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(Utdrag ur p rotokoll) 

1. U tsltgs ledamoten N-E Melinder till före dragande i vetenskapsgrenen "Un
derhlt llstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvltrd med navalmedicin" för 
1975-76. 

2. Meddelade ordföranden att han inbjudits att delta i ett högtidssammanträde 
i Os lo M ili taere Samfund i sin egenskap av styresman i Kungl Kr igsvetenskaps
akademien. Han hade därvid Överl ämnat K ungl Orlogsmannasällskapets minnes
medalj vid 200- l\ rsjubileet till Samfun det. Med ordföranden i Samfundet hade 
diskurerats möjligheterna till et t ökat utbyte mellan de militära akademierna i 
Norden, t ex genom utbyte av gäsrföreläsare . 

3. Ledamoten af Ugg las har tidigare låtit meddela att möjligheter skulle finnas 
att fl! medel frltn Wallenbergsstifte lsen för inredning av fil ialbibliotek för K ungl 
Orlogsmannasällskapet i Stockholm. Lokaler har reserverats för Sällskapet i 
Kastellet i Stockholm. Ordf avvaktar svar från Wall enbergsstiftelsen. Avsikten 
är att t ill det ev fili albiblioteket anskaffa ny li tteratur i de för dagen mest 
aktuella ämnesområdena, t ex internationell rätt och havsteknik. 

4. Föredrog ledamoten N ordbeck utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen 
"Underhll llstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin" med 
titeln "FPE - ett redovisningssystem för centralbyråkrater eller ett lednings
sys tem för effektivare försvar?" 

Stockholm den 23 april 1975. 

BO GRANATH 

s ekreterare 
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Ledamoten 
GUNNAR NORDBECK 

FPE- Ett redovisningssystem 
för centralbyråkrater eller ett 
ledningssystem för effektivare 
försvar? 

Departementsr!idet Gunnar N ordbeck - överstelöjtnant vid KA - var 
t o m 1914 chef för Försvarsdepartementets planerings- och budgetsekre
tariat och ordförande i den ledningsgrupp som lett utvecklingen av pla
nerings- och ekonomisystemet för försvaret. Nordbeck är numera chef för 
Samordningsavdelningen inom Försvarsdepartementet. 

~----------------------------------------------------------~ 

Årsberättelse 1974/75 i vetenskapsgrenen "Underh!illstjänst och förva ltning. 
H älso- och sjukv!ird med navalmedicin". 

Om ordspråket "Kärt barn har många namn" gäller i detta sammanhang, bör 
försvarets planerings- och budgeteringssystem vara ett mycket kärt och upp
skattat barn. Benämningarna är nämligen flera. Statsmakterna beslutade år 1970 
att ett nytt planerings- och budgeteringssystem skulle införas i försvaret. Detta 
bör sålunda vara den, så att säga, officiella benämningen. E n vanligare är "för
svarets planerings- och ekonomisystem (FPE)". I andra sammanhang möter man 
benämningen "planerings- och programbudgetsystemet (P PBS )", v ilket motive
ras av at t förkortningen PPBSl är internationellt vedertagen. Benämningen an
tyder därmed också var systemets förebi ld har hämtats. Jag har också i några sam
samhang mött det uttryck som återfinns i rubriken för denna uppsats, nämligen 
"ett redovisningssystem för centralbyråkrater". Andra har önskat se sys temet 
såsom en ny och effektivare metod att leda försvarets fredstida verksamhet. Utan 
at t värdera de olika benämningarna sinsemellan kommer jag i den fortsatta 
framställningen att använda den vanligast förekommande förkortningen FPE. 

FPE infördes i försvaret fr. o. m. budgetåret 1972/73. D essfö rinnan hade emel
lertid systemet tillämpats försöks vis v id flera staber och förb and. Underlaget för 
1972 års försvarsbeslut togs också till stor del fram enligt systemets principer. 
Det är så lunda mer än två år sedan systemet infördes inom försvaret i sin helhet. 
D et är också nära tre år sedan ett försvarsbeslut fat tades på und erl ag som tagits 
fram enligt systemets principer. Flera erfarenheter har erh ållits. Dessa har för
anlett modifieringar och justeringar i många avseenden. Samtidigt har ett kon
tinuerligt utvecklingsarbete bedrivits för att börja tillämpa dc delar av systemet 
som inte var färdigutvecklade 1972. Mot denna bakgrund kan det vara moti-

1 Planning and Program Budgeting System. 
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ve rat att i en å rsberättelse av detta slag ställa frågorna "Hur har det blivi t?" 
och " Hur blir det?". 

Presentation av FPE 

FPE :s innebörd och utformning torde vara väl känd a för de flesta av K ungl. 
örlogsmannasällskapets ledamöter. Redogörelsen för gru ndtankarna bakom sys
temet samt dess uppbyggnad i stort kan därför göras kort. 

I den proposition2 som låg till grund för riksdagens beslut att FPE skulle in
föras i fö rsvaret anges att försvarsplaneringen bör utformas så att fö rsvarets 
utveckling successiv t inriktas mot de långs iktiga målen och uppgifter;1a. Detta 
innebär ett ökat ansvarstagande från statsmakternas sida när det gä ller de lång
siktiga målen. I stället bör val av sätt och metoder för att genomföra verksam
heten delegeras till lägre chefer i största möjliga utsträckning. Beträffande bud
geterin gen anförs i propositionen att systemet bör utformas så att anslagsuppdel
ning och ansvarsförd eining speglar de avvägningsfrågor och konkurrerande verk
samhetsmål som är viktiga. Redov isningen av prestations- och kostnadsutfall an
ges vara en viktig verksamhet för att underlätta analyser av olika slag och 
kon troll av att målen har uppnåtts. 

FPE :s huv udkomponenter är följande : 

(1) Miljöstudier m. m. 
(2) Perspektivplanering 
(3) Programplanering 
( 4) Systemplanering 
( 5) Programbudgetering 
(6) Redov isning och efterkalkyl 

Genom miljöstudier bedöms den internationella utvecklingen. De skall därige
nom ge underlag för utformningen av vår säkerhetspolitik samt ge s. k. miljö
un derl ag för perspektivplaneringen, hu v udsakligen i form av s. k. angreppsfalL 
Som underlag för planeringen krävs också att man studerar hur det svenska 
samhällets utveckling kan påverka fö rsvarets framtida utformni ng. 

Genom perspektivplaneringen ska ll statsmakterna och planerande myndighe
ter få en uppfat tning om dels v ilka försvarsstrukt urer som under olika ekonomis
ka och andra förhållanden kan bli aktuella i framtiden, dels hur alternativa 
handlingsvägar inverkar på möjligheterna att för verkliga de olika strukturerna. 
Perspektivplaneringen har sålund a flera syften. Dels skall alternativa mål för 
försvarets utveckling anges, dels skall man översiktligt beskriva de vägar längs 
vilka målen kan nås. Planeringen utförs i två faser som i hu vudsak motsvarar 
dessa syften. Perspektivplaneringen skall vidare ge underlag för inriktningen av 

2 Pro p. 1970 :97. 
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forsknings - och utvecklingsarbetet samt kardägga de tidpunkter då vi kti ga 
beslut bör fattas. 

Programplaneringen skall leda fram till ett bestämt handlingsprogram för de 
närmaste fem åren . Vid programplaneringen skall sålunda klarläggas hur till
gängliga resurser bör fördelas på olika angelägna ändamål. H ärvid är naturligt
v is avvägnin gen mellan funktion er betydelsefull. Minst lika viktig är dock den 
tidsmässiga avvägningen, dvs. om resurserna skall satsas p å åtgärder som ger, 
eller vidmakthåller, effekt i närtiden eller om man i stället kan satsa p å sådan 
verksamhet, t . ex. materielanskaffning, som ger effekt fö rst efter ett antal år 
eller om man kanske skall se ännu längre och satsa på forskning rörande vapen 
etc, som ligger långt fram i tiden. 

Som underlag för beslut rörande särskilt resurskrävande vapensystem och ob
jekt, t . ex. ett flygplanssystem av typ Viggen, utformas mer detaljerad e system
planer. En systemplan kan betraktas som et t kopplingselement mellan p erspek
tiv- och programplanerna. P erspektivplanen anger i stora drag de vägar längs 
vilka de framtida alternativen kan förverkligas. Systemplanen skall belysa den 
närmare innebörden i dessa handlingsvägar och på så sätt ge ett mer detaljerat 
underlag för ställningstaganden. Systemplanering har inte börjat tillämpas ännu. 
Försöksverksamhet kommer dock snart att påbörjas. 

Genom programbudgeten regleras verksamheten under programplaneperiodens 
första budgetår. Anslagsuppdelningen i programbudgetsys temet har utformats så 
att intresset i största möjliga utsträckning inriktas mot målen för fredsproduk
tionen, dvs. krigsförbanden, och inte, som i det gamla anslagssystemet, mot pro
duktionstekniken. 

Andamålet med redovisningen och efterkalkylerna behöver inte beröras när
mare. D et är uppenbart a tt en meningsfull analys av verksamheten förutsätter 
att man kan mäta eller p å annat sätt värdera resultatet av den samt ställa detta 
mot kost~1aderna. 

Mål, medel och resurser 

Enligt teorin bakom FPE bör målen för försvarets ut veckling på lång och 
kort sikt anges s~ "att de kan brytas ned till delmål för planeringen p å skilda 
nivåer inom försvaret".a 

Erfarenheten visar att det är mycket svå rt - för att inte säga omöjligt -
att åstadkomma en så teoretiskt formaliserad och exakt målnedbrytning som 
Röda boken antyder. I praktiken är det snarare fråga om att kvalitativt - i 
vissa fa ll även kvantitativt - relatera und erordnade mål till överordnade i en 
s. k mål-medelkedja. Ett exempel på en sådan visas i fi guren på sidan 107. 

