervjuade pekat på att det verkligen finns problem. 
 
Analysen har vidare funnit genomgående återkommande problem oavsett fråga 
(komponent) och vem som är intervjuad. Även svar där huvuddelen eller alla 
varit eniga om problemen avseende samma komponent har kunnat kartläggas. 
Dessa svar indikerar att de intervjuade tydligt upplevt att det fanns brister eller 
problem inom vissa komponenter (delar inom avhjälpande underhåll). Svaren 
indikerar också att det fanns problem som inte är komponentberoende utan 
snarare kan ses som problem genomgående för systemet (systemfel eller 
strukturella problem).  Någon tydlig gräns mellan vad som är systemfel och 
problem inom bara en komponent kan inte uttydas då systemfelen har visat sig 
ha en mängd följdproblem som varit kopplade till enskilda komponenter. Detta 
är också i överensstämmelse med vad systemteorin säger.  
 
Ovanstående kartläggning med uppräkning av problem inom avhjälpande 
underhåll anses svara på fråga 1.  
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Framtida möjligheter, förbättringar inom avhjälpande 
underhåll? 
 
Under den här rubriken sökes svar på vilka framtida möjligheter som finns för 
att förbättra det avhjälpande underhållet inom amfibiebåtsystemet. 
 
Framtida möjligheter har på samma sätt som problemområden analyserats. Det 
vill säga, alla intervjusvaren har analyserats fråga för fråga. De uttryckta 
framtida möjligheterna har tillsammans med empiriskt textmaterial vägts 
samman för att om möjligt se ännu tydligare tendenser.  
 
Efter analys av främst intervjusvar har nedanstående bild växt fram om vilka 
framtida möjligheter som är viktiga att framhålla, för att förbättra 
mikrosystemet avhjälpande underhåll. 
 
Morgondagens stora behov av ett väl fungerande informationsflöde även inom 
det avhjälpande underhållet (teknisk tjänst) måste betonas. Orden ”även inom 
avhjälpande underhåll” förtjänar att upprepas eftersom tilldelningen av 
moderna och fullt användbara sambands- (och informations-) system upplevs 
ha varit nedprioriterat för denna användning (avhjälpande underhåll). För det 
avhjälpande underhållet för amfibiebåtsystemet ses ändå möjligheten att i ett 
framtida försvar kunna få tillgång till förbättrade informationssystem och 
överföringar som en trolig och eftersträvansvärd utveckling. Detta stämmer 
överens med OPI-4 som bland annat uttrycker en inriktning om att 
informationssystem ska ha funktionsapplikationer för ledning av teknisk tjänst. 
Förbättring av informationsöverföring behövs för att i sin tur möjliggöra en 
bättre omvärldsuppfattning än vad som upplevs finnas fram till idag. 
Förbättringen skulle möjliggöra tillgången till beslutsstöd och tekniskt 
systemstöd i realtid samt hjälp för att bättre optimera resurser. I enlighet med 
detta ses möjligheter att i en framtid kunna reducera de begränsningar inom 
avhjälpande underhåll som tog sig uttryck i att den tekniska personalen inte 
själv fick fatta beslut om vissa åtgärder. Det vill säga, val och beställning skulle 
gå snabbare i och med ett fungerande nätverk som möjliggör en dialog om 
problem och behov. I förlängningen uttrycks detta vara tidsbesparande vilket ju 
minimerar båtens bortavaro från sitt förband, med andra ord: minimering av 
den maximala tekniska åtgärdstiden. Lämplig behovssättning av sambands- och 
informationssystem för det avhjälpande underhållets vidkommande torde en 
underhållsberedning kunna finna svaret på. 

 
I det framtida försvaret ses möjligheter till att tekniker kan ha ständig tillgång 
till centrala databaser, som en utveckling och klar förbättring avseende delar av 
det avhjälpande underhållet. Dessa centrala databaser uttrycks utgöra en bättre 
garant för att få bättre tillgång och utnyttjande av nödvändig dokumentation 
och expertsystem men även reservdelar och verktyg. Alltså en överblick över 
egna och andras ”greppbara” resurser skulle underlätta optimering av både 
resurs- och tidsutnyttjande. I och med ett högt tempo i striden både idag men 
framförallt imorgon så kommer tidsluckorna för att genomföra 
underhållsåtgärder bara minska. Detta uttrycks ställa krav på att minska 
reparationstiden och alla därtill hörande åtgärder. Den likväl nödvändiga 
kontinuerliga uppdateringen av dokumentation och expertsystem skulle 
härigenom säkerställas.  
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Vid tillgång till en kombination av databaser och nätverk med förbättrad 
informationsöverföring yttrycks att driftsuppföljning och statusbestämning av 
den enskilda båten underlättas likväl som statusbestämning och automatisk 
inventering av reservmateriel och verktyg. Statusbestämning och – uppföljning 
av båtsystemet ska ses som ett verktyg som den taktiske chefen kan utnyttja när 
det bestäms vilka resurser (båtar) som kan ingå och hur de ska nyttjas i 
uppdraget.  
 
Analysen (av intervjuer och text) har också visat på att det finns högst levande 
tankar på en möjlig utveckling för att kunna få test-/referens- och 
kontrollsystem inbyggda i båten och som via ett nätverk möjliggör bland annat 
förbättrade larmfunktioner samt fjärrdiagnostik och i vissa fall självreparation.  
 
Slutsatser 
 
Tydliga likheter i svaren efter samma fråga samt återkommande svar oavsett 
fråga har även här identifierats. Ovanstående analys har gett vid handen att de 
intervjuade tror att det finns framtida möjligheter till förbättring inom ett antal 
komponenter men även att det finns möjligheter till genomgående förbättringar. 
Vidare går det att uttyda från svaren att huvuddelen av de brister som fanns i 
gårdagens avhjälpande underhåll troligtvis går att rätta till i ett framtida 
nätverksbaserat försvar. Det finns också föreslagna förbättringar inom 
komponenter som inte tidigare uttryckts haft problem.  
 
Vid jämförelse av ovanstående resultat med de uttryckta möjligheterna inom 
avhjälpande underhåll för materielsystem inom armén visar dessa på att de 
möjligheter som är uttryckta enligt ovan inte kan sägas vara 
amfibieförbandsspecifika. Dessa möjligheter kan alltså sägas vara applicerbara 
inom avhjälpande underhåll oavsett materielsystem och vapenslagstillhörighet.  
 
Ovanstående kartläggning av framtida möjligheter inom avhjälpande underhåll 
anses svara på fråga 2.  
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7. Avslutande diskussion och förslag till framtida 
forskning 

 
Gör då de nämnda problemen att det avhjälpande underhållet inte kan fås att 
fungera som ett tillfredsställande system? Ja, det förefaller troligt är att alla 
dessa problem var för sig har en sådan negativ påverkan att de får 
mikrosystemen att halta. Resultatet visar på att om en prioritering ska göras är 
det otvetydigt så att avsaknaden av underhållsberedning ska framhållas som 
den största boven i dramat.  
 
