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Riksdagen har beslutat att Försvarsmakten ska minska antalet JAS 39C/D-flygplan från 100 

till 60 stycken uppgraderade JAS 39E. Med en minskad flygplanflotta blir det allt mer 

väsentligt att ha en hög tillgänglighet till systemet, vilket också påpekades av Regeringen i 

det regleringsbrev vilket Försvarmakten erhöll inför budgetunderlaget för 2017. 

Trots att ökad tillgänglighet är en tydlig målsättning råder det oklarheter kring hur 

tillgänglighet ska beräknas och vad tillgänglighet är. Denna studie undersöker vad personalen 

vilka arbetar med systemet JAS 39 Gripen anser att tillgänglighet är. I studien jämförs svaren 

mellan olika personalgrupper inom Försvarsmakten och mellan Försvarsmakten och 

Försvarets Materielverk. Denna jämförelse syftar till att peka på likheter och skillnader. 

Detta för att skapa en mer ensad bild av begreppet tillgänglighet och därmed underlätta för 

framtida tillgänglighetshöjande åtgärder. I syfte att undersöka om och i vilken utsträckning 

militärkulturella skillnader påverkar svaren görs även en jämförelse av begreppet 

tillgänglighet med andra länder vilka opererar JAS 39 Gripen. 
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Abstract: 

The Swedish Government has decided that the Swedish Armed Forces shall decrease the 

numbers of JAS 39C/D aircraft from 100 to 60 upgraded JAS 39E. With decreased numbers 

of aircraft, increased availability becomes more important. This was also pointed out by the 

Swedish Government in the appropriation bill to the Swedish Armed Forces for Fiscal Year 

2017. 

Even though increased availability is clearly stated, there are uncertainties regarding how 

availability should be measured and what availability is. This thesis researches what the 

personnel working with the JAS 39 Gripen system believes availability is, and compares 

these answers between different groups of personnel within the Swedish Armed Forces as 
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Administration. This comparison aims to point out differences and similarities in order to 

create a more common view of the term availability and by this facilitate future availability 

increasing measures. Apart from this, a comparison is made regarding the term availability 

with other nations operating the JAS 39 Gripen system in order to research to which extent 

military culture affects the answers. 
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1 Inledning 

Teknikutvecklingen på 1980- och 90-talet medgav att JAS 39 Gripen kunde bli det 

systemflygplan det är idag med förmågan att lösa samtliga uppgifter vilka de tidigare fyra 

versionerna av flygplan 37 Viggen kunde. 

 

Totalt kom 204 stycken JAS 39 Gripen i versionerna A till D att beställas. År 1982 beslutades 

anskaffning om 30 stycken, med option på ytterligare 110 stycken (Regeringen, riksdagen.se, 

1982, ss. 113-114, Bilaga 2). Denna option löstes ut 1992 (Regeringen, riksdagen.se, 1992, s. 

68) och utökades slutligen 1996 med ytterligare 64 flygplan (Regeringen, riksdagen.se, 1996, 

ss. 78-79, kap 7.4.6). 

År 2006 förordade dåvarande ÖB Håkan Syrén att Försvarsmakten endast hade behov av 100 

stycken typlika JAS 39 Gripen i versionerna C/D (Syrén, 2006). Delar av överskottet kom att 

försäljas och leasas till Sydafrika, Tjeckien, Ungern och Thailand. 

År 2013 fattade Riksdagen beslut om anskaffning av JAS 39E Gripen (Regeringen, 

riksdagen.se, 2013, s. 64), vilket sedermera fastställdes till 60 stycken (Regeringen, 

riksdagen.se, 2015, s. 80).  

 

Kostnaderna för JAS-projektet medför en naturlig mediabevakning. Särskilt när systemet inte 

fungerar, eller kan nyttjas såsom det är tänkt. De senaste åren har systemet även granskats 

med anledning av vikande tillgänglighetssiffror. Försvarsmaktens införande av PRIO 5/6, 

vilket är ett ledningsstödsystem för bland annat reservdelsförsörjning, ledde till problem i 

reservdelsförsörjningen vilket bland annat uppmärksammades i tidningen Ny Teknik (Teknik, 

Reservdelar saknas till Jas Gripen, 2014). 

 

Utredningen ”Omdaning försvarslogistik” resulterade i att vissa delar av underhållet skulle 

överföras från Försvarsmakten till FMV (Regeringen, Fö2011/613/MFU (delvis), 2012). 

Detta har dock resulterat i icke önskvärda effekter såsom ytterligare påverkan på 

tillgängligheten på systemet. Exempelvis uppstod otydligheter i ansvaret vilket ledde till att 

flygplan inte kunde levereras ut från verkstaden. Även detta uppmärksammades medialt 

(Teknik, Säkerhetsbrister håller Gripen-plan på marken, 2016). 
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Det är därmed rimligt att anta att ovanstående till del ligger till grund för den uppgift 

Försvarsmakten fick i det senaste regleringsbrevet (Regeringen, Fö2015/00058/ESL (delvis), 

2015, s. 13): 

 

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2017 redogöra för hur 

tillgängligheten inom JAS 39-systemet kan höjas och därmed bidra 

till att öka Försvarsmaktens operativa förmåga samt underlätta 

kommande ombeväpning till JAS 39E. 

2 Problemformulering och frågeställning 

Med en begränsad flygplanpark blir det allt mer väsentlighet att höja tillgängligheten, då varje 

icke disponibel flygplansindivid utgör en större del av det totala beståndet enligt en enkel 

formel: 

 

 𝑇 =
(𝑁𝑇𝑜𝑡 − 𝑁𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑇)

N𝑇𝑜𝑡
 

 

Tillgängligheten (T), vid varje givet tillfälle, blir således kvoten av den totala flygplanparken, 

𝑁𝑇𝑜𝑡, minus icke tillgängliga, 𝑁𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑇, delat på den totala flygplanparken. 

 

Under författarens tjänstgöring vid Högkvarterets flygproduktionsstab (Prod Flyg) upplevdes 

ibland att det fanns olika uppfattningar om vad ansågs vara tillgänglighet, och vad den 

egentligen skulle syfta till. Detta blev särskilt tydligt med begreppet konfliktnivå. I 

diskussioner där ena parten resonerade kring tillgänglighet i syfte att nå fastställda mål för 

flygtidsproduktionen i fredstid och den andra parten resonerade kring tillgänglighet syftandes 

till att även kunna lösa en militär uppgift i en konfliktsituation, uppstod diskrepanser. 

 

För att optimera de tillgänglighetshöjande åtgärderna bör de olika uppfattningarna rörande 

vad tillgänglighet är och vad det syftar till analyseras. Därefter bör eventuella diskrepanser 

identifieras och kartläggas. Resultaten bör dialogiseras mellan berörda parter, och i denna 

dialog bör ”operativ förmåga” vara ett ledord, då det uttryckligen omnämnts i 

regleringsbrevet. Därmed behöver studien även analysera i vilken omfattning uppfattningarna 

kan anses bidra till den operativa förmågan. 
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Den absoluta huvuddelen av de yrkesofficerare vilka idag arbetar med de 

tillgänglighetshöjande åtgärderna har påbörjat sin karriär under det kalla kriget. När politiska 

direktiv nu återigen fokuserar på Sveriges närområde finns en risk att militärkulturella 

värderingar från kalla kriget får en stor genomslagskraft (Regeringen, riksdagen.se, 2015, ss. 

1-2).  

 

Den frågeställning vilket denna studie besvarar är: 

Vad innebär begreppet tillgänglighet för personalen vilka arbetar med systemet JAS 39 

Gripen? 

3 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka skillnaderna i tolkningen av begreppet 

tillgänglighet som förelåg mellan olika grupper av individer vilka arbetar med system JAS 39 

Gripen, då det är ett komplext system av system i samverkan. Syftet var även att undersöka 

om studien kunde påvisa att det finns en koppling mellan tillgänglighet och operativ förmåga. 

 

Genom att kartlägga definitioner av begreppet i enlighet med gällande handböcker utgivna av 

Försvarsmakten och jämföra skillnaderna i uppfattningen av begreppet tillgänglighet kunde 

slutsatser dras rörande hur dessa uppfattningar påverkar arbetet med att öka tillgängligheten. 

Detta även med syftet att bidra till att höja den operativa förmågan. Dessa skillnader 

analyserades utifrån farhågan att skilda uppfattningar kan leda till sub-optimerade resultat, på 

grund av missförstånd och olika ståndpunkter, och därmed ej leder till att öka den operativa 

förmågan. I studien jämfördes även hur militärkultur påverkar bedömningen av begreppet 

tillgänglighet och synen på operativ förmåga. 

4 Teorianknytning 

I studien användes i huvudsak den första militärtekniska teorin: ”Hur tekniken förstås och 

tillämpas styr utfallet av alla militära operationer” (Axberg et al., 2013, s. 35). 

Med hänsyn taget till att studien avsåg analysera tillgängligheten på systemet JAS 39 Gripen 

omformulerades denna teori till;  

Hur tillgängligheten för systemet JAS 39 förstås och tillämpas styr utfallet av militära 

luftoperationer. 
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Den centrala militära forskningsfrågan blev därmed att mäta och kvantifiera uppfattningen om 

vad tillgänglighet är, och hur skillnaderna i denna uppfattning påverkar den militära nyttan 

(Axberg et al., 2013, s. 42). Med referens till regleringsbrevet kom ”militär nytta” i denna 

studie att likställas med ”operativ förmåga”, då det är relevant att anta att Regeringen menar 

att ”nyttan” av en höjd tillgänglighet ska bidra till ökad operativ förmåga. 

4.1 Centrala begrepp 

För att kunna genomföra en teorianknytning av undersökningen, resultatet och diskussionen 

krävs en genomgående begreppsapparat. 

Nedan redovisas tre av studiens huvudsakliga centrala begrepp. 

 

Förmåga: 

”Förhållandet att någon förmår eller kan göra/uträtta något, kunnande; hos någon eller 

något befintlig (i hans eller dess natur/beskaffenhet grundad eller genom övning och därmed 

förvärvad) viss möjlighet/kraft att bliva/göra/uträtta något eller åstadkomma en viss verkan; 

färdighet. Materiel i sig har ingen förmåga, utan det är först i samverkan med människan som 

förmåga uppstår” (Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete - 

Förband, 2011, s. 53). 

 

Militär nytta: 

”Militär verksamhet kräver en betydande mängd tekniska system och artefakter (mänskligt 

tillverkade ting, artificiella produkter eller effekter). Någon eller några av dessa säga ha 

militär nytta om de bidrar till att målen för en militär insats kan nås till en lägre kostnad. 

Kostnadsbegreppet har sällan enbart ekonomisk karaktär utan kan omfatta så skilda ting som 

t.ex. sparade liv eller politiska risker” (Axberg et al., 2013, s. 16). 

Begreppet militär nytta är således en tämligen bred benämning, och i regleringsbrevet påpekas 

att ökad tillgänglighet ska bidra till ökad operativ förmåga. Därmed kan härledas, med hänsyn 

taget till att flygplansnumerären ska minskas, att en militär insats ska nås till en lägre kostnad. 

Av denna anledning likställs i denna studie militär nytta med operativ förmåga (möjlighet att 

åstadkomma en viss verkan. Jfr Förmåga). 
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Militärkultur: 

Kultur, enligt Nationalencyklopedin (NE, 1993, s. 511) kan definieras som livsmönster, och 

omfattar bland annat värderingar, beteendemönster och normer hos en population vilka 

överförs socialt från generation till generation.   

I denna studie används begreppet militärkultur för att beskriva de mönster som finns inom 

officersprofessionen och de värderingar, beteendemönster och normer som återfinns i dessa 

grupper vilka överförs socialt från officersgeneration till officersgeneration.  

 

Då samtliga centrala begrepp upptar en stor del av denna studie har övriga begrepp samlats i 

bilaga 1. 

 

Utöver de tre ovanstående begreppen, samt de vilka framgår av bilagan, förekommer i denna 

studie även andra begrepp, men förklaras då där de uppträder. 

5 Tidigare forskning 

Inför denna studie undersöktes forskningsläget avseende tillgänglighet. Genom sökningar i 

databasen DivA samt i litteraturdatabaser, bland annat Anna Lindbiblioteket vid 

Försvarshögskolan, framkom att omfattande forskning gjorts avseende tillgänglighet. Denna 

forskning fokuserar dock på nyckeltal och beräkningar av olika typer av tillgängligheter och 

hindertider. Ingen forskning kunde finnas vilken berör de mjukare frågorna kring begreppet, 

såsom hur tillgänglighet uppfattas eller ska värderas relaterat till dess militära nytta. 

 

Den studie som på senare tid i huvudsak analyserar militär nytta är ”Military utility: A 

proposed concept to support decision-making” (Andersson et. al., 2015). Nämnd studie har 

dock för denna studie ej ansetts vara relevant utifrån frågeställningen. 

6 Metod 

Nedan redovisas såväl vald modell för denna studie såsom de valda metoderna vilka syftar till 

att säkerställa svar på studiens frågeställning. 

6.1 Modell för undersökningen 

Studien i sin helhet kan betraktas såsom en systemanalys, vilket presenteras i figur 1 nedan. 

Denna modell användes dock enbart i syfte att beskriva processen för föreliggande studie, och 

ej som en systemanalys i dess fulla form.  
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I det första steget skapades en studiefråga vilken redovisats ovan. I steg två, 

alternativgenereringen, extraherades påståenden ur respondenternas svar för vidare analys. 

Dessa användes såsom urskiljbara alternativ av begreppet tillgänglighet. I steg tre, analys och 

datainsamling betraktas respondenternas påståenden såsom effektuppskattingar av begreppet 

tillgänglighet, där de påståenden som erhållit flest svar kan anses ha högst ”effekt”, och 

därmed anses vara det tillgänglighet är och syftar till. I steg fyra, alternativvärderingen 

jämfördes svaren mellan olika grupper, vilket redovisas i undersökningen, sida vid sida och 

slutsatser drogs kring detta. Såsom diskussionen i föreliggande studie kommer visa hade 

frågeformuleringen kunna kompletteras med två frågor, men då tid för att omhänderta detta 

inte medgavs valdes att inte ställa ytterligare frågor till respondenterna, och därmed inte ändra 

på problemformuleringen. Jämförelsen av gruppernas svar värderas sedermera i studiens 

resultat där även en osäkerhetsanalys genomförs. I steg fem, rekommendation, lämnas i denna 

studie ett antal rekommendationer vilka återfinns i diskussionen. Huruvida dessa 

rekommendationer implementeras, steg sex, återstår dock att se (Axberg et al., 2013, ss. 67-

81). 

 

(Figur1 – Översikt av systemanalysen) 

 

6.2 Val av metoder 

För att få svar på studiens frågeställning om hur tillgängligheten förstås och tillämpas krävdes 

någon form av empirisk undersökning (Axberg et al., 2013, s. 43). Då det ej fanns någon 
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empiri att tillgå har denna inhämtas. Ett frågeformulär skickades till i förväg utvalda personer 

för att genom svaren skapa den empiri vilket krävdes för denna studie, detta kallas för survey-

forskning (Bryman, 2012, s. 200).  