Skälen är flera till att teori och praktik i detta sammanhang inte går at t helt 
förena. Ett av dem är, att beslut sällan kan fat tas på grundval av endast mate
matiska modeller etc. Beslutsprocessen har a lltid inslag av mänskliga värdering-

3 SOU 1969 :25 Planering och budgetering inom försva ret. Populärt kallad "Röda boken". 
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ar, förhandling och kompromiss. Detta gäller alla beslutsnivåer, politiska liksom 
vid myndigheterna. De modifieringar av FPE som har vidtagits under dessa år 
har till stor del inneburit en an passning till dessa förhållanden - ett hänsyns
tagande till att det är människor och inte datorer som fattar besluten. 

Inslagen av värdering och förhandling blir naturligtvis alltid större ju mer 
subtilt och komplicerat ämne som berörs. Något exakt svar kan sålunda t. ex. 
inte ges på frågan om hur starkt vårt försvar bör vara för att lösa si n krigsav
hållande uppgift. Frågan berör ju i stor utsträckning politiska bedömningar och 
risktagningar. J ag skall återkomma till denna problematik. 

Svårigheterna med att i praktiken tillämpa den teoretiskt formaliserade mål
nedbrytningen hänger också samman med, vad jag vill kalla, de skilda tids
aspekterna. D e åtgärder som vi vidtar i dag i form av utbildning, materiel
anskaffning, byggnation etc. bidrar till försvarseffekten förs t på längre sikt (5 
-10 år). Det är uppenbart förenat med stora svårigheter att härleda behovet av 
konkreta åtgärder i dag från behovet av en viss försvarseffekt i en osäker fram
tid. Det är däremot fullt möjligt att klarlägga hur dagens åtgärder påverkar 
handlingsmöjligheterna i framtiden. Vi berör här en problematik som enli gt min 
mening har förbisetts i debatten kring FPE. J ag skall därför försöka utveckla 
den något. 

En av grundtankarna i systemet är att statsmaktern a skall ta ett större ansvar 
för försvarets långsiktiga inriktning och i största möjliga utsträckning ange mål 
för denna. En annan grundtanke är att valet av sätt och metoder för att genom
föra verksamheten skall delegeras så långt ner i organisationen som möjligt. D et 
är alltså utsagt vem som skall ange de långsiktiga målen och vem som skall 
välja sätt och metoder för att genomföra den årliga produktionen. D et har där
emot aldrig unalats vem som skall ange de kortsiktiga - budgetårsvisa - må
len/uppgifterna. Det torde vara uppenbart att statsmakterna skall göra det -
inte mil1st av konstitutionella skäl. Endast därigenom kan statsmakterna ta 
ansvaret för att dessa åtgärder är anpassade till det av dem bedömda behovet 
av försvarseffekt i framtiden. D et är sålunda statsmakterna som skall ange t. ex. 
hur stor omfattning utbildningen skall ha ett viss t år och därvid ställ a erforder
liga resurser till förfogande. 

Det brukar ofta anföras att FPE :s grund är balans mellan mål/uppgifter och 
resurser. Debatten kring systemet under senare år har till stor del rört frågan 
om systemet misslyckats med att tillgodose, eller rättare, belysa denna balans. 
När man skall besvara den frågan mås te man enligt min mening hålla i sär två 
saker. Den ena gäller balansen mellan tilldelade resurser och försvarets över
ordnade och långsiktiga mål - att ha en sådan styrka och sammansättning att 
det är krigsavhållande. Den andra aspekten gäller balansen mellan tilldelade re
surser och de budgetårsvisa uppgifterna. 

I det förra fallet innebar tillämpningen av planeringssystemet i samband med 
1972 års försvarsbeslut en besvikelse för många. Jag skall återkomma till det. I 
fråga om balansen mellan resurser och de årsvisa uppgifterna har systemet en
ligt min mening medfört betydande förbättringar. Under de senaste åren har de 
tilldelade resurserna svarat ganska väl mot de årli ga uppgifterna. I den mån fel-
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bu o-e tering har förekommit har den snarast inneburit att resursbehovet har öv~r
sk;ttats så att fler eller större uppgifter har kunnat lösas. Den s. k. budg':tdla
logen har enligt min mening varit verkningsfu.ll och bör. u:v.:cklas y tterh.gare. 
Möjligen har de lokala chefernas deltagande 1 den preltmmara budgetenngen 
överdrivits något under senare år. 

Miljöunderlag och perspektivplanering 

I föregående avsnitt anförde jag att tillämpningen av planeringssystemet i 
samband med 1972 års försvarsbeslut för många innebar en besvikelse avseende 
balansen mellan ställda mål och tilldelade resurser. D ebatten efter fö rsvarsbeslu
tet har visat att det förelåo- - och fortfara nde föreligger - vit t skilda tolk
nino-ar om vilka mål statsn~akterna har satt upp för försvarets utveckling mot 

b d . d or o 1980-talet. Man är visserligen helt överens om et övergnpan e ma et sasom 
det uttrycks i totalförsvarets målsättnin g, nämligen att totalförsvaret .skall ha 
"sådan styrka, sammansättning och beredskap att ett angrepp mot Svenge ford
rar så stora resurser och uppoffringar samt tar så lång tid att de fördelar som 
står att vinna med angreppet rimligen inte kan bedömas värda insatserna." 

När det sedan gäller att utifrån detta övergripande ~1ål klarlägga h~.r fö.rsva
ret skall se ut upphör enigheten. Detta är ganska naturligt eftersom bedon~mn.gen 
av hur en presumtiv angripare kan värdera innehavet av s;enskt :ernt~n~m 
och av hur stora insatser han är beredd att avsät ta för att VIa Svenge na sma 
mål, y tterst måste röra sig om vars och ens personliga vä.rdering~r . J?etta är ju 
för övrio-t innebörden i ordet " bedömnin g". Dessa personliga bedomnmgar, eller 
snarare ~ärderingar, kommer alltid att finnas och inget planeringssystem kan -
eller skall - eliminera denna oenighet. Planeringssystemet måste självfallet vara 
helt neutralt till de politiska besluten. Däremot skall systemet ge beslutsfattarna 
underlag för besluten samt tillhandahålla medlen för att omsätta beslu ten i kon
kret verksamhet. H ar FPE misslyckats med denna uppgift? 

Låt oss först studera om systemet möjliggör att beslutsfattarna får ett tillfreds
ställande beslutsunderlag. Enligt min uppfattning var så inte fallet i samband 
med 1972 års försvarsbeslut. Skälen härtill är flera. För det första utfördes den 
inledande perspektivplaneringen på ekonomiska nivåer som var högre än .de som 
senare blev aktuella för programplaneringen. Vidare blev inte .d~ lägre .. mvåerna 
i programplaneringen tttredda på ett tillfredsställande sätt. Over~efalh avaren 
lämnade som bekant ingen redovisning av nivån M 4. Inte heller mvåerna M 2 
och M 3 blev fullständigt belysta eftersom OB inte räknade med någ~~ u~v~~k
llno- av J aktvigo-en i dessa nivåer. D etta sammanhängde bl. a. med att OB 1 fors
ta hand önskad~ behålla oro-anisationen och effekten på kortare sikt medan stats
makterna ansåg det möjligt b att ta vissa risker i närtiden för att möjliggöra hand
llngsfrihet i ett längre tidsperspektiv. Sannolikt had~. ett bättre b:s~utsunde:.lag 
erhållits om statsmakterna frå n början hade delgett OB denna polmska bedom
nino- att li<>o-a till o-rund för planeringen. Aven andra orsaker kan finnas till att 

b bb b b d d 9 o f' ' FPE inte kom att' motsvara förväntninga rna i sam an me l 72 ars orsvars-
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beslut. Ovana vid nya metoder på alla berörda händer var naturligtv is en starkt 
bidragande faktor. 

För att studierna och planeringen skall bli meningsfull och ge beslutsfattarn a 
ett adekvat beslutsunderlag är det nödvändigt att dessa - statsmakterna -
klart anger vilka restriktioner, prioriteringar etc. som skall gälla . Det är emel
lertid omöjligt för statsmakterna att från början av en två- a treåri g studie
och planeringsperiod ge alla ingångsvä rden och sedan "vänta på räkningen" . 
Planeringen utgörs till stor del av success iva ställningstaganden på alla nivåer. 
Så v itt jag förstår var inte denna aspekt tillräckligt beaktad i FPE :s ursprung
liga utformning. D en nu tillämpade uppdelningen av perspektivpl aneringen i två 
faser bör innebära en förbä ttring i detta avseende. Möjligen kan man komma 
att få utveckla " dialogen" mellan beslu tsfattare och studerare/planerare ännu 
mer. 

För den perspektivplanering som nu pågår har restriktioner och prioriteringar 
angetts relativt vä l. Man kan naturligtvis ha olika mening om dessa restriktioners 
innebörd, t. ex. önskat sig större ekonomiska resurser. I den fr ågan skall emeller
tid planeringssystemet vara neutralt. Om de givna anvisningarna uppfattas och 
följ s objektivt bör sålunda förutsättningar f innas för att den nu pågående 
planeringsomgången skall kunna ge beslu tsfattare på olika nivåer ett tillfreds
ställande beslutsunderlag, bl. a. i fråga om sambandet mellan mål och resurser. 

