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Telematik - en del i NBF? 
Samhällsutvecklingen går från industrisamhälle till informationssamhälle och Försvarsmakten (FM) går från 
invasionsförsvar till insatsförsvar. Tidigare var det mer regel än undantag att civil teknologi hade sitt ursprung i 
militär teknologi, t.ex. Internet. Idag är det precis tvärtom med marknadskrafterna som driver utvecklingen av 
t.ex. IT i ett högt tempo. Väpnade styrkor strävar efter att ta till vara på denna utveckling inom kommunikation 
och informationsteknologi, i syfte att ha förmåga att möta framtida hot. Den militära utvecklingen inom detta 
område benämns Revolution in Military Affairs (RMA). Den svenska FM:s motsvarighet benämns 
nätverksbaserat försvar (NBF) och är en tillämpning av tankegångarna kring konceptet RMA. Omfattande 
forskning pågår inom IT generellt och telematiken är inte undantagen.  

Det amerikanska dokumentet Joint Vision 2010 FOCUSED LOGISTICS menar att teknologiutveckling 
kommer att spela en avgörande roll för logistikledning, och att förbättringar av bl.a. built in test (BIT) och 
telemaintenance kommer att höja den tekniska personalens effektivitet. Telemaintenance är en delmängd av 
begreppet telematik och består av: Fordonstjänster innehållande diagnostik för övervakning av 
fordonssystemet, larm för påkallning om allvarliga fel håller på att uppstå samt ”Vehicle Control” för 
fjärrstyrning av fordons funktioner.  Underhållstjänster innehållande driftsinformation om t.ex. antal 
driftstimmar, bränsleförbrukning, vibration, etc. Tjänsterna undersöks i denna uppsats med bakgrund av 
teknisk tjänst, vars syfte är att understödja krigsförbandens förmåga att lösa sina uppgifter. Teknisk tjänst 
bidrar till teknisk och taktisk tillgänglighet genom att säkerställa att ett tillräckligt antal materielsystem kan 
verka med erforderlig effekt.  

Uppsatsen tydliggör förväntningar på ett telemaintenance-system hos svensk trupp insatta i internationella 
operationer, närmare bestämt vilket behov av telemaintenance som 1993 förelåg vid den första bataljonen 
(BA01) som sattes in i Bosnien ingående i UNPROFOR. 

Nyckelord: Telematik, telemaintenance, distansunderhåll, fjärrunderhåll och BA01. 
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Abstract 
As our industrial society has become more information based, our 

national defense requirements have changed focus from an invasion defence 
to an operations defence. For many years, new information technologies 
such as the internet were first developed for military use. Today the opposite 
is true. Market forces are now driving the development of new technologies 
such as IT, at a fast pace. Armed forces must strive to make use of these 
developments within the areas of communication and information 
technology, to better prepare for future threats. The military development in 
this sector in called a “Revolution in Military Affairs” (RMA). The Swedish 
Armed Forces equivalency is called a “network-based defense” (NBF) and 
makes use of the RMA concept. Extensive research is underway within IT 
in general and telematics is not an exception.  

The American document, “Joint Vision 2010 FOCUSED LOGISTICS” 
claims that the development of technology will play a decisive part in 
logistics management, and that improvement in among other things, BIT 
and telemaintenance will raise the effectiveness of technical service 
personnel. Telemaintenance is one part within the concept of telematics and 
consists of:  

Vehicle service consisting of diagnostic surveillance of vehicle systems, 
alarms for indication of serious faults, and Vehicle Control for remote 
controlling of vehicle functions.  

Maintenance service consisting of operational information such as the 
number of hours in operation, fuel consumption, vibration etc.  

Telemaintenance is investigated in this thesis with a background of 
Swedish Army maintenance concept, which purpose is to support military 
field units in their ability to solve their tasks. The maintenance concept 
offers greater technical and tactical availability by keeping optimal numbers 
of material systems operational.  

This thesis describes the expectations of a telemaintenence system of a 
Swedish troop in international operation, or more precisely, the 
telemaintenence needs that were evident in 1993 at the first battalion 
(BA01) in Bosnia as part of UNPROFOR. 

 
 
 
Key words: Telematics, telemaintenence, distant service, remote service, 

remote diagnostics and BA01. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning 19 100:2039 
Mj Dan Jansson 2003-05-22 
ChP 01-03   Sid. 1(37) 
   

Innehållsförteckning 
1. Inledning ....................................................................................................................2 

Uppsatsens frågeställningar .................................................................................10 

2. Metod .......................................................................................................................11 

2.1. Personer.............................................................................................................11 

2.2. Instrument .........................................................................................................13 

2.3. Procedur ............................................................................................................13 

3. Resultat ....................................................................................................................16 

3.1. Undersökningsfrågor del 1................................................................................16 

3.2. Undersökningsfrågor del 2................................................................................20 

4. Diskussion................................................................................................................28 

5. Sammanfattning .......................................................................................................34 

6. Källförteckning ........................................................................................................34 

Bilaga 1 redovisar intervjuplanen. 

Bilaga 2 består av transkriberingarna av respondenternas intervjusvar men 
bifogas inte huvuddokumentet. Bilaga 2 finns på avrop hos författaren. 

Bilaga 3 redovisar mätarställningar och vilka större reservdelar som 
förbrukades av BA01. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning 19 100:2039 
Mj Dan Jansson 2003-05-22 
ChP 01-03   Sid. 2(37) 
   

1. Inledning 
År 1993 sattes den första svenska bataljonen in i Bosnien med egen 

materiel, vilket var ett trendbrott m.h.t. att Sverige dittills använt sig i 
huvudsak av FN materiel vid missioner. Huvuddelen av materielen kom från 
svenska mobiliseringsförråd och var avsedd för det dåtida 
invasionsförsvaret. I huvudsak användes finsktillverkade XA-180 (SISU) 
och PBV3021 som modifierades med bl.a. tilläggsskydd m.m. Trots att de 
bäst bevarade fordonen valdes ut, så hade flera rullat åtskilliga mil och 
visade tecken på framförallt maskinellt slitage. De första bataljonerna 
samlade på sig reservdelar för att kunna klara av att hålla vagnarna i drift. 
En förbandschef vill naturligtvis inte ha några hindrande fel över huvud 
taget under lösandet av ett uppdrag, men det är naturligtvis ett 
önsketänkande. Åtskilliga gånger råkade förbandet ut för hindrande fel 
varvid fordonet fick omhändertas och bogseras till campens workshop eller 
repareras där fordonet stannade. Fordon med hindrande fel torde ha varit en 
säkerhetsrisk för såväl stridsfordonets personal som bärgningsfordonets. Vid 
ett omhändertagande var soldaterna tvungna att göra avsittning och 
exponera sig för t.ex. prickskyttar, och vid rangeringen fanns risken att icke 
minröjd mark beträddes. Uppdragets lösande kunde bli försenat eller i värsta 
fall inställt.  

Att i förväg veta sannolikheten för att materielsystem klarar ett uppdrag 
utan driftstörningar vore önskvärt. Att materielsystem än dock får hindrande 
fel är oundvikligt, men att då förfoga över expertis på alla nivåer, oavsett 
geografiska betingelser kan vara avgörande för hur snabbt ett 
materielsystem åter kan tas i bruk. Önskvärt är också att på distans kunna 
uppgradera programvara. I den civila sektorn är lönsamheten kravgenerator 
för driftsäkerheten. För krigsmateriel är driftsäkerheten avgörande för bl.a. 
soldaternas säkerhet, och låg förlusttolerans är idag tydlig bland länderna i 
västvärlden.2 Samhällsutvecklingen går från industrisamhälle till 
informationssamhälle och Försvarsmakten (FM) går från invasionsförsvar 
till insatsförsvar. Tidigare var det mer regel än undantag att civil teknologi 
hade sitt ursprung i militär teknologi, t.ex. Internet. Idag är det precis 
tvärtom med marknadskrafterna som driver utvecklingen av t.ex. IT i ett 
högt tempo. Väpnade styrkor strävar efter att ta till vara på denna utveckling 
inom kommunikation och informationsteknik, i syfte att ha förmåga att möta 
framtida hot. Den militära utvecklingen inom detta område benämns 
internationellt som Revolution in Military Affairs (RMA). Utgångspunkten 
för senare års diskussioner avseende RMA är det amerikanska 
visionsdokumetet Joint Vision 2010 (JV 2010) från 1996 samt 
försvarsbeslutet Quadrennial Defense Review Report (QDR) från 1997. JV 
2010 vidareutvecklades till en JV2020 som utkom i juni 2000.3 Det 

                                                 
1 PBV302, pansarbandvagn 302 levererades av Hägglunds & Söner AB på 1960-talet. Fordonet är 
bandgående och splitterskyddat samt beväpnat med en 20 mm automatkanon. 
2 Årsrapport från perspektivplaneringen 2000-01, FÖRSVARSMAKTSIDÉ OCH MÅLBILD 
Rapport 5,, HKV beteckning 23 210:62144, sid. 95. 
3 Årsrapport från perspektivplaneringen 2001-02. Idébilder och fördjupningsområden inför 
Försvarsbeslut 2004. Rapport 6, M7740-779004, sid. 66. 
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amerikanska operativa konceptet förutsätter Information Superiority 
(informationsöverlägsenhet) och Technological Innovation (teknologiska 
innovationer) varvid Dominant Maneuver (överlägsen manöver), Precision 
Engagement (precisionsbekämpning), Full-Dimensional Protection 
(heltäckande skydd) samt Focused Logistics (fokuserad logistik) möjliggörs. 
Om detta koncept bedrivs integrerat mellan försvarsgrenar samt är 
interoperabelt med andra länders väpnade styrkor finns möjlighet att uppnå 
Full Spectrum Dominance (överlägsenhet över hela konfliktspektrumet). 

FM:s utveckling av nätverksbaserat försvar (NBF) är en tillämpning av 
tankegångarna kring konceptet RMA. De konceptuella delarna är i huvudsak 
de samma så när som på att FM lagt till begreppet ledning. Emellertid 
återfinns begreppet ledning som Command and Control (C²) ingående i 
Information Superiority i det amerikanska konceptet. Däremot skiljer det sig 
betydligt mer avseende ambitionen med vad som skall uppnås, d.v.s. att nå 
överlägsenhet över hela konfliktspektrumet återfinns inte. Istället uttrycker 
FM ambitionen enligt följande: 

 
”Den framtida striden kommer att ställa allt högre krav på att rätt 
verkan sätts in på rätt plats och i rätt tid. Förmågan att snabbt kunna 
samla verkan för att kunna hota, hindra eller bekämpa motståndaren 
där denne är sårbar är avgörande. Att utnyttja krigföringens alla 
arenor ger fler möjligheter att komma åt en motståndares svagheter 
och nå ett avgörande. Effektiv samordning av de militära 
basfunktionerna är därför nödvändig för framgång.”4 
 

Den svenska FM kan utveckla delar av konceptet och gemensamt med 
övriga stater i Europa, bilda ett koncept som i vissa avseenden kan jämföras 
med det amerikanska.5 Den ökande satsningen på utveckling av IT i FM 
syftar till att skapa förutsättningar för ett NBF. Genom att förbättra 
förmågan till ledning, uppföljning av egna förband samt förbättra 
underrättelseinhämtning, ökar möjligheten att kraftsamla den operativa 
eldkraften till tid och rum. Precisionsbekämpning skall kunna genomföras 
med förbättrad planering, genomförande och uppföljning. Övervakning av 
egna förband skall kunna öka handlingsfriheten med egna förbands 
manövrering och strid. Tempot i striden skall höjas vilket ständigt skall 
ställa fienden inför överraskningar. Logistikbehov skall hanteras flexibelt i 
syfte att möjliggöra en situationsanpassad logistik.6  

FM genomgår en omfattande ominriktning där stora lager av 
förnödenheter, som lagrats för ett invasionsförsvar, avyttras eller skrotas. 
Nya krav på logistiken innebär ökad flexibilitet och snabbare insatsförmåga 
liknande den civila sektorns förmåga som ofta kallas ”just in time”.7 Syftet 

                                                 
4 M7740-774002, Militärstrategisk doktrin (2002). Sid. 128. 
5 Årsrapport från perspektivplaneringen 2001-02. Idébilder och fördjupningsområden inför 
Försvarsbeslut 2004. Rapport 6, M7740-779004, sid. 71. 
6 Årsrapport från perspektivplaneringen 2000-01, FÖRSVARSMAKTSIDÉ OCH MÅLBILD 
Rapport 5, HKV beteckning 23 210:62144, sid. 96. 
7 Storhagen, Nils G. (1995) Materialadministration och logistik. Malmö: Liber. Sid. 53. 
”Just in time” (JIT) definieras: ”Producera och leverera färdigvaror just i tid för att 
säljas, förmonterade enheter just i tid för att slutmonteras i färdigvaror, tillverkade detaljer 
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är att fokusera logistiken. Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) har 
organiserats med tydliga rationaliserings- och effektivitetskrav på sin 
agenda.8 De resurser som finns på avrop hos den civila sektorn kommer inte 
att dupliceras i FMLOG. Denna ominriktning är helt i linje med idébilderna 
i perspektivplaneringen som pekar på ”…att logistikfunktionen bör 
utvecklas i riktning mot att i väsentligt ökad grad bygga på civil 
infrastruktur och logistiksystem.”9 Begreppet logistik är tvetydigt i Sverige 
och en diskussion pågår om hur begreppet logistik bör definieras.10 
Dagsnoteringen är att begreppet logistik kommer att definieras enligt EU 
konceptet som i allt väsentligt liknar NATO-definitionen. Begreppet 
situationsanpassad logistik likväl som fokuserad logistik återfinns i rapport 5 
från perspektivplaneringen 2000-01, men i rapport 6 från 
perspektivplaneringen 2001-02 återfinns endast fokuserad logistik. I FM 
militärstrategiska doktrin återfinns begreppet uthållighet, och definieras som 
”…ett riktat, snabbt och flexibelt stöd.”11 I denna uppsats avses begreppet 
fokuserad logistik att användas främst m.h.t. att NBF är utvecklad ur 
amerikansk litteratur i huvudsak, men också för att FM tillsammans med 
FMV bedriver en studie kallad fokuserad logistik. Det amerikanska 
konceptet Joint Vision 2010 FOCUSED LOGISTICS menar att: 

 
”Technology will play an ever increasing role both in the information 
and asset visibility arenas. Additionally, improvements in the 
capabilities of the built-in test equipment and diagnostics capabilities, 
as well as new tools such as `telemaintenance,´ will significantly 
enhance prognostics resources available to the maintainer.”12 
 

Ur ovanstående citat finns några begrepp som bör belysas. Begreppet 
Total Asset Visibility har definierats av Ericsson Microwave Systems AB 
som ”…förmågan att i varje givet ögonblick ha möjlighet att inhämta 
information om var och/eller i vilket skick eller utförande utvalda tillgångar 
befinner sig, liksom vad de gör.”13 Vidare i JV 2010 återfinns begreppet 
built-in test equipment and diagnostics capabilities. Built-in test finns f.n. i 
flera av FM:s fordon, dock  i varierande omfattning.14 Diagnostics 
capabilities delas upp enligt FM:s reglementen i expertsystem, 
testutrustningar och referenssystem.15 Expertsystem är datoriserade 

                                                                                                                                            
just i tid för att förvandlas till förmonterade enheter och inköpt material just i tid för att bli 
tillverkade detaljer.” 
8 C FMLOG föredragning för operativa logistikkursen vid FHS 2002-11-14. 
9 Årsrapport från perspektivplaneringen 2000-01, FÖRSVARSMAKTSIDÉ OCH MÅLBILD 
Rapport 5, HKV beteckning 23 210:62144, sid. 14. 
10 Definition av begreppet logistik är avhandlad i en c-uppsats författad av Mj Hans 
Zettergren vid chefsprogrammet 00-02. C-uppsats 19 100:2019 vid Försvarshögskolans 
bibliotek. 
11 M7740-774002, Militärstrategisk doktrin (2002). Sid. 130. 
12 Lieutenant General John J. Cusick, Director for Logistics, The Joint Staff. Joint Vision 
2010 FOCUSED LOGISTICS, a Joint Logistics Roadmap. Sid. 40. 
13 Ericsson rapport; EMW/FT/X-02:069 Usv. Sid. 11. 
14 (BIT) Built in test; Automatiskt diagnossystem i ett fordon som bevakar vitala 
funktioner. 
15 Teknisk tjänst reglemente Förhandsutgåva 2001 (TTR Fu) Avhjälpande underhåll. Sid. 18. 
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underhållshjälpmedel där dator och programvara anpassas mot respektive 
materielsystem. Testutrustningar kan vara materielsystembundna eller 
generella och vara inbyggda i bruksenheten (BIT) eller externa. 
Referenssystem används för att enklare testa komponenter utan avancerade 
testutrustningar och ge möjlighet till verifiering av tekniska anpassningar 
och modifieringar. JV 2010 använder också begreppet telemaintenance. 
Hela citatets kontext leder till det som civilt benämns telematik, och som 
definieras av Nationalencyklopedin (NE) som: 

 
”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).”16 
”informati´k (eng. informatics; för etymologi jfr information), 
vetenskapligt område omfattande studier av information och 
behandling av sådan i kodad form, data. Enighet saknas om 
områdets avgränsning. Ordet används på många håll som en 
synonym till datavetenskap, men brukas även som bred 
samlingsbeteckning (jfr informationsvetenskap) och om speciella 
tillämpningsområden, t.ex. biblioteksvetenskap.”17 
 

Omfattande forskning pågår inom IT generellt och telematiken är inte 
undantagen. Marknadskrafterna har insett att människor tillbringar stor del 
av sin tid i fordon till och från arbete, alternativt har fordonet som 
arbetsplats. Här finns ett incitament för att utveckla olika former av tjänster. 
Telematik inom fordonsindustrin är en teknik på stark frammarsch, 
framförallt inom den civila transport och logistiknäringen där systemet kan 
bidra till rationaliseringar i form av t.ex. navigationshjälp och 
lastoptimering, s.k. Fleet Management.18 Förutom nyttofunktioner lanseras 
även nöjesfunktioner. Funktionerna kan t.ex. delas in i:19  

Säkerhet omfattande både (A) trafiksäkerhet såsom larm vid utlöst 
krockkudde, halkvarning, varning för köbildning, m.m. och (B) brottslighet 
såsom överfallslarm eller spårning av stulen bil.  