En fråga som uppkommer är varför det inte gjorts någon underhållsberedning 
på detta förband (Amfibiebataljon)? Varför undantogs detta förband från en, 
inom Försvarsmakten, allmänt vedertagen princip? 
 
Behovet av underhållsberedning kvarstår oavsett om förbandet eller 
båtsystemet i en framtid ska transformeras in i ett nytt försvar eller ej. Med risk 
för att slå in redan öppna dörrar står det klart att de fackmän inom teknisk tjänst 
(och avhjälpande underhåll) som finns i nära anknytning till förbandet och 
båtsystemet inget hellre önskar än att en beredning genomförs.  
 
Analysen ger vid handen att en framkomlig väg för att den tekniska tjänsten på 
sikt kunna utgöra en naturlig del i det framtida försvaret, är att den 
kontinuerligt bör utvecklas. En konsekvens av det är att underhållsberedning 
även bör omfatta det halvtidsmodifierade förbandet, för att på så sätt successivt 
utveckla teknisk tjänst med sikte på ett förband som är en del av ett framtida 
(nätverksbaserat) försvar. De förbandsdelar som tas fram för ett internationellt 
deltagande, den så kallade Amfibieinsatsstyrkan, AIS, bör av samma skäl 
underhållsberedas.  
 
De operativa målen som berör teknisk tjänst och som står inskrivna i OPI-4, 
eller i efterträdande dokument, samt eventuella partnerskapsmål, bör brytas ner 
och användas för att underhållsbereda mot lämpligast (rätt) målbild. Om dessa 
mål och inriktningar som beskriver en målbild för år 2010 och som ligger till 
grund för utvecklingen av underhållstjänst i samtliga krigsförband, ska uppnås 
till 2010 bör de skrivas in som krav i målsättningsdokument. Alltså, i god tid 
innan ny anskaffning av exempelvis nya amfibiebåtar bör beredningsresultat 
utmynna i krav som inskrivs i förbandets och materielsystemens 
målsättningsdokument. Detta för att säkerställa att teknisk tjänst och 
amfibiebåtar i ett tidigt stadium anpassas till framtida teknik och för att på så 
sätt vara en naturlig del i det större systemet, Försvarsmakten. 
 
Ovanstående bidrar till att upplevda problem sannolikt rättas till. 
Genomförande av underhållsberedning och således lösande av ett problem, 
skulle ha haft och har påverkan på lösningen av andra problem inom 
avhjälpande underhåll. En sådan åtgärd bör definitivt bidra till att anpassa 
amfibiebåtsystemet till ett framtida försvar och således fungera som en brygga 
över till ett framtida bättre fungerande mikro- och makrosystem. Givetvis måste 
teoretiska resultat från en underhållsberedning också omsättas i praktiska 
handlingar för att detta ska bli verklighet.  
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Ett steg i rätt riktning mot ett bättre fungerande avhjälpande 
underhåll är att underhållsberedning pågår för delar av 
amfibiebåtsystemet (stridsbåt 90 och lätt trossbåt). Dessa 
underhållsberedningar borde kunna fungera som del i 
kravställningen gentemot ett framtida underhållskoncept för hela 
förbandet. 
 
En iakttagelse som gjorts i samband med intervjuer och resonemang 
kring underhållsberedning är att de officerare, som är ”uppväxta” 
inom Amfibiebataljonssystemet, påtalar de enskilda problemen som 
är kopplade till att en underhållsberedning saknas. Däremot 
uttrycks inte att det är just underhållsberedning som är källan till 
det onda. Denna brist uttalas istället främst av officerare som är 
uppväxta inom andra förband. Förband där underhållsberedning har 
genomförts. En skillnad i synsätt och kanske också inom teknisk 
tjänst- utbildning, kan skönjas mellan (tekniska) officerare inom 
samma vapenslag.  
 
Om de problem, som presenterades i analyskapitlet, representerar de 
komponenter som har störst brister så finns det dock andra aspekter under 
denna rubrik som jag tycker kan uttydas från det totala insamlade empiriska 
materialet. Bland annat framträder tydliga skillnader i kunskap inom teknisk 
tjänst (och således också inom avhjälpande underhåll). Stor kunskap inom 
teknik, kan konstateras, behöver inte med automatik innebära stor kunskap 
inom teknisk tjänst. Om utveckling av teknisk tjänst ska ske i rätt riktning så 
krävs det inte bara utbildning inom teknik. Det vill säga, utbildning av tekniker 
måste även beröra förbandets tekniska tjänst med principer och filosofier. Ett 
exempel som är tydligt är de uttryck som ger vid handen att skadeklassning inte 
genomförs på samma sätt i hela Försvarsmakten (Jmfr med OPI-4 och kapitel 
4.5). En fråga som kan ställas i sammanhanget är om detta mer beror på 
okunskap om vedertagna principer än på en anpassning till aktuellt 
materielsystem? 
 
Begränsningarna inom kontroll- och kvalitetsgranskning visar även de på en 
direkt koppling till vilken utbildning i teknisk tjänst som den enskilde teknikern 
har fått. Ett grundkrav är att det finns fastställd dokumentation. I dagsläget 
finns det till exempel inte något fastställt reglemente i teknisk tjänst för 
amfibieförband. Ett reglemente likt det arméreglemente som finns skulle 
underlätta utbildning och inte minst för att ensa uppfattningar inom teknisk 
tjänst.  
 
De uttryckta framtida möjligheterna, för att förbättra det avhjälpande 
underhållet för amfibiebåtsystemet tycker jag är relevanta. Hur de kan förbättra 
makrosystem och förmågan till bättre taktiska och operativa beslut kommer jag 
strax till. De stämmer med de inriktningar som uttryckts i OPI-4. Detta som 
faktum är ingen 100%- garant för att de verkligen går att genomföra men det är 
ingen nackdel om officiella Försvarsmaktsdokument och viljan hos personalen i 
förbanden och på FMV, stämmer överens. Förutsättningen för att 
”möjligheterna” ska kunna realiseras är att framtidens Försvarsmakt utvecklas i 
den riktning som är förutspådd, det vill säga mot ett nätverksbaserat försvar och 
att logistik får sitt rättmätiga utrymme däri. Det är dock inget självändamål för 
logistik men om vi vill förbättra precision och hastighet i taktiska beslut så bör 
morgondagens logistiksystem ingå som en naturlig del i det nätverksbaserade 
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försvaret. Den nya (nätverksbaserade) krigföringen har ju tagit fasta på att det 
kommer att bli allt viktigare att ha information och beslutsöverläge. Att kunna 
agera och inte bara reagera är ett av nyckelkraven i sammanhanget. En 
konsekvens är att det troligtvis kommer ställas ökade krav på system för 
ledning och beslutsstöd (observera, även inom teknisk tjänst/ avhjälpande 
underhåll). Förmåga till överblick, analys och beslutsfattande av tekniker och 
taktiker är avgörande parametrar för att skapa förmåga till insatsplanering inom 
det nätverksbaserade försvaret. En insatsplanering med rätt system, vid rätt 
tillfälle mot rätt mål.  
 