Den andra frågan gäller om FPE tillhandahåll er beslutsfattarna de rätta medlen 
för att fo rmulera och tillkännage sina beslut, t. ex. vad avser målen för den 
långs iktiga inriktningen. Det är naturligtvis angeläget att så kan ske, dels för att 
myndigheterna skall veta efter vilka linjer man har att handla, dels med hän
syn till den allmänna debatten. Det senare är inte minst viktigt eftersom stats
makternas beslut ständigt skall kunna tolkas och debatteras i en fri demokrati. 
I fråga om detta krav är jag inte övertygad om att systemet är utformat på ett 
helt tillfreäsställande sätt. 

Enligt Röda boken skall s. k . angreppsfallen utgöra statsmakternas viktigaste 
medel för att inrikta försvarets utveckling. An greppsfallen fyller en viktig upp
gift i studierna. De ger underlag för avvägningsfrågorna. De spelar också stor 
roll vid analyser av sambandet mellan mål och resurser. De kan därför vara 
ett bra instrument för dialogen mellan studerare/planerare och beslutsfattare. 
De är dock enligt min mening alltför " trubbiga" för att kunna vara det enda 
medlet för statsmakterna att formu lera och ange sina bes lu t i fråga om försva
rets inriktning. sekretesskravet medför också att de svårligen kan utnyttjas i 
den offentliga debatten. Det är så lunda min mening att statsmakterna mås te 
använda även andra medel än angreppsfallen när det gäller att rikta in försva
rets långsiktliga utveckling. Det mest konkreta sättet är naturligtv is att ange 
målen i kvantitativa och kvalitativa termer, t. ex. antal brigader, fart ygsenheter 
och fl ygdi v isioner. En sådan metod innebär emellertid dels en risk för att sta ts
makterna detaljstyr verksamheten på ett icke önskat sätt, dels att sammanhanget 
till det övergripande målet - en viss försvarseffekt - förloras . Enligt min me
ning måste en ytterligare utveckling ske a v medlen för statsmakterna att ut
trycka si na beslut avseende de långs iktiga målen . Vad gäller de konsiktiga upp-
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gifterna är läget däremot bättre, vilket jag skall återkomma till senare. 

Delegering av befogenheter och ansvar 

I Röda boken anförs att statsmakternas ökade ansvarsta~ande för att -~n ge 
mål och riktl injer för den långsiktiga verksam heten ~ö~. kombmoeras ~~1ed en ~kad 
delegering av ansvar och befogenheter nll chefer pa lagre mvaer __ nar det gal_ler 
valet av metoder att lösa uppgifterna . D ärigenom bör bl. a. en okad arbetstdl
fredss täl!el se kunna erhåll as i försvarsorganisationen. Principen att högre che
fer skall ställa en entydig och klart formu lerad uppgift medan underställda che
fer skall ges f rihet att avgöra hur uppgiften skall lösas br~kar _beteck~as med 
termen målstyrning. Principen tillämpas sedan gammalt 1 ~ar kngsplanl.~ggnu~.g 
och understryks kraftigt i taktiska reglementen etc . Inte mmst av det skalet bor 
den så långt möjligt tillämpas även i fred. . .. . 

Redan förändringen av anslagssystemet i samband med att FPE mfordes 111 -
nebär ett stort steg mot ökad delegering. I det tidigare systemet fick en förbands
chef resurserna förde lade på ett stort antal anslagsposter för tvätt, telefon, re
sor osv. I dag får han endast ett fåtal o~h stö:re sådana poster. F~~n försvars
departementets sida fö religger också, enltgt mm erfarenhet, en stravan - ~1ll att 
minska antalet handlingsregler för hur verksamheten skall bed n vas . Tyvarr har 
de åtgärder som departementet vidtagit i detta syfte inte alltid f~llföljts g~nom 
en fortsatt delegering från centrala till regionala och lokala mynd1_gheter. V1dare 
måste konstateras att det finn s v issa områden inom vilka utvecklmgen har gått 
mot en ökad centralisering i ställ et för en önskad decentralisering. Detta gäller 
bl. a. - och sannolikt i största utsträckning- personalområdet . 

Chefer på olika nivåer i försvarso rgani sationen har en mycket begränsa.~ hand
lingsfrihet i fråga om den s. k. produktionsfaktor~ ~rbetskraften . En mangd -
många gånger detaljerade - föreskr ifter och restnkuoner reglerar verksamheten 
inom det personaladministrati va området. .. .. . . .. 

Detta är inte unikt för försvaret utan gäller hela samhallet. Mojltgen ar prob
lemet för tillfället något större inom försvaret än inom vissa andra sekto.rer, 
vi lket hänger samman med den pågående anpassningen till mindr~ ekon.on11Ska 
resurser. Det är all tid svårare att bemästra den här sortens problem! en mmskan
de än i expanderande organisation. En v iss förbättrin g bör därför kunna er
hållas om och när den nu varande omställningsprocessen har avslutats. 

Inom försvaret måste v i ytterst anpassa oss till de regler som gäller för sam
hället i "emen. Sjä lvfall et kan inte den s. k. produktionsfaktorn arbetskraft be
handlas ~å samma sätt som andra produktionsfaktorer. Människan ställer k.rav 
på sin arbetsmiljö, på tryggheten i arbetet ~sv. på ett .~ e l ~ al;,nat sätt än ~11as~m~r 
och by"gnader. Allt detta leder till att nagon fullstandtg handlmgsfnhet for 
chefer ~ch myndigheter på olika ni v å er aldrig kan erh.ållas - och är i nt~ heller 
önskvärd . Tvärtom - det torde råda ganska stor emghet om att man 1 fram
tiden måste ta större hänsyn till den enski lda människan. Frågan är då om detta 
hänsynstagande måste ta sig uttryck i en mängd , centralt utfärdade, detaljerade 
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föreskrifter beträffande t. ex. befattningshavarnas arbetsuppgifter i detalj . 
Kanske kan ett större ansvars- och hänsynstagande nås om besluten förs ner till 
den lokala nivån där man bättre känner den enskildes situation. J ag lämnar 
frågan öppen eftersom den ligger utanför ämnet för denna uppsats. Vi får nog 
tyvärr konstatera att inom personalområdet är förutsättningarna f. n. begränsa
de att tillämpa FPE:s grundprincip om delegering. 

När det gäller delegering av beslutsrätten från centrala till regionala och lo
kala myndigheter har frågan om de s. k. fackmynd igheternas verksamhet varit 
det centrala diskussionsämnet under senare år. Tillkomsten av begreppen fack 
och fackmyndighet hänger samman med att FPE skulle införas och anpassas till 
den befintliga organisationen. 

I pro p. 1970:97 anförs att ansvarfördelnin gen mellan myndigheter bör spegla 
de avvägningsfrågor och konkurrerande verksamhetsmål som är viktiga. Därför 
skapades begreppet programmyndighet med ansvar för de olika programmens 
utveckling. Ansvaret för att genomföra produktionen ålades produktionsmyn
digheterna. Emellertid finns det vid sidan av program- och produktionsmyndig
heterna vissa myndigheter som har ålagts författni ngsmässigt ansvar för verk
samheten inom ett visst område - ett fack - t. ex. materielunderhåll, förråds
verksamhet, förplägnad samt hälso- och sjukvård. Dessa myndigheters ansvar 
för att verksamheten inom facket bedrivs rationellt kan många gånger stå i 
strid med t . ex. en förbandschefs ansvar för att hela verksamheten inom förban
det är rationell . Vissa s. k. rationaliseringsåtgärder, där man inom ett fack ge
nom t. ex. stordrift söker öka produktiviteten, kan därför leda till minskad 
rationalitet i försvaret totalt. Det finns en risk för att en del organ isatiansför
ändringar under senare år fått just detta resultat. 

Ledningsgruppen för utveckling av planerings- och programbudgetsystemet 
(PPBG) h ~ller f. n. på att studera fackfrågan. Som ett led i dessa studier ge
nomförde PPBG under år 197 4 en enkät bland ett stort antal centrala och lo
kala myndigheter för att bl. a. få svar på frågan i vilken utsträckning fackan
visningar av olika slag uppfattades som störande eller stödjande för verksam
heten vid förbanden. Mot bakgrund av den diskussion som förekommit sedan 
FPE infördes gav enkäten ett ganska överraskande svar. Visserligen anfördes 
flera exempel på fackföreskrifter som inskränkte de lokala chefernas handlings
frihet och därför var ti ll hinder för en rationellt bedriven verksamhet. Detta 
gäller inte minst utbildningsområdet. Sammanfattningsvis visar dock enkäten att 
det föreligger ett behov av stödanvisningar inom flera områden av fackkarak
tär. Den fråga som nu närmast måste studeras är hur dessa "fackanvisningar" 
bör utformas och meddelas för att den stödjande effekten skall erhållas utan att 
de lokala chefernas möjlighet att bedriva verksamheten rationellt beskärs. PPBG 
håller f. n. på med detta arbete. Självfallet har fackfrågan också organisa
toriska aspekter, vilket gör att den även påverkas av arbetet i försvarsmaktens 
ledningsutredning (FLU 74) . Slutligen bör påpekas sammanhanget mellan fack
begreppet och förvaltningsbegreppet. Det har emellertid på ett utmärkt sätt ana
lyserats av överstelöj tnant Gunnar Berg tidigare i denna tidskrift4• 

4 TiS nr 11-12/1973. 
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Jag har här berört några av de fr ågor som förekommit i de senaste å rens dis
kussion om FPE :s grundtanke om delegering. Helt avgörande för möjligheterna 
till en ökad målstyrning är emellertid fö rutsättningarna att på ett tillräckligt 
konkret sätt ange de årli ga uppgifterna som skall lösas och att kontrollera mål
uppfyllelsen. Vi kommer därmed över till den centrala frågan om värdering 
och redovisning av vilka prestationer som har utförts. Det uppmätta prestations
utfallet måste självfallet ställ as i relation till förbrukade resurser. Vi måste följ
aktligen ha tillgång till en ekonomisk utfallsredovisning för att kunna göra de 
nödvändiga analyserna. 