Körhjälp såsom navigering, elektroniska vägmärken, elektronisk 
betalning vid vägtullar/p-automater, hastighetshållning, m.m. Utopin torde 
vara autopilot.  

Övrig nytta Internetåtkomst för surfning och e-post hantering, eller t.ex. 
gula sidorna service som tar hänsyn till vart jag befinner mig i tid och rum.  

Underhållning kan utgöras av spel eller filmer.  
Teknik utgör kommunikationen mellan fordonets tekniska system och 

omvärlden. 

                                                 
16 NATIONALENCYKLOPEDIN (1998) sökord: telematik. 
17 Ibid. sökord: informatik. 
18 The Volvo Truck Corporation exhibits an international transport control system: 
Dynafleet helps to achieve more effective Transport and a cleaner Enviroment. 
http://www.truck.volvo.se/vpc/old/dynaflee.asp  
19 Ström, P. (2002) Prylarna snackar, Maskin till maskin-kommunikation (M2M), telematik 
och ”ubiquitous Internet” Uppsala Publishing House AB. Sid.107. 
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Viktoriainstitutet20 i Göteborg delar in begreppet telematik i:21  
Säkerhet och trygghet omfattar funktioner som utifrån föraren upplevs 

som säkerhets- och trygghetshöjande vid t.ex. olycka eller fordonsproblem. 
Åtgärderna kan vara att sända bärgningsbil eller räddningstjänst till en plats, 
låsa upp bilen på distans eller spåra stulet fordon.  

Fordonsunderhåll omfattar funktioner som underlättar diagnostik och 
underhåll av fordonet. Fordonsdata sänds till servicecenter/verkstad för 
analys. Åtgärder kan vara allt från att ge stöd till föraren, till att boka tid på 
verkstad eller uppgradera mjukvara i ett fordon på distans.  

Navigation och framkomlighet är en funktion som syftar till att 
underlätta framförandet av fordonet med hjälp av GPS och kartdata. Idag 
lagras kartdata på CD/DVD i fordonet, men med ökad bandbredd kan 
kartdata distribueras från en central server med aktuell information om 
vägarbeten m.m.  

Produktivitet består av funktioner som rationaliserar användandet av 
fordon för t.ex. ett åkeri. Nyttan kan vara att optimera vilket fordon som 
skall ta vilken körning, men det kan också vara att registrera hur en förare 
framför sitt fordon.  

Information och underhållning är ett tillämpningsområde som kan 
indelas i informations- och handelstjänster samt spel och musik. 

 
Ericsson Microwave Systems AB22 har studerat hur en militär 

tillämpning av telematik skulle kunna designas. Rapporten är beställd av 
Hägglunds Vehicles AB och syftar till att gruppera telematiktjänster för ett 
framtida splitterskyddat enhetsfordon (SEP). Tjänsterna delas in i:  

Fordonstjänster bestående av diagnostik för övervakning av 
fordonssystemet, larm för påkallning om allvarliga fel håller på att uppstå 
samt ”Vehicle Control” för fjärrstyrning av fordons funktioner.  

Underhållstjänster bestående av driftsinformation om t.ex. antal 
driftstimmar, bränsleförbrukning, vibration, etc. samt resursstatus avseende 
fordonets närskydd t.ex. resterande ammunition.  

Ledningstjänster bestående av Fleet Management för styrning av 
fordonets uppdrag, navigation, guidning samt spårning.  

                                                 
20 “The Viktoria Institute was founded in 1997 at the initiative of the local industry in West 
Sweden. The objective is to do research, and in addition also development and education, in 
applied information technology in collaboration with the industry, the public sector and 
universities. We work for making sure that research results and IT applications are 
distributed rapidly, come to practical use and contribute to sustainable development of 
products, services, business and companies. All research projects are funded through 
competitive applications to, for example, The Swedish Foundation for Strategic Research, 
Swedish Agency for Innovation Systems, The Knowledge Foundation, The Swedish 
Research Institute for Information Technology and the EU. This has resulted in high-quality 
research and that Viktoria has a very good reputation in Sweden and internationally.” 
21 Henfridsson, O. et.al. Framtidens fordon – mötet mellan två mobila världar. (UTKAST) 
Sid.3-7. 
22 Ericsson Microwave Systems AB rapport 800/0360-FCP 104 961 Usv. 
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”Soldattjänster” bestående av ”Soldier Management” d.v.s. 
ordergivning till soldaten, personlig information till soldaten, nödanrop från 
soldaten samt externa tjänster som t.ex. vädertjänster.  

 
Någon entydig definition av begreppet telematik finns inte f.n. Telematik 

är som NE påpekar tvärvetenskaplig där flera nu befintliga områden, såväl 
som områden under utveckling är sammanfogade. Det är väsentligt att 
användare definierar funktionerna för ökat samförstånd. FM kommer 
sannolikt i närtid att bli användare av telematik i någon form. 

Funktionerna som är föremål för denna uppsats ryms i huvudsak i vad 
Ericsson MicroWave Systems AB definierar som fordonstjänster och 
underhållstjänster. Samma funktioner ryms inom det som Viktoriainstitutet 
definierar som fordonsunderhåll samt de delar som berör fordonsproblem i 
säkerhet och trygghet. Vidare ryms funktionerna som är föremål för denna 
uppsats i det som Per Ström definierar som teknik. Härvid avses i 
fortsättningen begreppet telemaintenance-system brukas som ett 
samlingsnamn för fordonstjänster, underhållstjänster, fordonsunderhåll och 
teknik (redovisat ovan). 

Vad är möjligt att uppnå med ett telemaintenance-system? Alla digitala 
värden som gångtider, tryck, nivåer, temperaturer m.m. kan följas upp från 
verkstad så att rätt åtgärder kan vidtas när fordonet kommer in för service. 
Haverier skulle kunna förebyggas genom att sensorer slår larm när ett fel är 
på väg att uppstå, t.ex. genom att mäta temperatur, vibration och friktion. 
Intermittenta23 fel skulle kunna fångas av operatören och sändas till 
verkstaden. Dagens civila och militära fordon är styrda av mjukvaror, dessa 
kan uppgraderas på distans varvid möjligheten uppstår att få 50 hk extra till 
ett civilt fordon under semestern när husvagnen hänger efter. Inte minst 
uppgradering av mjukvaror på distans skulle kunna bli en betydande 
besparing för garantiansvarig leverantör, om hänsyn tas till vad kostnaderna 
blir för att återkalla tusentals fordon för uppgradering vid verkstad.24  

Ett telemaintenance-system måste sättas in i ett större sammanhang 
baserat på beprövade koncept. Den svenska armén har som tradition att 
formalisera den tekniska tjänsten och beskriva metoder för att bibehålla en 
hög taktisk tillgänglighet över tiden.25 Teknisk tjänst (TT) är en av 
funktionerna inom logistiken, och delas in i tekniskt systemstöd och 
materielunderhåll. Syftet med TT26 är att understödja krigsförbandens 
förmåga att lösa sina uppgifter. TT bidrar till teknisk och taktisk 
tillgänglighet genom att säkerställa att ett tillräckligt antal materielsystem 
kan verka med erforderlig effekt. Syftet uppnås genom att krigsförbandens 
personal har rätt teknisk och taktisk kompetens, att organisationen är 
flexibel och kan anpassas till krigsförbandens uppgifter, att krav på 

                                                 
23 Intermittenta fel är sådana fel som s.a.s. kommer och går. 
24 Ström, P. (2002) Prylarna snackar, Maskin till maskin-kommunikation (M2M), telematik 
och ”ubiquitous Internet” Uppsala Publishing House AB. Sid.104-125. 
25 Hauffman, Curt. Materielunderhåll och driftsäkerhet. FMV:AUh  M7730-101020.  
Taktisk tillgänglighet är ett annat uttryck för driftsäkerhet och består av funktionssäkerhet, 
underhållsmässighet samt underhållssäkerhet. 
26 TTR Grunder Fu. 
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materielens säkerhet tillgodoses, att behov av underhållsutrustning och 
reservmateriel tillgodoses samt att tekniska underlag och teknisk 
information är tillgänglig och aktuell. För att få ut högsta möjliga effekt från 
TT bör funktionen verka så nära de stridande förbanden som möjligt i syfte 
att förkorta åtgärdstiderna och därigenom bibehålla, alternativt så snabbt 
som möjligt, höja den tekniska tillgängligheten.27  

Tekniskt systemstöd syftar till att klarlägga möjligheter och 
begränsningar hos materielsystem och att bibehålla effekten från 
materielsystem när förutsättningarna inte överensstämmer med taktisk-
teknisk-ekonomisk-målsättning (TTEM).28 Syftet uppnås genom hög teknisk 
kompetens samt genom att snabbt föreslå och vidta tekniska åtgärder. 
Indelningen av tekniskt systemstöd omfattar: 

Driftstöd, d.v.s. stödja brukaren i nyttjandet av materielsystemet genom 
teknisk utbildning eller förslag till förändrat taktiskt nyttjande så att största 
möjliga effekt kan tas ut ur systemet.  

Teknisk anpassning innebär att förändringar i materielsystemets 
prestanda görs men som inte är av permanent karaktär.  

Modifiering innebär att erfarenheter om materielsystemets styrka och 
svagheter tas till vara genom förändringar av permanent karaktär. 

Materielundersökning omfattar såväl egen som främmande materiel och 
innebär att t.ex. prestanda undersöks så att styrkeförhållanden i tekniknivå 
kan vändas till vår fördel.  

På stridfältsnivån utgör den samlade tekniska och taktiska kompetensen 
hos förbandets personal, resurserna för tekniskt systemstöd. Vid stöd- och 
förstärkningsnivån utgör personal från FMV, industrin och FM 
centra/skolor/verkstäder den tekniska och taktiska kompetensen. Med allt 
mer komplexa materielsystem kommer naturligtvis behovet av att kunna 
lösa komplexa problem, varvid tekniska underrättelser kommer att spela en 
allt viktigare roll. Materielundersökning kommer att vara den viktigaste 
metoden att bidra till den tekniska underrättelsetjänsten. 

Materielunderhåll syftar till att upprätthålla en specifik effekt enligt 
TTEM för respektive materielsystem. Det innebär vidmakthållande eller 
återställning av funktionen hos ett materielsystem. Strävan är att 
materielunderhållet bedrivs förbandsnära för att minimera ledtider. 
Indelningen av materielunderhåll omfattar:  

Förebyggande underhåll med avseende på rengörning, smörjning samt 
kontroll och utbyte av slitna komponenter.  

Avhjälpande underhåll, avser felsökning, klassning samt reparation av 
uppkomna driftstörningar. I avhjälpande underhåll ingår också alternativa 
reparationsmetoder vilket kan behöva användas vid ev. brist på resurser. 

                                                 
27 Teknisk tillgänglighet är summan av funktionssäkerheten samt underhållsmässigheten 
d.v.s. hur enkelt eller svårt det är att reparera ett objekt. Hauffman, Curt. Sid. 16. 
28 TTEM innehåller i stora drag; driftprofil, uthållighet, driftsäkerhet, funktionssäkerhet, 
underhållsmässighet, underhållssäkerhet, rustningstid och utbildning av teknisk personal. 
TTEM är FM instrument för att som kund beskriva vad FMV skall kravspecificera och 
senare upphandla. TTEM är en av flera byggklotsar som förbanden byggs av. Förbanden 
har i sin tur en Taktisk-Organisatorisk-Ekonomisk-Målsättning (TOEM). 
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Reservmaterielförsörjning omfattar den totala ledtiden från beställning 
av reservmaterielen intill leverans.  

Omhändertagande av materiel omfattar bärgning, bogsering och 
transport av skadad materiel till reparation, såväl egen som främmande. 
Omhändertagande omfattar även förstöring av egen materiel.  

Den tid som finns till förfogande för materielunderhåll kallas maximal 
teknisk åtgärdstid och avgörs av den taktiska chefen beroende på rådande 
situation. Om den bedömda åtgärdstiden överstiger den maximala tekniska 
åtgärdstiden, sänds materielsystemet till nästa resursnivå. Vilken materiel 
som i första hand skall åtgärdas styrs av de prioriteringar som bygger på 
förbandets uppgift på kort och lång sikt. Vid en skada på materielen 
genomförs felsökning och skadeklassning för att fastställa fortsatta åtgärder 
t.ex. reservmaterielbeställning, reparation, omhändertagande eller 
materielundersökning. Snabba och riktiga skadeklassningar är av stor 
betydelse för resursernas nyttjande. I förekommande fall genomförs 
skadeklassningen med stöd av inbyggda testsystem BIT. Avhjälpande 
underhåll utförs antingen på stridsfältsnivån eller vid stöd- och 
förstärkningsnivån. Skadenivån avgörs i första hand av bedömd åtgärdstiden 
och skadans komplexitet. Krav på specialverktyg och kompetens är också 
faktorer som påverkar beslutet om vart ett materielsystem skall åtgärdas. På 
stridsfältsnivån åtgärdas förhållandevis okomplicerade skador indelade i; 
brukarskada (åtgärder av besättningen med utrustning från fordonet), 
kompaniskada (åtgärder av reparationsgrupp med viss teknisk utrustning) 
samt bataljons-/brigadskada (åtgärder av tung reparationsgrupp med 
omfattande teknisk utrustning). Vid stöd- och förstärkningsnivån åtgärdas 
mer komplicerade skador och benämns verkstadsskada (åtgärder av 
verkstadsförband eller civil leverantör med mycket omfattande teknisk 
utrustning). 

Utvecklingen inom IT ger möjligheten att införa ett nytt förhållningssätt 
till TT och taktisk tillgänglighet. Idag används expertsystem, 
testutrustningar och referenssystem. Delar av dessa system behöver 
nödvändigtvis inte finnas geografiskt vid fordonet och ej heller vara 
kopplade till fordonet via en kabel utan betjäna fordonet på distans genom 
ett s.k. telemaintenance-system. Syftet med uppsatsen är att klargöra 
förväntningar på ett telemaintenance-system hos svensk trupp insatta i 
internationella operationer. För att få fram användarkrav på ett 
telemaintenance-system under skarpt läge, kommer internationella uppdrag 
att stå i fokus för uppsatsen. Avsikten är att undersöka vilket behov av 
telemaintenance som 1993 förelåg vid den första bataljonen (BA01) som 
sattes in i Bosnien ingående i UNPROFOR29. Syftet med att välja just BA01 
är att den styrkan torde vara den hittills enda styrkan sedan missionen i 
Kongo som verkligen blivit utsatta för långtgående hot men också utsatts för 
stridshandlingar, och själva genomfört stridshandlingar (i självförsvar) mot 
parterna i konflikten. Personalen som handhar telemaintenance-systemet 

                                                 
29 United Nations Protection Force. Efter Daytonavtalet 1995 bytte svenskarna från blå till 
brun basker och verkade vidare inom den internationella fredsstyrkan som först kallades 
Ifor (Implementation Force) och senare Sfor (Stabilisation Force). Hösten 1999 
avvecklades den svenska bataljonen inom Sfor. 
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kommer sannolikt att vara teknisk personal, men förbandschefer torde också 
bli starkt engagerade i systemets möjligheter att stödja en operation. 