För att kunna göra detta krävs god kunskap om förbandets och systemets 
aktuella status och stridsvärde. Med stöd av denna kunskap om det egna 
förbandets resurser och status (stridsvärde) kan förband med rätt innehåll (rätt 
komponenter) väljas och utnyttjas samt avhjälpande och förebyggande 
underhåll kan utföras beroende på situation. Kraften och tyngdpunkten inom 
det avhjälpande underhållet kan läggas på stridsskador och mindre på 
driftsrelaterade skador. 
 
Avseende ytterligare framtida möjligheter som förbättrar det avhjälpande 
underhållet för amfibiebåtsystemet har nämnts ”Telematik” som en utveckling 
av komponenterna test-/referens- och kontrollsystem (se kapitel 4 och bilaga1). 
Telematik kan ses som en del i utvecklingen av test-/referens- och 
kontrollsystem som kan byggas in i båten. Detta i sin tur är en del i det som 
uttrycks som ”Total Asset Visibility- TAV” eller på svenska ”fullständig 
översikt av tillgångar”(se kapitel 4). Tillgångar är allt ifrån materiel, personal 
och förnödenheter till reservmateriel men även militära enheter samt 
immateriella tillgångar. I detta fall utgörs tillgångarna av amfibiebåtar. Finns 
det fel på en eller några komponenter i båten eller båtsystemet krävs det 
åtminstone en felsökning och skadeklassning för att avgöra om felet är av en 
sådan art att båten eller båtarna inte kan vara en del av en insats. För att taktisk 
och operativ chef ska kunna fatta beslut om insats med enheten eller förbandet 
krävs alltså en realtidsuppdatering av förbandets ingående delars aktuella 
(tekniska) status. Även tiden det tar att reparera är viktig. Framförallt för att den 
taktiske chefen ska kunna ge förslag samt fatta beslut om hur tillgångar bör 
disponeras på lämpligast sätt för uppgifters lösande. Med föregående 
resonemang menar jag att realtidssystem inte enbart bör omfatta uppföljning av 
förnödenheter om vi ska nå till ”fullständig översikt av tillgångar”. Det bör 
även innefatta återmatning av felsöknings-, skadeklassnings- och 
reparationsresultat då dessa påverkar aktuell (teknisk) status.  
 
I det empiriska textmaterialet har uttrycket teknisk självsynkronisering 
förekommit. Detta passar jag också på att ytterligare beröra här, som en möjlig 
förbättring och del av en framtida teknisk tjänst för ett amfibieförband samt 
som en del för att uppnå fullständig översikt av tillgångar (se kapitel 4). Den 
tekniska självsynkroniseringen kan sägas vara ett system för såväl 
statusuppföljning som underhåll av förbanden. Exempelvis kan ett 
framryckande amfibieförband med automatik rapportera sitt stridsvärde, 
underhållssäkerhet och tekniska status i realtid, via telematikboxar, direkt till en 
central databas som sen i sin tur vidarebefordrar behovet dit resurserna finns. 
Genom att ha en fullständig översikt av behov och tillgångar kopplat till 
positioneringen av både beställande och levererande enhet, kan den tekniska 
åtgärden göras så snabbt som möjligt, på rätt plats och med rätt typ av resurser. 
En väl fungerande teknisk självsynkronisering ger genom att bibehålla högsta 
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möjliga stridsvärde på förbanden dessutom synergieffekten att tillgänglighet 
och därmed flexibiliteten ökar. Ett system som i flyget kallas ”Minimum 
Equipment List (MEL)” kan också komma till användning här (se bilaga 1). 
MEL i amfibietappning skulle kunna vara, från system- och sjösäkerhetsaspekt, 
godkända avsteg från en fullt fungerande båt. MEL kan finnas tillgängligt i en 
central databas. Här kan även finnas en ”korsindexlista” där olika versioners 
men även andra materielsystems reservmateriel är listade på ett sådant sätt att 
reservdelar eller utbytesenheter som passar på flera materielsystem kan utläsas. 
Motorkomponenter från stridsfordon är kanske användbara i stridsbåtsmotorer 
med mera. Sådana funktioner i en databas som också ser den exakta positionen 
av materielen kan även de korta den tekniska åtgärdstiden. 
 
Teknisk självsynkronisering kan också vara att amfibieförbandet eller enskild 
båt som rör sig över stridsfältet automatiskt loggar in på ett virtuellt nätverk och 
sekundsnabbt utbyter och uppdaterar sin information. Ett framryckande 
amfibieförband får då inte bara det mest uppdaterade underrättelseunderlaget 
utan lämnar fortlöpande under striden uppgifter om bekämpning och eventuellt 
behov av understöd bland annat i form av underhåll.  
 
Utöver de tidigare nämnda finns det ytterligare andra synpunkter som 
framkommit avseende den framtida logistiken. En av de största farhågorna som 
framkommit sa att logistik var bortvalt inom det arbete som skall leda fram till 
ett nätverksbaserat försvar. Detta påverkar enligt mitt menande rimligheten i 
genomförande av de uttryckta ”möjligheterna”. De uttryckta framtida 
möjligheterna kan ses som kravställare på nya system (nätverk). Teknisk tjänst 
och logistik i allmänhet kommer troligtvis att kräva mycket utrymme i 
nätverken, i form av bandbredd, datorkraft, lagrad information, beslutsstöd 
samt hastighet som information kan överföras och utväxlas på. Borde då inte 
detta vara en del i dimensionerande krav på kommande ledningssystem? Denna 
uppsats som till del beskriver behov uttryckta i möjligheter på en låg nivå 
(inom den tekniska tjänsten), visar på just detta behov av god tillgång till 
nätverk. Glädjande nog har farhågorna inte besannats. Farhågorna tas 
förhoppningsvis om hand i det nystartade arbetet som benämns Ag Uthållighet 
inom det s.k. Ledsystem Metod (Ledsyst M) arbetet. Ledsyst M skall fungera 
som en kravställare gentemot Ledsyst T (Teknik). Det vill säga den teknik som 
ska visas i det som benämns Demonstrator 05 bör ju kunna hantera de krav som 
framkommit Ledsyst M (Ledsyst M och T, se bilaga 1). Får inte logistiken vara 
kravställare så är det väl just detta som riskerar att bidra till ett icke fungerande 
makrosystem? 
  
Avseende tillämpning av uppdragstaktik även inom teknisk tjänst och 
avhjälpande underhåll i en framtid så kan den utläsas i en strävan mot att själv 
kunna fatta beslut om (reparations-) åtgärder på lägsta möjliga nivå. (se också 
kapitel 4 samt bilaga 1). Här bör det självklart vara så att uppdragstaktik kan 
tillämpas även av teknisk personal för att möjliggöra flexibilitet och 
självsynkronisering i förbanden. Nätverk med möjlighet till 
informationsöverföring för beslutsstöd i realtid är verktyg som jag definitivt 
tycker bör uppfattas som att det underlättar beslutsfattandet på låg nivå. 
 