Värdering och redovisning 

En helt genomförd målstyrning förutsätter alltså att uppgifterna kan formu
leras på ett konkret sätt och att resultatet av de genomförda prestationerna 
kan värderas och jämföras med kostnaderna. J ag har tidigare berört förutsätt
ningarna för att ange försvarets övergripande och långsiktiga mål. Vilka förut
sättningar finns då att ställa konkreta uppgifter för den årsvisa produktionen? 

Enligt min mening är dessa förutsättningar goda. Vi har också kommit en 
god bit på väg - framförallt när det gäller att ange uppgifterna kvantitativt. 

* 

Det går ganska bra att formulera t. ex. utbildningsuppgifterna i kvantitativa 
termer. Det är också enkelt att redovisa utfallet genom att ange att så eller så 
många kompanier eller värnpliktiga har utbildats. Själv fallet är detta inte till
räckligt. Viktigast är ju att kompanierna och so ldaterna har nått en tillfredsstäl
lande utbildningsnivå . 

Inom försvaret har det alltid förekommit någon form av prestationsvärde
ring. Högre chefers inspektionsverksamhet är ett uttryck för det. Denna fonn 
av subjektiv värdering måste emellertid i möjlig utsträckning kompletteras med 
objektiva mätmetoder innan en ökad målstyrning och därmed en ökad delege
ring kan införas inom försvaret. I detta konstaterande ligger inget misstroende 
om högre chefers vilja att söka vara objektiva, bara ett accep terande av psy
kologiska fakta. 

Inom försvaret pågår nu ett arbete med att utveckla och pröva olika meto
der för att värdera prestationer. Denna verksamhet har mött ett blandat mot
tagande. Många har med entusiasm börjat tillämpa prov och mätning av pres
tationer som i vissa fall knappast är relevanta för utbildningsresultatet vid ett 
kompani . Andra har betraktat verksamheten med stor misstro. De har ansett 
att den bara är "ett onödigt slöseri med dyrbar utbildningstid som dessutom 
leder till en omfattande pappersexe rcis". Naturligtvis får den här verksamheten 
inte drivas för långt. Rätt utformad bör emellertid prestationsvärderingen, en-

113 



ligt de principer som gäller för försöksverksamheten, kunna utgöra ett väsentligt 
stöd för chefer p å olika nivåer när de ska ll avge sina värdeomdömen och över
väga en eventuell ändring av verksamheten. Naturligtvis kommer deras över
ord nade chefer - och yt terst sta tsmakterna - att fästa större a v seende vid 
synpunktern a och erfarenhererna om dessa kan stödjas a v ett objektivt och rele
vant siffermateriaL Mot den bakgrund en är det egentligen överraskande att det
ta arbete inte har rönt större intresse från t. ex. förbandschefernas sid a. 

En svårighet som man möter när det gäller prestationsvä rderingen är att 
aggregera de uppmätta resultaten för den enskilde, för plutonen och för kom
pan iet till högre ni våer. Betydelsen av den enskilde soldatens förmåga och fär
digheter minskar naturligtvis ju större ram de skall sättas in i. Försök har gjorts 
att ta fram matematiska modelle r för en sådan aggregering. Ledningsgruppen 
PPBG har emellertid uttalat a tt sådan a modeller inte bör utvecklas. Den högsta 
nivå p å vilken resultaten skall aggregeras bör enligt PPBG va ra kompani (mot
svarande). PPBG:s ställningstagande grundas naturligtvis på ett accepterand e av 
det faktum att högre förbands förm åga att lösa sina uppgifter främst avgörs av 
sådana subtila och omätbara egenskaper som t. ex. chefernas takti ska förmåga 
och ledaregenskaper. PPBG har därför anfört att kompaniresultaten bör trans
porteras uppåt i organisationen men på varje nivå kompletteras med resp. chefs 
övergripande värderingar. T. ex. en försvarsgrenschef skall så lunda gr unda sin 
årsredovisning på dels ett stat istiskt material att så eller så många kompanier 
har nått en viss utbildningsstandard, på dels hans underordnade chefers om
dömen och p å slutligen sina egna intryck . 

Det är nödvä ndigt att metoderna för prestationsvärderin g utvecklas vidare 
om FPE:s grundtankar om målstyrning och delegering skall kunn a tillämpas i 
större omfattning än nu . Som jag tidigare nämnt måste emellertid resultatutfal
let kunna, ställas mot ett kostnadsutfall för att meningsfulla analyse r skall kun
na göras. Vi måste alltså ha ett system för ekonomisk redo vis ning. Ert sådant 
behövs även av revisionella skäl. · 

Det är naturligt att en omläggnin g av redovis ningsrutinerna innebär merarbete 
och därför möts med miss tro. Det ä r också möjligt att ambitionerna i början 
ställdes alltför högt. Men vi mås te komma ihåg att v i nu har fördelat ansvaret 
för ekonomin p å fle ra händer, vilket leder till ökade krav på redov isning. Ett 
större antal personer måste således medverka i redov isningsarbetet och även 
ges information om det ekonomiska utfaller. 

Det redovisningssystem som vi nu tillämpar är naturligtv is inte fullkomligt. 
Säkert går det att göra många förbättringar och även förenk lingar. Emellertid 
torde f. n . förändringar medföra stö rre irritation och mer arbete än om man 
behåller sys temet i sitt nu varande skick. J ag tror därför att det är klokt att låta 
systemet "sätta sig ett tag". Så vitt jag kan förstå tillgodoser det också de krav 
som ställs av de överordnade sys temen, t ex system S och ytterst nationalrä
kenskaperna. Däremot är det mer tveksamt om det är helt anpassat t ill de regio
nala och lokala chefernas behov. Det har nyligen startats en studie därom. 
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Avslutning 

FPE innebar en mycket genomgripande förändrin g av verksamheten inom 
försvaret . En sådan förändring kan inte genomföras utan att man efter hand 
upptäcker brister som måste rättas till. Jag har här berört några av de frågor 
kring FPE som debatterats livligast under de senaste åren. Det är naturligtvis 
inte möjligt att inom ramen fö r en uppsats av detta slag ge en uttömmande be
skrivn ing av hela systemet och av all a de erfarenheter som har erhållits sedan 
systemet började tillämpas. I många stycken har jag framfört personliga syn
punkter. Jag är medveten om att det kan vara något ovanligt i en årsberättelse 
av detta slag. Jag hoppas emellertid att uppsatsen däri genom skall ha blivit nå
got intressantare än vad som skulle varit fallet med en formell redogörelse för 
"vad som sig tilldragit". 

Rubriken är utformad som en fråga. Jag skall därför avslutningsvis försöka 
besvara den . 

När FPE infördes va r det naturligtvis behäftat med många barnsjukdomar 
och inte alls perfekt. Omläggningen innebar stort merarbete vid staber och för 
band. Den försvårades också av at t den tidsmässigt sammanföll med 1972 års 
försvarsbeslut som av helt andra orsaker medförde stora an passningsproblem 
inom försvaret. Det var inte lätt att då se systemets fördel ar. D äremot var det 
lätt att se dess eventuell a nackdelar och kostnaderna för att nå fördelarna. I 
den situationen är det lä tt hänt att överdriven kritik riktas mot systemets nöd
vändi ga stödfunktioner, r. ex. redovisningsrutinerna. Systemets gru ndprinciper 
är emellertid riktiga. D et gäller nu att klara ut hur de skall tillämpas i praktiken. 
På det området åters tår en hel del arbete men enligt min mening är förutsätt
ninga rna goda för att vi skall kunna ås tadkomma ett bätt re ledningssystem för 
försvarets f redstida verksamhet och därmed för ett effektivare försvar inom 
den givna resursramen. Däremot skall systemet naturligtvis alltid vara neutralt 
t ill de politiska bedömningar och beslut som leder till denna resursram. 

ERNST NYMANS 
HERREKIPERING 

Etablerad 1890 

Telefon 10298 

Ronnebygatan 39 KARLSKRONA 

Erbjuder alltid sista nyheter 
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LEDAMOTEN 
GUNNAR-BO ERICSON 

Systemteknik, driftsäkerhets 
teknik - hjälpmedel vid an
skaffning av manna vapen
system 

Årsberättelse för 1974 i vetenskapsgrenen "Handvapen. Artilleri- och robottek
nik. Torpedteknik . Minteknik". 

Inledning 

Torpedbåt typ Spica T131 är under leverans till marinen. Halva serien ar 1 
det närmaste levererad och under de senaste åren har en omfattande typprov
ning av vapenmaterielen ägt rum. Dessa prov har visat att flottan tillförs va
pensystem som motsvarar högt stä llda förväntningar. Vidare är vapenmateriel 
för ubåt typ Näcken under leverans och beställningar har gjorts för en kom
mande patrullbå tsserie. 

Dessa anskaffni ngar är ett led i övergången till den lätta flotta som skissera
des i 1960 års marinplan. Den tekniska utvecklingen har varit snabb under de 
senaste decennierna. Nämnda fartygstyper innebär införandet av komplicerade 
vapensystem med delvis ny teknologi på små fartyg . Vinsterna med den nya 
tekniken blir bättre teknisk prestanda, högre driftsäkerhet och minskat personal
behov ombord. Mycket av det som tidigare utfördes manuellt kommer att göras 
av apparater, vilket för flottans del innebär ett stort steg framåt om man jäm
för med 50-talets materiel. 