 

En strikt positivistisk metod har inte kunnat användas, då begreppet tillgänglighet är underlag 

för tolkning, och studiens syfte är just att uttyda dessa tolkningar. Explorativ ansats valdes, i 

syfte att öka insikterna rörande begreppet tillgänglighet samt kännedomen om hur detta tolkas 

bland personalen vilka arbetar med JAS 39 Gripen (Sallnäs, 2016). 

 

I syfte att kartlägga skillnaderna användes ett egenformulerat frågeformulär. Frågeformuläret 

bestod av tre inledande frågor för rent statistiska syften, därefter ställdes en öppen fråga. 

Fördelarna med öppna frågor är att respondenterna får svara med sina egna ord, och att de 

därmed lämnas utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar eller reaktioner, och inte leder 

respondenternas tankar i någon viss riktning. Nackdelarna är att de kräver mer av 

respondenterna, är tidsödande för intervjuaren och att svaren måste kodas (Bryman, 2012, ss. 

243-245).  

 

För frågeformuläret användes kvalitativ ansats då den har större flexibilitet än kvantitativ 

ansats. Svaren på frågeformuläret hanterades dock genom kvantitativ metod för att möjliggöra 

jämförelser av begreppet tillgänglighet (Johannessen & Tufte, 2010, s. 71). 

 

Innan utskick av formuläret genomfördes en pilotstudie på de studerande vid HSU-T 16-18, 

där synpunkter rörande tydligheten i formuläret inarbetades. En pilotstudie bör genomföras i 

två delar; del I, bör göras på till exempel arbetskamrater och vänner, och del II, på helt 

utomstående personer vilka ligger så nära målgruppen som möjligt (Ejlertsson, 2005, ss. 35-

36). I denna studie genomfördes endast en pilotstudie, detta då tiden för att genomföra två 

stycken inte medgavs, samt att frågeformuläret i huvudsak endast bestod av en fråga. Utöver 

detta kunde de studerande vid HSU-T 16-18 anses tillhöra en kombination av grupp I och II. 

 

Frågeformuläret skickades därefter till Flygunderhållsenheterna samt Flygenheterna på F7, 

F17 och F21. Detta kompletterades med ett utskick till nyckelbefattningar i Högkvarteret, 

samt nyckelbefattningar vid Försvarets Materielverk (FMV). Såsom referensgrupp för att 

utröna hur militärkulturella skillnader påverkar svaren skickades även formuläret på engelska 
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till nyckelbefattningar i de övriga länderna vilka vid studietillfället opererade Gripen. Dessa 

var Tjeckien, Ungern, Thailand, och Sydafrika.  

 

Detta skedde genom strategiskt urval, till totalt 31 i förhand utvalda personer (Johannessen & 

Tufte, 2010, s. 84). Av dessa svarade 28 stycken. Svarsformulären användes för att genom 

flertalet enskilda observationer, i detta fall innebörden av tillgänglighet, skapa en förståelse 

för vad tillgänglighet innebär för personalen vilka arbetar med JAS 39 Gripen-systemet, så 

kallat nomotetiskt perspektiv. (Axberg et al., 2013, s. 47). 

 

Den öppna frågan formulerades på följande sätt: 

 

Den dagliga flygverksamheten vid flottiljen syftar till att utbilda 

CRT elever, rotechefer, gruppchefer och flygstyrkechefer för olika 

uppgifter (incidentberedskap, insatser, etc.) i olika miljöer 

(nationellt, internationellt) och i olika konfliktnivåer. Utbildningen 

ställer olika krav på flygplanindividen beroende på vilka uppgifter, 

miljöer och roller flygverksamheten avser ge erfarenhet av. Om 

kraven inte uppfylls riskerar flygverksamheten att inte leda till 

önskat resultat. Med detta som utgångspunkt, beskriv med egna 

ord vad Du anser bör innefattas i begreppet tillgänglighet för 

flygplanflottan. 

 

De icke svensktalande respondenterna fick frågan: 

 

The daily operations at the wing level aims to train CRT, two-ship 

formation leaders, four-ship formation leaders and mission 

commanders for different tasks (i.e. QRA, composite air 

operations, joint operations etc.) in different environments (i.e. 

national operations and international operations) and in different 

conflict levels. The aim of the training will determine the 

requirements on the individual aircraft, in order to support the 

tasks and roles the pilots are supposed to gain experience from. If 

the requirements aren´t met, it may hamper the output of the 
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training leading to unsatisfying results. With this as standpoint, 

please describe in your own words what you think the term fleet 

availability should cover. 

Svaren användes därefter för en diskussion kring hur de påverkar utfallet av militära 

luftoperationer samt den operativa förmågan. 

Då frågan handlade om hur respondenterna förhåller sig till begreppet tillgänglighet och 

svaren innehöll värderande ord, exempelvis ”rätt tid”, och inte absoluta värden, krävdes även 

ett hermeneutiskt förhållningssätt till svaren. Svaren behövde tolkas innan de kunde 

sammanställas för efterföljande analys (Axberg et al., 2013, s. 44). 

 

I de inkommande svaren kom ord och innebörder vilka beskrev tillgänglighet att extraheras 

och användas såsom kvantitativ data (Axberg et al., 2013, s. 52). Dessa data användes för att 

jämföra innebörden av begreppet tillgänglighet mellan personer med olika yrkesbakgrund, 

organisations- och förbandstillhörighet. Även militärkultur analyserades utifrån dessa data. 

Slutligen användes även dessa data för att jämföra svaren av definitioner av tillgänglighet, 

mot det av riksdagen uttalade målet – operativ förmåga. 

 

Jämförelsen mellan de svenska respondenternas svarsfrekvens för respektive påstående med 

de utländska respondenternas dito kan ses såsom en form multimålmetod. Trots att samma 

metod valdes för insamling och värdering av data från såväl svenska som utländska 

respondenter var syftet med de sistnämnda att belysa samma fråga, men erhålla ett annat 

perspektiv på svaren (Axberg et al., 2013, s. 53). Dock var aldrig syftet, såsom med 

multimålmetoden i dess fullständiga utformning, att värdera grupperna mot varandra i syfte 

att utröna vilken av grupperna som svarade ”mest korrekt” på frågeställningen (Axberg et al., 

2013, ss. 114-115). 

7 Undersökningen 

Studien avsåg att utröna hur begreppet tillgänglighet uppfattas av de vilka arbetar nära 

systemet JAS 39 Gripen, samt jämföra dessa uppfattningar mellan olika grupper av individer 

(se tabell 1). Grupp 1 bestod av 13 officerare tjänstgörande vid förbanden F7, F17 samt F21. 

Grupp 2 bestod av 8 officerare tjänstgörande vid Högkvarteret. För denna studies ändamål 

valdes officerare ur Flygtaktiska staben (FTS) samt Prod Flyg. Grupp 3 bestod av 6 personer 

vilka tjänstgör vid FMV. Samtliga svarande från FMV hade militär bakgrund. Slutligen 
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inhämtades svar från grupp 4, beståendes av en respondent från respektive Gripenoperatör i 

Tjeckien, Thailand, Ungern och Sydafrika, totalt 4 respondenter. 

 

Totalt skickades, såsom redovisats ovan, frågeställningen till 31 respondenter. Av dessa 

svarade 28. De tre uteblivna svaren var samtliga ställda till personal vid FMV. Således erhölls 

100% svarsfrekvens från Försvarsmakten samt de utländska operatörerna. Dock blev 

svarsfrekvensen från FMV endast 50%, vilket behövde beaktas i analysen. 

Studien avsåg även jämföra svaren mellan olika grupper av försvarsmaktsanställda. Den ena 

gruppen bestod av kaptener och majorer, totalt 10 respondenter. Den andra gruppen av 

överstelöjtnanter, överstar och generaler, totalt 11 respondenter. Denna jämförelse avsåg 

utröna skillnader i uppfattning mellan de vilka genomfört Högre Stabsutbildning vid 

Försvarshögskolan, med de vilka inte hade gjort det. Även personalkategorin tekniker, 12 av 

respondenterna, jämfördes mot personalkategorin piloter, 16 av respondenterna, i syfte att 

utröna hur deras svar skiljde sig åt och utröna hur detta påverkar tillgängligheten. 

7.1 Empiri 

Erhållna svar analyserades och kategoriserades såsom påståenden rörande hur tillgänglighet 

bör uppfattas eller hur detta skapas. Påståendena framträdde och allt eftersom svaren 

analyserades (Ejlertsson, 2005, s. 111). Resultatet redovisas i tabell 1 nedan (för en mer 

lättläst tabell hänvisas till bilaga 2). Efter den första analysen var genomförd kunde vissa av 

påståendena slås ihop, då de i huvudsak pekade på samma sak (Ejlertsson, 2005, s. 111). Efter 

denna analys hade 23 påståenden framträtt. Ytterligare sammanslagning av de nedan 

redovisade påståendena genomfördes inte då det bedömdes att nyanser av begreppet 

tillgänglighet därmed skulle gå förlorade. Svaren analyserades därefter ytterligare en gång, i 

syfte att undvika att något påstående förbisetts i den första analysen, samt att säkerställa att 

inga viktiga nyanser gick om intet i den genomförda sammanslagningen. 
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(Tabell 1 – Resultat av undersökningen, ett svar från en respondent ger ett utfall på ca 4%) 

 

På den översta raden kan utläsas till vilken grupp respondenten tillhör. Grupp 1, respondent 1-

13, är officerare tjänstgörande vid förbanden F7, F17 samt F21. Grupp 2, respondent 14-21, är 

officerare tjänstgörande vid Högkvarteret. Grupp 3, respondent 22-24, är tjänstgörande på 

FMV. Grupp 4, respondent 25-28, är personer från respektive Gripenoperatör i Tjeckien, 

Thailand, Ungern och Sydafrika. Under dessa grupper redovisas i kolumnform de enskilda 

respondenternas svar, numrerad 1 till 28. 

De generella påståenden, vilka framträdde i svaren, redovisas i tabellen såsom varandes 23 

stycken med olika innebörd. Dessa påståenden är numrerade 1 till 23 uppifrån och ned, med 

innebörden av respektive påstående redovisad på samma rad. Genom att kors-läsa 

påståendenas respektive rad med respektive respondents kolumn bildas tabellens matris. När 

en respondent givit uttryck för något av de 23 påståendena har detta noterats med siffran 1 på 

motsvarande rad för påståendet. Denna siffra är satt efter vad författaren ansåg att 

respondenten gav uttryck för. När det inte står någonting har således denne respondent inte 

givit uttryck för detta påstående.  

Dessa påståenden summeras sedan under kolumnen ”Summa”. Slutligen har denna summa 

dividerats med det totala antalet svarande med en procentsats som följd, där svaret från en 

respondent resulterade i ett utfall på ca 4%. 
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Tabellerna vilka genomgående presenteras i denna studie är sorterad efter summan av 

respondenternas korrelation per påstående för gruppen 1, 2 och 3. Det vill säga samtliga 

svenska respondenter, då det i huvudsak är skillnaderna inom dessa grupper studien avser 

analysera (se bilaga 2).  

 

För samtliga tabeller, vilka hädanefter redovisas i denna studie, används endast kolumnen 

med procentuellt utfall av respektive påstående vid jämförelser mellan grupper. Detta då det 

blir enklare för läsaren att urskilja likheter och skillnader mellan grupperna. Detta är dock 

även praktiskt då grupp 1 bestod av 13 respondenter och grupp 2 av 8 respondenter. Likväl är 

detta praktiskt vid jämförelsen mellan svaren från kaptener och majorer med svaren från 

överstelöjtnanter, överstar och generaler, då den första gruppen bestod av 10 respondenter och 

den andra av 11 respondenter, såväl som mellan tekniker och piloter, där den första gruppen 

bestod av 12 respondenter och den andra gruppen av 16 respondenter. 

För tabeller med redovisat antal svar per grupp hänvisas till bilaga 2. 

 

Eftersom grupp 3 endast bestod av tre respondenter och grupp 4 av fyra respondenter, kan inte 

dessa gruppers svar bedömas på samma sätt såsom de övriga, då ett påstående från en 

respondent får väldigt stor procentuell påverkan. Vid jämförelser med dessa grupper kan 

endast mer generella slutsatser dras. 

7.2 Innebörden av respektive påstående 

I syfte att tillgodogöra resultatet, efterföljande analys, samt förstå hur de 23 påståendena 

förhåller sig gentemot varandra behöver dessa sättas in i en kontext. Nedan följer en 

övergripande förklaring för respektive påstående samt återkoppling mot Försvarsmaktens 

handböcker. Det sistnämnda i syfte att kunna jämföra respondenternas syn på tillgänglighet 

med vad som anges i dessa handböcker. 

 

Tillgängliga för flygning inklusive beställd RCE och MCE: 

24 av 28 respondenter har på något sätt givit uttryck för att tillgängligheten inte enbart handlar 

om ett flygsäkert flygplan. Det vill säga kan starta, flyga och landa utan att haverera. Det 

måste även vara utrustat med adekvat Role Change Equipment (RCE) och Mission Capability 

Equipment (MCE) för att uppdraget ska ge någon form av effekt. Med dessa uttryck menas 
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plattformsburen utrustning såsom varnar- och motmedelssystem
1
, balkar, lavetter, sensorer, 

fälltankar, spaningskapslar etc. För detta påstående angavs inte kravet sett över flygplanflottan 

utan svaren fokuserade i huvudsak på vad tillgänglighet är på det enskilda flygplanet.  

 

En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

Det finns faktiskt fall där vi har gott om hela flygplan utan att ha 

ett enda tillgängligt för efterfrågat uppdrag eller flygpass. Till 

exempel kan jag ha X antal flygplan som är hela men just den här 

dagen efterfrågas LDP
2
 vilket innebär att flygplanet måste ha en 

Balk 4 av Nato-typ. Har jag då inget helt flygplan med balk 4 av 

Nato-typ så blir ju tillgängligheten den dagen noll. 

 

Med beställd RCE och MCE hänvisar svaren i huvudsak till den beställning divisionen gör till 

flygunderhållskompaniet innehållandes antal flygplan för respektive flygpass samt vilken 

utrusning dessa flygplansindivider ska vara utrustad med. Att denna utrustning ska vara 

fungerande får anses vara underförstått. Några respondenter har svarat att i vissa fall kan FTS 

vara upphovsmakare till denna beställning. 

 

Ett förhållningssätt till detta påstående är att tala om system-i-fokus. Med denna definition blir 

RCE och MCE materiel-i-fokus då detta begrepp avser den huvudsakliga hårdvaran och 

mjukvaran. I detta fall tillhör RCE och MCE nivå 2, relevanta systemelement, då flygplanet 

JAS 39 Gripen är ett materiel-i-fokus på nivå 1 (Försvarsmakten, Handbok Målsättningsarbete 

Tekniska System, 2015, ss. 16-18). 

 

God resursplanering av flygplan/produktionsförutsägbarhet: 

21 av 28 respondenter gav uttryck för att en förutsättning för att möjliggöra tillgängliga 

flygplan, enligt beställning, så krävs en god produktionsförutsägbarhet. Det vill säga att det 

finns en uppfattning om vilka övningar divisionen avser genomföra den kommande perioden. 