För att mikrosystemet amfibiebåtsystemet ska kunna fungera i det större 
makrosystemet det framtida försvaret så innebär det givetvis en anpassning av 
det avhjälpande underhållet. En fråga som bör uppkomma är: kommer vi 
behöva avhjälpande underhåll överhuvudtaget i ett framtida försvar?  Resultatet 
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visar att mycket pekar på att avhjälpande underhåll ändå behövs. Båten 
kommer precis som idag användas både till transport av personal och som 
vapenbärare. Möjligheter till statuskontroll av enskild båt gör dock att det borde 
vara lättare att avgöra innan ett uppdrag eller insats om den enskilda båten 
innehar den status som gör att den är fäig att delta. En tyngdpunktsförskjutning 
åt mer förebyggande underhåll görs därmed tydlig. Om statuskontroll med 
påföljande förebyggande underhåll används bör avhjälpande åtgärder avseende 
driftrelaterade skador minimeras. Behovet av avhjälpande underhåll kvarstår 
men kan koncentreras mer mot rena stridsskador. Detta är ett exempel på en 
fråga vid en underhållsberedning som förhoppningsvis resulterar i rätt 
dimensionering av det avhjälpande underhållet för amfibiebåtsystemet.  
 
Slutligen ska dock tilläggas att det finns en fara i en övertro på 
datoriserade/automatiserade system likt de som är pekade på i ”framtida 
möjligheter”. Personal måste ändå vara tränade och kunniga i att också hantera 
manuella procedurer. Annars riskerar vi få orimliga tidsfördröjningar om 
datasystemen havererar eller krånglar. 
 
Frågor till framtida forskning 
 
Diskussionen har lett fram till förslag på frågor till framtida forskning. Mer 
specifikt lyder forskningsfrågorna enligt följande: 
 
Vad grundade sig Chefen för Marinens ställningstagande, angående 
underhållsberedning för amfibiebataljon, på? (Angående underhållsberedning 
för Amfibiebataljon). För att hjälpa en eventuell kommande forskare i denna 
fråga så visas här ett citat. Citatet är hämtat ur ett mötesprotokoll från 1993: 
”En nyupprättad utgåva (1.3) av Underhållsförutsättningar för 
Amfibie-bataljon/-kompani (hemlig) delades ut till berörda vid mötet.  
/…/ CM (Chefen för Marinen) har tyvärr inte, trots över ett års 
betänketid, fastställt dokumentet att gälla, varför någon egentlig 
underhållsberedning ej kan genomföras. Detta får till följd att 
materielanskaffning sker utan beaktande av underhållsaspekter, 
och med en betydande fördyring av systemet som följd.”121 
 
Vilka problem fram till idag samt framtida möjligheter finns inom de övriga 
delarna inom den tekniska tjänsten för amfibieförbanden? 
 
Hur anpassas amfibeförbandens underhållsomvärld till ett framtida 
nätverksbaserat försvar? 
 
Har amfibieförbanden uppfyllt de operativa målsättningarna som står uttryckta i 
OPI-4? 

                                                 
121 Protokoll från FMV: Amfibieförband underhållsmöte nr 14, 1993-03-18. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN                                  C-UPPSATS                                                   Beteckning 19100:2007 
Mj Peter Fagrell, ChP 01- 03 2003-07-21 sida 43(50) 

 

8. Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte har varit att för det första, ur ett systemperspektiv, kartlägga 
vilka problem som kunde tänkas finnas inom det avhjälpande underhållet för 
det svenska amfibiebåtsystemet fram till idag. För det andra skulle uppsatsen 
också ur ett systemperspektiv försöka kartlägga vilka framtida möjligheter som 
finns för att förbättra det avhjälpande underhållet riktat mot ett 
amfibiebåtsystem. Till hjälp för att uppnå syftet finns det två frågor som ska 
besvaras. Frågorna lyder enligt följande: Vilka problem finns inom avhjälpande 
underhåll för amfibiebåtsystemet fram till idag? Vilka framtida möjligheter 
finns för att förbättra det avhjälpande underhållet för amfibiebåtsystemet? 
 
Systemteori har används för att lättare kunna analysera och besvara uppsatsens 
frågeställningar. Det avhjälpande underhållet men även amfibiebåtsystemet har 
uppfattats vara mikrosystem och bestå utav ett antal komponenter. Dessa 
mikrosystem och komponenter har också uppfattats vara delar i 
sammanhängande makrosystem. ”Teknisk tjänst” och ”Försvarsmakten” har i 
detta fall varit makrosystem. Problem i en komponent eller ett system skapar 
problem inom andra komponenter och system. Lösningen av ett problem kan 
vara lösningen på andra problem. Detta tankesättet har styrt valet av 
teorianknytning för detta arbete. 
 
Metod har uttryckts vara på det vetenskapliga sätt man närmar sig det ämne 
som man ska skriva om. Valet av metod föll på ”fallstudie”. Mycket tack vare 
det som lästes i boken ”Fallstudien som forskningsmetod” skriven av Sharan B. 
Merriam. I boken lästes att fallstudier är en metod som kan utnyttjas för att 
systematiskt studera en företeelse. Hur man väljer angreppssätt beror på hur 
problemet ser ut och vilka frågor det ger upphov till men också om man kan 
identifiera ett avgränsat system som fokus för undersökningen. Det avgränsade 
systemet fastställdes till avhjälpande underhåll för amfibiebåtsystemet. 
Angreppssättet eller tekniken som valdes för att insamla empiriskt material var 
intervjuer i form av frågeundersökning och till del kvalitativ textanalys.   
 
Urvalet av de personer som har intervjuats gjordes målinriktat, där kraven var 
att de som intervjuades skulle ha kunskap om teknisk tjänst (avhjälpande 
underhåll) och amfibiebåtssystemet. Urvalsmetoden som används är så kallat 
icke -sannolikhetsurval med formen ändamålsenligt urval. Sju personer har 
intervjuats. En av de intervjuade har inte uppfyllt kravet på kunskap om 
amfibiebåtssystemet men har valts för att utgöra referens gentemot andra 
materielsystem. Alla de som intervjuats har haft olika befattningar inom den 
”tekniska organisationen”. De intervjuade har fått besvara frågor som har berört 
avhjälpande underhåll inom hela spektrumet: från skada på båten med 
omedelbart omhändertagande till det att båten är reparerad och tillbaka hos 
brukaren. 
 
Redovisningen av intervjusvaren har i komprimerad form redovisats under tre 
rubriker som var och en innehåller de komponenter som beskriver hela det 
avhjälpande underhållets omfattning.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN                                  C-UPPSATS                                                   Beteckning 19100:2007 
Mj Peter Fagrell, ChP 01- 03 2003-07-21 sida 44(50) 

 
Analysen av intervjusvaren har som sagts gjorts med hjälp av systemteori. 
Resultaten efter analysen har redovisats under två rubriker som 
överensstämmer med uppsatsfrågorna d.v.s. problem fram till idag samt 
framtida möjligheter, förbättringar inom avhjälpande underhåll. 
 