Problemformuleringen ger vid handen att uppsatsen är att betrakta som 
en s.k. tillämpad forskning.30 Uppsatsens frågeställningar är: 
 Vilka krav har teknisk personal på ett telemaintenance-system givet ett 

läge liknande det som personalen i BA01 upplevde? 
 Vilka krav har kompanichefer på ett telemaintenance-system givet ett 

läge liknande det som personalen i BA01 upplevde? 
 
 

                                                 
30 Lantz, A. (1993) Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. Sid.24. 
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2. Metod 
2.1. Personer 

För att få fram krav på ett telemaintenance-system där användarna antas 
ha haft ett stort behov av stöd och support valdes BA01 verksamhet som 
studieobjekt. BA01 bestod av tre pansarskyttekompanier med likartad 
materiel och personal. Pansarskyttekompanierna var utgångsgrupperade på 
skilda platser med eget områdesansvar31 vilket medför att kompaniernas 
verksamhet inte kan anses som identiska, dock torde hotbilden ha varit i 
huvudsak den samma. Respondenter utgjordes av chef och teknisk chef på 
varje pansarskyttekompani. De valdes m.h.t. dels deras närhet till 
verksamheten och dels taktisk förståelse. Plutoncheferna var naturligtvis 
ännu närmare verksamheten än kompanicheferna, men kravet på taktisk 
förståelse gjorde att kompanicheferna valdes som respondenter. Teknisk 
chef kompani är den lägsta nivån med bibehållet krav på yrkesofficer. 
Teknisk chef bataljon hade sannolikt haft bättre taktisk förståelse, men inte 
samma närhet till verksamheten. BA01 innehöll också ett stabs- och 
trosskompani. Detta kompani har inte omfattats av undersökningen m.h.t. att 
deras verksamhet så markant skiljer sig från pansarskyttekompaniernas. 
Respondenterna i undersökningen var: 

Öv 1. Ulf Henricsson bataljonschef för BA01. Respndenten har efter 
BA01 varit chef för 4.Fördelningen. Han har tillbringat 2 år i Sarajevo på 
uppdrag av OSCE32. Henricsson tjänstgör idag som chef för Institutionen för 
Ledarskap och Management vid Försvarshögskolan. Henricsson har varit 
detaljchef på Arméstabens utrustningsavdelning och systemledare för strf 90 
och ny stridsvagn 87-90 i arméstaben. Ulf Henricsson har ett privat intresse 
för maskiner bl.a. för skogsbruk. 

Övlt Håkan Birger chef för 8:e Pansarskyttekompaniet. Respondenten 
har sedan BA01 varit utbildningsledare för BA03, därefter genomförde han 
chefsprogrammet vid Försvarshögskolan. Håkan Birger har varit placerad 
vid arméledningen där han handlade produktions- och personalfrågor. 98/00 
var Håkan Birger utvecklingschef vid SWEDINT33 där han deltog i 
uppsättning och gruppering av KS01.34 Innan dagens stationering 
tjänstgjorde han vid operationsledningen med internationell operativ 
insatsledning. Idag är Håkan Birger ledningsgruppchef tillika territoriell 
chef vid Militärdistrikt syd i Malmö. 

                                                 
31 HKV 1994-07-26 med beteckning 01 800:70311. Slutrapport från BA 01. sid. 8. 
32 http://www.osce.org/index.php  The Organization for Security and Co-operation in 
Europe (OSCE) is the largest regional security organization in the world with 55 
participating States from Europe, Central Asia and North America. It is active in early 
warning, conflict prevention, crisis management and post-conflict rehabilitation.  
33 SWEDINT är Försvarsmaktens centrum för internationell verksamhet. Ansvarar för viss 
nationell utbildning av personal och enheter inför tjänstgöring i utlandsstyrkan. Centret är 
också erkänt av NATO för utbildning inom Partnerskap för fred. 
34 KS01 var den första Kosovo styrkan ingående i KFOR under NATO ledning. Uppgiften 
var och är att bidra till att upprätthålla lag och ordning samt att understödja 
återuppbyggnaden i Kosovo i samverkan med civila hjälpinsatser i bland annat FN:s regi. 
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Lt Jonas Mogvall teknisk chef35 vid 8:e Pansarskyttekompaniet. 
Respondenten har efter BA01 tjänstgjort som teknisk chef för kompanier 
innehållande PBV302 men framför allt stridsvagnssystemet Leopard. År 
2000 lämnade Mogvall den militära banan för att förbereda vidare studier på 
högskolenivå. Idag studerar Jonas Mogvall till utvecklingsingenjör vid 
Högskolan i Halmstad. 

Övlt Magnus Vlk chef för 9:e Pansarskyttekompaniet. Respondenten har 
sedan BA01 varit kompanichef i grundutbildningen under 2 år vid PAC.36 
Därefter tjänstgjorde Magnus Vlk vid bataljonsstaben vid Skaraborgs 
Regemente (P4). Han har genomfört chefsprogrammet vid 
Försvarshögskolan och varit ställföreträdande utbildningsledare vid P4 för 
att sedan tjänstgöra som chef för taktiska programmet under 2 år vid MSS. 37 
Idag är Magnus Vlk chef för utbildningssektionen vid MSS. 

Lt Sven-Åke Stridh teknisk chef vid 9:e Pansarskyttekompaniet. 
Respondenten har sedan BA01 fortsatt som teknisk chef på kompaninivå vid 
grundutbildningen vid P4. Sedan BA01 har Sven-Åke Stridh tjänstgjort som 
vagnsansvarig tekniker för den Boforstillverkade minröjaren med 
röjningsuppdrag i Bosnien. Idag tjänstgör Sven-Åke Stridh vid P4 
driftstödgrupp med uppgift att stödja tekniska chefer på kompanier med 
stridsvagnssystemet Leopard. 

Mj Peter Fridén chef för 10:e Pansarskyttekompaniet. Respondenten har 
sedan BA01 varit kompanichef i grundutbildningen under 3 år vid 
Södermanlands Regemente (P10). Därefter tjänstgjorde Peter Fridén som 
ställföreträdande avdelningschef för utbildningsavdelningen vid P10 och 
deltog i uppsättandet av KS01. Peter Fridén tjänstgjorde därefter som 
kompanichef vid KS01. Idag är Peter Fridén ställföreträdande chef för G338 
vid P10. 

Lt Christer Haglund teknisk chef 10:e Pansarskyttekompaniet. 
Respondenten har sedan BA01 fortsatt som teknisk chef på kompaninivå vid 
grundutbildningen vid Norrbottens Regemente (I19). Christer Haglund har 
tjänstgjort som teknisk chef vid ett Pansarskyttekompani ingående i KS05. 
Idag är Christer Haglund teknisk chef för ett Pansarskyttekompani ingående 
i IA0339 som från 2003-07-01 har beredskap att lämna landet inom 30 dagar 
efter regerings- eller riksdagsbeslut. 

                                                 
35 Den mekanisering som svenska armén genomgått har lett till ökad tekniknivå.  
Befattningen reparationsgruppchef har lyfts till teknisk chef i och med organisation-90, 
vilket också var ett faktum 1993. Det är något förvånande att denna förändring inte hade 
trängt fram till BA01 trots att slutrapporten från BA01 konstaterar på sidan 3 i bilaga 2 att 
”org 90 är stommen för pansarskyttekompanierna”. Emellertid råder det ingen tvekan om 
att reparationsgruppcheferna fungerade som tekniska chefer. 
36 Pansarcentrum sedermera Brigadcentrum vars uppgifter övertagits av arméns taktiska 
kommando. 
37 Vid det taktiska programmet utbildas officerare från Löjtnant till Kapten. Utbildningen 
sker vid Markstridsskolan (MSS) i Skövde. 
38 Handbok operativ planering. Tjänstgöring vid G3 innebär ledning av Brigad/Division 
pågående verksamhet samt stödja bedömanden främst avseende läget vid egna förband.  
39 IA03, Armens insatsbataljon ska kunna ingå i en multinationell styrka ledd av EU, FN, eller NATO 
med fredsfrämjande eller fredsframtvingande uppgifter. Efter regeringsbeslut skall bataljonen kunna 
påbörja mobilisering efter 7 dygn samt efter 30 dagar kunna avtransportera huvudstyrkan. 
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Författaren till denna uppsats var Mj Dan Jansson. Författaren är teknisk 
officer vid Skaraborgs Regemente (P4) sedan 1988. Författaren har också 
haft ett flertal ”trupparbefattningar” som plutonchef och ställföreträdande 
kompanichef. Författaren har inte tjänstgjort i internationella missioner. Dan 
Jansson har arbetat med utvecklingsfrågor för stridsfordon såväl av materiell 
som av immateriell karaktär vid såväl Pansar- och Brigadcentrum som vid 
FMV. Dan Jansson genomför idag chefsprogrammet vid Försvarshögskolan. 

 
2.2. Instrument 

Intervju i kombination med litteraturgranskning föreföll vara lämplig 
metod för att besvara uppsatsens frågeställningar. Avsikten med intervjuerna 
vara att besvara, utifrån ett faktiskt scenario, vilken roll ett telemaintenance-
system skulle ha spelat. En öppen intervju eller riktad öppen intervju syntes 
vara det bästa angreppssättet. Valet föll på riktad öppen intervju m.h.t. 
problemformuleringens karaktär, d.v.s. att applicera ett telemaintenance-
system, som är ett system under utveckling, i en redan upplevd situation. 
Den riktade öppna intervjun konstruerades med frågeområden som var 
avgränsade mot bakgrund av telemaintenance-systemet? En intervjuplan 
togs fram med stöd från studentlitteratur.40 Intervjuplanen reviderades fem 
gånger. Den första versionen var en mindmapp med grova riktlinjer för hur 
en intervjuplan bör utformas. I versionerna två och tre inarbetades frågor 
rörande BA01 och telemaintenance. Version fyra tillkom främst efter att 
författaren hade fått djupare kunskaper om telemaintenance och en större 
förförståelse för BA01:s verksamhet. I syfte att höja intervjuplanens 
tillförlitlighet samt öva intervjuaren genomfördes en provintervju med Öv1. 
Ulf Henricsson. Provrespondenten hade att bedöma om frågorna var för 
tekniska för en kompanichef eller för taktiska för en teknisk chef. 
Provrespondenten bedömdes ha en sådan kompetens och erfarenhet från 
tjänstgöring som förbandschef i allmänhet och chef för BA01 i synnerhet, 
kombinerat med tjänstgöring som systemledare och ett privat teknikintresse, 
att intervjuplanen fick en omfattande genomlysning innan den användes på 
respondenterna. Den femte och sista versionen av intervjuplanen tillkom 
efter provintervjun och finns redovisad i bilaga 1. 

 
2.3. Procedur 

M.h.t. att det gått ett decennium sedan BA01 var insatt i Bosnien, så 
sändes intervjuplanen till respondenterna i förväg så att de kunde återhämta 
situationer ur minnet. Samtliga respondenter utom en har intervjuats i en för 
dem känd miljö, antingen på deras kontor eller fikarum/konferensrum. 
Undantaget var av ekonomiska skäl tvunget att genomföras på Arlanda 
mellan två flyg, dock fanns gott om tid och en avskild plats användes. 
Avsikten har varit att skapa en intervjusituation som får respondenten att 
uppfatta intervjun som ett vanligt samtal. Både kompanichefer och tekniska 
chefer ställdes inför samma intervjuplan. De tekniska cheferna var ibland 

                                                 
40 Lantz, A. (1993) Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur samt Ejvegård, Rolf. (1996) 
Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
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osäkra inför de taktiska frågorna, och kompanicheferna var osäkra inför de 
tekniska frågorna. När respondenterna tvekade inför en fråga som inte låg 
inom deras naturliga kompetens, fick de uppmaningen att svara utifrån deras 
perspektiv som antingen kompanichef eller teknisk chef. 

Intervjuerna genomfördes i två delar. I den första delen fick 
respondenterna möjlighet att utveckla hur situationen var i Bosnien 93/94, 
och i andra delen fick respondenterna utveckla hur ett telemaintenance-
system skulle se ut om de återigen skulle ut i en mission liknande den i 
Bosnien 93/94, givet ett modernt fordonskoncept. Mellan del ett och två 
gjorde intervjuaren en kort paus i intervjun där begreppen NBF, SEP41 och 
Telematik/telemaintenance beskrevs i huvudsak utifrån noterna i 
intervjuplanen. Intervjuerna har registrerats på band som sedan 
transkriberats. Läten som t.ex. ”hummanden” har inte transkriberats. För att 
identitetsskydda respondenterna har transkriberingarna avpersonifierats och 
innehåller varken personuppgifter, kompanibeteckningar eller ortsnamn. 
Opponent och handledare har haft tillgång till originaltranskriberingarna. 
Påståenden om Bosnienkonfliktens parter har tagits bort m.h.t. tredje part. 
Värdefullt för undersökningen har varit att det var en hotfull situation, inte 
vem hotet kom ifrån. 

I syfte att finna forskningsanknytning samt inhämta kunskaper om 
telematik och telemaintenance söktes information på Internet och i 
databaser. Litteratursökning i academic search har genomförts via FHS 
bibliotek, och 621 träffar blev resultatet av sökord ”telematics”. Sökord 
”telematics and military” gav en träff som ledde till tidsskriften Military & 
Aerospace Electronics (Feb95, Vol.6 Issue 2). Sökordet telemaintenance gav 
tre träffar som ledde till tidsskrifterna: 
 Aviation Week & Space Technology (9/30/2002, Vol. 157, Issue 14). 
 Military & Aerospace Electronics (Jul98, Vol.8 Issue 7).  
 Military & Aerospace Electronics (Apr95, Vol.6 Issue 4).  
Slutrapporten42 med erfarenheter från BA01 spårades med hjälp av FM:s 

administrativa stödsystem DIANA. Vidare söktes ytterligare litteratur hos 
SWEDINT i syfte att undersöka om material fanns som inte registrerats i 
DIANA. Resultatet blev månadsrapporter, veckorapporter samt krigsdagbok 
från 10:e pansarskyttekompaniet vid BA01. Dokumenten har varit ett stöd 
för att skapa förförståelse43 hos författaren avseende under vilka villkor 
personalen verkade under BA01. Dokumenten har också använts i syfte att 
validera respondenternas indata till undersökningen vilket tydliggörs i 
diskussionen i slutet av uppsatsen. 

Från FMV har gångtider för fordonen inhämtats, samt även arbetsordrar 
avseende vilka reparationer som genomförts under BA01. En 
sammanställning av fakta finns att finna i bilaga 3. 