Exakt hur lång denna period är varierade, men kan i huvudsak anses vara 2-4 veckor. Denna 

planering ligger därefter till grund för att flygunderhållskompaniet ska kunna resursplanera 

                                                 
1
 VMS, på engelska Electronic Warfare System (EWS). 

2
 Laser Designation Pod, kapsel för belysning av målet med laserstråle. Krävs för att fälla, och simulera fällning, 

av laserstyrd bomb (Författarens anm.). 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 17 (59) 

Major Christoffer Edin   

HSU/T 16-18 2016-06-15 

 

flygplanen på flottiljen, i syfte att säkerställa att rätt antal flygplan med rätt utrustning kan 

ställas ut ”på linjen” till efterfrågat flygpass.  

 

En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

Planeringen på lång sikt handlar om ett tänkt flöde med ett antal/ 

en numerär av flygplan som skall nyttjas för viss verksamhet under 

några veckors tid en period. 

 

För att åstadkomma detta krävs även att de tilldelade flygplanen planeras 

flygtidsuttagsmässigt så att de inte samtidigt måste skickas på tillsyner. Då detta sker var 

200:e drifttimme är det därför av vikt för tillgängligheten att flygunderhållskompanierna har 

goda, så kallade, slitkurvor på flygplanen, vilket underlättas av en långsiktig planering. 

Omvänt leder dålig planering till att flera flygplan riskerar att skickas på bakre underhåll 

samtidigt. 

Detta påstående kan relateras till uttrycket förbandssystem. I förbandsystemet, vilket är en del 

av det tekniska systemet, där det utöver syftet med detta påpekas att i en grundläggande 

mening är det ett sociotekniskt system. I det sociotekniska systemet befinner sig användaren i 

fokus och huvudsakligen påverkar händelserna (Försvarsmakten, Handbok Målsättningsarbete 

Tekniska System, 2015, ss. 10-11). Vidare kan planeringen ses syftandes till ”att upprätthålla 

god materiell status”, då det syftar till att inneha en god tillgänglighet på flygplanflottan över 

tiden. Ur detta perspektiv korrelerar tillgängligheten med uthållighet enligt de sex 

grundläggande förmågorna, där syftet är att leverera effekt (Försvarsmakten, Handbok 

Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, ss. 27-28). 

 

Tillgängliga för flygning enligt beställning: 

16 av 28 respondenter gav uttryck för att tillgänglighet handlar om flygplan tillgängliga för 

flygning enligt divisionens beställning per flygövningspass. För detta påstående angavs dock 

inga krav på tillgänglig RCE och MCE, även om nästan alla (15 av 16) sedermera utvecklade 

sitt resonemang till att tillgängligheten även kräver RCE och MCE för att piloten ska kunna 

lösa sitt uppdrag.  

Med detta påstående avsågs i huvudsak relationen mellan antal beställda och levererade 

flygplan, och att detta fluktuerar över en kort tidsperiod, vanligtvis en dag. Flera respondenter 
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påpekade att detta skapar problem och frustration, samt sliter på personalen då de måste vidta 

krävande omplaneringar för att kompensera för att den planerade övningen med X antal 

flygplan blev X-Y antal. Denna omplanering sker ofta under tidspress då starttider behöver 

innehållas eftersom flygövningsområden och flygstridsledare är beställda mellan specifika 

tider, och flexibiliteten att skjuta på dessa tider i viss mån är begränsade då de påverkar 

efterföljande planerade flygpass.  

 

En av respondentera gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

Tillgänglighet är idag för mig relationen mellan en beställning 

gällande hur många fpl som ska finnas tillgängliga vid en given 

tidpunkt, och det faktiska utfallet av vad som fanns tillgängligt vid 

den givna tidpunkten. 

 

Detta påstående avser driftsäkerhet. Med detta avses att systemet ska fungera ”när det behövs 

och kravet blir då beroende av hur flygplanet efterfrågas” (Försvarsmakten, Handbok 

driftsäkerhet, 2006, s. 31). Då det enligt detta påstående även rör sig om en beställning till 

specifika tidpunkter under en dag, kan driftsäkerhetskraven ses såsom krav på antal 

uppdragsstarter (Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 2006, s. 32).  

 

Detta kan även betraktas ur perspektivet funktionssäkerhet. Där funktionssäkerheten används 

med ett överordnat krav på tillgängligheten, varandes driftsäkerhet, för att styra längden på 

icke hindrat tillstånd (Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 2006, s. 91). 

Funktionssäkerheten per flygplan påverkar därmed driftsäkerheten på hela flottan, eller i alla 

fall den del av flygplanflottan vid respektive flottilj.  

 

Flygplan i luften som löser en eller flera uppgifter på tid: 

15 av 28 respondenter svarade att syftet med tillgängligheten i slutändan handlar om att 

säkerställa att rätt flygplan med rätt utrustning är på rätt plats vid rätt tidpunkt. 14 av 15 

respondenter, vilka angav detta, resonerade även kring tillgänglighet på RCE och MCE. 

Således kan detta påstående anses vara det viktigaste, och därmed även det svåraste, att 

åstadkomma med tillgängligheten. Tillgängligheten på flygplanflottan, inklusive RCE och 

MCE (samt vapen och motmedel, se senare påstående), är irrelevant om resurserna är 
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tillgängliga vid tidpunkter då de inte är efterfrågade, exempelvis då piloterna på divisionen 

inte bedriver flygtjänst. 

 

En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

Det räcker inte att säga xx% flygplan tillgängliga i snitt över året 

– utan tillgänglighet bör beskrivas som xx antal flygplan startklara 

kl. xx utrustade med xx utrustning. 

 

Såsom för föregående påstående utgör även detta påstående ett krav på driftsäkerhet. I detta 

påstående kan driftsäkerheten specificeras i termer av sannolikheten för framgångsrikt 

uppdrag. I detta fall till det enskilda flygplanet och i det enskilda uppdraget (Försvarsmakten, 

Handbok driftsäkerhet, 2006, s. 89). Detta påstående skiljer sig dock från det föregående 

genom att ställa ytterligare krav på tillgängligheten, då respondenterna även gav uttryck för 

att syftet med tillgängligheten är att ha förmåga att kunna leverera efterfrågad effekt 

(Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete - Förband, 2011, s. 9). 

Vidare ska denna finnas tillgänglig vid rätt tid och på rätt plats. Därmed blir tillgänglighet 

förutsättningsskapande (Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete - 

Förband, 2011, s. 15). 

Resonemanget leder även till ett behov av systemet att möjliggöra lösandet av en uppgift, eller 

att uppnå ett mål, där behovet inkluderar måttet på förväntad effekt, det vill säga en nytta 

(Försvarsmakten, Handbok Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, s. 25).  

Därmed stärks att ett flygplan i luften som löser en uppgift, med rätt utrustning, på utsatt tid är 

det vilket ställer de mest omfattande kraven på tillgängligheten. 

 

Antal flygsäkra flygplan/pass: 

17 av de 28 respondenterna ansåg att tillgänglighet, på någon form av lägstanivå, handlar om 

flygsäkerhet. Det vill säga att de flygplan vilka ställs ut ”på linjen” är servade, genomgånga 

och klargjorda utan kvarstående anmärkning. Med detta synsätt blir tillgängligheten kvoten 

mellan den totala flygplansflottan på respektive kompani, flottilj, eller sett över hela flottan, 

och hur många flygplan som kan användas i den dagliga tjänsten, precis enligt den formel 

vilken redovisades i inledningen av kapitel 2 ”problemformulering”, på sidan 5. Dock så 
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påpekar flera respondenter att dessa ”grundflygplan” endast kan nyttjas för enklare övningar, 

såsom målgång och för vissa luftstrids- och attackövningar. 

 

En av respondenterna pekar även på en intressant paradox mellan ökad tillgänglighet på 

flygplanen, varandes materiel-i-fokus, och bristen på RCE. Denne skrev: 

 

En ökad tillgänglighet över hela parken kommer att göra bristen 

på RCE mer kännbar då antalet tillgängliga flygplan utan rätt 

RCE då ökar. 

 

Detta innebär således att en ökad tillgänglighet till ”grundflygplan” kommer innebära att 

tillgängligheten på flygplan med ”rätt” RCE och MCE minskar, vilket enligt denna 

undersökning var det påstående vilket erhöll flest svar. 

 

Även detta påstående omfattar driftsäkerhet, men till skillnad från tidigare handlar detta om 

det enklaste fallet, och är inte uppdragsbetonad (Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 

2006, s. 31). 

 

Flexibilitet i matchning av tillgången mot behov/efterfrågan: 

12 av de 28 respondenterna påpekade att ett sätt att hantera tillgänglighetsproblematiken är att 

matcha tillgång mot efterfrågan, och vice versa. Det vill säga att under en kortare period, 

enstaka dagar, genomföra mindre komplexa övningar vilket därmed kräver färre flygplan per 

pass. Detta möjliggör för teknikerna att vidta nödvändiga åtgärder på övriga flygplan, i syfte 

att vid ett senare tillfälle kunna leverera det antal beställda flygplan vilka krävs för de mer 

komplexa övningarna.  

 

En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

Planeringen på kort sikt där behovet inte kan tillgodoses men det 

nya flygplanläget gör att vi planerar om för att möta det nya läget. 

Övningsmålsättningen för det nya läget löses och vi genomför den 

planerade verksamheten en annan dag. Begränsningar i 

tillgängligheten ena dagen kompenseras med en ökad 
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tillgänglighet en annan dag. Här är det lätt att säga att 

tillgängligheten på flygplanflottan brister (men bara i det korta 

perspektivet). 

 

Detta påstående beskriver i huvudsak hur driftsäkerheten hanteras. Skillnaden gentemot 

tidigare påståenden är att den kombineras med underhållsmässighet. I det här fallet avsätts tid 

för återställande av flygplan, och i denna tid ingår felsökning, byte av enheter och 

funktionskontroll (Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 2006, s. 95). Genom att temporärt 

sänka kraven på när systemet behövs och hur flygplanet efterfrågas kan dessa krav ökas vid 

ett senare tillfälle (Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 2006, s. 31). 

 

Tillgängliga för produktion av anbefallt KDU-krav/GROP-/R-beredskap: 

9 av 28 respondenter har angett att tillgängligheten även syftar till att möjliggöra för 

divisionen att nå, och innehålla, de anbefallda mål och krav Högkvarteret ställer. Det rör sig 

om krigsduglighetskrav (KDU), beredskapskrav enligt grundoperationsplanen (GROP) samt 

de olika internationella beredskapsuppgifterna (R-beredskap) enligt Försvarsmaktens 

strategiska inriktning (FMSI). Av denna anledning anser även 8 av de 9 respondenterna, vilka 

angett detta i sitt svar, att tillgängligheten även kräver RCE och MCE. 6 av de 9 har angett att 

tillgänglighet handlar om flygplan i luften som löser uppgiften på rätt tid. Det vill säga, 

målsättningar och beredskapskrav blir i sin tur kravställare på tillgängligheten.  

 

En av respondenterna sammanfattar detta med ”tillgänglighet=resurser som kan användas för 

att nå uppsatta mål”. 

 

Detta påstående beskriver kraven på tillgänglighet såsom syftandes till att svara mot kraven på 

beredskap, förmåga att kunna mobilisera samt förutsättningsskapande planering för att lösa en 

uppgift (Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete - Förband, 2011, 

s. 15). 

 

God resurshantering UE och Rd: 

9 av 28 respondenter har angett att tillgängligheten är beroende av en god materielförsörjning 

och resurshantering av utbytesenheter (UE) och reservdelar (Rd). UE och Rd är, till skillnad 

från RCE och MCE, en förutsättning för att det ”grundflygplan”, vilket beskrevs i påståendet 
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om antal flygsäkra flygplan per pass, ska kunna starta. Vid brist på UE och Rd blir de flygplan 

vilka saknar detta obrukbara, och har därmed noll tillgänglighet. 

 

En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

För att kunna leva upp till önskad produktionseffektivitet och 

tillgänglighet mot divisionernas krav, så förutsätter det att 

materielförsörjningen fungerar. 

 

Detta påstående berör i huvudsak underhållssäkerheten då det ställer krav på 

underhållssystemet och det faktum att uppehåll i försörjningen kan vara besvärande 

(Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 2006, s. 98). 

 

Precision/tillförlitlighet i leveranstider från bakre underhåll: 

7 av de 28 respondenterna har angett att tillgängligheten är beroende av att leveranstiderna 

från bakre underhåll, vilket i detta fall innebär flygplanstillverkaren Saab med dess 

underleverantörer, innehålls. Om en utbytesenhet eller reservdelar inte levereras på beräknad 

tid resulterar detta i ett flygplan vilket räknades in i den kommande flygproduktionen blir 

ståendes med en brist och i slutändan inte kan nyttjas. Ansvaret för att detta innehålls är inte 

entydigt mätbart då Saab, med underleverantörer, anser att när en utbytesenhet eller reservdel 

finns på förbandet, men inte är inmonterad, är den levererad och därmed tillgänglig. Av denna 

anledning måste flygunderhållskompaniet ta inmonteringstiden i beaktande vid beställning av 

utbytesenheter och reservdelar. Denna planering försvåras vid tillfällen då en enhet går 

sönder, eller måste bytas ut, oftare än förutspått. Detta leder i sin tur till temporära nedgångar 

i tillgängligheten vilka varierar i tidsomfattning, alternativt leder till restriktioner på 

flygplanparken, exempelvis att högsta tillåtna belastning minskas från 9G till 5G. Detta 

påverkar i sin tur divisionens förmåga att nå anbefallda mål, vilket redovisats tidigare. 

 

En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

Resurshantering i allmänhet och utbytesenheter och reservdelar i 

synnerhet talar flygunderhållskompaniet ofta om, där antalet, 

leveranstid, och precision i leveranstid är viktigt för oss. Precision 
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i leverans är viktigt då vi med större säkerhet i tid kan planera 

arbeten. 

 

Precis såsom för föregående påstående berör detta påstående underhållssäkerhet, men med 

tyngdpunkten på reservmaterielförsörjningen. Reservmaterielförsörjningen är en förutsättning 

för att upprätthålla tillgängligheten över tiden, och omfattar alla åtgärder vilka vidtas intill 

dess att reservdelen har kommit till rätt mottagare för användning (Försvarsmakten, Handbok 

Insatslogistik, 2012, s. 68). 

 

Tillräckligt med personal med rätt kompetens: 

7 av de 28 respondenterna gav även uttryck för att tillgängligheten är beroende av att 

personalen vilka arbetar med systemet innehar rätt kompetens och finns tillgänglig. Då JAS 

39 Gripen är system-i-fokus innefattar detta många olika personalkategorier. De vilka 

omnämndes i svaren var: 

 Piloter 

 Tekniker 

 MSE
3
  

o Mission Support Officer (uppdragsplanerare) 

o Underrättelseofficer 

o Telekrigsofficer 

o Fototolk 

o SERE-officer (Survival, Evasion, Rescue, Extraction – “överlevnadsofficer”) 

 Flygstridsledare 

 Sambandsledare 

 Meteorologer 

Om det råder brist på någon av de ovannämnda personalkategorierna får det konsekvenser för 

möjligheterna att nå de målsättningar Högkvarteret ställer, och blir därmed indirekt en 

påverkansfaktor för tillgänglighet i bemärkelsen ”nå anbefallda mål”. Omvänt gäller då även 

att om systemen vilka personalen hanterar för att möjliggöra flygning inte är tillgängliga 

påverkar det personalens förmåga att lösa sina uppgifter. 