Systemanalysen har visat att det har funnits genomgående återkommande 
problem oavsett fråga och vem som blev intervjuad. Systemanalysen har också 
kunnat kartlägga svar där huvuddelen eller alla upplevt samma problem inom 
samma frågeställning. Dessa svar indikerar att de intervjuade tydligt har 
upplevt att det finns problem inom det avhjälpande underhållet. Vidare 
indikerar svaren dels att de tydligt upplevts att det finns brister eller problem 
inom vissa komponenter (delar inom avhjälpande underhåll), dels att det finns 
problem som inte är komponentberoende utan snarare kan ses som problem 
genomgående för systemet. De genomgående problemen kan betecknas som 
”systemfel” och problemen inom vissa komponenter som ”följdproblem”. De 
viktigaste problemen att framhålla är (svar på uppsatsens första fråga): 
 
 Avsaknaden av en genomförd underhållsberedning som ett systemfel. 

Med följdproblemen: 
• Brister i uppläggning av verktyg på olika resursnivåer. 
• Brister i uppläggning av reservmateriel på olika resursnivåer. 
• Utbildning av tekniker avseende bl.a.: 

- skadeklassning, 
- genomförande av reparation (omfattning och på vilken 

resursnivå) samt 
- kontroll och kvalitetsgranskning. 

 
 Brister i samband och informationsflöde som ytterligare ett systemfel. 

Med sina följdproblem: 
• Brister i möjligheter att snabbt kunna få beslutsstöd. 
• Brister i möjligheter att snabbt kunna få tekniskt systemstöd. 
• För långa tekniska åtgärdstider. 

 
 Brister i dokumentation och expertstöd. 

Med följdproblem: 
• Problem att ensa uppfattningar inom teknisk tjänst vid utbildning. 
• Risk för att fel åtgärder vidtas vid det avhjälpande underhållet. 

 
 Brister vid rutiner och hjälpmedel för sökning, inventering och återfyllnad 

av  reservmateriel. 
Med följdproblem: 

• Tidsfördröjningar vid brist på reservmateriel. 
• Risk för återfyllnad med reservmateriel av fel version. 
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Kopplat till uppsatsens andra frågeställning så har systemanalysen även här 
identifierat tydliga likheter i svaren efter samma fråga samt återkommande 
uttryckta möjligheter oavsett fråga. Analysen har gett vid handen att det 
upplevs, av de intervjuade, finnas framtida möjligheter till förbättring både 
inom ett antal komponenter och genomgående förbättringar inom avhjälpande 
underhåll. Framtidens nätverksbaserade försvar skulle alltså kunna göra det 
möjligt att överbrygga de problem och brister som funnits fram till idag. De 
viktigaste, av de intervjuade uttryckta, framtida möjligheterna är (svar på 
uppsatsens andra fråga): 
 
  Ett förbättrat informationsflöde. 

Med följdverkan: 
• Bättre tillgång till beslutsstöd och tekniskt systemstöd. Med en 

reducering av de begränsningar som upplevts vid val av bl.a 
reparationsmetoder och beställning av resurser. 

• Bättre optimering av resurser inom avhjälpande underhåll. 
• Minimering av teknisk åtgärdstid. 

 
 Tillgång till centrala databaser. 

Med följdverkan: 
• Bättre tillgång till och utnyttjande av nödvändig dokumentation och 

expertsystem. 
• Uppdaterad dokumentation. 
• Överblick och bättre utnyttjande av verktyg och reservmateriel. 

 
 En bättre möjlighet att nyttja en kombination av databaser och nätverk. 

Med följdverkan: 
• Bättre drifts- och statusuppföljning. 

 
 Inbyggda test-, referens- och kontrollsystem i båtarna. 

Med följdverkan: 
• Förbättrade fellarmsfunktioner. 
• Möjlighet till fjärrdiagnostik. 
• Möjlighet till självreparationer. 

 
Analysen har vidare visat att dessa möjligheter till förbättringar av det 
avhjälpande underhållet inte är unika för amfibiebåtsystemet utan kan sägas 
vara generella för alla materielsystem. 
 
Uppsatsen har pekat på att genomförande av underhållsberedning(ar) kan sägas 
vara som att lösa den ”gordiska knuten” för de problem som finns inom det 
avhjälpande underhållet. Detta sätt att genomföra problemlösning på tros vara 
ett viktigt tillvägagångssätt. 
 
Möjligheterna till inbyggda test-, referens och kontrollsystem i båtarna har i 
uppsatsen kopplats samman med det som benämns telematik och teknisk 
självsynkronisering samt ”fullständig översikt av tillgångar” (Total Assets 
Visibility). Telematik tillsammans med ett utbyggt nätverk och centrala 
databaser gör bland annat att förbandens eller enskild båts behov i tid och plats 
kan synkroniseras med tillgängliga resurser för att på så sätt korta en teknisk 
åtgärdstid. Den taktiska tillgängligheten och flexibiliteten ökar härmed. 
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I uppsatsen pekas också på att det avhjälpande underhållet som del och teknisk 
tjänst som helhet troligtvis kommer att kräva mycket utrymme av nätverken, i 
form av bandbredd, datorkraft, lagrad information, beslutsstöd samt hastighet 
som information kan överföras och utväxlas på. Här kan konstateras att i och 
med bildandet av den s.k. ”Ag Uthållighet” så kommer de tidigare farhågorna 
troligtvis inte besannas, som sade att logistik var bortvalt inom det arbete som 
ska leda fram till ett nätverksbaserat försvar.  
 
Som avslutning på uppsatsen besvaras frågan (utöver uppsatsens huvudfrågor) 
om avhjälpande underhåll behövs överhuvudtaget i ett framtida försvar? Svaret 
är jakande men det kan konstateras att till skillnad mot idag så borde det finnas 
förutsättningar att det avhjälpande underhållet fokuseras mer på rena 
stridsskador. Driftrelaterade frågor bör med en bättre statusuppföljning kunna 
omhändertas med hjälp av förebyggande underhåll. 
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9. Källförteckning 
9.1. Intervjuer 

Här under redovisas namn och nuvarande befattning på de intervjuade. Denna 
redovisning har inget samband med nummersättningen på intervjuerna i 
uppsatstexten. 
 
Namn/ verksamhetsställe Intervjutillfälle Anmärkning 
Patrik Enkvist, elev på 
Försvarshögskolan 
Chefsprogrammet 02-03 samt 
tidigare verksam på Tekniskt 
Kontor Fartyg, Amfibebåtar. 

2002-12-05 Fortsättning intervju 
2003-01-20 

Jan Brolin, ställföreträdande chef 
Arméns Tekniska Skola. 

2002-12-11  

Thomas Nilson, chef 
Fartyg/båtsektionen, 
Amfibiekåravdelningen Marinbas 
Ost 

2002-12-16  

Anders Nilsson, ställföreträdande 
chef underhållskompaniet på 
Vaxholms Amfibieregemente, 
utbildare i skeppsteknik. 

2002-12-16  

Johan Sunnman och Magnus 
Sörenson, Försvarets 
Materielverk, Kompetens 
Centrum farkost/Sjö/ytfartyg 

2002-12-17  

Reine Lindqvist, 
Bataljonsingenjör Vaxholms 
Amfibieregemente. 

2003-01-13  

 

9.2. Otryckta källor, källor på Internet. 
 
Federal Aviation Administration, U.S. Department of Transportation, 
http://faa.gov/avr/afs/customer/mmel.pdf. 
 