                                                 
41 SplitterSkyddad Enhetsplattform (SEP) är ett nytt fordonskoncept där Hägglunds Vehicle 
AB tagit fram en demonstrator i nuläget. Fordonet är digitaliserat, har elektrisk 
transmission (inga växellådor) med batteri back up, två personbilsdieselmotorer som kan 
placeras vart som helst i fordonet samt kontinuerliga gummiband. 
42 HKV 1994-07-26 med beteckning 01 800:70311. Slutrapport från BA 01. 
43 Lantz, A. (1993) Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. Sid.61. 
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En studieresa till Göteborg har genomförts i syfte att tillgodogöra 
författaren bredare kunskaper inom området telematik. Avsikten var att 
utröna vilken utveckling som sker inom området på kort och medellång (5 
års) sikt. De företag och institutioner som besöktes var: Telematics Valley,44 
Volvo Lastvagnar AB,45 Ericsson Microwave Systems AB,46 Volvo 
Personvagnar AB47 samt Viktoria Institutet.48 

Studieresan till Göteborg underströk vikten av att telematik var nödgat att 
avgränsas enligt begreppsredovisningen i kapitel 1, d.v.s. att uppsatsen 
fokuseras till begreppet telemaintenance-system innehållande 
fordonstjänster, underhållstjänster, fordonsunderhåll och teknik. Övriga 
funktioner i telematik så som t.ex. ledningstjänster och soldattjänster 
avgränsas m.h.t. att dessa funktioner ingår i forskningen kring 
ledningssystem generellt. Denna uppsats kommer endast att behandla FM 
uppgift att ”bidra till fred och säkerhet i omvärlden”.49  

Denna uppsats har inte svarat på frågan hur ett telemaintenance-system 
bör designas tekniskt, den har snarare belyst vilken nytta en användare 
förväntar sig från systemet. För att inte fördjupa sig i de tekniska 
förutsättningarna, isolerades de tekniska delarna i systemet.50 Som stöd för 
avgränsning användes en metodik som är av generell och av 
tvärvetenskaplig natur kallad systemanalys. En variant av systemanalys är 
det s.k. externa synsättet som innebär att systemet ses utifrån som en ”svart 
låda” vilken påverkas av instorheter och som reagerar med utstorheter. 
Uppsatsen intresserar sig endast för relationerna mellan instorheter och 
utstorheter, varvid möjliggörande teknik för telemaintenance är isolerat i 
den ”svarta lådan”.51 

 

                                                 
44 Kontaktperson vid Telematics Valley är Marketing Manager, Greg Geiselhart. 
45 Kontaktperson vid Volvo Lastvagnar AB är Group Manager Advanced Engineering & 
Projects Complete Vehicle, Per-Lage Götvall. 
46 Kontaktpersoner vid Ericsson Microwave Systems AB är Director Gunilla Rydberg och 
Peter Wallin båda vid avdelningen för Defense Telematics, samt Martin Lindberg vid 
avdelningen för Customer Logistic Support. 
47 Kontaktperson vid Volvo Personvagnar AB är Anders Hagert vid avdelningen för 
Product & Business Strategy. 
48 Kontaktperson vid Viktoria Institutet är Program Manager Telematics Group, Ola 
Henfridsson.  
49 M7740-774002, Militärstrategisk doktrin (2002). Sid. 51. 
50 Läsare som vill få en översikt över möjliggörande teknik rekommenderas; Henfridsson, 
O. et.al. Framtidens fordon – mötet mellan två mobila världar. (UTKAST) Kapitel B. 
51 Gustafsson L, Lanshammar H, Sandblad B. SYSTEM och MODELL En introduktion till 
systemanalysen, sid. 38. 
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3. Resultat 
I detta kapitel är intervjumaterialet sammanställt och de viktigaste svaren 

från respondenterna är återgivna i referatform för att läsaren skall få en 
inblick i materialet utan att läsa transkriberingarna. Data redovisas från 
intervjuerna genom att mönster, bestående av likheter eller skillnader, görs 
synliga. Frågorna redovisas i annan ordning än vad som är fallet i 
intervjuplanen. Motivet är att svaren från respondenterna går in i varandra 
på ett sätt som inte förutsågs före intervjuerna. Frågorna 1-3 är redovisade 
under punkt 2.1. i form av presentation av respondenterna. Svaren på 
intervjufrågorna skall i nästa kapitel leda fram till svar på uppsatsens 
frågeställningar. Respondenterna benämns TC1, TC2, TC3, (tekniska 
chefer) och KC1, KC2, KC3 (kompanichefer). Intervjuaren benämns I. 

 
3.1. Undersökningsfrågor del 1 

Fråga 4: Upplevde du några driftstopp (hindrande fel) på fordon i ditt 
förband under pågående uppdrag, vid din tid i BA01? 
Respondenterna är eniga om att de upplevde mellan 1-2 driftstopp/månad, 
dock tillägger en respondent att;  

”KC1 - Det var 302:orna  som det var problem med, dock inte alls så 
stora egentligen som kunde tänkas vara relaterat till mängden körmil 
vi åstadkom.” 

 
Fråga 6: Vilka order och åtgärder skulle vidtas om sådana tillfällen 
uppstod? 
Respondenterna menar att flexibel improvisation var det viktigaste 
instrumentet i någon form. Antingen rörde det sig om hur omhändertagandet 
av fordonet skulle gå till eller vad som låg till grund för vilket beslut som 
togs. 

”KC2 – Den bedömningen gjorde ju chefen på platsen, om man kan 
eller ej. Där man kan och det är ett mindre fel, så försöker man ju 
åtgärda på platsen. Men var det större skador som skulle ta längre tid 
att reparera, så tog man ju tillbaka vagnen till campen och kunde 
jobba med den effektivare där. Där de tyngre reparationsgrejerna 
fanns. I – Om en vagn i en pluton fick ett fel och ni skulle till en viss 
plats, kunde det vara tidsbundet att ni var tvungna att vara framme en 
viss tid?  Lämnade ni vagnen eller stannade de andra vagnarna kvar? 
KC2 – Eftersom personsäkerheten gick främst när vi gav oss iväg, så 
var ju det ofta viktigare än att upprätta ett OP52 någonstans eller att 
patrullera. Utan då tog antingen ett annat gäng över uppgiften eller att 
man snabbt gick bort med en ny vagn som de kunde ta över och sen 
fick andra se till att den här vagnen blev ordnad. I - Så en trasig vagn 
lämnades aldrig? KC2 – Näe det kunde vi inte göra.” 
”I – De här åtgärderna som du sa besättningen gjorde när ni var på 
väg fram t.ex. dra ur drivaxlar, var det en åtgärd som var 
formaliserad? TC2 – Näe det var det inte utan det är ju sådant som, 
när jag får in det här från signalcenter då har de ju talat om i stora 
drag vad som har skett och sen när jag har satt mig i vagnen och åkt 

                                                 
52 OP, Observation Post. 
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iväg då pratar jag med dem för jag har ju en sträcka att åka och då 
frågar jag vad de har gjort, kan ni utveckla det här mer? Då har jag 
fått koll på det här och säger åt dem att dra ur drivaxlarna och häng 
upp dem och slå igen luckorna. Men jag tror inte det är smart att ha 
en standardåtgärd för det beror ju helt på vilket fel det gäller.” 

Emellertid redovisar en respondent att den flexibla improvisationen blev 
lidande av resursbrist under stundom;  

”I – Ni följde aldrig med på några patruller? TC3 – Näe vi gick oftast 
som larmstyrka och då var det inte som reparationsgrupp. Plus att 
SISU´n ofta användes för att transportera leaveresor. Så ibland hade 
vi ingen kapacitet att ta oss ut. Vi fick åka PBV i så fall. Men det 
uppdagades ju efter ett tag när jag hade påpekat att leaveresorna 
omintetgör till viss del bärgning och reparationstjänst. Man åderlät 
kompaniet på tekniska resurser. I – När de tog den SISU´n? TC3 – Ja 
och jag vet att plutoncheferna, när det väl gick upp för dem, så var de 
rätt så negativa att släppa iväg den. De ville ju ha känslan att ha 
tryggheten på campen.” 

 
Fråga 7: Fanns dessa order och åtgärder reglerade i någon form av 
stående order? 
Responsen på denna fråga var mycket tvetydig. Svaren tyder på att varje 
kompani själva fick utarbeta sina rutiner för vilka åtgärder som skall vidtas, 
när ett fordon får hindrande fel under ett uppdrag. 

”TC1 – Det varierade från gång till annan.” 
”TC2 – Nej, det var situationsanpassat.” 
”TC3 – Näe, inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Jag var färsk fänrik 
men kompanichefen eller motsvarande var inte speciellt insatt i 
teknisk tjänst. Det förekom inget sådant.” 
”KC2 – Vi hade ju vissa säkerhetsrestriktioner när vi gick iväg så 
vissa sträckor kunde man gå ensam. Men aldrig när man närmade 
sig vissa områden som gick iväg långt från campen. I – Fanns det här 
i stående order eller var det sunt förnuft? KC2 – Avstånden där man 
kunde gå ensam, där handlade det om sunt förnuft. Däremot hur 
patrullerna såg ut när man gick ut, det fanns i stående order.” 
”KC3 - Det kommer jag inte ihåg men vi hade den stående ordern att 
reparationsresurser fanns med när man gick någon längre konvoj 
tillsammans med eskort och sjukvårdsresurser. De humanitära 
konvojerna fick framrycka i vad vi kallade korridorer. De numrerades 
med konvojnummer som rapporterades in till en fänrik i 
kompanistaben. Han höll ordning på var de befann sig, för CP53 
rapporterade när de passerade. Detta var för att spara resurser, vi 
hade aldrig mäktat med att eskortera alla. Reparationstjänsten 
bedrevs likadant. Man visste vart vagnarna var eftersom de 
rapporterade kontinuerligt och stannade då en vagn så kunde 
reparationstjänsten rycka ut.” 
”KC1 - Vi hade ingen stående order på kompaniet. Vi jobbade enligt 
reglementet och så som vi var tränade hemma, dock fick vi ju 
anpassa oss till rådande situation. Vi utvärderade och anpassade oss 
efter hand.” 

                                                 
53 CP = check point 
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Fråga 5: Hur upplevde du; (a) din egen personsäkerhet vid tillfället och 
(b) personsäkerheten för personalen som avhjälpte felet? 
Svaren på denna fråga är entydiga. Personalen utsattes för stora risker främst 
från indirekt eld både av misstag men också avsiktligt.  

”TC2 - De hade hissat blåflagg och lagt belysning på den och då kom 
det artilleri mot vagnen. När de skulle dra sig ur så dog en vagn, så 
där stod de mörkt och det var på kvällen och de hade haft artillerield 
på sig strax innan. Det var då jag konstaterade att man inte skall ha 
automatiskt backljus, det är inget bra så den sladden klippte vi för när 
jag backade mot dem sa de släck ljusen, för de var rädda, för de 
hade konstaterat att så fort det lyser så kommer artillerielden igen.” 

Även direktriktad eld förekom.  
”KC3 - Vi blev utslagna, vi blev beskjutna och min vagn gick inte att 
flytta, den var utslagen så till vida att kraftöverföringen var utslagen. 
Vagn nr 2 som kom upp bakom mig blev också beskjuten men den 
gick att köra i skydd en km ner sedan så dog den också.” 
”KC1 – Många gånger var läget sådant att soldaterna fick sitta kvar i 
vagnen och hålla sig i skydd. Den situationen hade vi i Bosnien, vi 
hade ju inte mandat att starta 3:e världskriget, så var vi tvungna att 
lägga oss på en sådan nivå att våra soldater gick i första hand.  
Situationsanpassat men säkerheten i första hand.” 
”KC2 – Eftersom personsäkerheten gick främst när vi gav oss iväg så 
var ju det ofta viktigare än att upprätta ett OP någonstans eller att 
patrullera.” 

Svaren vittnar om att personsäkerheten stod högst på agendan vid alla tre 
pansarskyttekompanierna. 

 
Fråga 8: Vilka konsekvenser kunde ett driftstopp få för ett uppdrags 
lösande? 
Uppdrag kunde ställas in om driftstopp uppstod. Uppgiften som 
kompanierna hade, var till huvuddel icke tidskritiska, varvid uppdragen 
kunde fullföljas vid annan tidpunkt. I de fall uppdragen var tidskritiska, 
tillsåg cheferna att tillräckligt många fordon ingick i uppdraget så att 
förbandet kunde lösa sin uppgift även om ett fordon fick ett hindrande fel. 

”KC2 – Ett visst stopp kunde ju göra att man inte kunde lösa 
uppdraget, men där var det ju också sunt förnuft av chefen på 
platsen. Vad är viktigast, att några vid OP får understöd kontra att stå 
kvar vid den trasiga vagnen? Då går man ju fram med de två vagnar 
man har kvar till OP för att understödja det och sen se till att det 
kommer några vagnar från campen som understödjer den vagnen 
som står kanske lite längre bak, men är den bakre vagnen utsatt så 
är det ju den som kanske är viktigast vid just det tillfället och man vet 
att OP klarar sig, därför att de är utsatta enbart för indirekt eld och 
den här vagnen kanske är utsatt för direkt eld. Just en sådan sak går 
ju inte ha stående order utan då får cheferna träda in och se 
situationen.” 
”KC3 - Uppdrag kunde avbrytas, det hände många gånger.” 
”KC1 - Vi behövde aldrig avbryta någon verksamhet därför att 
tidsförhållandena var sådana att man kunde lugna ner sig, 
uppgifterna kunde lösas löpande. Det var ju inga rena anfall.” 
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”I – Har du någon uppfattning om hur lång tid ni blev stående där? 
TC1 – Det var inte lång tid, kanske 20 min max. Det var en 
tryckluftsslang som hade gått av så att en av vagnarna fick reducerad 
styrnings- och bromseffekt. Vid det tillfället fick jag ange en beräknad 
tid hur lång tid den reparationen skulle ta till kompanichefen. I – Då 
tog han beslutet att stanna kvar? TC1 – Ja då väntade han. Annars 
hade han – enligt min uppfattning – lämnat hela plutonen kvar, vi 
lämnade aldrig en enskild vagn.” 

Uppdrag kunde avbrytas p.g.a. hindrande fel, men eftersom kompanierna 
hade en uppgift som sträckte sig över en sexmånadersperiod, fanns inte 
hetsen att utsätta personalen för onödiga risker. 

 
Fråga 9: Fanns tillräcklig utrustning med i ditt förband för att åtgärda 
driftstopp under pågående uppdrag? 
Utrustningen som fanns vid kompanierna var minst dubbelt så omfattande 
som vid ett mobiliserat pansarskyttekompani hemma i Sverige.  

”TC1 – Ja det tycker jag det gjorde. Vi hade en rep-SISU med lite 
grann grejer i, men den utrustning man har på en reparationsgrupp är 
ungefär 15 gånger så mycket som ryms i en SISU.” 
”TC2 – Ja det fanns det ju. Vi hade ju dragbygeln med oss. Du står ju 
aldrig där ute och skruvar utan allra helst gör du ju det på campen.” 
”I – Du har varit inne lite på det tidigare, rep-SISU´n togs alltså ifrån 
dig? Var det ofta eller under lång period? TC3 – Det var ju oftast när 
leaveresorna kom igång, och då kunde det vara dagligdags som den 
försvann. 6-8 timmar ungefär och leaveresorna54 pågick kanske 
under 2 månader. I – Det var alltså ett risktagande man gjorde där? 
TC3 – Ett omedvetet risktagande.” 
”KC3 - Nej. I - Vad saknades? KC3 - Reservdelar, vi hade en 
omloppstid på reservdelar som var alldeles för lång. Det var ingen 
brist på varken verktyg eller kompetens.” 
”KC1 – Ja, det var bara reservdelarna som var problemet. Vi 
felkoncentrerade ett par vagnar vid några tillfällen för att hålla igång 
de andra. Sverige förstod inte hur reservdelskrävande PBV 302 var. 
Soldaterna tog med sig reservdelar ned när de hade varit på leave.” 

Denna fråga formulerades som att det var självklart för författaren att 
reparationer genomfördes i operationsområdet, men uppdragets karaktär 
gjorde att trasiga fordon kunde bogseras till campen för reparation, och 
behövde endast i undantagsfall repareras i operationsområdet. 
Reservdelsbristen upplevdes som ett stort problem. 

 
Fråga 10: Hur lång tid var befogat att använda för att vänta på att felet 
skulle åtgärdas? 
Förväntningen var att reparationer genomfördes i operationsområdet d.v.s. 
utanför campen, och att viss tid var befogad att använda innan uppdraget 
kunde fortsätta eller avbrytas. Emellertid är svaren ändå relevanta mot 
uppsatsens frågeställningar varför frågan ändå äger sitt berättigande. 

”TC1 – Det finns egentligen ingen tidsgräns.” 

                                                 
54 Leave är den avtalsenliga rätten till ledighet som soldaterna har vid internationell tjänstgöring. 
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”I – Du uttryckte dig tidigare att blev det ett hindrande fel så var det 
uppdraget kört. TC2 – Ja. Du vet här hemma pratar vi om timmar hit 
och dit men där nere så går timmarna väldigt fort i sådana 
situationer.” 
”TC3 – Frågan faller ju lite eftersom standardrutinen var att åka ut och 
hämta fordonet och så reparerar vi på campen. Om man tittar på 
reptiden på campen så låg den på allt mellan 1 min – 4 mån. I – 
Beroende på? TC3  – Reservdelsbrist.” 
”KC3 - Driftstopp som krävde reservdelar hemifrån kunde få stå i 5-6 
veckor, men hade vi bara prylarna så kunde vagnen vara klar på ett 
dygn. Av mina 15 vagnar så var det, vid ett tillfälle, bara i princip 3-4 
st som fungerade, resten kunde inte lämna campen p.g.a. 
omloppstiden för reservdelar.” 
”KC1 – Svårt att applicera denna fråga på BA01.” 

 
Fråga 11: Om du före ett uppdrag hade fått en indikation på att ett 
fordon skulle kunna råka ut för ett driftstopp, skulle du ha låtit 
fordonet stå i campen eller skulle du ha tagit risken och tagit med 
fordonet? 
Svaren från respondenterna tyder på att ett driftstopp under pågående 
uppdrag var så pass förenat med merarbete, att ett noggrant övervägande 
gjordes innan fordonen valdes ut för olika uppdrag.  