 

                                                 
3
 Mission Support Element – Personal tillhörandes divisionen men som inte innehar flygtjänst. 
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En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

Detsamma (brukbarhet, författarens anm.) gäller för de 

tilläggsutrustningar som är uppdragsspecifika och som krävs för 

att piloten, teknikern samt MSE-personalen ska kunna lösa ställda 

uppgifter. 

 

Detta påstående berör påverkansområdet personal, och representerar den specialkunskap, 

skicklighet och kompetens vilket krävs för att tillgodose en viss förmåga (Försvarsmakten, 

Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete - Förband, 2011, s. 19). 

För den striktare materiella systemtillgängligheten kan det ses såsom krav på kompetens för 

effektiv användning och underhåll av materielen (Försvarsmakten, Handbok 

Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, s. 12). 

 

Operativ tillgänglighet: 

6 av de 28 respondenterna nämnde orden ”operativ tillgänglighet”. Med detta kan förstås ett 

materiel-i-fokus vilket kan levererar någon form av effekt. Den exakta innebörden av detta 

begrepp är dock något diffust då 2 av 6 även angav att det härrör till ”grundflygplan” 

inklusive RCE och MCE. 3 av 6 angav att det handlar om resursplanering och 

produktionsförutsägbarhet, samt 3 av 6 att det handlar om personalen vilka arbetar med 

systemet. Även 3 av 6 angav att det handlar om flygplan i luften som löser en eller flera 

uppgifter på tid. Sammanvägningen av dessa svar pekar dock mot att ”operativ tillgänglighet” 

är ett övergripande begrepp av tillgängligheten där produktionsförutsägbarheten, och 

möjligheten att ställa ut flygplan ”på linjen” syftar till att lösa högre ställda målsättningar. 

 

En av respondenterna talar om ”operativ tillgänglighet” på följande sätt: 

 

Tillgången till utbildade flygplanstekniker, piloter, MSE, TKSE 

och andra stödfunktioner som är nödvändiga för att 

tillgängliggöra systemet mot sitt definierade syfte. 

 

Därav är det heller inte entydigt ifall ”operativ tillgänglighet” kan anses vara synonymt med 

att genomföra gemensamma operationer. Även om det kan anses syfta till nå ett bestämt mål 
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inom ett område, beskriver ingen respondent sambandet mellan ”operativ tillgänglighet” och 

att operationer genomförs mellan minst två taktiska chefer (Försvarsmakten, Operativ doktrin 

2014, 2014, s. 14).  

 

Vad anses vara operativ tillgänglighet blir därmed mycket snarlikt det vilket anses vara taktisk 

tillgänglighet, vilket beskrivs i särskild ordning senare i studien. Dock kan operativ 

tillgänglighet ses såsom en form av funktionssäkerhet, det vill säga ”objektets inneboende 

egenskap att inte gå sönder” (Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 2006, s. 67). 

 

Utöver detta kan operativ tillgänglighet spåras till de användningssituationer vilka krävs för 

att hantera materiel-i-fokus. Begreppet användningssituation nyttjas för att belysa behoven 

kopplat till respektive påverkansområde. Denna koppling görs i syfte att säkerställa att alla de 

ingående delarna, i såväl det tekniska såsom det organisatoriska systemet, beaktas för att 

erhålla robusta verksamhetsfunktionskedjor (Försvarsmakten, Handbok Målsättningsarbete 

Tekniska System, 2015, s. 16). 

 

Vidare beskrivs att operativ tillgänglighet innefattar en kombination av funktionssäkerhet, 

underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Det sistnämnda ingår då operativ tillgänglighet 

endast kan möjliggöras om förutsättningar finns för det planerade underhållet 

(Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 2006, s. 88).  

 

Detta sammantaget ger stöd för att operativ förmåga syftar till att kunna ge effekt genom att 

utföra uppgifter i de insatser man deltar i, och att detta kräver vissa förmågor 

(Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete - Förband, 2011, s. 9). 

 

Tillräcklig drifttid innan nästa åtgärd: 

4 av de 28 respondenterna talar om att tillgängligheten beror på kvarvarande drifttid i 

flygplanen innan de måste skickas på bakre underhåll. Detta underhåll styrs av drifttiden för 

respektive flygplansindivid, i intervall om 200 flygtimmar, och är ett förebyggande underhåll. 

Samtliga av dessa respondenter har även angivit att tillgängligheten är beroende av en god 

resursplanering, samt att tillgänglighet är tillgängliga flygplan för flygning inklusive RCE och 

MCE. Därav blir tillgängligheten en funktion av kvarvarande drifttid i respektive flygplan, 
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innan det måste skickas på bakre underhåll, och tillräcklig drifttid för att kunna användas för 

att nå ett specifikt syfte. 

En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

I ordet tillgänglighet ligger även för mig antalet timmar som finns 

kvar i flygplanen. Genom att sätta de flygplan med lite tid i på 

sådant som inte kräver så mycket flygtid ökar vi tillgängligheten 

över tiden. 

 

Detta påstående beskriver hur drifttidsstyrt förebyggande underhåll påverkar tillgängligheten. 

(Försvarsmakten, Handbok Insatslogistik, 2012, ss. 65-66). Detta resonemang förklaras 

ytterligare i nedan följande påstående, då de båda ur ett underhållsperspektiv är nära 

sammanlänkade. 

 

Undvikande av reparationsköer vid FSV: 

4 av de 28 respondenterna anger att tillgängligheten höjs ifall köer med flygplan vilka ska till 

bakre underhåll undviks. Samtliga respondenter har även angivit att god resursplanering är 

väsentlig för tillgängligheten. Därav blir planeringen av slitkurvor på flygplanflottan återigen 

viktig. Om inte riskerar fler flygplan skickas på bakre underhåll än det finns resurser vid FMV 

Flygverkstäder (FSV) för att genomföra tillsynerna, och köer uppstår med minskad 

tillgänglighet på flygplanflottan som följd. 3 av 4 respondenter har även angivit att de denna 

planering skiljer sig från det vilket i huvudsak avses med påståendet ”god resursplanering”, på 

så sätt att detta underhåll genomförs vid Försvarsmaktens flygunderhållskompanier och 

påverkas av divisionens övningsplanering. Tillsynerna är däremot drifttidsstyrda till var 200:e 

flygtimme, och genomförs av FMV:s flygverkstäder. Härav krävs samverkan mellan de båda 

myndigheterna. 

 

En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

Tillsynerna som är styrande ligger med intervaller på 200fh 

(fh=flygtimmar, författarens anm.). I det optimala fallet så har 

man då flygplanen jämnt fördelade mellan 0 och 200fh kvar till 
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tillsyn, samt ett tillräckligt antal tillsynsplatser tilldelade, jämnt 

fördelade under året. 

 

Likheten mellan detta och det föregående påståendet är att de båda beskriver hur drifttidsstyrt 

förebyggande underhåll påverkar tillgängligheten. Det vilket avses djupare i detta påstående 

är att underhållet delas in tillsyner och översyner, där det sistnämnda är det vilket bäst 

stämmer in på beskrivningen då det innebär mer omfattande åtgärder och inte genomförs av 

brukaren, Försvarsmakten (Försvarsmakten, Handbok Insatslogistik, 2012, ss. 65-66). 

 

Vidare syftar även detta till ”att upprätthålla god materiell status”, då respondenterna vill 

undvika köer, och därmed korrelerar tillgängligheten med uthållighet enligt de grundläggande 

förmågorna, där syftet är att leverera effekt (Försvarsmakten, Handbok Målsättningsarbete 

Tekniska System, 2015, ss. 27-28). 

 

Teknisk tillgänglighet: 

4 av de 28 respondenterna nämner orden ”teknisk tillgänglighet”. Vidare nämns att detta 

handlar om tillgången på materiel-i-fokus och att den tekniska tillgängligheten behöver ökas 

omvänt proportionerligt till denna tillgång. Det vill säga ju lägre flygplansnumerär som finns 

på respektive flygunderhållskompani ju högre behöver den tekniska tillgängligheten vara för 

att möta upp mot den beställning divisionen gör. 

 

En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

Utifrån beställingen ska sedan leverantören (FU-komp) leverera 

önskade antal flygplan med utrustning. I och med detta kan teknisk 

tillgänglighet i en gränsyta mellan div-FU-komp mätas. Levereras 

exakt det som är beställt, har vi 100% teknisk tillgänglighet, vid ett 

givet klockslag. 

 

Denna definition av tillgänglighet är tydligt kopplad till funktionssäkerheten, det vill säga 

”objektets inneboende egenskap att inte gå sönder” (Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 

2006, s. 67). Givet detta blir resultatet att ju lägre numerär, ju viktigare är det att de inte går 

sönder. 
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Teknisk tillgänglighet kan även ses såsom en kombination av funktionssäkerhet och 

underhållsmässighet, och därmed riktas direkt mot materielobjektet, materiel-i-fokus, där 

underhållsmässigheten avser tid att återställa funktion vid hindrande fel. Ett vanligt mått för 

denna tid är MTTR, medelreparationstid (Försvarsmakten, Handbok Målsättningsarbete 

Tekniska System, 2015, s. 95).  

 

Taktisk tillgänglighet: 

3 av de 28 respondenterna nämnder orden ”taktisk tillgänglighet”. I dessa svar beskrivs 

taktisk tillgänglighet på liknande sätt såsom för ”operativ tillgänglighet”. Även 2 av de 3 

respondenterna har nämnt operativ tillgänglighet i sina svar. I respondenternas svar kan ingen 

distinkt urskiljning mellan vad som anses vara operativ tillgänglighet, och vad som anses vara 

taktisk tillgänglighet utrönas. Precis såsom för operativ tillgänglighet handlar taktisk 

tillgänglighet om tillgängliga ”grundflygplan” inklusive kringutrustning och andra stödjande 

funktioner i syfte att lösa en specifik uppgift samt personal för att åstadkomma detta. 

En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

Här ser jag mer tillgängligheten ur ett systemtänk. För att erhålla 

Taktisk tillgänglighet krävs det att system för tänkt uppgift 

fungerar i flygplan och även för stödsystem såsom Stril, väder mm. 

 

Trots att respondenterna ger uttryck för att operativ och taktisk tillgänglighet i stor 

utsträckning inbegriper samma saker, och ingen tydlig skillnad framträder, har för studiens 

resultat valts att skilja dessa åt. Detta då det enligt Operativ doktrin är skillnad i 

nomenklaturen avseende operationskonst, beroende på om det är taktik eller operation som 

avses. Denna doktrin, anger att taktik är medel och metoder för att nå ett bestämt syfte med 

striden. Här anges även att striden är en kamp mellan viljor, och att syftet med den är att nå 

operativa, och sedermera strategiska, mål samt att det rör sig om samordning av taktiska 

funktioner (Försvarsmakten, Operativ doktrin 2014, 2014, ss. 13-14). Utifrån detta får anses 

att det finns en tydlig koppling mellan taktisk tillgänglighet och taktik, i mycket högre 

utsträckning än mellan operativ tillgänglighet och operationer. Såsom nämndes för operativ 

tillgänglighet ligger den definitionen mycket närmare beskrivningen av taktik än operation. 
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Även taktisk tillgänglighet, i likhet med operativ tillgänglighet, kan ses såsom ett förhållande 

mellan funktionssäkerhet (Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 2006, s. 67) och 

användningssituationer (Försvarsmakten, Handbok Målsättningsarbete Tekniska System, 

2015, s. 16). Det vilket framgår vid en jämförelse mellan teknisk, taktisk och operativ 

tillgänglighet är att funktionssäkerheten och underhållsmässigheten är viktigt för den tekniska 

tillgängligheten medan det för taktisk och operativ tillgänglighet även innefattar 

underhållssäkerhet samt användningssituationer och därmed påverkansområden.  

 

Såsom beskrevs för operativ tillgänglighet ingår underhållsmässighet då tillgänglighet endast 

kan möjliggöras om förutsättningar finns för det planerade underhållet (Försvarsmakten, 

Handbok driftsäkerhet, 2006, s. 88).  

 

Detta sammantaget ger stöd för att även taktisk förmåga syftar till att kunna ge effekt genom 

att utföra uppgifter i de insatser man deltar i, och att detta kräver vissa förmågor 

(Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete - Förband, 2011, s. 9). 

Därmed kan även för taktisk tillgänglighet påstås att den utgår från teknisk tillgänglighet, det 

enskilda flygplanet, till tillgänglighet omfattandes hela flygplanflottan, och de 

påverkansområden vilka behöver samverka för att nå specifika syften. 

 

Tillgängliga för flygning inklusive beställd beväpning och motmedel: 

3 av de 28 respondenterna har angett att tillgänglighet även innefattar tillgänglighet på vapen 

och motmedel. Samtliga har även angett att tillgänglighet är flygplan inklusive beställd RCE 

och MCE. Härvidlag kan tillgängligheten ses såsom en stegrande trappa, där grunden är hela 

flygplan, vilka sedan byggs på med nödvändig RCE och MCE och, vilket en respondent 

uttryckte det ”sista lagret”, vapen för att i ett skarpt läge uppnå verkan i målet, inklusive 

motmedel. Dessa motmedel utgörs av facklor, för skydd mot IR
4
-riktade vapen, och remsor 

för skydd mot radarriktade vapen.  

 

Vapen tillhör materielstrukturellt materiel-i-fokus nivå 3, där flygplanet JAS 39 Gripen är 

materiel-i-fokus nivå 1. Jämförs detta med RCE och MCE, vilket är nivå 2, kan det ge svar på 

varför respondenternas svar beskriver ovan nämnd ”trappa” (Försvarsmakten, Handbok 

Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, s. 18). En annan förklaring kan vara att 

                                                 
4
 IR, InfraRöd. Vapen vilka vars målsökare låser på varma objekt, så kallade värmesökande robotar. 
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respondenterna svarat utifrån det stegrande perspektivet flygtidsproduktion, anbefallda mål 

och krav, samt insats. 

 

Liksom tidigare handlar det även här om funktionssäkerhet, fast i detta fall vapnens och 

motmedlens funktionssäkerhet (Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 2006, s. 67). 

 

Tillgängligheten är inte begränsad till flygplanet: 

3 av de 28 respondenterna påpekar i sina svar att tillgängligheten inte enbart är begränsad till 

själva plattformen JAS 39 Gripen med dess ombordvarande delsystem. Detta påstående skiljer 

sig från påståendet rörande tillgänglig personal med rätt kompetens, på så sätt att dessa 

respondenter specifikt pekar ut stödsystem. Det vill säga system nödvändiga för att kunna 

genomföra ett uppdrag, men inte sitter ombord på flygplanet när det ställs ut ”på linjen”. 

 

En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

Det hjälper inte om det ställs fram rätt antal flygplan med rätt 

konfiguration om inte piloten kan flyga på grund av felaktig g-

dräkt som exempel. 