Joint Vision 2020 och Joint Vision 2010- Focused Logistics, 
http://www.dtic.mil/jointvision/jvpub2.htm 
http://www.dtic.mil/jointvision/history.htm. 
 
Nationalencyklopedin på Internet www.ne.se  (genom Försvarshögskolans 
hemsida www.fhs.mil.se ). 
 
Ny teknik, www.nyteknik.se 
 
Stockholms universitet, www.su.se 
 
Talboks och punktskriftsbiblioteket, www.tpb.se  
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Svenska Akademins ordlista (SAOL) på Word Finder 4 version 4.1 (Word 
Finder Software AB). 
 

9.3. Tryckta källor 
 
Litteratur/ studier: 
 
Aggestam et al: Europeisk säkerhetspolitik, Studentlitteratur, Lund, 2000. 
 
Carl Norrbom, Systemteori- en introduktion, KL Beckmans Tryckerier AB, 
Stockholm 1971. 
 
Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Fakta Bokförlag AB, Stockholm 
2002. 
 
C. West Churchman, Systemanalys, Gotab, Stockholm 1978. 
 
Oscar Öqvist, Systemteori i praktiken, Andersson & Andersson, Göteborg 
1992. 
 
Peter Esaiasson et al, Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002. 
 
Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Rolf Ejvegård och Studentlitteratur, Lund 
1993,1996. 
 
Sharan B. Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 
1994. 
 
Torsten Thurén, Källkritik, Almqvist & Wiksell, Liber AB, Falköping 1997. 
 
 
Försvarets Materielverk, Curt Hauffmann, Materielunderhåll och driftsäkerhet, 
TPM Information i Växjö AB. 
 
Försvarets materielverk ”Rapport Logistik inom ramen för uppdraget ” 
Framtida system och funktioner för ny målbild”. 2002-12-18, FMV betäckning 
LOG 23 210:62293/02. 
 
Försvarshögskolan, Christopher Werner, Den blå boken, Marina stridskrafter ur 
ett militärteoretiskt perspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm 2002-12-13. 
 
Försvarshögskolan, Dan Jansson ChP 01-03, C-uppsats, Telematik en del i 
NBF?, 2003. 
 
Försvarshögskolan, Hans Zettergren, C-uppsats, Vad är logistik, 2002-06-04. 
 
Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, (Försvarets stabsskole, 
Norge), redaktör svensk version: Nils Marius Rekkedal, Introduktion till 
nätverksbaserat försvar, Stockholm 2002. 
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Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, Nils Marius Rekkedal, 
Modern Krigskonst Militärmakt i förändring, Stockholm, 2002. 
 
Försvarshögskolan, (William S Lind), redaktörer svensk version: Arne Baudin, 
Nils Maurius Rekkedal, Handbok Manöverkrigföring, Stockholm 2002. 
 
 
Försvarsmakten, Försvarsmaktens studieplan 2001 (dat 2001-12-15, HKV bet 
21 120: 76439: 
-KRI01005FS ”Fokuserad Logistik”, Underlag Fokuserad Logistik- dat 2002-
03-01- Bo Persson Log DU 
-MTK00172S ”Utveckling av Marina underhållsförband” 
-MTK99160S ”Utveckling av Amfibiebrigad”  
 
Försvarsmakten, Idébilder och fördjupningsområden inför försvarsbeslut 2004- 
rapport 6, FMLOG ServE, Stockholm 2002. 
 
Försvarsmakten, Kustartillerireglemente Amfibiebataljon 1998 (KAR Amfbat), 
Försvarsmakten, 1998. 
 
Försvarsmakten, Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004, Remiss 2, 
rapport 7. 
 
Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, Stockholm 2002. 
 
Försvarsmakten, Operativa insatsledningen, Operationsledningen, Operativ 
inriktning för logistik, OPI-4, 2002-10-01. 
 
Försvarsmakten, Operativa Insatsledningen, Teknisk tjänst reglemente 
Förhandsutgåva, AerotechTelub Information & Media AB, 2001. 
 
Försvarsmakten, Operativa Insatsledningen, Teknisk tjänst reglemente 
Avhjälpande underhåll, Förhansutgåva, AerotechTelub Information & Media 
AB, 2001. 
 
Försvarsmakten, Operativa Insatsledningen, Teknisk tjänst reglemente Grunder 
Förhandsutgåva, AerotechTelub Information & Media AB, 2001. 
 
Försvarsmakten, Reglemente Maritim Sjöfart Personal (RMS P). 
 
Försvarsmakten, Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig, 
Stockholm, 1996. 
 
Försvarsmakten, Remiss Nomen FM ,1999-09-20. 
 
Försvarmakten, Sydkustens Marinbas, Utkast till Taktisk Organisatorisk 
Ekonomisk Målsättning (UTOEM) för Marinbas 2003. 
 
Regeringskansliet, Statens offentliga utredningar, Försvarsmateriel på nya 
villkor, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm 2001. 
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Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan, Framsyn, nummer 4, 
2002. 
 
Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift (KKrVAHT) 
nummer 4, 2002. 
 
Militärtekniska Föreningen, Militärteknisk  Tidskrift nummer 1, 2003.Bilaga 1 
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Bilaga 1: Begrepps-, definitions-, förkortnings- och 
akronymförklaringar 
 
Inom ramen för denna uppsats författande utnyttjas ett flertal begrepp, 
definitioner, förkortningar och eller akronymer. Dessa förklaras nedan: 
 
Amfibieförband: ”Förband avsedda att verka i gränslandet mellan hav och land 
(kust, skärgård, hamn- och deltaområden). De är utrustade och utbildade för 
verksamhet på marken och till sjöss. Till amfibieförbanden hör bland annat. 
amfibiebataljoner och amfibiebrigadledning. I Sverige ingår amfibieförbanden i 
marinstridskrafterna.”1 
 
Amfibiebataljon: ”Operativt rörliga kustförsvarsförband med bl a 
amfibiekompanier och kustjägarkompanier.”2  
 
Amfibiebåtsystem: Omfattar idag Stridsbåt StrB 90 HL, StrB 90H, StrB 90 E, 
Lätt trossbåt samt gruppbåt3 
 
Avhjälpande underhåll: ”Verksamhet som syftar till att avhjälpa fel, skador eller 
förslitning så att förnödenheter blir funktionsdugliga. Avhjälpande underhåll är 
ofta lika med reparation.”4  
 
DELTA: Försvarets informationssystem för reservmaterielförsörjning. I 
DELTA:s register finns försvarets reservmateriel dokumenterat.5 
 
Demonstrator: Konstruktion som syftar till att påvisa att nya idéer, nya tekniker 
eller nya systemlösningar är praktiskt och ekonomiskt genomförbara.6 
 
Diskurs: ”betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade 
sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor 
och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa 
diskursen, eller formen hos en sådan helhet. Ur dessa mer precisa betydelser har 
en mer allmän men användbar betydelse vuxit fram. Den bygger på 
uppfattningen att hela vårt förhållande till verkligheten uttrycks genom 
diskurser, och att diskursen så starkt styr vår verklighetsuppfattning att vi är 
fångade i den.”7  
 