”TC1 – Lämna fordonet i campen. Tveklöst.” 
”TC2 – Jag skulle ju lämnat kvar den på campen direkt.” 
”TC3  – Det var ett övervägande men oftast hade jag den besluträtten 
och då sa jag att det här kommer inte sluta väl så stannade de på 
campen och man satte in en annan vagn i stället.” 
”KC2 – Helt klart skulle jag ha bytt ut det fordonet, och att vi tittade 
över det fordonet i campen, och de som går ut får ett lånefordon.” 
”KC3 - Det beror på typen av uppdrag. Jag var nog mer en risktagare 
än en säkerställare, men jag tog aldrig onödiga risker när det gällde 
personalen för att lösa ett uppdrag, men för att kunna gå ut och göra 
en humanitär insats, kanske rädda människoliv, så tog jag risken att 
vagnen kunde gå sönder.” 
”KC1 – vi hade ju inte alla vagnar på rull samtidigt, så vi mixade 
plutonerna. Vi behövde aldrig chansa eftersom vi inte hade så många 
tvingande uppdrag utan mer uppdrag för att visa flagg.” 

Svaren är kategoriskt att fordonet lämnas i campen från de tekniska 
cheferna, medan kompanicheferna menar att en lösning ändå går att finna 
och att vagnen brukas ändå, dock endast om människoliv står på spel. 

 
3.2. Undersökningsfrågor del 2 

Fråga 12: Det amerikanska konceptet Joint Vision 2010 innehåller en 
del som kallas Focused logistics. Där menar man att förbättringar inom 
”built-in test” och att nya tekniker så som ”telemaintenance” kommer 
att förbättra möjligheterna för underhållspersonalen att lösa sina 
uppgifter.  Vad förväntar du dig från ett s.k. ”telemaintenance-
system”? 
I denna fråga går respondenternas svar åt samma håll, men kompanichefer 
håller sig mer till kundnyttan medan tekniska chefer försöker designa 
systemet direkt. Emellertid kommer samtliga respondenter fram till att 
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telemaintenance-system kan användas till; (1) avhjälpande underhåll vid 
driftstopp, (2) reservmaterieloptimering och (3) förebyggande underhåll. 
Några respondenter var tvungna att få en följdfråga avseende förebyggande 
underhåll innan dess betydelse kunde diskuteras. En respondent såg framför 
sig att telemaintenance-systemet skulle kunna förse honom med beslutsstöd. 

”KC2 - man vet status på den vagn eller materialsystem man håller 
på med. På sikt kanske också ge snabbare utvärderingar vilka 
reservdelar m m man behöver. I – Förebyggande underhåll? KC2 – 
Det är ju en teknikfråga så det är ju egentligen det absolut viktigaste, 
att veta innan felet har inträffat. Får man en indikation på att 
någonting håller på att hända ja då kan det här ju bli en 
kontrollfunktion liksom över tiden. Så att man får reda på att det här 
står inte bra till innan man går ut. Det är ju det optimala!” 
”KC3 - Jag ser stor nytta av telemaintenance framförallt inom två 
områden; det ena är att man tidigt kan se, göra en skadebedömning 
av ett objekt direkt när skadan uppstår som man länkar hem till 
Sverige så att man kan göra omloppstiden kortare genom att 
optimera reservdelsförsörjningen. Det andra som är minst lika viktigt 
är att systemet hjälper mig att tänka om. I - Om jag tolkar dig rätt så 
förväntar du dig ett verktyg i telemaintenance-systemet som man 
kanske kan kalla beslutsstöd? KC3 – Ja, jag som taktisk chef kan 
parera med t.ex. beredduppgifter för andra plutoner eller styra 
beredskapsgraden. Handlingsfriheten påverkas också. Den ökar 
genom att jag själv kan bestämma när jag vill laga fordonet.” 
”TC2 – Det här systemet verkar ju vettigt även för en människa som 
jag som inte tycker om datorer så kan det här ju bli riktigt bra. TC2 – 
Om det här systemet verkligen talar sanning så skulle det ju få bra 
effekt. Du skulle ju kunna plocka fram den här reservdelen. Är det då 
inte ett totalt hindrande fel utan att han kan ta sig hem, kan det ju 
vara så att då står det en mekaniker med rätt pryl i näven när vagnen 
kommer in. TC2 – Det här systemet bygger ju på att det är inbyggt ett 
bra BIT från början naturligtvis.” 
”TC3 – Det jag tänker på först är ju att kunna ligga steget före. Att 
man får testinformation som man kan utvärdera och att man kan följa 
fordonets slitage. Att man vid ett felutfall kan få reda på ungefärliga 
felorsaken så man kan planera reservdelshantering och i sista hand 
även så att man kan lösa felet på distans.” 

Respondenterna trycker mycket på reservmaterielförsörjningen. Från svaren 
kan utläsas att respondenterna var starkt präglade av bristen på 
reservmateriel under BA01. 

 
Fråga 13: Ett ”telemaintenance-system” råder dig att inte använda ett 
fordon som är vitalt för lösandet av ett uppdrag. Vad skulle krävas för 
att du skulle följa rådet? 
Telemaintenance-systemet måste vara pålitligt. Det måste bevisa att det är 
gott nog innan vare sig tekniska chefer eller kompanichefer vågar lita till ett 
råd från ett telemaintenance-system. 

”TC1 – Inte utan att verifiera felet. Man måste alltid fysiskt själv eller 
via en mekaniker verifiera att det finns ett fel.” 
”TC2 – Litar jag på systemet skulle jag följa rådet. I – Vad krävs för att 
du skall lita på systemet? TC2 –Det måste ju vara erfarenheten, hur 
ofta har systemet haft rätt respektive fel?” 
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”TC3 – Det är ju bara ett stöd men är systemet pålitligt så måste man 
ju kunna lita på systemet.” 
”KC2 – Då bygger det fortfarande på den där trovärdigheten jag 
nämnde att tror jag på det här systemet så kommer jag att lyda det. I 
– Att systemet har visat sig vara säkert? KC2 – Ja.” 
”KC1 – Jag hoppas att inte tekniker ersätts av detta system, för jag 
vill kunna bolla värdena med min tekniska chef. Jag vill alltid ha en 
knapp som kopplar förbi systemet så att jag kan lösa uppgiften såvida 
det inte förvärrar läget katastrofalt.” 

De tekniska cheferna drar paralleller med nu existerande BIT-system som 
inte har vunnit trovärdighet i organisationen. 

”TC2 - Det problemet har vi ju på Leopardstridsvagnen. Vi får upp 
röda varningar på RPP55 i tornet men allt fungerar och när du gör en 
restart så är det borta.” 

 
Fråga 14: Ett NÄTVERKSBASERAT FÖRSVAR kommer att förfoga 
över en specifik bandbredd för utbyte av information mellan olika 
noder. Är det tänkbart att bandbredd tas från t.ex. lednings- och 
underrättelsefunktionerna till förmån för ett ”telemaintenance-system” 
mitt under ett uppdrag? 
De tekniska cheferna är mycket skeptiska till att telemaintenance-systemet 
kommer att få ta en sådan plats i etern att stridsledningsfunktionerna släcks 
ut. Kompanicheferna är försiktigt tillmötesgående. 

”TC1 – Näe det tror jag inte. Det är bara att titta på hur det fungerar 
idag. Jag pratar ju inte teknisk tjänst på kompL56. Då kommer jag ju få 
knappfingret avbrutet av kompanichefen. I – Det innebär att man får 
syssla med telemaintenance när man har stridspaus eller? TC1 – 
pratar vi om ett ingrepp som blir begränsningar för ledningssystemet 
så att kompanichefen inte kan sända sina orienteringar till 
plutoncheferna därför att vi håller på med telemaintenance-sändning, 
det kommer inte att vara möjligt. TC1 – För de specifika 
underhållsfrågorna måste man ha ett speciellt underhållsnät.” 
”TC2 – Så länge inte det här stör kompanichefens arbete då är det ju 
fullt möjligt, men om det blir ett allvarligt störmoment för honom då 
kommer han inte att köpa det. Den här frågan skall inte ställas till mig 
utan till chefen. I – Den är ställd till honom också. TC2 – Ja men du 
förstår vad jag menar, jag ser problem. I – Om du fick bestämma? 
TC2 – Om jag fick bestämma skulle det inte vara så här, då skulle det 
vara ett eget spår, allt annat är inte möjligt.” 
”TC3 – Som det var då och kanske idag så förfogar inte den tekniska 
tjänsten över någon specifik bandbredd utan man får låna 
radioapparater och kanaler efter hand, och det upplever jag som ett 
stort minus. Framför allt när det väl börjar hetta till på slagfältet. Då 
måste man kunna prata klartext.” 
”KC2 – Det är inte svart eller vitt utan det gäller ju att lägga in det 
under rätt period i uppgiften. Under vissa tider är telemaintenance 
viktigast och då kanske man får underlag för felsökning m.m. I – Det 

                                                 
55 BIT i stridsvagn 122. 
56 KompL betyder kompaniledningsnätet, d.v.s. en specifik frekvens för varje kompani. 
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är prio 2 men man kan tänkas få bandbredd där det finns utrymme? 
KC2 – Ja absolut.” 
”KC3 - Ja, om jag som taktisk chef får bestämma när man växlar. I ett 
rent anfall så måste man leda hela tiden, då är det svårt att växla. Så 
är det ju inte i en mission, där kan logistiken få en större bandbredd. 
Prioriteringen skall alltid göras av taktisk chef inte logistik chefen.” 
”KC1 – Det är alltid den taktiske chefen som avgör vad som 
prioriteras, men över tiden kan prioriteten variera.” 

 
Fråga 15: Vilken typ av support från bakre nivån bedömer du vara 
nödvändig för ett sådant fordonskoncept innehållande ”built-in test” 
och ”telemaintenance-system”? 
Samtliga respondenter trycker på att telemaintenance-systemet måste 
optimera reservdelsförsörjningen och att resurser snabbt skall kunna lyftas 
in i operationsområdet. Systemet tros inte kunna ersätta dialogen. 

”TC1 – Support från bakre nivå är ju tillgång till utökade resurser till 
den nivå där jag är själv, alltså mer personal, mer avancerad 
felsöknings- och reparationsutrustning samt reservdelar.” 
”TC2 – En sak som jag tycker är oerhört viktig här är att vi får aldrig 
ersätta möjligheten att prata med varandra med ett sådant system. I – 
Hela tiden återkommer vi till att telemaintenance-systemet måste ha 
kontroll eller kontakt med reservmaterielkedjan? TC2 – Precis hela 
tiden, on-line, för i nästan alla fall av avhjälpande underhåll så åtgår 
det någon form av reservdel.” 
”TC3 – Jag tänker mig ju då att man ringer till ”microsoft” eller dyl. och 
så ställer man sin fråga till en receptionist och så sänder hon ut det till 
alla i organisationen och så tar den som har bäst kompetens frågan. 
Vart problemlösaren sitter spelar ingen roll.” 
”KC1 – Man måste ha mycket på bataljonsnivån långt fram. KC1 – 
Jag är rädd för att det kommer att sitta människor som inte är med i 
framryckningen, i stridsställningen, i eskorten och hittar på saker som 
gör att en massa röda lampor börjar att lysa, nån har vidtagit en 
åtgärd som sitter långt bort. Däremot om man stödjer en uteliggande 
bataljon med hur jag som förbandschef bör nyttja materielen, eller 
råda mig att lägga in en återhämtning eller anmäla till Force 
Commander att bataljonen måste ha avlastning. Sånt som är i positiv 
anda, men inte den gamla klassiska med NEJ-NEJ-och massa röda 
lampor.” 

Två av respondenterna bedömde att ett telemaintenance-system skulle kunna 
medverka till personalreduceringar i operationsområdet 

”KC3 – Det finns en expertstöds-back-up som jag tror man i dag 
bygger upp genom att ha en massa befattningar i listan på personal 
och handläggare. Den listan skulle man kunna reducera och så skulle 
man kunna ha den back-upen här hemma i stället, för att minska 
personalflödet där nere och det skulle man kunna göra allmängiltigt 
på en hel del saker, både när det gäller juridik och tekniskt stöd. I – 
Att man hämtar in kunskaper från hela samhället här hemma? KC3 – 
Ja.” 
”KC1 - Kanske behöver man inte samma dimensionering av personal 
i missionsområdet, kanske kan flera vara hemma och stödja från 
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OPIL.57 I – Alltså telemaintenancesystemet har sitt nav i 
missionsområdet och Sverige ligger på medhörning? KC1 - Ja.” 

 
Fråga 16: Vilka styrkor/svagheter bedömer du finns hos ett 
”telemaintenance-system”? 
Respondenterna ser styrkor i telemaintenance-systemet genom att beskriva 
det som ett verktyg för tidsbesparing. Snabbare och säkrare kontroll på 
fordonen för att minska stilleståndstiden vid driftstopp. 

”TC1 – Fördelen är ju att jag får information direkt när det inträffar, det 
kommer ju inte att passera besättningen. Jag kan vidta åtgärder 
direkt. Du kanske måste ha fram ytterligare felsökningsutrustning. Där 
tjänar man ju tid. Dels att du kan ta dig an felet när det inträffar och 
inte när alla fel kommer in samtidigt, och sen är det ju så att du vet 
felet innan du har tillgång till vagnen så att du kan vidta åtgärder i 
lugn och ro för att det skall gå snabbare när du väl får tillgång till 
vagnen.” 
”TC3 – Styrkorna är ju framför allt att kunna få information tidigt i 
stället för som idag vid särskild tillsyn. Där plockar man informationen 
fortlöpande och behöver inte gå ut på vagnarna kontinuerligt och om 
då kommunikationsmöjligheten finns, så kan man få kontakt med 
vagnen på distans och då hela logistikbiten vad det gäller 
bränsleförbrukning, körmil men reservdelshantering framför allt.” 
”KC2 – Det skulle ju vara helt underbart om man tidigt kunde se 
statusen på olika system i fordonet så att man kan åtgärda innan, 
alternativt direkt när det väl har hänt något.  Det sitter någon centralt 
som har grepp över allt som inträffar under en mission så att man ser 
hur mycket det går åt, tidsintervaller m.m.” 
”KC3 –Den största styrkan tycker jag är att jag som dels taktisk chef 
och operativ chef kan förutsäga tillgängligheten på ett bättre sätt än 
jag har kunnat tidigare. Jag tror att man på ett mer fördjupat 
långsiktigt planeringssätt kan öka och mer effektivt utnyttja 
resurserna. Det andra är att man snabbare kan få back-up både 
hemifrån och på plats med rätt reparationsresurs. Man var ganska 
utlämnad, för det fanns ju inte det tekniska stödet som finns här 
hemma där en tekniker ofta är tidigt vid objektet. Den möjligheten 
fanns inte i Bosnien och här skulle då telemaintenance kunnat göra 
nytta. KC3 - Fördelen med telemaintenance-systemet skulle då vara 
att man hade kontroll på lagret, och då spelar det ju ingen roll om 
reservdelen finns i Arboga eller i en Herkules58 på väg till missionen. 
KC3 - När en mission förändras så kan man göra om rutiner i 
logistiken.” 

Svagheter med systemet tros bli framförallt förutsättningarna för 
kommunikation, men också att systemet inte skall vara tillräckligt robust för 
en stridsmiljö. En respondent redogjorde för sina farhågor om att systemet 
inte skulle bli användarvänligt, och risken för toppstyrning från Sverige. 