 

Detta påstående blir därmed synonymt med vad som anges för stödmateriel, vilket delas in i 

en rad olika kategorier där stödutrustning avser utrustning för drift av produkten. 

(Försvarsmakten, Handbok Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, ss. 16-17). Produkten 

i detta fall är JAS 39 Gripen, och produkten kan därmed jämställas med materiel-i-fokus. 

 

Mäta och följa upp tillgängligheten, mer tillförlitliga planeringar inför framtiden: 

4 av de 28 respondenterna ger uttryck för att tillgängligheten är något att arbeta långsiktigt 

med. Genom att mäta och följa upp tillgängligheten över tiden, kan prognoser och analyser på 

medellång och lång sikt göras. Någon siffra på hur långa dessa perioder är framgår dock inte 

av svaren. 3 av de 4 respondenterna har även påstått att tillgänglighet handlar om god 

resursplanering. Därmed kan antas att planeringen på kort sikt, med adekvat uppföljning av 

utfallet kan användas för att prognostisera tillgänglighet på längre sikt och därmed kunna 

vidta nödvändiga åtgärder. Såsom redovisats i denna studie blir dock problemet att vad anses 
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vara tillgänglighet inte är entydigt, vilket gör den blir svår att mäta för att kunna användas på 

lång sikt.  

 

En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

Om vi bara säger att vi vill att den (tillgängligheten, författarens 

anm.) skall vara högre blir det svårt att avgöra när vi inte har 

några bra utgångspunkter för att göra mätningen. 

Detta påstående behandlar uppföljning och korrektiva åtgärder, och har en koppling till 

påståendet rörande numerären avseende tillgänglig flygplanflotta, se påstående rörande 

flygplan vid Saab, FMV etc. nedan. Uppföljning är en kontinuerlig verksamhet syftandes till 

att vidmakthålla, eller helst förbättra, prestanda och driftsäkerhet. Genom att återrapportera 

och dokumentera systemet kan driftsäkerhetsegenskaper och underhållserfarenheter följas 

upp. För att detta ska fungera väl krävs dock att detta kompletteras med en aktiv dialog 

(Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 2006, ss. 47-48). 

I Försvarsmakten hanteras uppföljningen genom drifts-loggning i system FENIX, vilket är ett 

system för uppföljning av teknisk tillgänglighet och registrerar en mängd tekniska parametrar. 

Tekniska rapporter (TR), teknisk rapport/arbetsbeställning (TRAB) och materielfelsrapporter 

(MR) skrivs för händelser vilka uppkommer under flygning, och/eller efterföljande 

felsökning, samt vid genomförande av avtalat underhåll (Försvarsmakten, Ledning av fortsatt 

luftvärdighet – Procedurmanual, 2016, s. 69). Alla TR, TRAB och MR dokumenteras och 

används för spårbara beslut, trendanalyser och eventuella korrigerande åtgärder. 

(Försvarsmakten, Ledning av fortsatt luftvärdighet – Procedurmanual, 2016, s. 104). Dessa 

sammanställs till luftvärdighetsdirektiv (AD – Airworthiness directives) vilka bevakas och 

analyseras av Försvarsmaktens Flygoperatör (FMFO) (Försvarsmakten, Ledning av fortsatt 

luftvärdighet – Procedurmanual, 2016, s. 91). 

Stöd från ledningen av fortsatt luftvärdighet: 

3 av de 28 respondenterna har angett att tillgängligheten är beroende av stöd från högre stab. 

Ovanstående påstående härrör till den tekniska tillgängligheten, och det arbete vilket 

genomförs, ur ett strikt regelmässigt perspektiv, för att säkerställa att flygplanflottan är 
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luftvärdig. Detta kräver att vissa av de civila reglerna uppsatta av ICAO
5
 (alla civila regler är 

inte tillämpbara för militära statsluftfartyg), regler för militär luftfart (RML) utgivna av 

Flygsäkerhetsinspektionen (FlygI), eller direktiven utgivna av flygplanstillverkaren Saab som 

innehar ”military type certificate” (MTC) efterföljs. Vid extraordinära händelser, såsom vid 

en militär väpnad konflikt, kan dock vissa avsteg göras. Genom välmotiverade beslut, vilka 

granskas av FlygI, kan Försvarsmakten operera utanför till exempel en teknisk specifikation. 

FlygI kommer behöva dessa beslut för att statsmakten ska kunna visa att militär luftfart såsom 

helhet lever upp till kraven som läggs i lagen. 

 

En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

För att FU-komp ska kunna leverera flygplan med utrustning 

krävs i sin tur ett antal saker. Tillgång till rätt kompetent personal, 

UE/Rd, flygplansskrov, lokaler, tid, rätt underlag, stöd från 

ledningen av fortsatt luftvärdighet, som då indirekt påverkar den 

tekniska tillgängligheten. 

 

Ansvarskedjan för fortsatt luftvärdighet säkerställs genom att Central Teknisk chef (CT) 

fördelar uppgifter, leder verksamheten och följer upp resultaten. För att kunna garantera 

fortsatt luftvärdighet måste tillgängligheten och flygunderhållsproduktionen följas upp 

(Försvarsmakten, Ledning av fortsatt luftvärdighet – Procedurmanual, 2016, s. 11). Detta 

genomförs genom utgivande av Teknisk Anvisning (TA), vilket är en direktiv anvisning som 

FMFO ger ut för styrning av verksamhet kring luftfartsprodukter och 

luftvärdighetspåverkande markmateriel, och förmedlas ut av FM CAMO
6
 (Försvarsmakten, 

Ledning av fortsatt luftvärdighet – Procedurmanual, 2016, s. 127). 

 

Tillgängliga för flygning i FM (exkl SAAB, FMTS, FSV, FMV): 

2 av de 28 respondenterna har påpekat att tillgängligheten på flygplanflottan måste beräknas 

baserat på de antal vilket vid varje givet tillfälle opereras av Försvarsmakten. Detta får en stor 

påverkan för resultatet av en uträkning enligt formeln som användes i studiens inledning, på 

                                                 
5
 International Civil Aviation Organisation (www.icao.int), en av FN upprättad organisation för att hantera och 

administrera Chicago-konventionen avseende civil flygtrafik (Hämtad 2016-05-16). 
6
 FM CAMO står för Försvarsmaktens Continuing Airworthiness Management Organisation, och är 

organisationen för ledning av fortsatt luftvärdighet. 
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sidan 5. Såsom tidigare beskrivits anskaffades 100 stycken JAS 39C/D. I skrivande stund har 

två av dessa havererat, en är såld till Ungern såsom ersättare för deras havererade flygplan  i 

Tjeckien, och en har byggts om till 39E. Således har den svenska operatören tillgång till 96 

stycken JAS 39C/D. Av dessa 96 flygplan är dock ett antal inte tillgängliga för divisionerna 

vid varje givet tillfälle. Några är utlånade till Saab, då de inte äger några egna flygplan, några 

är utlånade till FMV för flygtekniska utprovningar, några återfinns vid Försvarsmaktens 

Tekniska Skola (FMTS) för utbildning av svenska och utländska tekniker samt några är på 

tillsyn vid FMV Flygverkstäder (FSV). Beroende på om siffran 96, eller de antal flygplan 

vilka vid beräkningstillfället finns i hangarerna på F7, F17 och F21 används som täljare vid 

beräkning av tillgänglighet kommer resultatet bli väldigt olika. Vilken siffra som ska 

användas är inte centralt dialogiserat och används därför olika beroende på syfte. Detta 

påverkar också möjligheterna att mäta och följa upp tillgängligheten, såsom redovisats 

tidigare. 

 

En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

Tittar man på hela flottan är tillgängligheten de flygplan som FM 

kan nyttja för uppdrag, då räknas de flygplan som står på SAAB, 

FMTS, FSV eller FMV bort. 

 

För detta påstående är det svårt att finna något stöd i Försvarsmaktens handböcker och 

styrdokument.  

Dock kan konstateras att styrningar och ingångsvärden för målsättningsarbete avseende 

tekniska system ursprungligen kommer från regeringen i form av uppgifter och krav på insats- 

och basorganisationen eller i form av budgetkrav. Beroende på hur Försvarsmakten, i olika 

scenarier, avser lösa dessa uppgifter uppstår olika behov (Försvarsmakten, Handbok 

Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, s. 21). 

Vidare kan återfinnas att detta behov kan omformuleras till användarkrav, vilket är krav 

relaterat till den verksamhet systemet ska bidra till. Dessa krav är svåra att verifiera eftersom 

alla förutsättningar såsom exempelvis hotbilder inte är helt kända i förväg. Trots detta är ett 

användarkrav nödvändigt för att fastställa ett numeriskt kravvärde (Försvarsmakten, Handbok 

driftsäkerhet, 2006, ss. 29-32). 
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Ändamålsenliga lokaler/infrastruktur: 

3 av de 28 respondenterna har givit uttryck för att möjligheterna att iordningsställa flygplanen 

i flygdugligt skick, och därmed göra dem tillgängliga, är beroende av adekvat infrastruktur 

och adekvata lokaler. Samtliga 3 har även angivit att tillräckligt med personal med rätt 

kompetens är nödvändigt och 2 av 3 har angivit att tillgängligheten handlar om god 

resursplanering och produktionsförutsägbarhet. Med detta som grund kan det påstås att 

tillgänglighet även omfattar möjligheterna att skapa denna, och därmed förstås i ett större 

sammanhang där möjligheterna att ställa ut flygplan ”på linjen” är beroende av en lång rad 

förutsättningar. 

 

En av de utländska respondentera gav uttryck för detta på följande sätt: 

 

Graden av underhållsmässighet baseras starkt på robusta 

logistikkedjor, underhållskrav, underhållskapacitet (HR, 

infrastruktur, och erfarenhet), underhållsplanering (i syfte att 

skapa balans mellan flygplanflottans underhållsbehov och 

tillgängliga resurser), samt flygplanets tillförlitlighet. 

Detta påstående härrör till påverkansområdena. I detta fall infrastruktur och 

anläggningar, med vilket avses permanenta anläggningar och installationer 

vilket det tekniska systemet är beroende av (Försvarsmakten, Handbok 

Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, s. 12). 

 

Tillgängligheten är till del beroende av accepterad risknivå: 

2 av de 28 respondenterna har angivit att tillgängligheten kan anses vara ett relativt begrepp, 

då det kan kopplas till accepterade risker. All militär flygverksamhet är kopplad till vissa 

risker, och historiskt sett har många piloter och besättningsmedlemmar omkommit under 

övningar i fredstid. Detta har successivt lett till åtgärder för att minska riskerna för att 

personalen ska omkomma i sitt yrkesutövande. Av denna anledning ställs fredsmässigt, och 

även vid internationella insatser, höga krav på att de flygplan vilka klassas tillgängliga 

uppfyller flygsäkerhets- och uppdragskraven. Precis såsom i resonemanget rörande 

luftvärdigheten, kan accepterad risknivå förändra synen på vad anses vara ett tillgängligt 

flygplan.  
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En av respondenterna gav uttryck för detta på följande sätt: 

  

I en internationell insats leder felutrustade flygplan till att pass kanske ställs in 

beroende på aktuell risknivå, medan det i det nationella försvaret troligen 

kommer att flygas med det som ställs fram eftersom man då accepterar en 

betydligt högre risk. Med andra ord är tillgänglighetsbegreppet för mig 

situationsanpassat. 

 

Begreppet risk är ett mått på de skadliga konsekvenserna av framtida händelser. Acceptabel 

risk kan ha ett värde i fredstid, men ett helt annat i kris och krig. Villigheten att ta risker är 

dessutom större i ett nationellt försvarskrig än under operationer i ett främmande land 

(Axberg et al., 2013, ss. 17-19). Härvid måste skiljas på risk för att piloten dör och 

driftsäkerhet, det vill säga att systemet ska fungera när det behövs och då omvänt risken att 

systemet går sönder (Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 2006, s. 31).  

Därav måste även hänsyn tas till vilken degradation som kan accepteras för att på rätt sätt 

kunna definiera ett komplext systems tillgänglighet (Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 

2006, s. 90). 

 

Såsom tidigare redovisats finns det i Försvarmakten två organisationer för att omhänderta och 

väga risker och behov mot varandra; Försvarsmaktens Continuing Airworthiness Management 

Organisation (FM CAMO) samt Försvarsmaktens Flygoperatör (FMFO). 

 

I syfte att kunna hantera risker och behov finns en Minimum Equipment List (MEL). Denna 

används för att hjälpa FMFO befälhavare och färdmekaniker att bedöma om en operation eller 

flygning kan genomföras trots avvikelser och när reparationer inte är möjliga 

(Försvarsmakten, Ledning av fortsatt luftvärdighet – Procedurmanual, 2016, s. 39). Vid 

felhändelser utanför denna MEL kan Operational Acceptance begäras av befälhavaren och en 

Permit to Fly begäras av Central Flygchef (CF) (Försvarsmakten, Ledning av fortsatt 

luftvärdighet – Procedurmanual, 2016, s. 43). 
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Långa serviceintervaller, enkla servicerutiner: 

En av respondenterna påpekade att den tekniska tillgängligheten kan ökas om systemet är lätt 

att underhålla, vilket måste tas i beaktande vid såväl kravställning såsom vid 

systemuppdateringar. 

 

Respondenten gav uttryck för detta på följande sätt: 

  

Med Teknisk tillgänglighet menar jag den tillgänglighet man kan 

skapa genom att påverka tekniken på ett eller annat sätt. 

Exempelvis långa serviceintervaller, enkla servicerutiner, 

tillräckligt med reservmateriel. 

 

Påstående ger uttryck för systemkrav, vilket är en specificering av vad ett tekniskt system ska 

åstadkomma samt vilka egenskaper det ska ha (Försvarsmakten, Handbok Målsättningsarbete 

Tekniska System, 2015, s. 29). Detta kan delas in i funktionella krav, icke-funktionella krav 

och domänkrav, där underhållskrav är ett icke-funktionellt krav och omfattar krav på 

underhåll, underhållsmässighet samt underhållssäkerhet för det tekniska systemet. Kravet 

innefattar även hur och när modifieringar ska genomföras, samt hur lätt det ska vara att 

upptäcka, lokalisera och avhjälpa fel (Försvarsmakten, Handbok Målsättningsarbete Tekniska 

System, 2015, ss. 32-33). 

7.3 Sammanfattning av respondenternas påståenden 

Utgåendes ifrån respondenternas svar och genomförd korrelation mot Försvarsmaktens 

handböcker kan anses att tillgänglighet är tillgång till materiel-i-fokus, i detta fall JAS 39 

Gripen inklusive nivå 2; samtliga relevanta systemelement (Försvarsmakten, Handbok 

Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, s. 18). 24 av 28 respondenter har angett detta 

genom tillgängliga för flygning inklusive RCE och MCE. 