Funktion: ”…inom samhällsvetenskapen en viss typ av relation mellan 
sociala enheter (roller, institutioner, strukturer etc.) som utmärks av att en 

                                                 
1 Försvarsmakten, Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004, Remiss 2, rapport 7, 
Underbilaga1, sidan 1. 
2 Försvarsmakten, Remiss Nomen FM ,1999-09-20, sidan 3. 
3 Försvarsmakten, Ändring av Taktisk, teknisk och ekonomisk målsättning för Amfibiebataljon 
95, 2000-12-06 samt Försvarsmakten, Kustartillerireglemente Amfibiebataljon 1998 (KAR 
Amfbat), sidan 30-43. 
4 Försvarsmakten, Teknisk tjänst Reglemente, Grunder, Förhandsutgåva, 2001. sidan 151. 
5 Försvarets Materielverk, Reservmaterielavdelningen, DELTA, Försvarsgemensamt system i 
modern stordatormiljö, FMV: InfosystFA, sidan 3. 
6 Försvarsmakten, Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004, rapport 7, Underbilaga 1, 
sidan 4. 
7 Nationalencyklopedin på Internet, 2003-03-06. 
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enhet har en viktig eller nödvändig konsekvens för en annan enhets 
tillstånd eller egenskaper.” 8  
 
Förmåga: Möjlighet att utföra något, som enbart beror av inre egenskaper 
(särskilt hos levande varelser).9 Verksamhet som utförs under vissa villkor och 
som kan mätas.10  
 
Gemensam lägesbild: En presentation av digitaliserad information på 
dataskärmar över läget inom ett definierat område, men kan ha olika detaljnivå 
beroende på vilken nivå som chefen är placerad på och vilken funktion som 
skall utövas.11 
 
GPS: Global Positioning System, satellitnavigationssystem för bestämning av 
positioner med mycket stor noggrannhet hos exempelvis båtar, flygplan, 
landfordon eller t.o.m. personer. Det utvecklades av USA:s försvar för bl.a. 
robotnavigering, men har också fått civil användning. För att täcka hela jorden 
har GPS ett system av 24 satelliter (varav 3 i reserv). Genom att kombinera 
värden från flera satelliter samtidigt erhåller man latitud, longitud och ev. höjd 
över marken, normalt med en noggrannhet på några tiotal meter. En s.k. 
differentiell teknik kan utnyttjas för relativ punktbestämning med noggrannheter 
ner till några millimeter.12 
 
Insatsförband: ”Förband och system för lösande av uppgifter inom ramen för 
territoriell integritet/ internationell insats och väpnat angrepp. Hög beredskap 
och tillgänglighet”13 
 
Logistik: ”Logistik är ett samlingsbegrepp som i (svensk förf. anm.) militär 
betydelse innebär planering och genomförande av förflyttning, underhåll och 
övriga servicetjänster syftande till att stödja operationers genomförande”14 
 
LedsystT: (Teknik) Omfattar utveckling av de tekniska delarna i 
Försvarsmaktens framtida ledningssystem. Inom LedsystT utvecklas ett antal 
samverkande tekniska delsystem samt det informationsnätverk och regelverk 
som krävs för att möjliggöra ett säkert och kontrollerat informationsutbyte. 15 
 
LedsystM: (Metod) Omfattar utveckling av lednings- och stabsarbetsmetoder 
för ett nätverksbaserat försvar. 16 
 
Minimum Equipment List (MEL) : MEL används bland annat inom flyget och 
är ett dokument som godkänner avsteg från ett fullt fungerande flygplan. 
                                                 
8 C. West Churchman, Systemanalys, Gotab, Stockholm 1978, sidan 21 och 
Nationalencyklopedin på Internet, 2003-02-04. 
9 Nationalencyklopedin på Internet, 2003-02-12. 
10 Försvarsmakten, Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004, rapport 7, Underbilaga 1, 
sidan 6. 
11 Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, Introduktion till nätverksbaserat 
försvar, Stockholm 2002, sidan 61. 
12 Nationalencyklopedin på internet, 2003-02-12. 
13 Försvarsmakten, Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004, Remiss 2, rapport 7, 
Underbilaga 1, sidan 8. 
14 Försvarsmakten, Operativ Inriktning för Logistik, OPI-4,2002-10-01, sidan 5. 
15 Försvarsmakten, Idébilder och fördjupningsområden inför försvarsbeslut 2004- rapport 6, 
FMLOG ServE, Stockholm 2002, sidan 124. 
16 Ibid. sidan 125. 
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Avstegen förutsätter ändå att vissa procedurer och förutsättningar vidtas och är 
uppfyllda.17 
 
Nätverk: Ett antal datorer som är sammanlänkade. Det finns i princip tre olika 
konfigurationer av nätverk: centraliserade, decentraliserade och distribuerade.18 
 
Nätverksbaserat försvar: En struktur innehållande ledning med beslutsstöd, 
informationssystem samt insats- och verkansfunktioner. Dessa är integrerade 
med varandra och medger informationsutbyte i nära realtid. Nätverksbaserat 
försvar behövs för att kunna planera, genomföra och följa upp nätverksbaserad 
strid. 19 
Resursnivå: ”teknisk tjänst bedrivs i två resursnivåer: stridsfältsnivå och stöd- 
och förstärkningsnivå. Resurser för teknisk tjänst i stridsfältsnivån utgörs av de 
resurser som disponeras av taktisk chef.”20 
 
Reorganisation: ”Åtgärder främst beträffande underhålls, sjukvårds- och 
personaltjänst i syfte att helt eller delvis återställa ett förbands stridsvärde.”21 
 
Synkronisering: Att göra samordnat och samtidigt, oftast i tid.22 I en mer militär 
betydelse, fritt översatt, är synkronisering förmågan att fokusera resurser och 
aktiviteter för att maximera stridseffekt till avgörande tider och platser.23 
Synkronisering är inte begränsat till att kraftsamla elden utan strävar efter 
maximal stridseffekt genom ett koordinerat användande av alla tillgängliga 
resurser. Militär synkronisering har fram till idag mest genomförts såsom en 
noggrann matrisplanering med tiden och rummet som norm, förberedd och 
repeterad noggrant för att på så sätt minska effekterna av krigets oundvikliga 
friktion.24 
 
Situationsmedvetenhet: Tillstånd där en person eller organisation både har 
översikt och förståelse av en situation. Situationsmedvetenhet omfattar förmåga 
och möjlighet att kunna uppfatta situationen, förutse framtida utveckling och 
utnyttja denna.25 
 
Självorganisering: En form av underförstådd samverkan mellan två eller flera 
aktörer. När två eller flera aktörer är sammanlänkade i ett nätverk, och har 
tillgång till en gemensam lägesbild samt en uppsättning regler för samverkan 