”TC2 – Så fort man bygger upp något som är så avancerat som det 
här så måste man hela tiden tänka i ”worst case scenario”, du måste 

                                                 
57 OPIL, Operativa Insatsledningen 
58 Herkules, C-130 är ett militärt transportflygplan. 
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ha en backup. Kanske en 12 volts Laptop när allt är rökt så har man i 
alla fall sina verktygs- och reservdelssatser inlagda.” 
”TC3  – Det är ju kommunikationen eller brist på kommunikationen då 
är det ju skruv och mutter igen och åka ut och testa.” 
”KC2 - En farhåga är att man får ett system där man egentligen bara 
kan konstatera att något har inträffat, men att åtgärderna kommer att 
ta lika lång tid som tidigare. Den andra farhågan kan vara att vissa 
inledningsvis inte får förtroende för systemet därför att det blir för 
mycket felkällor under utvecklingen, och då är det lätt att säga att det 
inte är bra, det tror vi inte på utan nu tar vi hit reparationsgruppen i 
alla fall och då är det svårt att komma förbi det misstroendet mot ett 
system. Därför är införandet otroligt viktigt om det går ut till ett 
förband som går in i en insats.” 
”KC3 - Svagheterna är kommunikationsöverförandet kan jag tänka 
mig. Blir det fel i den så är det ju förödande för plötsligt är det ju större 
skada än det var tidigare.” 
”KC1 –Jag är rädd för att det blir ett för komplicerat system som 
kräver ständig träning, sånt har vi ju en förmåga att införa. I en 
stressituation med stridledning där jag måste använda hjärnan, mitt 
vapen och ge order samtidigt så får det inte dyka upp 14 
varningslampor samtidigt. Det är inte efterfrågat just då. Det måste bli 
ett stöd, inte en stressor för då stänger man av skiten. Idag 
dimensionerar vi system utifrån en utvilad människa som sätter sig en 
simulator i lugn och ro där han presterar 100 %. Tar man sen in lite 
rädsla, truppföring och lite skott och allt vad det kan va, då tar det 
överhanden och systemet blir en belastning istället. Systemet kan 
istället tanka in data till teknisk chef som sedan gör åtgärderna när 
läget tillåter. I – Den slutsatsen jag drar av ditt resonemang är att BIT 
är väl fungerande och ger besättningen ett stöd, samt att MMI för 
telemaintenance-systemet tar hänsyn till den unika situationen som 
råder i stridssituation. KC1 - Ja. Data som förs vidare får inte utmynna 
i att någon i källaren på tre vapen (FMV) tar befälet över mitt fordon. I 
– Är du beredd att gå så långt som att säga att telemaintenance-
systemet är passivt under uppdrag men vaknar upp vid garagen när 
teknikerna finns till hands? KC1 – Det kan kanske vara tilltalande, i 
alla fall får ingen annan påverka mitt fordon. Jag skall bestämma över 
det.” 
”KC1 – High Tech kräver enkelhet eftersom man skall använda 
telemaintenance-systemet i unika situationer med stress — 
dödsångest -omtanke om truppen - lösa uppgiften - allt som dräller 
över mig som får mig att inte använda systemet, så jag tar upp en 
papperskarta fast jag har den digitalt på skärmen. Jag hoppar över att 
använda systemet ELLER slukas av systemet så att jag inte kan lösa 
uppgiften. Många vill ju bara föra in teknik men man får inte glömma 
människan.” 

 
Fråga 17: Hur tror du att total underhållstid per fordon under en 
längre period förändras med ett infört ”telemaintenance-system”? 
Respondenterna bedömer att den  totala underhållstiden minskar förutsatt att 
reservmaterielförsörjningen ingår som en del i systemet.  

”TC1 – Man kan förkorta väntetider avsevärt för avhjälpande 
underhåll. Idag har vi till mångt och mycket tidsbundet förebyggande 
underhåll. Kanske kan man strunta i förebyggande underhåll för 
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systemet berättar när du skall göra förebyggande åtgärder. Du 
kanske slipper ett oförutsett stopp om du kan göra ett planerat stopp. 
Du får möjlighet till ett bättre underhållsflöde genom att kunna göra 
reparationen när du själv vill. I – Men underhållstiden per fordon blir 
inte förändrad tror du? TC1 – Jo, den kan bli lite mindre.” 
”TC2 – Den kommer att bli kortare. I – Då förutsätter du att 
reservmaterialkedjan är med. TC2 – Ja självklart, är den inte med så 
tappar vi nästan hela vinsten.” 
”TC3  – Jag tror inte på några jätte tidsvinster däremot kan man 
fördela arbetet på ett mycket bättre sätt.” 
”KC2 – Jag tror nog att det blir effektivare. Att det minskar ner tiden 
och gör åtgärder vid rätt tillfällen. Jag är inte säker på att vi idag gör 
allting helt effektivt utan ibland kan det nog bli för mycket vård och 
ibland för lite vård. I – Avhjälpande underhåll då? KC2 – Det måste bli 
kortare om systemet går rätt. Absolut!” 
”KC3 – Fungerar systemet och man har flexibilitet i byråkratin hemma 
när det gäller att få iväg reservdelar så blir underhållstiden kortare. I – 
Förebyggande underhåll, vad tror du om det? KC3 – Här ser jag att 
du kan förutse och på det viset förebygga och spara tid.”  
”KC1 – Underhållstiden går nog ned så att vi kan spara pengar, spara 
människan, spara på maskinerna, göra rätt saker vid rätt tillfälle.” 

 
Fråga 18: Anta att ett mer komplext fordon får mer komplexa fel när 
de väl uppstår. Vilken kompetens hos personalen bedömer du vara 
nödvändig för att upprätthålla den taktiska tillgängligheten59 på ett 
komplext fordon? 
Denna fråga skapade mycket huvudbry för respondenterna. Svaren präglas 
av att respondenterna förde ett resonemang med sig själva, å ena sidan – å 
andra sidan. Kompetensen kan hållas på en lägre nivå om BIT och 
telemaintenance är optimalt, men vid minsta störning behövs en högre 
kompetens än vad fallet är idag. Om t.ex. reservmaterielförsörjningen störs 
kan teknikerna behöva göra åtgärder i en styrenhet som normalt borde vara 
utbytesenhet. 

”I – Sammanfattningsvis – Kompetensen hos den tekniska 
personalen måste öka och då ökas utbildningstiden. Vad menar du 
då om kompetensen hos besättningen? TC1 – Ja, det är likadant där. 
Tanken med BIT är att besättningen skall göra någon form av åtgärd. 
I – Sammanfattningsvis – Ökad kompetens hos besättningen och ett 
mer utvecklat BIT? TC1 – Ja precis!” 
”TC2 – Jag tror inte att kompetensen hos personalen, varken 
skruvarna eller användarna behöver vara högre. Den ökande 
komplexiteten på fordonet måste man kompensera med det här 
telemaintenance-systemet. Kan systemet klara ut för skruvaren att 
det är burken B3 som är trasig, hur mycket klokare måste han vara 
då än på den gamla tiden? Det blir ju då ännu viktigare att 
reservmaterielkedjan fungerar, men det kan ju till viss del 

                                                 
59 Hauffman, Curt. Materielunderhåll och driftsäkerhet. FMV:AUh  M7730-101020.  
Taktisk tillgänglighet är ett annat uttryck för driftsäkerhet och består av funktionssäkerhet, 
underhållsmässighet samt underhållssäkerhet.  
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kompenseras av att ha gubbar som kan laga de här lådorna. Jag ser 
framför mig en container där det sitter en gubbe med lödpennan i 
högsta hugg och byter prylar i en låda. Vi kan nog aldrig garantera att 
vi får reservdelskedjan att fungera till 100 %. Alltså behövs den här 
gubben som verkligen kan gå in i den här burken och lyfta på locket – 
det är solklart, eller vi skall se vad vi kan göra. I sin Laptop har han ett 
mega-elschema som bara behandlar den här burken, och sen har 
han ett gäng standardkomponenter för det är ju trots allt vad det 
bygger på från början.” 
”I – Så har fordonet en god underhållsmässighet så kan besättningen 
ha lägre kompetens. TC3 – Ja. I  – Den tekniska personalen då? TC3 
– Som jag ser det så blir det lite mer flygplansbaserade system där 
man felsöker och byter hela komponenter. Man skall aldrig förringa 
systemkompetens. Har man huvudet på skaft så kan man alltid 
koppla förbi systemen. I – Men då krävs det mer kompetens? TC3 – 
Ja. I – Burkbytande förutsätter ju att det finns burkar, om det inte finns 
vad innebär det för kompetensen? TC3 – Då måste kompetensen 
höjas. Då måste man ha systemförståelse till 100 %. TC3 – Har man 
högre kompetens än vad fordonet kräver har man en annan överblick. 
Man ser sammanhanget.” 
”KC2 – Det är väl att jämföra egentligen med att meka med en 
gammal Volvo 142 kontra att gå in i dagens japanska bilar. Det gör 
man inte. Så visst krävs det en högre kompetens för att gå in och 
åtgärda fel, jag tror det. Alternativt att man har hela utbytesenheter, 
att man bygger upp det på att man byter större enheter med 
snabbkopplingar. Då kan vagnspersonalen göra det bara man får den 
enheten och att det finns möjlighet att lyfta motsvarande. I – Med ett 
så här komplext fordonssystem, med BIT-test och telemaintenance, 
är det samma kompetensprofil på dem som du skulle ta med dig på 
det här uppdraget som de du hade med dig i Bosnien? KC2 – Ja. 
Utan det här är ju egentligen bara ett stöd för deras tidigare 
kunskaper om systemet.” 
”KC3 – Det är naturligtvis så att ju mer komplexa tekniska system vi 
får i Försvarsmakten, vi kan ju bara titta på Leopard-stridsvagnen, det 
krävs mer av personalen. Både när det gäller taktiskt tänkande och 
tekniskt kunnande. Man behöver inte sitta i en bataljon och ha all 
kompetens, däremot kan det finnas en backup - kompetens som när 
man ringer upp help-desk. Den kan man ju ha bakåt till och med i 
Sverige, bara den finns där så att man inte skall behöva ha en 
fullständigt komplett kompetens nere på plats.” 
”KC1 - Jag tror att det krävs ett antal välutbildade människor som vet 
mer än att byta ut enheter, och de skall finnas långt fram. Någon 
måste vara teletekniker/systemtekniker som kan systemet. I – så 
även om man har ett högt utvecklat system så måste man ändå ha 
högt utbildade människor långt fram? KC1 – Help-desk måste vara 
långt fram och reservdelstjänsten måste vara maxad. Det måste 
också finnas tekniker som supportar telemaintenance-systemet. Ju 
komplexare system desto längre fram måste supporten vara. Dagens 
generationer är duktigare på datorer, men man måste också kunna 
det mekaniska, det får inte vara någon datanörd. I – De tekniska 
officerarna som vi har idag duger alltså inte? KC1 – Jo, men han bör 
få hjälp av t.ex. en systemtekniker eller datatekniker.” 
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4. Diskussion 
Uppsatsens första frågeställning lyder: Vilka krav har teknisk personal på 

ett telemaintenance-system givet ett läge liknande det som personalen i 
BA01 upplevde? De begrepp som diskuteras under denna första 
frågeställning är reservmaterielförsörjning, avhjälpande- och förebyggande 
underhåll, kompetens samt systemförtroende. 

Bristen på reservdelar är det enskilt mest förekommande fenomenet som 
återkommer hos respondenterna. Reservmaterielförsörjningen var enligt de 
tekniska cheferna ur balans, och det bekräftas av t.ex. månadsrapporten från 
januari 1994 som menar att tillgängligheten på fordonen styrdes av 
tillgången på reservdelar. Reservmaterielförsörjningen påverkade den 
taktiska tillgängligheten negativt, och kraven från tekniska chefer på ett 
telemaintenance-system var entydigt; optimera reservmaterielförsörjningen. 
Hur skulle en sådan optimering kunna se ut? Ett telemaintenance-system 
som bevakar t.ex. nivåer, temperaturer och vibrationer men också larmar vid 
systemstörningar torde i viss mån ringa in reservdelsbehovet. Detta behov 
bör utlösa en reservdelsbeställning innan ett hindrande fel är ett faktum. 
Beställningen bör gå så långt bak i kedjan som är nödvändigt och 
framtransporten påbörjas. En väl fungerande reservmaterielförsörjning bör 
kunna ersätta viss del av vad som idag tas med till operationsområdet ”just 
in case”. Likaledes bör en väl fungerande reservmaterielförsörjning kunna 
hantera en viss mån felbeställningar där den orätta reservdelen går tillbaka 
till Sverige. Sammanfattningsvis torde, ur ett reservmaterielförsörjnings-
perspektiv, den taktiska tillgängligheten kunna höjas med hjälp av 
telemaintenance genom att sänka medel väntetiden (MWT) till att reparation 
kan påbörjas.  

Det avhjälpande underhållet vid BA01 följde i mindre omfattning den 
svenska arméns reglemente för teknisk tjänst. Bl.a. genomfördes sällan 
reparationer på skadeplats och den tekniska personalen tog sig an objekt 
som borde ha reparerats i en stridsfordonsverkstad på stöd- och 
förstärkningsnivån. Anledningen var, enligt respondenterna, att det inte var 
rationellt att göra på något annat sätt m.h.t. dels uppdragets karaktär och 
dels den begränsade transportförmågan mellan Sverige och 
operationsområdet. Ingen av respondenterna kunde hänvisa till någon 
stående order där åtgärder reglerades vid driftstopp. Stöd för att reglera 
åtgärder vid driftstopp borde kunna tas från reglementen för teknisk tjänst. 
Emellertid är reglementen för teknisk tjänst bristfälliga vad avser 
internationell tjänst, vilket sannolikt beror på att de främst är skrivna för ett 
invasionsförsvar. Givet att uppdrag ser annorlunda ut än det traditionella 
invasionsförsvaret och att operationsområden ligger en betydande sträcka 
bortom den svenska gränsen, hur skall telemaintenance-systemet kunna 
bistå den tekniska personalen vid avhjälpande underhåll? Förberedelser 
inför en reparation med lokalisering, bärgning m.m. torde handla till största 
delen om ledning. Den kan genomföras med hjälp av arméns ordinarie 
ledningssystem, likväl som av telematikfunktioner. Dessa 
telematikfunktioner är avgränsade i denna uppsats enligt tidigare definition 
av telemaintenance. Däremot kan telemaintenance-systemet stödja vid 
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felsökning, skadeklassning samt reparation. När väl teknisk personal är i 
nära anslutning till fordonet kan de med fördel koppla in sig direkt via kabel 
för att köra tester m.m. Emellertid kan då telemaintenance dels stödja med 
historik avseende fordonsvärden ur databasen, och dels fungera som ett 
medel för att förmedla understöd från såväl FMV som FM:s verkstäder som 
industrin, förutsatt att samma värden finns att tillgå på stöd- och 
förstärkningsnivån. Sammanfattningsvis torde den taktiska tillgängligheten 
kunna höjas med hjälp av telemaintenance genom att sänka medel 
reparationstiden (MTTR) där teknisk personal i operationsområdet likväl 
som i Sverige utnyttjar ett fordons historik, t.ex. inspelade intermittenta fel, 
ur databasen. 

Ett effektivt förebyggande underhåll kräver god kännedom om fordonet, 
d.v.s. att fordonets besättning är lyhörda och dokumenterar förändringar, att 
besättningen aktivt söker avvikelser vid fordonsvård så att framtida 
driftstopp kan undvikas. Hur skulle ett telemaintenance-system kunna bistå i 
ett förebyggande syfte? Telemaintenance-systemet ger information till en 
databas om t.ex. driftstimmar, bränsleförbrukning, nivåer, temperaturer, 
vibrationer d.v.s. allt som kan digitaliseras och sändas i etern. Denna 
information kan ligga till grund för bedömning när och hur fordonet skall 
tas in för underhåll. Vid en analys av värden ur en väl utvecklad databas, 
torde viss del av förebyggande underhåll (preventive maintenance) t.o.m. 
kunna ersättas av förutsägbart underhåll (predictive maintenance). 
Databasen bör också kunna utgöra beslutsunderlag för eventuella 
modifieringar eller tekniska anpassningar. Sammanfattningsvis skulle ett 
telemaintenance-system kunna bidra till att driftstopp under pågående 
uppdrag ersätts med planerade driftstopp, under förutsättning att fordonet 
har ett väl fungerande BIT.  