 

För att möjiggöra denna tillgänglighet anges en mängd olika påståenden, vilket var och ett 

finner sin huvudsakliga förklaring i olika definitioner, såsom driftsäkerhet, funktionssäkerhet, 

underhållsmässighet etc. Gemensamt för alla påståenden är dock att de också ger uttryck för 

att användaren i systemet står i centrum, då det är dessa vilka i huvudsak påverkar systemet 

och skapar tillgängligheten.  
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Detta fångas med begreppet det tekniska systemets påverkansområden (Försvarsmakten, 

Handbok Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, ss. 10-11). Det påverkansområde vilket 

uttryckligen nämns i högst utsträckning är tillräckligt med personal med rätt kompetens, vilket 

7 av 28 respondenter påpekat. I övrigt nämns behoven av god planering och resurshantering 

av materielen. 21 respektive 9 respondenter påpekar vikten av detta, vilket kan härledas till 

påverkansområdena materiel, inklusive kraven på dessa, samt organisation, vilket är den 

organisation som omger materielen. 7 av 28 anger att leveranstider påverkar tillgängligheten 

vilket kan härledas till påverkansområdet logistik, vilket innefattar underhållstjänst inklusive 

ledningen av den. Även påverkansområdet infrastuktur och anläggningar (eng. Facilities) 

nämns, dock endast av 3 av 28 respondenter. 

 

Ovanstående syftar i slutändan till att möjliggöra för tillgängligheten att möta upp mot de 

beställningar avseende antal flygplan vilka ska levereras ”på linjen” vid en viss tidpunkt, 

vilket 16 av 28 anger. Detta grundar sig på att de beställda flygplanen bildar en eller flera 

enhet, oftast rote eller grupp
7
, med specifika uppgifter vilka ska lösas i luften vid ett specifikt 

tillfälle. 15 av 28 anger detta, vilket kan härledas till de grundläggande förmågorna. I detta 

fall verkan, i syfte att kunna påverka en motståndare i en konflikt, samt ledning, syftande till 

att samordna aktiviteter och resurser för att uppnå en viss verkan (Försvarsmakten, 

Militärstrategisk doktrin, 2002, ss. 76-77). Denna ledning utförs i huvudsak av Högkvarteret. 

Antingen via Prod Flyg i form av målsättningsdokument, eller via FTS såsom 

operationsplaner eller insatsledning. 

 

Avseende begreppen teknisk, taktisk och/eller operativ tillgänglighet, vilket sammanlagt 

angetts av 8 av 28 respondenter, är det tydligt att teknisk tillgänglighet är funktionssäkerhet 

och underhållsmässighet av materiel-i-fokus. Däremot är det, såsom redovisats, otydligt vad 

skillnaden är mellan den taktiska och operativa tillgängligheten. Gemensamt för de båda är 

dock att de kan härledas till påverkansområdet doktrin, vilket är de principer Försvarsmakten 

ska handla utifrån och ska återspeglas i den dagliga övningsverksamheten (Försvarsmakten, 

Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete - Förband, 2011, s. 17). 

                                                 
7
 Rote anger en formation om två flygplan, grupp en formation om fyra flygplan. 
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7.4 Jämförelse mellan de svenska respondenterna 

I tabell 2 nedan redovisas hur många procent av de svenska respondenterna i respektive grupp 

vilka i svarsformuläret gav uttryck för något av de 23 påståendena. Grupp 1 bestod av 13 

officerare tjänstgörande vid förbanden F7, F17 samt F21. Grupp 2 bestod av 8 officerare 

tjänstgörande vid FTS och Prod Flyg. Grupp 3 bestod av 3 personer med militär bakgrund 

tjänstgörandes på FMV. Såsom påpekats tidigare kan svaren från grupp 3 inte fullt ut jämföras 

med svaren från grupp 1 och 2, på grund av att ett svar från en respondent ur grupp 3 ger stort 

procentuellt utfall, och blir därmed något missvisande. För antal svar per grupp se bilaga 2. 

 

 

(Tabell 2 – Jämförelse mellan de svenska respondenterna uttryckt i procent per påstående. Ett svar från en 

respondent i grupp1 ger ett utslag på ca 8%. Motsvarande för grupp 2 ger ett utslag på ca 13%, och för grupp 3 

ca 33%) 

 

Vid jämförelsen kan det konstateras att samtliga grupper anser att syftet med tillgängligheten 

är ett flygplan inklusive anbefalld RCE och MCE, det vill säga materiel-i-fokus ned till nivå 2.  

Ingen av respondenterna från FMV har angivit att tillgänglighet endast handlar om ett 

tillgängligt ”grundflygplan”, även om en ger uttryck för att det måste vara flygsäkert, medan 

huvuddelen av de Försvarsmaktsanställda angett att detta är en form av lägstanivå. För 

respondenter vid FMV, såväl såsom vid HKV blir det tydligt att leverans av effekt vid ett 
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specifikt tillfälle (påstående 4) är viktigt. Paradoxalt nog är det dock bara förbanden och FMV 

vilka påpekat att ammunition och motmedel, materiel-i-fokus nivå 3, måste vara tillgängliga.  

 

Vid en jämförelses mellan den mer pragmatiska synen på tillgängligheten och den 

förutsättningsskapande tillgängligheten kan också vissa distinkta skillnader utläsas. Inom 

Försvarsmakten är resursplanering och produktionsförsägbarhet viktigt, medan flexibilitet i 

matchningen mellan målsättningar och tillgång är en vardag på förbanden. Detta förekommer 

endast i enstaka svar från HKV och FMV. Att hantera och planera drifttiden för respektive 

flygplan innan de behöver skickas på tillsyn, samt att detta görs på ett sätt vilket undviker 

reparationsköer, är även det något förbanden påpekar i högre utsträckning än HKV. Ingen vid 

FMV har påpekat detta. 

Dessutom är det enbart respondenter från förbanden vilka påpekat att numerären inklusive 

eller exklusive de flygplanindivider vilka återfinns på Saab, FMV etc. får stor påverkan på det 

numeriska tillgänglighetsvärdet för hela flottan, samt att accepterade risker, beroende på 

omvärdssituation, påverkar denna numerär. Detta visar på respondenternas fokus på 

uppdraget.  

 

Vikten av en fungerande reservmaterielförsörjning från bakre underhåll, inklusive 

resursplanering av UE och Rd är viktigt enligt både förbanden och FMV, liksom att mäta och 

följa upp tillgängligheten för framtida planering, även om det sistnämnda påpekas av relativt 

få respondenter. En anställd vid FMV påpekar även att serviceintervall och servicerutiner 

påverkar tillgängligheten. Inget av detta framkommer lika tydligt bland respondenterna från 

HKV.  

 

De påståenden respondenterna vid HKV påpekar, vilka inte framträder lika tydligt i de andra 

grupperna, är att tillgängligheten syftar till att bedriva en flygtjänst ledandes mot anbefallda 

mål och krav, samt att HKV har ett ansvar för den fortsatta luftvärdigheten, vilket påverkar 

hela flottan.  

 

En annan noterbar skillnad mellan FMV och Försvarsmakten är att samtliga anställda vid 

FMV ger uttryck för operativ, taktisk och teknisk tillgänglighet medan få av de svarande från 

förbanden gör det. Inga av dem vilka arbetar vid förband nämner uttryckligen teknisk 

tillgänglighet, men några nämner operativ och taktisk tillgänglighet, medan inga av 
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respondenterna vid HKV talar om taktisk tillgänglighet, men väl om teknisk och operativ. 

Utöver detta kan noteras att taktisk/operativ tillgänglighet påverkas av andra delar i 

organisationen och av andra system, exempelvis stridsledningens radarkedja, och inte enbart 

är begränsad till flygplanet. Detta påpekas av 2 av 3 anställda vid FMV men bara 1 av 8 från 

HKV och inga från förband. 

 

Trots att påverkansområdena återkommande redovisas i handböckerna är det få av 

respondenterna som uttryckligen nämner dessa. Exempelvis är underhållsäkerhet kopplat till 

påverkansområdet materiel. Dock kan det inte uteslutas att frågeformulärets frågeställning är 

en bidragande orsak till detta. 

Personal, i tillräcklig mängd och med rätt kompetens, nämns dock av samtliga grupper och 

ligger även relativt högt i skattningen (5 av 24 påpekar det), medan infrastruktur och lokaler 

endast nämnts av en respondent från HKV. I övrigt nämns inga påverkansområden. 

 

Sammanfattningsvis kan det påstås att respondenterna anser att tillgängligheten syftar till att 

leverera en eller flera förmågor med en viss effekt, och att detta uppnås genom övning och 

träning. Personalen vid förbanden skapar tillgänglighet genom att hantera fluktuationer och 

uppkomna problem i det korta tidsperspektivet, och anpassar övningarna därefter. 

Underhållssäkerhet är ett fokusområde för personalen vid förbanden samt för personalen vid 

FMV. De sistnämnda sannolikt då FMV upphandlar underhållet med försvarsindustrin inom 

ramen för det så kallade Performance Based Logistics (PBL) avtalet. För personalen vid 

Högkvarteret ligger fokusområdet mer på målsättningsarbeten och kravställningar. 

Skillnaden mellan taktisk och operativ tillgänglighet är oklar. 

7.5 Jämförelsen mellan olika personalkategorier i Försvarsmakten 

I tabell 3 nedan redovisas det hur många procent av kaptener och majorer samt 

överstelöjtnanter, överstar och generaler vilka i svarsformuläret har gett uttryck för något av 

de 23 påståendena. Respondenterna tjänstgör vid antingen F7, F17, F21, FTS eller Prod Flyg. 

För antal svar per personalkategori se bilaga 2. 
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(Tabell 3 – Jämförelse mellan två personalkategorier i Försvarsmakten uttryckt i procent per påstående. Ett svar 

från en respondent i gruppen kaptener/majorer ger ett utslag på 10%. Motsvarande för gruppen 

överstelöjtnanter/överstar/generaler ger ett utslag på ca 9%.) 

 

Vid en jämförelse mellan de officerare i Försvarsmakten vilka genomfört, respektive inte 

genomfört, Högre Stabsutbildning, eller motsvarande, föreligger det vissa skillnader i svaren. 

 

Det vilket främst skiljer dessa grupper åt är synen på den mer pragmatiska hanteringen av 

tillgängligheten där kaptener och majorer i större utstäckning anger att resursplanering, 

produktionsförutsättningar och matchningen mellan tillgång och efterfrågan är viktig. De 

anser även att god planering av slitkurvor på flygplanen är nödvändig i syfte att se till att det 

finns flygplan med tillräcklig flygtid i för de olika planerade övningarna, samt även för att 

undvika köbildningar vid FSV. Detta indikerar, vilket är tämligen logiskt, att denna kategori 

vilka arbetar närmare själva flygplanet dagligdags i större utsträckning är de vilka måste 

hantera de snabbt uppkomna förändringar i tillgängligheten. Av denna anledning är det också 

troligt att det är därför det endast är denna kategori vilka nämner problematiken rörande hur 

utlånade flygplan till Saab, FMV etc. påverkar tillgängligheten för resterande del av 

flygplanflottan, vilka står till Försvarsmaktens förfogande.  
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För de påståenden där överstelöjtnanter, överstar och generaler har en högre svarsfrekvens 

avseende tillgänglighet märks flygplan i luften som löser en eller flera uppgifter. Utöver detta 

påpekas att flygtidsproduktionen syftar till att nå anbefallda mål och krav, såsom KDU, vilket 

kan ses såsom vad tillgängligheten syftar till. Dessutom är det endast denna kategori vilka 

påpekat att ledningen för fortsatt luftvärdighet är viktig för att upprätthålla tillgängligheten på 

flygplanflottan. Detta indikerar att denna kategori ser på tillgängligheten såsom det den ska 

syfta till. Det vill säga, det finns en högre målsättning med tillgängligheten. Å andra sidan 

innehar denna personalgrupp också generellt sätt högre befattningar, vilket till del skulle 

kunna förklara denna skillnad. 

Paradoxalt nog är det dock enbart kaptener och majorer vilka påpekat att även tillgängligheten 

på vapen och motmedel måste beaktas.  

 

Båda grupperna är överens i liknande omfattning att tillgängliga flygplan i grunden är ett 

flygsäkert flygplan, där tillgång till UE och Rd är avgörande, samt att flygplanen ”på linjen” 

måste överensstämma med antalet beställda flygplan till respektive flygpass och att detta även 

innefattar RCE och MCE, där det sistnämnda är det enskilt viktigaste för båda grupperna. 

7.6 Jämförelse mellan piloter och tekniker 

I tabell 4 nedan redovisas hur många procent av tekniker och piloter vilka i svarsformuläret 

har gett uttryck för något av de 23 påståendena. Respondenterna utgörs av anställda i 

Försvarsmakten, vid FMV med militär bakgrund, samt i de övriga Gripenländerna Tjeckien, 

Thailand, Ungern och Sydafrika. De sistnämnda antingen aktiva eller med en bakgrund i 

någon av kategorierna. För antal svar per personalkategori se bilaga 2. 
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(Tabell 4 – Jämförelse mellan piloter och tekniker uttryckt i procent per påstående. Ett svar från en respondent i 

gruppen tekniker ger ett utslag på ca 8%. Motsvarande för gruppen piloter ger ett utslag på ca 6%.) 

 

Vid en jämförelse mellan tekniker och piloter i samtliga grupper framträder större skillnader 

än vid jämförelsen mellan kaptener och majorer mot överstelöjtnanter, överstar och generaler. 

 

Tekniker nämner resurshantering av UE, Rd och flygplan, inklusive tillförlitlighet att detta 

levereras från bakre underhåll på utsatt tid, samt produktionsförutsägbarhet i högre 

utsträckning än piloter. Detsamma gäller slitkurvorna på respektive flygplanindivid i syfte att 

säkerställa nödvändig flygtid och att undvika köer vid bakre underhåll. Tekniker påpekar 

också i högre utsträckning att tillgängligheten är beroende av stöd från ledningen för fortsatt 

luftvärdighet samt att ändamålsenliga lokaler och en fungerande infrastruktur för 

underhållstjänsten är avgörande.  

 

Piloterna ger å andra sidan i högre utsträckning uttryck för att tillgänglighet är rätt antal 

flygplan ”på linjen” inklusive beställde RCE och MCE per flygpass, och att det syftar till att 

flygplan i luften ska kunna lösa en eller flera uppgifter på utsatt tid. Piloter ger även i högre 
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utsträckning uttryck för att tillgänglighet i grunden handlar om flygsäkra flygplan, samt att 

flygtidsproduktionen ska leda till att nå anbefallda målsättningar.   

 

Trots piloternas fokus på att flygplanflottan ska nyttjas för att utbilda förbanden, med därtill 

ställda krav på flygplanet, är det endast tekniker vilka påpekat att tillgängligheten till 

flygplanflottan påverkas av de antal flygplan vilka är utlånade till Saab, FMV etc. 

 

Avseende till vilken nivå rörande materiel-i-fokus som är avgörande för tillgängligheten är det 

inga signifikanta skillnader mellan tekniker och piloter. De flesta respondenterna nämnder 

nivå 1 och 2. Även, om än få, tekniker och piloter talar om vapen och motmedel (1 respektive 

2), varandes nivå 3. 