                                                 
17 http://www.faa.gov/avr/afs/customer/mmel.pdf, 2003-04-25 
18 Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, Introduktion till nätverksbaserat 
försvar, Stockholm 2002, sidan 62 (29). 
19 Försvarsmakten, Idébilder och fördjupningsområden inför försvarsbeslut 2004- 
rapport 6, FMLOG ServE, Stockholm 2002, underbilaga 1, sidan 157 (181). 
20 Försvarsmakten, Teknisk tjänst Reglemente, Grunder, Förhandsutgåva, AerotechTelub 
Information & Media AB, 2001. sidan 35. 
21 Försvarsmakten, Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig, Stockholm, 
1996, sidan 136. Försvarsmakten, Teknisk tjänst Reglemente, Grunder, Förhandsutgåva, 
2001. sidan 156. 
22 Källa Nationalencyklopedin på internet. 2003-01-06. 
23 Nils Marius Rekkedal, Modern Krigskonst Militärmakt i förändring, 
Försvarshögskolan, KVI, Stockholm, FHS KVI 2002, sidan 322 (465). 
24 Carl von Clausewitz, Om kriget, Bonniers Fakta Bokförlag AB, Stockholm 2002, sidan 
79. 
25 Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, Introduktion till nätverksbaserat 
försvar, Stockholm 2002, sidan 63. 
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som skall öka stridseffekten, föreligger förutsättningar för självorganisering, 
inklusive synkronisering.26 
 
System: Sammanhängande helhet av fysiska objekt eller processer som är 
inbördes sammanlänkade och beroende av varandra för att fungera.27 
 
Systemsäkerhet: ”Egenskaper att inte skada människa, egendom eller yttre miljö 
betecknas som systemsäkerhet.”28 
 
Telematik: Nationalencyklopedin på internet, 2003-02-12. Telemati´k (en 
bildning till telekommunikation och informatik), föreslagen benämning på det 
teknik- och tillämpningsområde som uppstått genom sammansmältning av 
datateknik och digital telekommunikationsteknik. Ofta används i stället den mer 
övergripande termen informationsteknologi (IT). Se vidare i Dan Janssons C-
uppsats ”Telematik- en del i NBF?”, Försvarshögskolan, ChP 01-03. 
 
Teknisk tjänst: ”Sammanfattande benämning på materielunderhåll och tekniskt 
systemstöd. Teknisk tjänst syftar till att understödja krigsförbandens förmåga att 
lösa ställda uppgifter. Teknisk tjänst bidrar till taktisk tillgänglighet genom att 
säkerställa att ett tillräckligt antal materielsystem kan verka med erforderlig 
effekt.”29 
 
Taktisk tillgänglighet: Taktisk tillgänglighet skall uttryckas mot bakgrund av 
förbandsuppdraget, så att förbandets stridseffekt bibehålls på erforderlig nivå 
under hela förbandsuppdraget. Kraven på driftsäkerhet anges ofta i form av 
taktisk tillgänglighet under ett förbandsuppdrag.30  
 
Tekniskt systemstöd: ”verksamhet i syfte att så långt som möjligt upprätthålla 
effekten på materielsystem då förutsättningarna ej överensstämmer med de 
tekniska målsättningarna. Tekniskt systemstöd syftar dessutom till att klarlägga 
möjligheter och begränsningar med materielsystem. Tekniskt systemstöd 
omfattar driftstöd, teknisk anpassning, modifiering och 
materielundersökning.”31  
 
Teknisk tillgänglighet: Teknisk tillgänglighet beskriver hur väl ett 
materielsystem fungerar rent tekniskt och därigenom är tillgängligt för taktiskt 
utnyttjande.32  
 
Teknisk åtgärdstid: Den tid som åtgår från skadan har uppstått tills objektet är 
åtgärdat och tillgängligt för brukaren. Med maximal teknisk åtgärdstid menas att 

                                                 
26 Anders Larsons (FHS ChP 01-03) Essä Gemensamma Operationer, fördjupningskurs 2 (C11). 
27 Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, Introduktion till nätverksbaserat 
försvar, Stockholm 2002, sidan 63. 
28 Försvarsmakten, Operativa Insatsledningen, Teknisk tjänst reglemente Avhjälpande underhåll, 
Förhansutgåva, AerotechTelub Information & Media AB, 2001, sidan 77. 
29 Försvarsmakten, Teknisk tjänst Reglemente, Grunder, Förhandsutgåva, AerotechTelub 
Information & Media AB 2001. sidan 162. 
30 Försvarets Materielverk Curt Hauffmann, Materielunderhåll och driftsäkerhet, TPM 
Information i Växjö AB, sidan 17.  
31 Försvarsmakten, Teknisk Tjänst Reglemente Grunder Förhandsutgåva, Aerotech Telub 
Information & Media AB, 2001, sidan 162. 
32 Ibid. sidan 13. 
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ett krigsförband endast tillåts, vid en given situation, att utföra tekniska åtgärder 
som understiger en viss tid, som bestäms av det taktiska läget.33  
 
Underhållsberedning: ”Underhållsberedningen syftar till att skapa 
förutsättningar för att försvarsmaterielen skall kunna användas, underhållas och 
förvaras till lägsta möjliga kostnader i fred och samtidigt uppfylla kraven på 
driftsäkerhet och uthållighet vid mobilisering och krig.”34 
  
Uppdragstaktik: ”innebär att den underställde får reda på vad det är som skall 
uppnås. Detta är uppdraget. Hur det skall gå till är i stort sett upp till den 
enskilde. Allt eftersom situationen för den underställde chefen ändras agerar han 
så att målet som den högre chefen fastställt kan uppnås. Han informerar chefen 
vad han har gjort, men väntar inte på tillstånd innan han agerar.”35 
 
Underhållstjänst: ”verksamhet i syfte att vidmakthålla förbands och enheters 
funktionsduglighet. Underhållstjänsten indelas i förnödenhetsförsörjning och 
teknisk tjänst.”36  
 
Underhållsomvärld: Den svenska Försvarsmaktens underhållsförband som 
Amfibiebrigaden kan få hänvisning till avseende teknisk tjänst. Dessa kan 
exempelvis utgöras av Basbataljon eller Operativa underhållsförband. 
 
Virtuell:  ”fr. virtuel 'som kan ge verkan', ytterst av lat. vi´rtus, här 'duglighet', 
'förmåga'”, skenbar. Termen används särskilt inom olika områden av fysiken 
och i datorsammanhang.37 
 
Återhämtning: ”Syftar till att återställa ett förbands stridsvärde främst genom 
ersättning av förbrukade förnödenheter, materielunderhåll samt bereda 
personalen sjukvård och vila.”38 
 

                                                 
33 Försvarsmakten, Teknisk tjänst Reglemente, Grunder, Förhandsutgåva, AerotechTelub 
Information & Media AB, 2001. sidan 18, 19 och 162. 
34 Försvarets Materielverk, Curt Hauffmann, Materielunderhåll och driftsäkerhet, TPM 
Information i Växjö AB, sidan 16. 
35 Försvarshögskolan, (William S Lind), redaktörer Arne Baudin, Nils Maurius Rekkedal, 
Handbok Manöverkrigföring, Stockholm 2002, sidan 20. 
36 Försvarsmakten, Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig, Stockholm, 1996, 
sidan 139. 
37 Nationalencyklopedin på Internet, 2003-02-12. 
38 Försvarsmakten, Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig, Stockholm,1996, 
sidan 140. 