Den förväntade stridsmiljön på 80- och 90-talet ställer stora krav på förut
seende. Telekrigföringen har fått ökad betydelse och utvecklingen på detta om
råde går snabbt. Det senaste kriget i Mellanöstern har inte minst get t goda exem
pel på detta. 
. Framtagningen av nya stridsfartyg innebär att hotbilden under fartygets livs

tid måste för utses och art krav på operariva prestanda måste ställas i relation 
därtill. Hänsyn måste ras till ekonomiska resurser och teknisk utveckling. Bris
tande förutseende kan resultera i dyrbara moderniseringar, lägre ti ll gänglighet 
och ökade underhållskostnader. Detta kommer i sin tur att medföra minskad 
handlingsfrihet inom snäva ekonomiska ramar. 

Avvägningen mellan olika funkr ioner på ett stridsfartyg är väsentlig. Srudier 
och erfarenheter måste ge underlag för detta . Av det framförda inses v ilken be
tydelse studie- och projekteringsarbetet har när nya stridsfartyg skall anskaffas. 

Utomlands, framförallt i USA, har under de senaste decennierna stora er
farenheter från utveckling av omfattande sysrem gjorts. Man har kommit till 
insikt om att styrning av studier och projektering kräver speciella regler och ut-
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bildning av personal. Sammanfattande har detta kallats System Engineering vi l
ket p å svenska har blivit systemteknik. Behovet av effektiv systemstyrning är 
stort även i Sverige och sedan några år sker utb ildning i detta nya ämne bl a 
vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Typprovningen av vapensystem, som ingår i torpedbåt Spica T131, har v isat 
i vilken utsträckning TTEM-krav har uppfyllts samt i v ilken grad ej förväntade 
positiva egenskaper har erhålli ts. D å ett antal år har gått sedan TTEM skrevs 
är det nu möjligt art se hur väl man lyckats bedöma den vapentekniska utveck
lin gen. 

Ett decennium har också snart förfl utit sedan olika former av systemteknik 
började tillämpas vid framtagning av vapensystem. Successivt har nya tillämp
ningar tillkommit. För att få överblick finns det anledning art skissera huvud
dragen av vad som i dag benämns systemteknik, redovisa hur långt marinen 
dragir nytta av detta hj älpmedel och diskutera vi lka framrida möjligheter som 
öppnar s1g. 

I det följande ges först som bakgrund en koncentrerad bild av den organi
satoriska ram inom vilken marinens materiel anskaffas och de regler som gäller 
för detta. Därefter beskrivs sys temtekniken i huvuddrag och hur marinen i dag 
använder den . 

Gällande bestämmelser för framtagning av vapensystem 

Kungl Maj:t bestämmelser och ÖB tillämpningsföreskrifter 
I juni 1966 utfärdade försvarsdepartementet bestämmelser angående den så 

kallade tvåstegsanskaffningen, vi lket innebär att Kungl Maj :t tillstånd måste 
inhämtas före igångsättning av projektering, om anskaffningskosmaderna be
räkn as överskrida ett v isst belopp . Detta benämns steg 1. Steg 2 innebär till
stånd att efter projektering få starta tillverkning. Dessa bestämmelser medförde 
art departementet övertog en del av de uppgifter som tidigare vilat p å för
svarsgrenschefer och förva ltn ingar. 

1968 utfärdade OB direktiv för urarberande av målsättningar för förbands
typer och materiel. Takri sk - organisatorisk - ekonomisk resp taktisk - tek
nisk - ekonomisk målsättning skall utarbetas etappvis och samordnas med två
stegsförfarandeL Beroende på var man befinner sig i utveck lingen talar man om 
preliminära målsättningar, utkast till och slutgiltiga målsättningar. Handlägg
ningsgången är invecklad. Ert ärende gör under lång rid många turer mellan för
sva rsgrenschef, OB, departement och materielverk innan serieproduktion kan 
starta. OB direktiv anger hur TOEM och TTEM skall disponeras . 

Marinens studieorganisation 

Sedan början av 1960-raler har varje försvarsgren en studieorganisation vari 
personal från staber, förvaltn ing och forskning ingår. Den marina heter sjö-
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målsutredningen, i dagligt tal förkortad till SUR. Utredningen leds av chefen för 

planeringsavdelningen i marinstaben. Genom studier och strategiska, taktiska och 

tekniska faktorer skapas beslutsunderlag för bl a försvarsutredningar. Studieresul

taten är också underlag för skrivning av programplaner, TOEM och TTEM en
ligt de rutiner som beskrivs ovan. 
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Försvarets Materielverk bildades 1968 genom sammanslagning av de dåva

rande försvarsgrensförvaltningarna och intendenturförvaltningen. Den l april 

1974 avslutades en lång omorganisationsprocess i och med att samtliga tjänster 

i en ny organisation tillsattes. Karaktäristiskt för denna organisation är, liksom 

för tidigare förvaltningar, att indelningen i avdelningar och byråer är funktions

mässigt grundad. En systemmässig lösning övervägdes under utredningsarbetet 

men förkastades av flera skäl. Planeringsenheter finns på alla nivåer. I dessa 

planeringsenheter handläggs för enheten gemensamma ärenden och framför allt 
ekonomisk planering. 

För att systemarbetet skall lösas i denna funktionsmässigt uppbyggda organi

sation erfordras att projektgrupper med representanter från inblandade byråer 

bildas. Varje projektgrupp tillsätts av chefen för huvudavdelningen, varvid ord

förande, vice ordförande och sekreterare utses. Samtidigt utfärdas en projekt

·instruktion, som anger vi lka representanter som skall ingå i gruppen och hur 

gruppen skall arbeta. I dessa projektgrupper utförs systemarbetet. Förslag till 

lösningar utarbetas och framläggs i linjeorganisationen där beslut fattas . 
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Systemteknik 

Systemtekniska grunder 

Orsaken till att ett tekniskt system anskaffas är att ett behov fastställts . Det

ta behov kan tillfredsställas av en funktion som uträttas av ett system. Detta kän

netecknas av olika element som tillsammans är inordnade i en struktur som 

bildar systemets kärna. Utformas kärnan i systemet på lämpligt sätt kan efter

strävad funktion erhållas. 
Kärnan, element och struktu r, verkar i en viss omgivning eller miljö. Denna 

omgivning kan inte påverkas utan endast beskrivas mer eller mindre väl. 

Omgivning 

Fu.nktion 

Figur 2 

Vid utveckling av ett system måste behovet först specificeras varefter omgiv

ningen skall beskrivas. Detta är några av de svåraste och viktigaste momenten 

i systemarbetet, då de utgör grunden för det fonsatta arbetet. . .. 

Genom val a v alternativa element och strukturer kan alternatt va systemlos

ningar (kärnor) åstadkommas. Dessa alternativ kan tillfredsställa det specifice-

Värdering 

F'igur 3 
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rade behovet i olika omfattning. 
Analys av den nytta, som resp systemlösning åstadkommer och värdering mot 

den resursåtgärd som erfordras, ger beslutsunderlag för val av alternativ. 
Sedan beslut om systemlösning i stort fattats ger det beskrivna förfarings

sättet förutsättning för dimensionering ell er styrning av systemet under utveck
lingen. 

e Värdcrj_nc; 

Tilldelning och 
förde1ninc; av 
resurser 

F'igur 4 

Vid dimensionering av system fattas successiva beslut om kärnans struktur med 
kriteriets grad av behovstillfredsställelse i förhållande till kostnad. P å grund av 
begränsade ekonomiska resurser blir målsättningen oftast att åstadkomma bästa 
resultatet med tillgängliga medel. 

Strukturen i ett system kan delas upp i delsys tem, där varje delsystem i sig 
själv är ett system. Därvid bidrar varje delsystem till det totala systemets funk
tion för att täcka det specificerade behovet. Denna uppdelning kan bedrivas 
längre om förutsättningar finns och man talar då om en systemhierarki med olika 
systemnivå er. 

120 

Syctern 1 Nivå 1 

Nj_vå 2 
11 

f' i (Sur 5 

På motsvarande sätt kan en behovshierarki uppställas. 
En marin systemhierarki kan ha följande utseende om ett ytattackfartyg 

studeras. 

Uppdelningen på nivå 2 motsvarar den indelning efter v ilken man _för när
varande arbetar. Materielmässigt går emellertid utvecklingen på vapens1dan mot 
att gränserna mellan navigering, stridsledning och eldledning för artilleri, robot 
och torped suddas ut till följd av införandet a v datorteknik. 

Ytattackfartyget är enligt beskrivet synsätt en kärna i ett ytattacksystem, som 
i en beskriven avgränsad omgivning skall ge en ytattackfunktion. Detta system 
är i sin tur uppdelat i ett antal delsystem som tillsammans verkar för att åstad
komma den överordnade funktionen. 

Elementen i kärnan består av personal och materiel. Materielen har nu ty
värr den egenskapen att fe l uppstår och måste åtgärdas. För att motverka att 
fel uppstår vidtas förebyggande underhå ll men oaktat detta inträffar fel. De 
då insatta åtgärderna benämns avhjä lpande underhåll. Underhållssystemet är 
således av vital betydelse. Det finns därför skäl att göra en annan indelning av 
kärnan genom att tala om materielsystem och underhållssystem. 

Detta kan synas vara ett självklart faktum men icke desto mindre förbises det 
tyvärr ofta och lätt. 
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Prestation och driftsäkerhet 

Ett tekniskt system anskaffas för att genom sin funktion tillfredsställa ett be
hov. Det innebär ofta en stor resursuppoffring, vilket motiverar krav på hög 
effektivitet. Under många år har stora ansträngningar lagts ned på att åstad
komma driftsäkra system. I detta arbete har en viss begreppsförvirring förekom
mit i brist på fastställda definitioner. Detta är nu sedan några år avhjälpt genom 
att såväl nationella som internationella normer har fastställts. Driftsäkerhets
tekniken, som är en del av systemtekniken, är av största betydelse vid värde
ring och val mellan olika system och allmänt av högsta intresse för att erhålla 
god ekonomi. 