7.7 Militärkulturella skillnader 

I tabell 5 nedan redovisas hur många procent av de svenska och utländska respondenterna 

vilka i svarsformuläret har gett uttryck för något av de 23 påståendena. Såsom påpekats 

tidigare kan svaren från de utländska inte fullt ut jämföras med svaren från de svenska på 

grund av att ett svar från en utländsk respondent ger stort procentuellt utfall, och blir därmed 

något missvisande. För antal svar per personalkategori se bilaga 2. 

 

(Tabell 5 – Jämförelse mellan de svenska och utländska respondenterna uttryckt i procent per påstående. Ett 

svar från en svensk respondent ger ett utslag på ca 4%. Motsvarande för en utländsk respondent ger ett utslag 

på 25%.) 
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Vid en jämförelse mellan dessa grupper svarar svenska respondenter i högre utsträckning än 

de utländska att tillgänglighet är flygplan i luften, inklusive beställd RCE och MCE, som löser 

en eller flera uppgifter. Enbart svenska respondenter har angivit att detta inkluderar vapen och 

motmedel, samt att tillgänglighet inte är begränsat till själva flygplanet. 

Det är dessutom enbart svenska respondenter vilka påstått att tillgängligheten är beroende av 

tillgängliga drifttider innan översyner vid bakre underhåll och att detta måste planeras så att 

köer vid dessa verkstäder undviks.   

 

Utländska respondenter svarar i högre utsträckning än de svenska att tillgänglighet handlar 

om antalet flygsäkra flygplan per pass. 4 av 4 anger detta medan endast 2 av 4 att det måste 

vara utrustat med RCE och MCE. De svarar även i högre utsträckning att tillgången måste 

matchas mellan tillgängliga flygplan och divisionens utbildningsbehov. Dessutom anger de i 

högre utsträckning att tillgänglighet skapas genom uppföljning av tillgängligheten kombinerat 

med en god resursplanering. De nämner även i högre utsträckning påverkansområdena 

personal och infrastruktur. Den sydafrikanske respondenten har dessutom nämnt avsevärt fler 

områden, vilka påverkar tillgängligheten, som kan kopplas till påverkansområden. Detta har 

dock för denna undersökning inte resulterat i något separat påstående då huvudsyftet med 

denna studie var att jämföra svaren mellan de svenska respondentera, och noteras därför 

enbart på detta sätt. 

Slutligen kan konstateras att de utländska respondentera nämner operativ tillgänglighet i 

högre utsträckning än de svenska. Dock nämner inga utländska respondenter uttryckligen 

taktisk eller teknisk tillgänglighet.  

Även om antalet svenska respondenter vilka nämner taktisk och/eller operativ tillgänglighet 

summeras, då det tidigare i studien framkommit att de torde innebära i princip samma sak, blir 

det endast 7 av 24 svenska respondenter vilka anger det. Detta ska jämföras med 2 av 4 av de 

utländska respondenterna. 

 

Utöver detta återfinns i svaren från Thailand en uppdelning avseende tillgängligheten på 

flygplanen på ett sätt vilket inte framkommer lika tydligt bland någon annan respondent. De 

svenska respondenterna resonerar kring ett ”grundflygplan” vilket måste vara flygsäkert utan 

kvarstående anmärkning, och att detta grundflygplan behöver utrustas med RCE och MCE, 

och i vissa fall även vapen och motmedel, i syfte att kunna lösa en specifik uppgift.  

Även den ungerske respondenten för ett sådant resonemang, dock utan att nämna RCE och 

MCE.  
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Den tjeckiske respondenten nämner ”Full/General fleet availability”, vilket innebär ett 

flygplan inklusive RCE och MCE som uppfyller uppdragets krav utan begränsningar i 

funktionalitet eller säkerhet. Dessa anges även såsom tillgängliga för NATO-uppdrag. 

Parallellt med detta nämns “Task fleet availability”, vilket innebär ett flygplan med 

kvarstående anmärkning men vilket kan nyttjas för viss uppdragsträning.  

Den sydafrikanske respondenten anger inledningsvis att de delar in flygplanen i tre kategorier; 

”Ideal- , Achieved- and Mission available”, utan att ytterligare gå in på exakta skillnader dem 

emellan, men nämner inte något om RCE och MCE. Denne sammanfattar dock detta med att 

det rör sig om en uppdelning mellan, eller kombination av uppdragstillgänglighet och/eller 

operativ tillgänglighet. 

Den thailändske respondenten är den som utvecklar resonemanget mest. Denne respondent 

gav uttryck för detta på följande sätt (författarens översättning): 

 

I det Thailändska flygvapnet använder vi oss av tre värden för att 

avgöra daglig status på respektive flygplan … FMC står för Full 

Mission Capable, PMC – Partial mission Capable och NMC – 

Non Mission Capable … PMC är det som delar meningarna. Vissa 

anser att detta innebär FMC förutsatt att uppdraget inte kräver 

nyttjande av de icke-tillgängliga delsystemen. Med denna 

aspektvinkel är tillgänglighet det samma som FMC+PMC 

(jämförbart med flygsäkert ”grundflygplan” förf.anm)… om 

perspektivet är uppdragscentrerat kommer det resultera i en 

dynamisk definition avseende tillgänglighet till flygplansflottan. 

Detta eftersom uppdraget kräver tillgänglighet till del-systemet 

som enbart flygbara system som uppfyller FMC kan leverera. 

Härvid är tillgänglighet det samma som FMC … I krigstid 

behöver, enligt min mening, varje flygplan uppfylla FMC i syfte att 

kunna säkerställa att uppdraget kan genomföras med lyckat 

resultat alternativt för plattformsöverlevnad. I fredstid behövs 

dock ett mer pragmatisk förhållningssätt till begränsningar. 

Generellt sett är flexibiliteten i övningarna tämligen stora. 

Därmed torde tillgänglighet vara det samma som FMC+PMC och 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sida 47 (59) 

Major Christoffer Edin   

HSU/T 16-18 2016-06-15 

 

att det därmed handlar om god övningsplanering för att få ut 

maximal övningseffekt av tillgängliga flygplan. 

 

Sammanfattningsvis för svaren från såväl Tjeckien, Sydafrika som Thailand kan det 

konstateras att de använder någon form av system för att bedöma tillgängligheten vilket 

närmast beskrivs i Teknisk tjänst inom stridsmiljö mark, vilket presenteras i tabell 6 nedan 

(Försvarsmakten, Handbok Insatslogistik, 2012, s. 140). Något motsvarande kan inte hittas för 

flygstridskrafterna, varken i litteraturen eller i svaren från de svenska respondenterna. För en 

vidareutveckling av detta resonemang hänvisas till diskussionen på sidan 54. 

 

(Tabell 6. Hämtad ut Handbok Insatslogistik 2012, sid 140) 

 

Trots att de utländska respondenterna i högre utsträckning nämner begreppet operativ 

tillgänglighet, så ger övriga jämförelser resultatet att de utländska operatörerna mer fokuserar 

tillgängligheten mot att skapa olika nivåer av tillgängliga ”grundflygplan”, då de svenska 

respondenterna i högre utsträckning påpekar att tillgängligheten syftar till att lösa uppgifter i 

luften med ett flygplan vilket är utrustat med rätt RCE och MCE. 

Detta grundat på att 4 av 4 utländska respondenter ger uttryck för att tillgänglighet är ett 

flygsäkert flygplan men bara 2 av 4 att detta innefattar RCE och MCE. Motsvarande siffror 

för de svenska respondenterna är att 13 av 24 nämner flygsäkert flygplan, medan 22 av 24 

inkluderar RCE och MCE. 

Detta kan ha sin förklaring i att 3 av 4 utländska respondenter har teknisk bakgrund medan 

endast 1 av 4 har pilotbakgrund. Dock sitter de samtliga på nivåer motsvarande de svenska 

respondenterna ur grupp 2 (Högkvarteret), och därmed torde ha en inställning liknande de 

svenska Högkvartersanställda, nämligen att tillgängligheten syftar till att nå mål och krav i 

syfte att kunna leverera effekt. 

ur motoraggregat) 

sikte ur funktion) 
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Sammantaget gör detta att det är vanskligt att dra några större slutsatser av skillnaderna i 

militärkultur. Det som dock framträder är att de svenska respondenterna har ett större 

uppdragsfokus när de resonerar kring begreppet tillgänglighet.  

8 Resultat och svar på frågeställningen 

Beroende på grad, om den anställde är tekniker eller pilot, eller om denne arbetar vid förband, 

Högkvarteret eller FMV skiljer sig synen på tillgänglighet åt. 

Tekniker fokuserar i högre utsträckning på att skapa tillgänglighet, medan piloter fokuserar på 

att tillgängligheten ska öva upp förmågor i enlighet med anbefallda mål och krav, och att 

tillgänglighet kan vara ett relativt begrepp utifrån omvärldsläget.  

På samma sätt fokuserar anställda vid Högkvarteret mer på att tillgänglighet är nödvändig för 

att flygövningarna ska nå anbefallda mål och krav i syfte att uppövade förmågor ska kunna 

omsättas till effekter vid en konflikt, medan deras kollegor på förbanden är mer fokuserade på 

att hantera den dagliga fluktuationen i tillgängligheten för att lösa ut detta.  

De anställda vid FMV fokuserar i huvudsak på det vilket skapar tillgänglighet, precis såsom 

teknikerna, samt på att tillgängligheten ska syfta till att leverera förmågor, precis såsom 

piloterna. 

Kaptener och majorer har ett mer pragmatisk förhållningssätt till tillgängligheten för att uppnå 

mesta möjliga med de till buds stående medel, medan överstelöjtnanter, överstar och generaler 

mer fokuserar på uppgifter i doktriner och styrdokument, hur detta ska omsättas i mål och 

krav och hur ledningen av fortsatt luftvärdighet ska underlätta detta. 

Gemensamt för samtliga nämnda grupper är dock att de är överens om att tillgängligheten 

syftar till att ställa ut beställt antal flygplan ”på linjen”, och att dessa ska vara utrustade med 

rätt RCE och MCE, för att kunna starta och leverera effekt. 

 

Sammanfattningsvis visar detta att begreppet tillgänglighet för personalen, vilka arbetar med 

system JAS 39 Gripen, är alla ansträngningar som vidtas för att möjliggöra att ett, eller flera 

flygplan, med för uppdraget rätt RCE och MCE, ska kunna lösa en eller flera specifika 

uppgifter i luften vid rätt tidpunkt. 

 

Vidare visar resultatet på att det råder oklarheter avseende begreppet tillgänglighet i 

Försvarsmaktens Handböcker, likväl såsom att det råder oklarheter i skillnaderna mellan 
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taktisk och operativ tillgänglighet för systemet JAS 39. Respondenterna ger uttryck för att 

detta de facto är samma sak. 

Av denna anledning måste Försvarsmakten främst vara tydlig med vad de avser med 

begreppet tillgänglighet när de svarar Regeringen hur tillgängligheten inom JAS 39-systemet 

kan höjas, men även vad de avser med operativ förmåga då tillgängligheten ska bidra till att 

denna ökas. 

 

Denna studie kan inte fastställa några distinkta militärkulturella skillnader mellan de svenska 

och utländska respondenterna. Det som dock framträder är att de svenska respondenterna 

generellt har ett större uppdragsfokus när de resonerar kring begreppet tillgänglighet, vilket 

torde öka sannolikheten för att de tillgänglighetshöjande åtgärderna bidrar till att öka den 

operativa förmågan.  

 

Slutligen kan denna studie inte vederlägga den för studien anpassade teorin ”Hur 

tillgängligheten för systemet JAS 39 förstås och tillämpas styr utfallet av militära 

luftoperationer”, och därmed inte heller den första militärtekniska teorin. Denna studie visar 

tvärtom att den militära nyttan, vilket inledningsvis beskrevs att för denna studie likställs med 

operativ förmåga, är något vilket respondenterna anser att tillgängligheten ska bidra till. Detta 

trots att studien har visat att tillgänglighet kopplat till begreppet operativ förmåga är diffus. 

Därmed visar denna studie att det finns en förståelse för att tillgängligheten styr utfallet av 

militära luftoperationer, samt att tillämpningen av tillgängligheten syftar till att öka den 

militära nyttan.  

8.1 Fel och felkällor 

Vid denna typ av surveyforskning kan huvudsakligen fyra faktorer rendera i olika typer av fel.  

 

Avseende det första, urvals och samplingsfel, uppstår detta på grund av att det är synnerligen 

osannolikt att forskaren får ett helt representativt urval (Bryman, 2012, s. 200). Trots att 

denna studie genomfördes genom strategiskt urval kan det inte uteslutas att resultatet skulle 

bli annorlunda om frågan ställdes till 28 andra respondenter. Svårigheten blir här att korrekt 

mäta hur stort urvalet blev i jämförelse med hela populationen. Ett exempel på detta är att 

drygt 3000 personer arbetar i Flygvapnet, eller verksamhetsområde Luft såsom det kallas i 

Försvarsmaktens organisation, vilket ger att de 21 respondenterna i grupp 1 och grupp 2 utgör 
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0,7 % av den totala populationen. Dock arbetar inte alla i Flygvapnet med direkt koppling till 

systemet JAS 39 Gripen, och den del av populationen vilket gör det är mycket svår att 

identifiera. Genom att, med hänsyn taget till frågeställningen i denna studie och därmed i det 

strategiska urvalet, välja ut personer vilka har en direkt koppling till Gripen-systemet har detta 

fel så långt möjligt undvikits, och bedöms vara litet. 

 

För det andra kan det uppstå samplingsrelaterade fel vilket påverkar samplingsprocessen och 

berör generalisering av resultatet eller resultatets externa validitet. Exempel på detta är 

otillräcklig urvalsram eller ett stort bortfall av svar från respondenter (Bryman, 2012, s. 200). 

Såsom nämnts har denna studie genomförts med strategiskt urval till personer med direkta 

kopplingar till Gripen-systemet, och svarfrekvensen var hög. 28 av de 31 tillfrågade inkom 

med svar, och respondenterna har fått tagit del av resultatet efter datainsamlingen. Av dessa 

anledningar bedöms samplingsfelet i denna studie vara litet.  

 

Det tredje felet berör datainsamlingsfel och inbegriper för denna studie oklarheter i 

frågeformuleringen i den utskickade enkäten (Bryman, 2012, s. 200). Då det var svårt att på 

förhand veta hur respondenterna skulle uppfatta den öppna frågeställningen genomfördes dels 

en pilotstudie på eleverna ur HSU-T 16/18, och dels gavs respondenterna möjlighet att via 

epost eller via telefon kontakta författaren för att begära förtydligande. Ingen av 

respondenterna gjorde detta varvid denna felkälla bedöms vara liten. 