Om en teknisk chef får välja mellan att ha en förutbestämd kompetens 
med sig i ett missionsområde, och att förfoga över hela Sveriges kompetens 
på distans, vilket alternativ väger tyngst? Å ena sidan kommer nya fordon 
att styras allt mer av mjukvaror vilket talar för att kompetensen kan finnas i 
Sverige med en telemaintenance-funktion som uppgraderar mjukvaror på 
distans. Å andra sidan uppstår alltid friktioner i väpnade konflikter som inte 
kan förutses, oaktat hur väl ett telemaintenance-system fungerar. Typiska 
friktioner i krig är klimatomsvängningar, trötthet, stress, rädsla m.m. 
Sannolikt är det så att endast personal med hög kompetens kan mildra 
krigets friktioner och koppla förbi en styrenhet eller två i pressade 
situationer, eller reparera en styrenhet som normalt är en utbytesenhet. 
Respondenterna bedömde att högre kompetens i någon form fordras om 
någonting i fordonskonceptet inte stämmer med uppsatta mål och metoder. 
Sammanfattningsvis behöver inte högre kompetens betyda att 
personalramen utökas. Hög kompetens kan finnas i missionsområdet men 
den kan hållas centralt, antingen vid trosskompaniet eller vid NSE.60  

Närhet till support har varit en synpunkt, d.v.s. att databasen med 
kompetent personal för driftstöd skall finnas i operationsområdet. En 

                                                 
60 NSE, National Support Element är en förlängning av det nationella stödet i nära anslutning till 
missionsområdet. 
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förklaring kan vara att respondenterna inte litar på att stöd från Sverige kan 
upprätthållas under dygnets alla timmar alla dagar i veckan. En annan 
förklaring kan vara att respondenterna missuppfattade intervjufrågan. 
Olyckligtvis användes ordet support i fråga 15, vilket fick vissa 
respondenter att fokusera på support av telemaintenance och inte support till 
fordonskonceptet. Risken med att använda engelska ord är att de kan vara 
s.a.s. upptagna av någon annan bransch, vilket leder tanken fel. 
Intervjufråga 15 borde ha haft ordet understöd istället för ordet support. Kan 
det då vara likadant med ordet telemaintenance, leder det också tanken fel? 
En rak översättning skulle bli teleunderhåll, och det begreppet är redan 
upptaget av radio & TV service eller så är det en förkortning av 
telefoniunderhåll. Författarens bedömning är att ordet telemaintenance, 
ingående i kontexten från JV 2010, väl beskriver vad som avses. 

Hur skapas systemförtroende för telemaintenance-systemet hos tekniska 
chefer i internationella operationer? Systemförtroende byggs på dels själva 
systemet och dels på hur systemet införs.  Telemaintenance-systemet måste 
vara robust med långtgående möjligheter till redundans, d.v.s. flera 
alternativ till kraftförsörjning och flera alternativ till kommunikation. 
Systemet måste kunna fungera ”stand alone” i missionsområdet under 
perioder av kommunikationsbortfall med Sverige. Införandet av ett 
telemaintenance-system måste ske under ordnade former. Att införa beta-
releaser är inte att rekommendera. För mycket buggar i ett system leder till 
att användaren slår av systemet. Införandet måste ske gradvis på ett 
fordonssystem i taget. Funktionssäkerhet hos telemaintenance-systemet går 
före ett snabbt införande i syfte att gradvis öka systemförtroendet. 

Är slutsatserna som är kopplade till uppsatsens första frågeställning 
giltiga och tillförlitliga?  Riktad öppen intervju i kombination med 
litteraturgranskning användes som metod. Litteraturgranskning och intervju, 
var för sig, hade inte gett författaren en heltäckande bild av fenomenen 
upplevda under BA01. För att samla in de tekniska chefernas förväntningar 
på ett telemaintenance-system krävdes en intervju, främst m.h.t. 
komplexiteten men också för att telematik/telemaintenance är nya begrepp. 
De tekniska cheferna tenderade till att hellre vilja designa telemaintenance-
systemet än att lämna uppgifter på användarkrav. Emellertid kunde 
användarkraven ändå tas fram med hjälp av följdfrågor, vilket i och för sig 
innebar att intervjuerna med de tekniska cheferna blev mer omfattande än 
intervjuerna med kompanicheferna. Bedömningen är att detta inte påverkade 
resultatets tillförlitlighet då författaren i ökad omfattning ledde 
respondenterna tillbaka till ämnet. Faktumet att författaren är kollega med 
samtliga respondenter, och dessutom är från samma förband som två av 
respondenterna, kan ha påverkat resultatet. Emellertid uppfattade inte 
författaren att förbandstillhörigheten eller det kollegiala påverkade graden 
av frispråkighet. Källorna i min forskning, antingen de är respondenter eller 
månadsrapportsförfattare, ger alla liknande svar avseende reservdelsbristen. 

Personalen i BA01 levde tätt inpå varandra med begränsad rörelsefrihet 
och begränsade möjligheter till kommunikation med omvärlden. Var BA01 
drabbade av någon sorts grupptänkande? Finns det anledning att tvivla på 
tillförlitligheten i lämnad information? Av FMV redovisade mätarställningar 
och reservdelsförbrukning (se bilaga 3) kan en tydlig tendens utläsas. 
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PBV302 rullade i genomsnitt 3591 km på mindre än sex månader. Det 
motsvarar drygt två utbildningsår i Sverige. En fjärdedel av vagnsparken 
rullade längre under BA01 än vad de hade gjort totalt i Sverige sedan 
leveransen på 1960-talet. 13 större reparationer genomfördes under februari 
månad. Det hade varit märkligt om reservmaterielförsörjningen inte hade 
blivit ansträngd. 

 
Uppsatsens andra frågeställning lyder: Vilka krav har kompanichefer på 

ett telemaintenance-system givet ett läge liknande det som personalen i 
BA01 upplevde? De begrepp som diskuteras under denna andra 
frågeställning är personsäkerhet, simulering, gränssnitt mot människan, 
underhållstid samt bandbredd. 

Det tydligaste kravet, oaktat kompani, var kravet på personsäkerhet. 
Hotet mot personalen var betydande under BA01 tjänstgöringsperiod. 
Lyckligtvis förekom relativt få fysiska skador, men att ständigt kunna bli 
beskjuten torde ha varit mycket mentalt betungande för personalen. 
Hotbilden som beskrivits i resultatkapitlet styrks av de månads- och 
veckorapporter som sändes från BA01 till SWEDINT. Under vilka 
omständigheter som personalen verkade styrks också av 10:e 
Pansarskyttekompaniets krigsdagbok som är nedtecknad dagligen, för hand, 
på FM standardblankett för krigsdagbok. Hotet beskrivs tydligare i rapporter 
och dagböcker än vad respondenterna beskrivit i intervjuerna. Det kan 
möjligen bero på att det gått hela tio år sedan BA01, och att respondenterna 
idag minns konsekvenserna av hotet tydligast. Konsekvenserna av hotet 
visade sig i att fordon som misstänktes kunna råka ut för driftstopp 
lämnades på campen, eller att trasiga fordon inte lämnades ensamma även 
om uppdraget inte kunde fullföljas annat än vid en annan tidpunkt. Trots att 
minnet bleknat något sedan BA01, finns i dagsläget ingen bättre kandidat 
som kan beskriva situationer av stark press från ett skarpt hot i kombination 
med stridsfordon. I den miljö som BA01 verkade, och med en hög 
förlustkänslighet hos statsmakten, krävdes högvärdig pansarplåt mellan de 
som skulle skyddas och de som stod för beskjutningen. Skulle förbandet 
sedan vara mobilt så krävdes stridsfordon. Hur kan då ett telemaintenance-
system bidra till ökad personsäkerhet? Det kan förutsättas att 
personsäkerheten och den taktiska tillgängligheten höjs på hela förbandet 
med fungerande stridsfordon. Kompanicheferna lyfte också upp att brister i 
reservmaterielförsörjningen var en betydande faktor varför fordonen kunde 
vara obrukbara under långa perioder. Ett kompani hade vid ett tillfälle 
endast 3-4 av 15 PBV302. En kompanichef menade att han, med 
telemaintenance, på ett bättre sätt skulle kunna förutsäga tillgängligheten, 
och i en fördjupat planering långsiktigt öka effekten av nyttjade resurser. 
Det förutsätter att telemaintenance-systemet innehåller en 
simuleringsfunktion som förser taktisk- och operativ ledningen med 
beslutsunderlag så att disharmoni i ett fordonskoncept kan undvikas. 
Beslutsunderlaget kan bestå av signaler om att det antingen förbrukas 
onormalt mycket reservdelar eller att antalet körmil skjuter i höjden. En 
missions karaktär kan förändras över tiden där bandgående stridsfordon 
behöver bytas ut mot hjulgående stridsfordon eller v.v. Fordonskonceptet 
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måste ständigt analyseras så att minsta möjliga resurser förbrukas utan att 
för den skull inkräkta på kompanichefens handlingsfrihet.  

Telemaintenance-systemets gränssnitt mot människan, måste utprovas 
under omständigheter som liknar den skarpa situationen. Respondenternas 
krav på att möjligheter att föra ett muntligt samtal får inte förringas. Det bör 
övervägas om telemaintenance-systemet kan husera i redan befintligt 
ledningssystem som en ”ikon” att klicka på när funktionen erfordras, både 
av utrymmesskäl men också för att göra telemaintenance-systemet mer 
åtkomligt. Vilken grad av automatik skall användas för ett telemaintenance-
system i ett stridsfordon? En kompanichef uttryckte att han själv ville 
bestämma över sitt fordon, och att telemaintenance-meddelanden i vissa 
situationer inte kommer att vara efterfrågade. Systemet bör konfigureras 
med olika moder för grad av automatik. Situationer när stridsfordon används 
kan se mycket olika ut, allt från uppställning vid campen, till övning, till 
skarp duellsituation mot ett annat vapensystem under förhållanden likt den i 
Bosnien 93/94. De som har att designa ett telemaintenance-system måste 
ständigt fråga sig; vad är viktigast just i denna situation? En användargrupp 
från FM kan redan i designfasen av systemet ge designern värdefull 
information om t.ex. krav på olika funktioner.  

Kompanicheferna är eniga om att underhållstiden förkortas totalt sett 
med ett infört telemaintenance-system. En kompanichef uttryckte att 
underhållstiden borde gå ned så ”…att vi kan spara pengar, spara 
människan, spara på maskinerna, göra rätt saker vid rätt tillfälle.” 
Kompanicheferna gör samma bedömning som de tekniska cheferna, d.v.s. 
att medelväntetiden (MWT) och medelreparationstiden (MTTR) kan 
minskas, samt att telemaintenance-systemet bör kunna bidra till att reducera 
antalet driftstopp med planerade driftstopp.  

Bandbreddens fördelning mellan funktioner visade sig vara en fråga där 
det markant skiljde sig mellan tekniska chefer och kompanichefer. De 
tekniska cheferna var pessimistiska i sina bedömningar huruvida ett 
telemaintenance-system skulle få disponera bandbredd under ett uppdrag. 
Kompanicheferna var försiktigt tillmötesgående men ville själva avgöra hur 
funktionerna skulle prioriteras. Ett telemaintenance-system bör inte ta så 
stor bandbredd att all annan kommunikation omöjliggörs. Om behov av stor 
bandbredd uppkommer bör den överföringen vänta tills bättre 
överföringsförmåga finns att tillgå.  

Är slutsatserna som är kopplade till uppsatsens andra frågeställning 
giltiga och tillförlitliga? Både kompanichefer och tekniska chefer ställdes 
inför samma intervjuplan. De tekniska cheferna var ibland osäkra inför de 
taktiska frågorna, och kompanicheferna var osäkra inför de tekniska 
frågorna. När respondenterna tvekade inför en fråga som inte låg inom deras 
naturliga kompetens, fick de uppmaningen att svara utifrån deras perspektiv 
som antingen kompanichef eller teknisk chef. På detta sätt uppmuntrades 
respondenterna att svara med utgångspunkt från deras respektive 
kompetensområde, och kompanicheferna som inte har teknik som 
profession hade lättare att hålla sig till generella användarkrav. Faktumet att 
författaren är teknisk officer, och tjänstgjort på FMV, kan ha påverkat 
kompanicheferna till att vara mindre kritiska mot den tekniska tjänsten och 
FMV:s roll i understödet av BA01.  
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Originaltranskriberingarna har avpersonifierats och påståenden om 
Bosnienkonfliktens parter har tagits bort m.h.t. tredje part. Emellertid har 
opponent och handledare har haft tillgång till originaltranskriberingarna. 
Författarens bedömning är att ingen information som kunnat påverka 
uppsatsens tillförlitlighet gått förlorad. Värdefullt för undersökningen har 
varit att det var en hotfull situation, inte vem hotet kom ifrån.  

Kan telematik/telemaintenance utgöra en del av focused logistics och 
därmed ta en del i det nätverksbaserade försvaret? Med andra ord vad är 
svaret på uppsatsens rubrik? I rapport 7 från perspektivplaneringen 2002-
2003 bedömer HKV ”Genom att kunna sammanlänka olika system till nya 
system – system av system – kan synergieffekter uppnås och tillgängliga 
resurser utnyttjas mer effektivt.” vidare ”Möjligheten att omsätta 
informationen till handling blir då med hjälp av ledning det centrala i 
striden. För att kunna utföra handlingen väl avvägt i det resurssnåla 
nätverksbaserade försvaret behövs då också en avvägd logistik. Denna 
behöver ha funktioner för ledning och förmedling av förnödenheter som har 
motsvarande snabbhet som ledningen av striden i övrigt, för att säkerställa 
uthållighet av den handling som utförs.” Vad innebär detta för ett 
telemaintenance-system? Författaren menar att telematik/telemaintenance 
kan utgöra ett system i NBF som tillsammans med andra 
logistikledningssystem, t.ex. Asset visibility, kan bidra till att fokusera 
logistiken och säkerställa uthålligheten i den verksamhet som utförs. 

I författandet av denna uppsats har många nya frågeställningar rests, som 
i och för sig hade varit intressanta att försöka besvara, men som inte bar mot 
de två frågeställningar som är i fokus för denna uppsats. Frågan om vad som 
finns i den svarta lådan, d.v.s. möjliggörande teknik för telemaintenance, är 
av särskilt intresse. Hur skall nästa fordonssystem vara konfigurerat för att 
vara kompatibel med ett telemaintenancesystem? Vilka sensorer och vilken 
kommunikation är optimal för telemaintenancesystem vid internationella 
operationer? Vilka tekniska likheter finns mellan kravet på ett militärt 
fordonssystem och (A) privat bilismen, (B) kommersiella bilismen och (C) 
motorsporten? 

Hur bedömer stöd- och förstärkningsnivån, d.v.s. FMLOG, FMV och 
industrin, att telemaintenance-system kan underlätta vid stöd till en 
internationell operation? Är de beredda att ha beredskap 24 timmar om 
dygnet 7 dagar i veckan, om det skulle vara nödvändigt? Ett fordonssystem 
som får ett gott rennomé i en internationell operation ger företaget som 
tillverkat fordonssystemet god PR. Vilket åtagande är industrin beredda att 
ta för att ”deras” produkter skall ha en bibehållen hög taktisk tillgänglighet i 
en operation?  

Behöver Teknisk tjänst reglemente Förhandsutgåva 2001 (TTR Fu) 
omarbetas m.h.t. vad ett telemaintenance-system har att erbjuda för att höja 
den taktiska tillgängligheten? Sannolikt behöver reglementet omarbetas i 
allmänhet för att bättre stödja ett insatsförsvar, och i synnerhet när det 
kommer till internationella operationer.  
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5. Sammanfattning 
Samhällsutvecklingen går från industrisamhälle till informationssamhälle 

och Försvarsmakten (FM) går från invasionsförsvar till insatsförsvar. 
Tidigare var det mer regel än undantag att civil teknologi hade sitt ursprung 
i militär teknologi, t.ex. Internet. Idag är det precis tvärtom med 
marknadskrafterna som driver utvecklingen av t.ex. IT i ett högt tempo. 
Väpnade styrkor strävar efter att ta till vara på denna utveckling inom 
kommunikation och informationsteknik, i syfte att ha förmåga att möta 
framtida hot. Den militära utvecklingen inom detta område benämns 
internationellt som Revolution in Military Affairs (RMA). I USA har ett 
operativt koncept utvecklats som förutsätter Information Superiority och 
Technological Innovation varvid Dominant Maneuver, Precision 
Engagement, Full-Dimensional Protection samt Focused Logistics 
möjliggörs. Om detta koncept bedrivs integrerat mellan försvarsgrenar samt 
är interoperabelt med andra länders väpnade styrkor finns möjlighet att 
uppnå Full Spectrum Dominance. Den svenska FM:s motsvarighet benämns 
nätverksbaserat försvar (NBF) och är en tillämpning av tankegångarna kring 
konceptet RMA. Den ökande satsningen på utveckling av IT i FM syftar till 
att skapa förutsättningar för ett NBF. Genom att förbättra förmågan till 
ledning, uppföljning av egna förband samt förbättra underrättelse-
inhämtning, ökar möjligheten att kraftsamla den operativa eldkraften till tid 
och rum. Det amerikanska dokumentet Joint Vision 2010 FOCUSED 
LOGISTICS menar att teknologiutveckling kommer att spela en avgörande 
roll för logistikledning, och att förbättringar av bl.a. BIT och 
telemaintenance kommer att höja den tekniska personalens effekt. 
Telemaintenance är en delmängd av begreppet telematik. 