I föregående avsnitt beskrevs hur ett operativt system kan betraktas som be
stående av ett materielsystem eller tekniskt system och ett underhållssystem . Det 
operativa systemet anses åstadkomma en operativ prestation, v ilket gr undas på 
en teknisk prestation och en driftsäkerhetsprestation. 

Te~1i sk prestation 

Operativ pre stat io 

Drift säkerhetsprestation 
Figur 8 

Den tekniska prestationen åstadkommer det tekniska systemet i si n operativa 
miljö när inga fel eller störningar finns. Systemets prestanda skall ligga inom 
specificerade toleranser. 

Driftsäkerhetsprestationen är den prestation, som systemet åstadkommer trots 
fel och störningar, som åtgärdas av en underhållsorganisation med begränsade 
resurser. Den operativa prestationen får ej avvika för mycket från den tekniska 
prestationen. 

Driftsäkerhet är följaktligen en egenskap hos det operativa systemet och ut
trycker dess förmåga att innehålla nominella tekniska prestanda vid önskade 
användningstillfällen. För att åstadkomma driftsäkerhet krävs tre saker. Först 
och främst krävs en rimlig funktionssäkerhet hos det tekniska systemet. Därtill 
kommer att systemet måste utformas så att fel kan lokaliseras snabbt t ex med 
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inbyggd testanordning, Genom god åtkomlighet skall felaktig komponent eller 
utbytesenhet enkelt kunna ersättas. Detta benämns sammanfattande för under
hållsmässighet. Till sist är det väsentligt att erhålla underhållssäkerhet, varmed 
menas att det tekniska systemet skall vara anpassat till underhållsorganisationen 
i sin helhet med bl a anpassad tillgång på utbytesenheter och reservdelar. Sam
bandet tekniskt system, underhållssystem, operativt sytsem och driftsäkerhet 
framgår av bilden. 

l Tekni s kt s y ste m 

l Und e rhålls-r;ys t e m 

J > ,,.....__ ___ _ 
11 Opera tivt s y s t e m ) 

>; 
l 

( Driftsäke rhet j 
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l f Pnn ii Li on s säkerhet 

- - - 1- - ..., ..... - - - - -, 
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_J~L~rh~l~;! c. te..::.. _j 
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Bästa sättet att åstadkomma hög driftsäkerhet är att välja materiel med hög 
funktionssäkerhet. Detta är ej alltid tekniskt möjligt varför ibland större sats
ning måste göras på underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Materielen skall 
snabbt kunna åtgärdas av kunnig personal, som snabbt är på plats när ett fel 
har inträffat, medförande erforderlig utrustning. I vissa fall kan de operativa 
kraven ej medge en sådan lösn in g. Då återstår att införa redundanta (överflö
diga) enheter i systemet på de platser där hög felintensitet finns. Det innebär, att 
när fe l inträffar i en enhet, kopplas den andra automatiskt eller manuellt in i 
funktionskedjan. Detta blir en dyrbar lösning beroende på högre investerings- och 
u nderhållskosrnader. 

Ett systems driftsäkerhet kan uttryckas genom att dess tillgänglighet anges. 
Beroende på behovet och systemets art, kan flera olika definitioner användas. 
I militärt sammanhang är klartillgänglighet av största intresse eftersom den ger 
ett mått på sannolikheten för att ett system i viss beredskap skall vara klart 
för uppdrag vid en godtycklig tidpunkt. 

Klarti ll gänglighet = A = 
Kalendertid - hindertid 

Kalendertid 
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Det överordnade systemets tillgänglighet erhålls från resp delsystems till
gänglighet enligt formeln 

A1 = A11 X A12 X A1a etc 

De värden på klartillgängligheten man får fram genom materieluppföljning 
ger en sammanfattande värdering på materiel, personal och organisation. Ma
terieluppföljning innebär att en felrapport skrivs vid varje feltillfälle. Av rap
porten skall i stort framgå när felet inträffat, hur felet yttrat sig, hur det av
hjälpts och drifttidsmätarens ställning. Drifttider rapporteras årligen. Klartill
gängligheten för ett förband är således en viktig information för en chef när han 
skall bedöma förbandets stridsvärde. 

Funktionssäkerheten uttrycks som sannoli kheten för att en enhet skall fungera 
som avsett under en viss tid med givna drift- och miljöförhållanden, MTBF 
(medeltid mellan fel) eller felintensitet. 

Underh!illsmässigheten anges som sannolikheten för att åtgärda ett fel under 
viss tid och givna förutsättningar eller MTTR (medeltid till reparation). 

Underh!illssäkerheten slutligen uttrycks som sannolikheten för att underhålls
resurser finns när de behövs el ler som bristrisk för reservmaterieL 

Som framgått är det överordnade måttet på driftsäkerhet materielens till
gänglighet. Mellan funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäker
het finns ett klart samband. Funktionssäkerhet och underhållsmässighet måste 
tillgodoses i samband med utvecklingen av systemet och kan efter leverans inte 
förändras utan a v sevärda investeringar i ombyggnad. 

Underhållssäkerhet är dels en investering i underhå ll sresurser som utbytesen
heter, reservdelar, mätinstrument och verktyg, dels en fråga om tillgång p å er
forderlig personal med grundlig utbildning. 

r * 
En dimensionerande faktor i driftsäkerhetsarbetet är hur materielen skall an

vändas. Hur ser den fysiska miljön ut och vilka drifttider kan förväntas? Miljön 
måste beskrivas genom att ytterlighetsvärdena för temp, fukt, vibration, stöt 
etc anges och under vilka betingelser fulla prestanda krävs. Drifttiderna för syste
met bedrivs genom att en driftprofil upprättas. Av denna skall det framgå för
väntat antal drifttimmar t ex per månad, hur många timmar för preventivt un
derhåll som kan avses och hur de infaller under månaden. För ett stridsfartyg 
skall förväntad företagsfrekvens anges med beskrivning av hur olika företags
typer kan se ut och under vilka delar av företaget det ställs krav på att olika 
delsvstem skall vara i drift. Tillmäts viss t delsystem extra betydelse kan krav 
p å lägsta tillgänglighet under företaget ställas. 
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System utveckling 

Systemlivstid 
Begreppet systemlivstid är av betydelse när man vid val mellan olika alterna

tiv skall bedöma de ekonomiska konsekvenserna. Det är angeläget att försöka 
uppskatta de alternativa systemlösningarnas livstidskostnader. Detta är svårt, 
men svårigheterna bör dock inte avskräcka. 

Ett system börjar dra kostnader under studieskedet för att under anskaff
ningsskedet kräva ofta stora investeringar. Men det fortsatta ägandet av syste
met till den dag det skall skrotas innebär även kostnader för drift, personal, 
underhåll och moderniseringar. Vid tidigare anskaffning av vapensystem har 
dessa faktorer inte alltid beaktats tillräckligt. Kostnaderna för underhåll har re
dan efter några år ibland närmat sig den totala anskaffningskostnaden. Det är 
v iktigt, att de driftsäkerhetsmässiga bedömningarna vilar på en realistisk grund. 
Införandet av ny teknik kan medföra osäkerhet, men i övrigt bör erfarenheter 
från materieluppföljning ge ett gott referensunderlag. 

Systemplanering 
Planeringen av ett system brukar delas i in två, eventuellt tre skeden. Man 

talar om ett studieskede och ett definitionsskede. I de fall offertarbete och kon
traktsförhandlingar tar lång tid brukar man också tala om ett upphandlings
skede. 

Inom systemtekniken understryker man, att u-vecklingen av ett system är nå
got y tterst väsentligt och dyrbart. Fasta former för arbetet är därför angeläget. 
Utvecklingsarbetet kan beskrivas som en lång rad av beslutsprocesser och där
med arbete med att skapa beslutsunderlag som dokumenteras. Figuren nedan 
visar den arbetsgång som rekommenderas, och för den som sysslat med stabsarbete 
innebär det inga nyheter. 

Informati on 

Formule r a 
värderings 
kriterier 

l 
L.. 

Syntes av 
alternc;
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temlös
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---------
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l ____. 

studieskedet syftar till att identifiera behov, granska dessa i förhållande till 
alternativa systemlösn ingar och bedöma realiserbarheten med hänsyn till tid 
och ekonomi. Orealistiska lösningar måste så ll as bort. 
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Studiearbetet skall utmynn a i en prog1·amplan för det for tsatta arbetet under 
planeringen och en operativ kravspecifikation med drif t- och underhållsförutsätt
nmgar. 

Under definitionsskedet skall kraven på det operativa systemet överföras till 

det tekniska systemet och underhållssystemet. Den första delen av detta arbete 
innebär en funktionsanalys vilken kan illustreras av bilden. 

Funkt io~s- Punktioner 

Prel krav 

Vä r demodell 

uh- sys tem 

Resultatet blir erforderliga funktioner med preliminära krav och en värde
modell. I denna bedöms den totala kostnaden för anskaffning av det tekniska 

systemet och underhållssystemet samt de fortsatta kostnaderna för att äga sys
temet. 

Beslut kan här vara antingen att fortsätta eller komplettera underlaget. 
Nästa avsnitt i definitionsarbetet är att beskriva de tekniska system som sva

rar mot ti9igare erhållna funktioner och ge underhållssystemet en resursstruk
tur. Resu ltatet skall bli en preliminär systemspecifikation, en preliminär under

hållsplan och en preliminär utvecklingsplan. 
Specifikationsarbetet resulterar slutligen i en detaljerad systemspecifikation, 

utrustningsspecifikationer och underhållsspecifikationer. 
Innehållsförteckningen i en utrustningsspecifikation kan få följande utseende. 