 

Slutligen återfinns fel rörande bearbetningen av data. Detta kan bli en följd av en felaktig 

hantering av de data vilket samlats in, framför allt när det gäller kodningen av svaren 

(Bryman, 2012, s. 200). Detta bedöms vara den största källan till fel i studien. Det är 

osannolikt att författaren helt och hållet har fångat alla nyanser och underförstådda meningar i 

samtliga respondenters resonemang. Detta trots att författaren vid sammanställningen gick 

igenom samtliga svar två gånger och även under arbetets fortsatta gång återgått till vissa 

respondenters svar för att säkerställa en korrekt uppfattning. En faktor vilken minskar denna 

felkälla är att författaren vid studietillfället själv hade arbetat tio år med Gripen-systemet och 

därmed hade en förförståelse för systemet i en sådan omfattning att en adekvat tolkning av 

svaren torde kunnat göras. Sammantaget bedöms att detta fel inte signifikant påverkar 

resultatet av studien. 
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8.2 Reliabilitet 

Då frågeställningen var av öppen karaktär var respondenterna tvungna att tolka 

frågeställningen för att kunna besvara den. Detta kan leda till en risk avseende reliabiliteten i 

svaren. Författaren var i svaren tvungen att tolka andras tolkningar vilket kan leda till tendens 

(Bryman, 2012, s. 35). Dessutom har författaren en egen förförståelse och definition av 

begreppet tillgänglighet vilket ytterligare ökar risken för tendens i analysen (Thurén, 2010, s. 

62). För att minska risken för tendens använde sig författaren av den hermeneutiska cirkeln, 

eller hermeneutiska spiralen. Genom att tolka och värdera hur de olika inkommande svaren 

beskrev begreppet tillgänglighet tvingades författaren vid ett flertal tillfällen att revidera sin 

egen definition och på så sätt revidera förförståelsen (Thurén, 2010, s. 61). 

För att ytterligare undvika tendens i svaren genomfördes inga litteraturstudier av begreppet 

tillgänglighet eller operativ förmåga innan sammanställningen av svaren var genomfört. Detta 

i syfte att inte öka författarens förförståelse och därmed undermedvetet tolka svaren att avse 

begreppen beskrivandes tillgänglighet enligt litteraturen (Thurén, 2010, s. 103).  

Vissa av respondenterna hade kanske dessutom sympatiserat med något av de övriga 

respondenternas svar men kom inte spontant på det själva vid svarstillfället (Ejlertsson, 2005, 

s. 111).  

 

Trots uppenbara brister rörande tolkningsproblem, fel vilket rör bearbetningen av data och 

tendens har författaren arbetat medvetet med att hålla distans och inte påverka empirin. 

Avseende möjligheten att respondenterna sympatiserar med andra respondenters svar bedöms 

att det, tack vare det relativt stora antalet respondenter (28 stycken), inte får någon avgörande 

skillnad för det totala resultatet. Detta får dock inverkan vid jämförelserna mellan grupperna 

och då särskilt grupp 3, FMV, där studiens har sin största brist. Detta gäller även för grupp 4, 

de utländska respondenter, men det blir inte lika tungt vägande för studiens huvudsakliga 

syfte, vilket var att jämföra skillnaderna mellan de svenska respondenterna. 

Avseende de utländska respondenterna fanns det i huvudsak två risker med att de svaren inte 

kunde användas i samma utsträckning som svaren från de svenska respondenterna. Den första 

var språklig och berodde dels på förvanskning i översättningen till engelska, och vice versa av 

svaren åter till svenska, och dels på att huvuddelen av respondenterna inte hade engelska som 

modersmål. Den andra risken berodde på att de utländska respondenterna var förhållandevis 

få jämfört med de svenska. Dessa risker ansågs för denna studie vara värda att ta då 

författaren valde ut de utländska respondenterna till del baserat på deras goda kunskaper i 
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engelska, samt att resultatet kunde visa, eller åtminstone ge en indikation, på hur 

militärkulturella betingelser påverkade svaren inskickade av de svenska respondenterna.  

 

Undersökningen stärks av dess externa reliabilitet, det vill säga i den utsträckning 

undersökningen kan återupprepas av andra (Bryman, 2012, s. 352). Detta kan göras i 

huvudsak på tre sätt. 

En annan person kan ställa samma fråga, fast till andra respondenter. 

En annan person kan ställa en liknande fråga till samma respondenter. Dock kommer denne 

inte kunna jämföra svaren från respektive respondent då dessa behandlats med anonymitet. 

Den sista möjligheten är för en annan person att göra en egen analys av föreliggande 

svarsmaterial, och undersöka om denne kommer fram till ett annat resultat. Av denna 

anledning finns svarsmaterielet bevarat på FHS efter genomförd anonymitetsprocess. 

 

Sammantaget ger detta studien en acceptabel reliabilitet. 

8.3 Validitet 

Den 90-procentiga svarsprocenten stärker validiteten i studien (28 svar av 31 utskick). Det 

tyder på att frågeställningen är angelägen för de svarande, och att de önskar se en analys av 

begreppet. Samtliga respondenter innehar även en befattning vilken i hög utsträckning 

påverkas av tillgängligheten, alternativt en befattning vilken har påverkansmöjligheter på 

tillgängligheten.  

 

Tabell 7 nedan visar att alla svaranden har lång erfarenhet av systemet och därmed kan anses 

ha en god förståelse av vikten av tillgänglighet samt vad bör innefattas i det begreppet. De 

svarande har tillsammans arbetat med systemet JAS 39 Gripen i 374 år, eller 13 år i 

genomsnitt. Standardavvikelsen från medelvärdet av antal arbetsår i systemet är endast 3,2 år 

(för matematiska uträkningar se bilaga 2).  
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(Tabell 7 – Bakgrundsstatistik av respektive respondent
8
) 

 

En av empirins största brister ligger i att endast hälften (3 av 6) av de efterfrågade svaren från 

FMV erhölls, vilket gjorde att det inte gick att dra lika långtgående analyser av resultaten 

avseende FMV syn. Men vissa indikationer gick ändå att utläsa. 

 

Respondenterna har givits möjlighet till respondentvalidering genom att författaren efter 

sammanställningen av resultatet, vilket återfinns i bilaga 2, skickade ut det per epost (Bryman, 

2012, s. 353). Detta skickades ut sex veckor innan examinationen av denna uppsats. 

 

Sammantaget ger detta studien en acceptabel validitet. 

9 Diskussion 

Då det föreligger skillnader i huruvuda tillgänglighet kan kopplas mot teknisk, och framför 

allt mot taktisk och/eller operativ tillgänglighet, samt det faktum att respondenternas svar 

                                                 
8
 FING = Flygingenjör. 
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tyder på att taktisk/operativ tillgänglighet är samma sak, kan det resultera i risker avseende 

otydliga kravställningar, såväl från Försvarmakten gentemot FMV, men framför allt när FMV 

ska kravställa mot industrin.  

Resonemanget förstärks av att det i Försvarmaktens handböcker är otydligt vad avses med 

teknisk, taktisk och operativ tillgänglighet. Vid en jämförelse mellan respondenternas 

definitioner av detta och Försvarmaktens handböcker och styrdokument, förstärks 

resonemanget ytterligare.  

Handbok Driftsäkerhet beskriver att driftsäkerhet/tillgänglighet ur ett operativt perspektiv 

innebär en kombination av funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet, 

medan det för teknisk tillgänglighet är en kombination av funktionssäkerhet och 

underhållsmässighet men inte underhållssäkerhet (Försvarsmakten, Handbok driftsäkerhet, 

2006, s. 88).  

Handbok Målsättningsarbete - Förband (Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens 

målsättningsarbete - Förband, 2011, s. 15) beskriver att ”med tillgänglighet avses i detta fall 

inte det som inom uthållighet och logistik vanligtvis anges med ett sammanfattande mått på 

ett systems tillförlitlighet (driftsäkerhet)”. Detta utan att Handboken tydligt klargör om det är 

teknisk, taktisk eller operativ tillgänglighet vilket avses med det övergripande begreppet 

”tillgänglighet”.  

 

Därmed finns det i dessa två dokuments relativt kortfattade beskrivning av tillgänglighet inte 

mindre än sju olika begrepp; funktionssäkerhet, underhållsmässighet, underhållssäkerhet, 

uthållighet, logistik, tillförlitlighet och driftsäkerhet, där huvuddelen av alla begrepp inbördes 

har sina ursprung ur grundläggande förmågor och påverkansområden. Särskilt besvärande blir 

detta av det faktum att Handbok Målsättningsarbete – Förband använder ”inte” i samband 

med ”driftsäkerhet” medan detta i motsvarande fall i Handbok Driftsäkerhet återfinns i 

rubriken ”Driftsäkerhet/tillgänglighet”. Detta sammantaget gör att det föreligger risk för att de 

vilka arbetar med kravställning och målsättningsarbete riskerar att gå bort sig i 

begreppsanvändningen.  
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Av denna anledning, efter att allt material bearbetats och studerats, torde denna studie ha 

tjänat på att ha ställt ytterligare två frågor i det utskickade frågeformuläret. Dessa borde ha 

varit: 

Vad anser Du bör innefattas i begreppet taktisk tillgänglighet? 

samt 

Vad anser Du bör innefattas i begreppet operativ tillgänglighet.  

Detta i syfte att erhålla en större empiri rörande dessa två begrepp, då resultatet visar att det 

råder oenighet kring begreppen. 

 

En genomarbetning och jämkning mellan de båda handböckerna avseende innebörden av 

begreppet tillgänglighet torde Försvarsmakten tjäna på. 

Då det går att argumentera för att det för systemet-i-fokus inte är avgörande ifall 

tillgängligheten syftar till taktisk (samordning av taktiska funktioner) eller operativ 

(samverkan mellan minst två taktiska chefer) förmåga samt att det bevisligen råder stor 

begreppsförvirring här, så bör Försvarsmakten endast använda begreppet ”operativ förmåga” 

för systemet JAS 39 Gripen i Försvarsmaktens målsättnings- och kravarbeten. Detta då det 

just är operativ förmåga vilket efterfrågas av Regeringen. 

 

Studien visar även på att det finns otydligheter avseende det numeriska kravvärdet vilket ska 

definiera tillgängligheten på flygplanflottan. Såsom redovisats beror detta till största del på 

huruvida siffran 96 eller 96 minus det antal flygplan vilka finns på Saab, FMV, FSV och 

FMTS är den gällande.  

Detta försvåras av det faktum att olika scenarier, vilka grundar sig på de av regeringen givna 

insats- och basorganisationskraven, resulterar i olika behov. Dessa respektive behov kan 

återfinnas i de olika omfallsplaneringar Försvarsmakten har gjort, men då dessa planeringar är 

klassade såsom kvalificerat hemliga (Hemlig/Top Secret) är behoven inte vida kända i 

organisationen. Dessa planeringar är dessutom gjorda på ett antal antaganden vilka inte med 

säkerhet kan förväntas att realiseras.  

För att ytterligare försvåra fastställandet av det numeriska värdet kan tänkas att 

Försvarsmakten i vissa situationer väljer att återkalla de utlånade, tekniskt tillgängliga, 

flygplanen från Saab, FMV och FMTS samt med motiverade beslut sänka kravgränsen för ett 

operativt tillgängligt flygplan och därmed återföra vissa individer från FSV. Därmed finns 
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stöd för att konstatera att tillgängligheten de facto är situationsanpassad (trots att endast två av 

respondenterna, en svensk och en utländsk, påpekat detta). 

 

Utifrån ovanstående resonemang bör Försvarsmakten från centralt håll bli tydligare med vad, i 

vilket fall i fredstid, utgör grunderna för tillgänglighetsberäkningen och tydligt dialogisera 

detta med FMV och statsmakten, i syfte att undvika spekulativa beräkningar.  

Här torde Försvarsmakten kunna dra erfarenheter från hur det Thailändska flygvapnet klassar 

och beräknar tillgängliga flygplan. Detta skulle till del kunna ske inom ramen för det 

planerade programmet för utbyte av tekniker vilket initierats av deltagarna i Gripen User´s 

Group, och kompletteras med ett arbete vid HKV syftandes till att, baserat på erfarenheterna 

från teknikerutbytet, skapa en motsvarande tabell, såsom tabell 6, fast för flygstridskrafterna. 

 

Vid jämförelsen mellan de svenska och utländska respondenterna framkom att inga av de 

utländska respondenterna nämnde problem med rep-köer vid FSV flygverkstäder trots att 

både Ungern och Tjeckien genomför sina tillsyner där. Detta kan indikera på att dessa länder 

har förtur till FSV genom respektive avtal med svenska staten, vilka omhändertas av FMV. 

Försvarsmakten bör undersöka om så är fallet och i så fall avkräva svar från FMV varför 

kapaciteten vid FSV inte är dimensionerad för samtliga operatörer.  

 

Slutligen kan konstateras att flygunderhållskompanierna bör ta inmonteringstiden i beaktande 

vid beställning av utbytesenheter och reservdelar då försvarsindustrin anser att dessa är 

levererade då de ankommit till förbandet. 

9.1 Återkoppling av diskussionen mot frågeställningen. 

För att sammanfatta och återkoppla studiens diskussion mot vad begreppet tillgänglighet 

innebär blir det lämpligt att återgå till två av respondenterna och var sitt citat från dem vilket 

på ett bra sätt fångar hela problematiken vilket denna studie avsett besvara:  

 

När vi i FM talar om tillgänglighet kring flygplan uttrycker vi oss 

oftast väldigt vagt. Alla talar om att man önskar hög tillgänglighet 

men är sällan särskilt specifik kring vad man menar i praktiken. 
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Jag gillar inte att diskutera eller ange tillgänglighet som en enkel 

siffra. Det är för lätt att misstolka budskapet och alla 

bakomliggande faktorer. Jag anser att det kräver en dialog och 

visst analysarbete och sakkunskap för att svara på om det 

tilldelade flygplansresurserna är tillräckliga för tilldelade 

uppgifter eller inte. Detta gäller naturligtvis både den som vill ha 

ett svar, och den som ska svara.  

10 Fortsatta studier 

Då det förekommer lite forskning kring tillgänglighet såsom värdeord och förståelsen av 

denna föreslås att fortsatt forskning kring detta genomförs. 

 

Denna forskning skulle kunna rikta sig med en liknande frågeställning till andra användare av 

andra komplexa system av system. Exempelvis kan motsvarande fråga ställas till en 

fartygsbesättning, Marintaktiska Staben, Prod Marin och Försvarets Materielverk. Denna 

jämförelse skulle kunna peka på likheter och skillnader i begreppsotydligheten mellan 

Marinen och Flygvapnet och leda till stärkta anledningar att överse begreppsdefinitionerna i 

Försvarsmaktens handböcker. 

 

I syfte att kartlägga begreppet tillgänglighet på politiskstrategisk nivå bör en motsvarande 

undersökning göras med respondenter från Försvarsdepartementet och Försvarsutskottet. 

Denna undersökning skulle kunna utröna vad den politiskstrategiska nivån anser att begreppet 

tillgänglighet innebär och jämföra den med Försvarsmaktens respondenter likväl såsom med 

Försvarsmaktens handböcker och styrdokument i syfte att finna likheter och skillnader, vilka 

kan påverka arbeten med tillgänglighetshöjande åtgärder. 

 

Även militärkulturella skillnader, då ur ett mer militärvetenskapligt än militärtekniskt 

perspektiv, kan studeras i syfte att undersöka hur Försvarsmakten såsom organisation 

förhåller sig gentemot andra länders Försvarsmakter avseende tolkningen av olika hotbilder 

och därtill hörande begrepp.  

 

För att underlätta denna typ av forskning finns samtliga respondenters fråge- och 

svarsformulär från föreliggande undersökning arkiverade vid FHS.   
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