Omfattande forskning pågår inom IT generellt och telematiken är inte 
undantagen. Marknadskrafterna har insett att människor tillbringar stor del 
av sin tid i fordon till och från arbete, alternativt har fordonet som 
arbetsplats. Här finns ett incitament för att utveckla olika former av nöjes- 
och nyttotjänster. De nyttotjänster som författaren valt att lägga in i 
begreppet telemaintenance är: (A) Fordonstjänster bestående av diagnostik 
för övervakning av fordonssystemet, larm för påkallning om allvarliga fel 
håller på att uppstå samt ”Vehicle Control” för fjärrstyrning av fordons 
funktioner. (B) Underhållstjänster bestående av driftsinformation om t.ex. 
antal driftstimmar, bränsleförbrukning, vibration, etc. Tjänsterna som är 
föremål för denna uppsats är undersökta med bakgrund av teknisk tjänst 
(TT) vars syfte är att understödja krigsförbandens förmåga att lösa sina 
uppgifter. TT bidrar till teknisk och taktisk tillgänglighet genom att 
säkerställa att ett tillräckligt antal materielsystem kan verka med erforderlig 
effekt. 

Utvecklingen inom IT ger möjligheten att införa ett nytt förhållningssätt 
till TT och taktisk tillgänglighet. Idag används expertsystem, 
testutrustningar och referenssystem. Delar av dessa system behöver 
nödvändigtvis inte finnas geografiskt vid fordonet och ej heller vara 
kopplade till fordonet via en kabel utan betjäna fordonet på distans genom 
ett s.k. telemaintenance-system. Uppsatsen tydliggör förväntningar på ett 
telemaintenance-system hos svensk trupp insatta i internationella 
operationer, närmare bestämt vilket behov av telemaintenance som 1993 
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förelåg vid den första bataljonen (BA01) som sattes in i Bosnien ingående i 
UNPROFOR. Uppsatsen är en s.k. tillämpad forskning och frågeställningar 
lyder: 
 Vilka krav har teknisk personal på ett telemaintenance-system givet ett 

läge liknande det som personalen i BA01 upplevde? 
 Vilka krav har kompanichefer på ett telemaintenance-system givet ett 

läge liknande det som personalen i BA01 upplevde? 
 
Intervju i kombination med litteraturgranskning har använts som metod 

för att besvara uppsatsens frågeställningar. Avsikten med intervjuerna vara 
att besvara, utifrån ett faktiskt scenario, vilken roll ett telemaintenance-
system skulle ha spelat. Respondenter utgjordes av chef och teknisk chef på 
varje pansarskyttekompani. En provintervju genomfördes med dåvarande 
bataljonchefen vid BA01 Öv1. Ulf Henricsson. Både kompanichefer och 
tekniska chefer ställdes inför samma intervjuplan m.h.t. att båda 
personalkategorierna sannolikt kommer att vara starkt engagerade i 
systemets möjligheter att stödja en operation. Denna uppsats har inte svarat 
på frågan hur ett telemaintenance-system bör designas tekniskt, den har 
snarare belyst vilken nytta en användare förväntar sig från systemet. För att 
inte fördjupa sig i tekniska förutsättningar, isolerades de tekniska delarna i 
systemet i en s.k. ”svart låda”.  

De tekniska cheferna bedömde att de skulle kunna sänka MWT genom 
att snabba upp reservmaterielförsörjningen med hjälp av telemaintenance. 
Vidare bedömde de tekniska cheferna att medel reparationstiden (MTTR) 
kunde sänkas om fordonets historik (t.ex. inspelade intermittenta fel) 
används ur telemaintenance-databasen. En väl utvecklad telemaintenance-
databas, torde kunna ersätta viss del av förebyggande underhåll (preventive 
maintenance) med förutsägbart underhåll (predictive maintenance).  

Kompanicheferna såg sig kunna höja soldaternas säkerhet genom att, 
med hjälp av telemaintenance, höja den taktiska tillgängligheten. D.v.s. att 
stridsfordon i möjligaste mån inte får driftstopp under pågående uppdrag. 
Kompanicheferna gjorder samma bedömning som de tekniska cheferna, 
d.v.s. att medelväntetiden (MWT) och medelreparationstiden (MTTR) kan 
minskas, samt att telemaintenance-systemet bör kunna bidra till att ersätta 
driftstopp med planerade driftstopp. Vidare menade kompanicheferna att 
telemaintenance-systemet skall innehålla en mod för simulering, i syfte att 
förse kompanichefen med beslutsunderlag för optimal användning av 
fordonssystemen.  

Författaren menar att telematik/telemaintenance kan utgöra ett system i 
NBF som tillsammans med andra logistikledningssystem, t.ex. Asset 
visibility, kan bidra till att fokusera logistiken och säkerställa uthålligheten i 
den verksamhet som utförs. 
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Intervjuplan 

Allmänt 
Syftet med denna intervju är att inhämta data för intervjuarens författande av C-uppsats vid 
Försvarshögskolans chefsprogram 01-03. C-uppsatsen kommer att avhandla teknisk tjänst i 
den nya situationsanpassade logistiken ingående i NÄTVERKSBASERAT FÖRSVAR. Målet är 
att intervjun skall ta ca 45 min och den kommer att dokumenteras med bandspelare. Samtliga 
respondenter kommer att bli presenterade samtliga frågor. 
Resultatet av intervjun kommer endast att betraktas av författaren och hans båda handledare 
samt opponent. I uppsatsen kommer det inte att framgå vem som sagt vad, personerna 
kommer att benämnas som person A, person B o.s.v.  Respondenterna kommer att redovisas 
med namn och befattning i en bilaga till uppsatsen för att tydliggöra validitet och reliabilitet. 
Uppsatsen kommer att tillsändas samtliga respondenter efter seminariebehandlingen. 
 
Respondenten har rätt att avbryta intervjun när helst respondenten så önskar. 

Inledningsfrågor 
1. Vill du vara vänlig och uppge ditt namn och vilken befattning du hade i BA01? 
 
2. Hur har ditt yrkesliv sett ut i stort under de 10 år som förflutit sedan BA01? 

 
3. Vilken befattning har du idag? 

Undersökningsfrågor del 1 
4. Upplevde du några driftstopp (hindrande fel) på fordon i ditt förband under pågående 

uppdrag, vid din tid i BA01? 
 
(Om du har upplevt en sådan situation) 
5. Hur upplevde du: 

a.  din egen personsäkerhet vid tillfället? 
 

b. personsäkerheten för personalen som avhjälpte felet? 
 

6. Vilka order och åtgärder skulle vidtas om sådana tillfällen uppstod? 
 

7. Fanns dessa order och åtgärder reglerade i någon form av stående order? 
 

8. Vilka konsekvenser kunde ett driftstopp få för ett uppdrags lösande? 
 

9. Fanns tillräcklig utrustning med i ditt förband för att åtgärda driftstopp under 
pågående uppdrag? 

 
10. Hur lång tid var befogat att använda för att vänta på att felet skulle åtgärdas? 
 
11. Om du före ett uppdrag hade fått en indikation på att ett fordon skulle kunna råka ut 

för ett driftstopp, skulle du ha låtit fordonet stå i campen eller skulle du ha tagit risken 
och tagit med fordonet? 
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Undersökningsfrågor del 2 
I denna del av intervjun har vi förflyttat oss till en nära framtid, men vi behåller 
förutsättningarna under vilken BA 01 verkade i Bosnien 93/94.   
Anta att du skulle delta i en ny mission med samma rådande situation som under BA01, men 
med fullt moderna fordon som SEP1 vilken är jämförbar med t.ex. Volvo XC90 avseende 
tekniknivå.  
 
Anta också att NÄTVERKSBASERAT FÖRSVAR2 vore fullt utvecklat bestående av 
dominerande manöverförmåga, precisionsbekämpning, heltäckande skyddsförmåga samt 
situationsanpassad logistik. Denna situationsanpassade logistik har betydligt bättre 
logistikledningsförmåga, förbättrad kommunikation både internt men även till Sverige. 
Dessutom finns en betydligt större datortäthet i förbandet.  
 

12. Det amerikanska konceptet Joint Vision 2010 innehåller en del som kallas Focused 
logistics. Där menar man att förbättringar inom ”built-in test”3 och att nya tekniker så 
som ”telemaintenance”4 kommer att förbättra möjligheterna för underhållspersonalen 
att lösa sina uppgifter.5  Vad förväntar du dig från ett s.k. ”telemaintenance-system”? 

 
13. Ett ”telemaintenance-system” råder dig att inte använda ett fordon som är vitalt för 

lösandet av ett uppdrag. Vad skulle krävas för att du skulle följa rådet? 
 

14. Ett NÄTVERKSBASERAT FÖRSVAR kommer att förfoga över en specifik bandbredd 
för utbyte av information mellan olika noder. Är det tänkbart att bandbredd tas från 
t.ex. lednings- och underrättelsefunktionerna till förmån för ett ”telemaintenance-
system” mitt under ett uppdrag? 

 
15. Vilken typ av support från bakre nivån bedömer du vara nödvändig för ett sådant 

fordonskoncept innehållande ”built-in test” och ”telemaintenance-system”? 
 

16. Vilka svagheter/styrkor bedömer du finns hos ett ”telemaintenance-system”? 
 

 

                                                 
1 SplitterSkyddad Enhetsplattform är ett nytt fordonskoncept där Hägglunds Vehicle AB tagit fram en 
demonstrator i nuläget. Fordonet är fullt digitaliserat, har elektrisk transmission (inga växellådor) med batteri 
back up, två personbilsdieselmotorer som kan placeras vart som helst i fordonet samt kontinuerliga gummiband. 
2 Försvarsmakten.  Militärstrategisk doktrin 2002. M7740-774002. sid. 123.  NBF kan exempelvis på operativ 
nivå innebära att ett Lv-system på en Korvett bekämpar ett luftmål (utom radarräckvidd) utpekat av  t.ex. en JAS 
39. NBF kan exempelvis på taktisk nivå innebära att en akustisk helikoptervarnare aktiverar LVKV radar som 
invisar förbandets samtliga eldrör mot ett attackhelikopterföretag. 
3 (BIT)  Automatiskt diagnossystem i ett fordon som bevakar vitala funktioner. 
4 Telemaintenance kan innehålla Fordonstjänster – Tjänster kopplade till fordonet.  (1) Diagnostik – Tjänst 
som övervakar och rapporterar status och om fel uppstår i något fordonssystem t.ex. transmission, chassi, etc.  
(2) Larm – Skicka larm om allvarliga fel håller på att uppstå eller uppstått. (3) ”Vehicle Control” – 
Fjärrstyrning av fordons funktioner t.ex. sätta parametrar för larmnivåer, motorstyrka, etc.  
Underhållstjänster – Tjänster kopplade till fordonets underhåll. (1) Driftsinformation – information om t.ex. 
antal driftstimmar, bränsleförbrukning, oljeslitage, etc. används för bedömning när och hur fordonet skall tas in 
för underhåll. (2) Resursstatus – Information om fordonets närskydd. t.ex. resterande ammunition, etc. 
5 Joint Vision 2010 FOCUSED LOGISTICS. Sid. 40. 
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17. Hur tror du att total underhållstid per fordon under en längre period förändras med ett 
infört ”telemaintenance-system”? 

 
18. Anta att ett mer komplext fordon får mer komplexa fel när de väl uppstår. Vilken 

kompetens hos personalen bedömer du vara nödvändig för att upprätthålla den taktiska 
tillgängligheten6 på ett komplext fordon? 

 
19. Finns det någonting som du skulle vilja tillägga som jag inte tagit upp? 

 
20. Finns det ytterligare personer som du anser jag skall intervjua? 

 
 
 
 
 
Tack för din vänlighet att ställa upp som respondent i min intervju! 
 
 
Dan Jansson 
 

                                                 
6 Hauffman, Curt. Materielunderhåll och driftsäkerhet. FMV:AUh  M7730-101020.  Taktisk tillgänglighet är ett 
annat uttryck för driftsäkerhet och består av funktionssäkerhet, underhållsmässighet samt underhållssäkerhet.  
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Mätarställning 
Tabellen redovisar mätarställningen för huvuddelen av pbv302 ingående i 
BA01. Startmätarställningen är omedelbart före BA01 insättande, medan 
slutmätarställningen är en månad in i BA02 tjänstgöringsperiod.  
 
UNPF 

NATIONAL 
REG MAKE TYPE PLATS START maj-94  KM BA01  

          KM   
16061 204004 Hägglund APC T 9305 11709          2 404    
16062 204007 Hägglund APC T 5330 11747          6 417    
16063 204010 Hägglund APC T 4239 11777          7 538    
16064 204020 Hägglund APC T 5372 12737          7 365    
16065 204023 Hägglund APC T 6147 8088          1 941    
16066 204026 Hägglund APC T 4654 12509          7 855    
16067 204028 Hägglund APC T 5764 8801          3 037    
16068 204041 Hägglund APC T 8105 11172           3 067    
16069 204059 Hägglund APC T 6397 9171          2 774    
16070 204061 Hägglund APC T 7839 8751             912    
16071 204063 Hägglund APC T 7329    
16072 204098 Hägglund APC T 7298    
16073 204111 Hägglund APC T 11206 14665           3 459    
16074 204112 Hägglund APC T 10136    
16075 204118 Hägglund APC T 9014 12540          3 526    
16076 204126 Hägglund APC T 5566 10307          4 741    
16077 204146 Hägglund APC T 8703 11638          2 935    
16078 204176 Hägglund APC T 2724 9473          6 749    
16079 204178 Hägglund APC T 4112 10996          6 884    
16080 204183 Hägglund APC T 613    
16081 204186 Hägglund APC T 3882    
16082 204192 Hägglund APC T 4359 11546          7 187    
16083 204196 Hägglund APC T 5372 8410          3 038    
16084 204198 Hägglund APC T 5583    
16085 204212 Hägglund APC T 7610 10092          2 482    
16086 204216 Hägglund APC T 7273 9197          1 924    
16087 204217 Hägglund APC T 6140 9263          3 123    
16088 204227 Hägglund APC T 6558 9532          2 974    
16089 204229 Hägglund APC T 6331 8888          2 557    
16090 204252 Hägglund APC T 7715    
16091 204256 Hägglund APC T 3758 6957          3 199    
16092 204312 Hägglund APC T 6317 10131          3 814    
16093 204313 Hägglund APC T -600 2356  
16094 204315 Hägglund APC T 10013    
16095 204329 Hägglund APC T 5682 7048          1 366    
16096 204330 Hägglund APC T 7735 8804          1 069    
16097 204333 Hägglund APC T 3881 1528  
16098 204348 Hägglund APC T 9173 10630          1 457    
16099 204367 Hägglund APC T 4606 5703          1 097    
16100 204397 Hägglund APC T 5057 6802          1 745    
16101 204404 Hägglund APC T 13233    
16102 204407 Hägglund APC T 10038    
16103 204408 Hägglund APC T 11870 13350          1 480    
16104 204498 Hägglund APC T 9469 12061          2 592    
16105 204507 Hägglund APC T 4052 8800          4 748    
16106 204813 Hägglund APC T 10567 13056          2 489    
16107 204832 Hägglund APC T 10707    
16108 204842 Hägglund APC T 1429 7177          5 748    
16109 204864 Hägglund APC T 3027 1603  

     SUMMA KM:      125 693    
     MEDEL KM:          3 591    
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Reservdelar februari-94 
Tabellen redovisar de mer omfattande reservdelsbehoven under februari 
månad 1994. Denna rapport är den enda som infaller under BA01:s 
tjänstgöringstid. Övriga rapporter som författaren tagit del av från FMV 
infaller under tiden för senare bataljoners tjänstgöring. Allt som allt 
omsattes 454 poster i reservmaterielförsörjningen inklusive nedanstående 
poster.  
 
 
Major assamblies included in the above list    

     
     

F1034-036400 STYRSPAKSTÄLL  K. 20101 16079 940214 
F1034-036400 STYRSPAKSTÄLL  K.  16100 940223 
F1034-036400 STYRSPAKSTÄLL  K.  16089 940225 
F1034-036180 STYRBROMS H 10057 16066 940201 
F1034-036180 STYRBROMS H 10069 16063 940217 
F1034-036470 SLUTVÄXEL 9038 16074 940203 
F1034-036470 SLUTVÄXEL 9044 16093 940202 
F1036-036470 SLUTVÄXEL 10060 16078 940205 
F1034-036470 SLUTVÄXEL 80103 16089  
F1034-036160 STYRKOPPLING 9041 16090 940210 
F1034-036160 STYRKOPPLING 9043 16069 940202 
F1034-036160 STYRKOPPLING 9045 16099 940203 
F1034-036160 STYRKOPPLING 20100 16076 940210 

 