Utrustningsspecifikation 

1. Systemförutsättningar 
2. Normer för programsättning av arbetet 
3. Identifiering av utrustningen 
4. Utrustningens gränsytor 
5. Utrustningens funktioner 
6. Uppbyggnad 
7. Underhåll och test 
8. Prestandakrav 
9. Driftsäkerhetskrav 
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10. Miljökrav 
11 . Installation, dokumentation, utbildning 
12. Ovrigt som krav på material, vikt, volym, ytbehandling, märkning, 

emballage etc. 
Väl genomfört systemarbete skall resultera i goda specifikationer och ett 

smärtfritt upphandslingsskede. Ar offertunderlaget bristfälligt tvingas tillfrågade 

företag att begära förtydligande och kompletteringar. Resultatet blir ett långt 
upphandlingsskede med risk för att planerad tidsram inte kan hållas. Dessutom 

finns det risk för att offertlämnande företag räknar fel på kostnader och miss
förstår specifikationen. Följderna av detta blir, utöver att leverantören gör en 

förlust, att projektet försenas och fördyras, ty misstagen måste rättas till av 

köparen . 
Val av leverantör har enligt gällande regler baserats på att det billigaste al

ternativet vinner under förutsättning att kravspecifikationen är uppfylld. Hän

syn har då endast tagits till anskaffningskostnaderna. Men, som tidigare fram
hållits, tillmäts de framtida kostnaderna allt större betydelse. Svårigheterna 

finns då det gäller att bedöma trovärdigheten i de olika offerterna. Det är då 

till stor hjälp, om anbudsgivarna kan uppvisa dokumenterad drifterfarenhet från 
liknande sys tem, som levererats till andra kunder eller att man har egen drift
erfarenhet från materiel, som tidigare levererats från aktuella offertgivare. slut

satserna av detta värderingsarbete kan bli, att man finner ett dyrare anbud at
traktivare, därför att systemets livstidskostnader kommer att bli lägst. 

Tillverkning och provning 

Sedan leverantör utsetts, är det av vikt att ett smidigt samarbete upprättas 
mellan kund och leverantör. D å anskaffningen gäller stora och komplicerade 
system, ger specifikationen inte svar på alla de frågor, som successivt dyker upp 

under konstruktionsarbetet. Det är av stor betydelse, att konstruktörerna får 
kompletterande underlag fortlöpande, och att problem tas upp till diskussion 
mellan parterna när behov uppstår. 

Vid leveranskontroll av ett färdigt system kan som regel flertalet av speci
ficerade egenskaper kontrolleras hos leverantören . I specifikationen finns emel

lertid framför allt för militär materiel krav på oförändrade prestanda under 

svårare miljöpåverkan än vad som kan uppnås i fabrik. Det är därför ofta an

geläget att miljöprov genomförs som typprov enligt specifikationens förutsätt
ningar, varvid prestanda skall ligga inom fastställda toleranser. Vissa egenska

per hos ett system kan vara helt omöjliga att kontrollera innan systemet idrift
satts på sin slutgiltiga plats. Provningen efter idriftsättningen syftar till att ut
röna i vilken utsträckning det definierade behovet vid systemutvecklingens bör

jan har fyllts. 
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Systemtekniska tillämpningar inom marinen 

Allmänt 
Marinen är den minsta försvarsgrenen. De SJOOperativa uppgifter som skall 

kunna lösas är av skiftande art. Som framgått tidigare finns ytattack, ubåtsat
tack, fasta och rörliga KA-system, ubåtsjaktsystem, min- och minröjningssystem 
etc. Samtliga system är i hög grad baserade p å avancerad teknile För marinen 
innebär detta, att begränsade resurser vid utveckling och underhåll av vapen
system måste splittras och serierna oftast blir små. Prototyper kan därför endast 
i undantagsfall anskaffas för provning på förband innan serietillverkning star
tar. Av kostnadsskäl måste serieproduktion startas direkt med insikt om att mo
difieringar måste införas . Det är inte teknikerns önskedröm. För att begränsa 
kravet på modifieringar måste det föregående systemarbetet vara väl genomfört. 
Kan emellertid leverantör väljas ur en krets som har erfarenhet från leveranser 
till marinen av likartad materiel är förfaringssättet acceptabelt. Fördelen blir 
kort utvecklingstid och förband med modern teknik. 

Den stabsmässiga handläggningen av anskaffningsärenden är som framgått 
komplicerad och tidsödande. Allmänt kan man säga, att den militära system
utvecklingen kännetecknas av ett dubbelt kund - leverantör förhållande . Ma
rinst'aben är beställare gentemot förvaltningen, som i sin tur beställer av indust
rin. Dessutom skall OB och departement ha insyn. Utvecklingsarbetet får anses 
vara byråkratiskt och tungarbetat i jämförelse med hur civila verk och industrier 
arbetar. Samarbetet stab-förvaltning kan dock (ännu ) p g a gemensam lokalise
ring fungera relativt friktionsfritt. 

Tillämpning av systemutveckling 
De studier som utförts inom SUR -organisationen är helt i överensstämmelse 

med de principer den moderna systemtekniken rekommenderar. Resultatet blir 
programplan, TOEM och TTEM. De senare målsättningarna kan sägas mot
svara det, som inom systemtekniken kallas operativ kravspecifikation. Det efter
följande definitionsskedet överensstämmer på samma sätt med de systemtekniska 
ideerna. 

lnneh!lllsmässigt har systemarbetet inom marinen däremot i huvudsak varit 
inriktat mot tekniska prestanda och mindre mot prestationstänkande. Det är först 
på senare år som ansatser har gjorts på detta område. Orsaken till att presta
tions- och driftsäkerhetsbegreppen inte har behandlats mera ingående, torde 
först och främst vara, att kunskaperna härom ännu inte n!ltt erforderlig sprid
nmg. 

Med ökad inriktning på prestanda och driftsäkerhetskraven i TTEM kom
mer automatiskt underhållsaspekten i -en klarare belysning än vad som kanske 
tidigare varit fallet. 

Kvaliteten på olika TTEM har varierat. Det finns onekligen en tendens till 
att många betraktar skrivningen av dessa målsättningar som något överflödigt. 
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Bög arbetsbelastning och svårighet
0

er att priori~era det löp~nde arbetet. bidrar 
kanske till detta. Erfarenheterna fran typ~rov v1sar emell~:t 1 d att felakttga tek-

. ska lösningar troligen kunde ha undv1k1ts genom att s torre omsorg lagts ned 
;~ utformningen ~v TTE1:f. Eleverna på J-;1ilitärhögskolans högre teknis~.a kur
ser övas numera 1 att sknva TTEM och mom FMV anordnas kurser for per
sonal som deltar i sådant arbete. 

1962 utgav KMF vapenavdelning Handbok Teknisk Systemplanering. Denna 
handbok o-er anvisningar till medarbetare inom förvaltn ingen som sysslar med 
anskaffni;gar av vapensystem. Boken baseras på de erfarenheter man då hade 
och systemteknikens dåvarande ståndpunkt. Under ~e gån g~1a .~ren har b~ken 
fyllt och fyller ännu ett stort behov. Utvecklmgen mom dnftsakerhetsomrad~t 
har o-ått fort och nya definitioner har fastställts. Marinen kan sägas ha vant 
förut~eende och utnyttjat den metodik som vuxit fram utomlands och hemma 
för att styra sin systemutveckling. 

Tillämpning av driftsäkerhetsteknik 

Funktionssäkerhet 
Stora ansträngningar har under de senaste tio åren lagts ned på att få fram 

funktionssäker eller, som man oftast sagt, ti llförli tlig vapenmaterieL I första 
hand har detta gällt elektron isk materiel, där bristerna tid igare var störst. De!1 
omfattande provning och klassning av elektriska komponenter som har bedn
vits av Försvarets Teletekniska Laboratorium, FTL, och vid liknande institu
tioner utomlands har resulterat i att betydande kunskapsbanker om kompo
nenternas egenskaper har byggts upp. Metoderna för prediktering av funktions
säkerheten har förfinats och vid FTL har ett dataprogram utvecklats. Kompo
nenternas data har lagrats i ett datorminne. Konstruktören gör i ett tidigt skede 
upp ett ti llförlitlighetsblockschema och en förteckning över de k.omponenter 
som bedöms komma att ingå i de olika blocken. Förväntad funkuonssäkerhet 
beräknas i datorn för de aktuella driftprofiler och miljöer som konstruktören 
har skisserat. Den snabba utvecklingen av nya elektroniska komponenter har 
naturligt nog medfört, att aktualiteten i databanken inte kan hållas på topp. 
I dylika fall måste fiktiva värden ansättas. Felen blir troligen ringa, eftersom 
utvecklin<>en hittills endast medfört komponenter med fler funktioner och lägre 
felintensi;et. FTL erbjuder sina tjänster till såväl militära som civila kunder. 

Materielverket har för elektronisk vapenmateriel konsekvent strävat efter att 
skriva kontrakt, som innebär att leverantören garanterar en viss funktionssä
kerhet. Från många håll har motståndet mot detta varit stort. I dagsläget in
nehåller emellertid de flesta kontrakt en klausul om garanterad funktionssäker
het vid prov i fabrik. Leverantörerna har successiv t förstått vilken betydelse för
svaret tillmäter funktionssäkerheten. Det är emellertid Materielverkets strävan 
att sluta kontrakt innebärande garanterad funktionssäkerhet för materielen i dess 
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rätta miljö på förband. Motståndet mot detta har emellertid varit stort då le
verantören inte anser sig kunna få full insyn i hur materielen hanteras. Materiel
verket anser att dessa invänd ningar är berättigade. Driften under garantitiden 
kan följas upp med hjälp av marinens materieluppföljningssystem eller annat lik
nande system. Personal som handhar drift och underhåll förutsätts bli utbildad 
av leverantören och underhållsarbetet kan utföras under övervakning av leve
rantören. I ett kontrakt med garanterad funktionssäkerhet på fö rband bör ett 
MTBF-värde för driftpro v i fabrik och ett för drift i riktig miljö fastställas. 
I kontraktet skall även finnas regler för hur fel skall bedömas och normer för 
att faststä ll a om leverantören uppfyller kraven eller ej. Kontrakt av detta slag 
har ingåtts men materielen är ännu ej leve rerad. 

Amerikanska försvaret har sedan några år haft normer för bedömnin g av funk
tionssäkerheten . Inom International Electric Commision, IEC, har en arbets
grupp utarbetat förs lag till provningsmetoder för funkt ionssäkerhet. Arbetet har 
nu fortskridit så långt att man rekommenderar att metoderna används i kon
trakt trots att samtliga länder i IEC ännu inte formellt har godkänt förslaget. 

Provningsmetoderna är en vidareut veckling av de amerikanska. Principiellt 
innebär de att valmöjlighet finns mellan ett flertal metoder beroende på vilken 
konfidens man eftersträvar, hur lång provtid man kan ans lå och MTBF-värdets 
storlek. Det grund läggande är at t riskerna delas mellan kund och leverantör. 
Kunden kan å ena sidan tvingas, att beroende på kontrakterad provmetod, godta 
ett uppnått MTBF-värde som understi ger det kontrakterade medan leverantören 
å den andra sidan eventuellt gör en mycket bättre anläggning utan att få mer 
betalt för detta. 

Vid utveckling av robotmateriel intar funktionssäkerhetsfrågorna en vital 
plats. Kostnaderna för att genomföra ett provningsprogram för att kontrollera 
att funktionssäkerheten har blivit vad som eftersträvats blir oerhö rt höga för att 
inte säga oacceptabla. Prediktering av funktionssäkerheten, separata driftprov med 
apparater som ingå r i roboten i simulerad miljö och en begränsad serie av prov
skott blir bedömningsunderl aget för beslut om godkännande av dessa vapens 
funktionssäkerhet. 

FTL bedriver sedan några år ett forskningsarbete som syftar till att med 
hjälp av bayesiansk metodik samman väga tillförlitlighetsinformation från predik
tering och försök. Principerna för dessa statistiska metoder utvecklades av en 
skotsk präst, som levde under 1700-talet, Thomas Bayes. Hans ideer har tidigare 
inte tillmätits någon betydelse då de ansetts vara ovetenskapliga. I korthet in
nebär de att predikteringsresultaten får en viss tilltro vid fastsrällandet av den 
färdiga produktens funktionssäkerhet. Tillsammans med resultaten från ett be
gränsat provningsunderlag skall man således kunna dra en säkrare slutsats än 
om man enbart baserat sig på provningsresultaten. 

Funktionssäkerheten har även en stor betydelse i säkerhetssammanhang. Va
pensystem får inte innebära risker för egen personal. Genom att utny ttja pre
dikteringstekniken kan riskerna för olyckshändelser analyseras och säkerhets
kretsarna dimensioneras så att acceptabla risknivåer erhålls. 

För mekanisk materiel är möjligheterna till prediktering av felintensitet och 
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funktionssäkerhet inte lika goda. Orsakerna härtill är främst att den mekaniska 
komponenten har en begränsad livslängd som är i hög grad beroende av både 
drifttid, belastning och miljö . Inom mekaniken är inte heller standardi ser ingen av 
komponenter lika långt driven. Materi eluppföljning och återmatning av erfaren
heter till konstruktörer samt ökad användning av standardise rade komponenter 
torde kunna skapa förutsättningar för högre funktionssäkerhet för mekanisk 
materiel. Detta framkom bl a tydligt vid det seminarium som anordnas i Stock
holm i oktober 1973 av European Organization for Quality Contt·ol (EOQ C), 
med rubriken RELIABILITY DATA BANKS (FTL A-report A16:41 november 
1973) . 

FMV-A har beställ t utvecklin g av en ny 15 cm fälthaubits hos AB Bofors. 
Ett antal prototyper har leve rerats och undergår fö r närvarande prov på för
band. I kravspecifikationen för denna nya haub its föreskrevs bl a att tillgäng
ligheten bör vara 98 °/o under ett företag om 48 timmar under vilket uttas X 
körmil varav Y i terräng, skjutes Z skott och tas ut U drifttimmar ur pjäsens 
egen motor. Enligt leverantören har förekomsten av ett tillgänglighetskrav in
verkat gynnsamt på konstruktionen. För mekanisk materiel kan denna typ av 
kontrakt i framtiden bidra till att skapa högre funktionssäkerhet. 

U nderhållsmässighet 

Som framgått i tidigare avsnitt har materielens underhållsmässighet stor be
tydelse för att god tillgänglighet skall uppnås. God underhållsmässigbet ås tad
koms först och främst genom att materielen erhåller en struktur, som gö r att 
alla delar blir lätt åtkomliga för utbyte och reparation. Därnäst måste en lämp
lig modularisering ås tadkommas. Det är många aspekter som inverkas vid be
stämning av utbytesenheternas storlek i ett elektroniskt sys tem. Pris per enhet, 
begränsning av antalet typer, krav på standardisering, en hetl ig provningsutrust
ning kan nämnas. 

Inom elektronikbranschen har varje leverantör i princip haft sitt sys tem, men 
på senaste år kan en standardisering a v kretskortens srorlek sägas vara på väg. 
Kundens och till verkarens uppfattning om bästa lösning baseras ofta p å olika 
synsätt. Kunden önskar god driftekonomi medan tillverkaren önskar optimering 
av tillverk ningskostnaderna. För kontroll av systemets prestanda förses materie
len med speciell utrustning . Likaledes byggs särsk ilda kretsar med automatiskt 
larm in för driftöver vaknin g, varvid felande huvudenhet indikeras. Målsättning
en är, a tt operatören om möjligt skall kunna loka lisera 95 °/o av alla fel med 
hjälp av inbyggd utrustning. Speciellt för den utrustning som har datorer hyser 
man gott hopp om att kunna ås tadkomma detta genom att nyttja fel söknings
program. 

Underhållsmässigheten kan bestämmas genom att fel avsiktligt ås tadkomm es 
i den anläggning som skall testas. Kund och leverantör kommer i förväg öve
rens om en lista med representativa feL P ersonal, som erhållit den utbildning, 
som anses vara lämplig för underhåll av materielen, får under uppsikt och tids-
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bestämning åtgärda felen. Underhållspersonalen har tillgång till underhållsfö
reskrifter, erforderliga instrument, verktyg och utbytesenheter. Amerikanska 

försvaret har utarbetat normer för hur resultaten skall bedömas och MTTR
värdet i fråga skall fastställas. I avsaknad av internationella regler används 
dessa normer inom västvärlden och även av FMV. Således innehåller alla 

kontrakt som slut its under senare år klausuler om fastställt MTTR och regler 
för hur detta värde skall kontrolleras. 

Underhållssäkerhet 

Anskaffning av utbytesen heter och reservdelar har traditionellt skett genom 
enkla skattningar av behovet i fred och i krig. Reservmaterielen har fördelats 

till olika underhållsorgan mot bakgrund av de anvisningar som utfärdats mot 
operativt bedömt behov. Systemtekniken och speciellt driftsäkerhetstekniken har 

emellertid givit oss möjlighet att få bättre beslutsunderlag för anskaffning och 
fördelning av reservmaterieL Av ekonomiska skäl är det angeläget att ubytes

enheter och reservdelar kan beställas samtidigt med hu vudbeställningen. Kan 

tillverkning av utbytesenheter och reservmateriel ske i anslutning till framtag
ningen av beställda system blir kostnaderna lägre. 

Med kännedom om systemens uppbyggnad, modularisering, pris och felinten
si tet per utbytesenhet, driftprofiler i fred och krig är det möjligt att bygga ma
tematiska modeller, som beskriver drift och felutfalL I dessa modeller kan även 

basorganisationen inkluderas. Med kännedom om aktuella transporttider från 
centralt förråd till central verkstad, till regionalt förråd resp från regionalt 

förråd till aktuellt förband och antalet förband, som replierar p å resp regionalt 
förråd, kap behovet av utbytesenheter beräknas och fördelas på resp förråd 

svarande mot ett visst tillgänglighetskrav. Detta sker med hjälp av dator, och 
resultatet blir listor, som anger antal och sort av utbytesenheter per förråd och 
totalkostnad för detta. Omvänt kan man studera vilken tillgänglighet som kan 
förväntas v id en viss investering. Effekterna av olika struktur och transport
tider inom basorganisationen kan också studeras. 

Resultat från sådana beskrivningar bör dock analyseras förutsättningslöst in

nan beslut fattas. Det kan finnas skäl för vissa förändringar i sammanställning
en av utby tesenh eter på grund av vissa brister i modellen eller tidigare anskaff

ningar. Skall alla fördelar av denna metodik användas måste leverantören kunna 
lämna erforderligt underlag ganska tidigt, samtidigt som han sätter en accepta

bel tidsgräns för när behov och sammansättning av utbytesenheter skall vara 
klar. 

Den metodik som här har beskrivits har under de senaste å ren utnyttjats av 
FMV. Vid jämförelse med de förslag som utarbetats p å traditionellt sätt har det 

visat sig att sammansättning och fördelning av reservdelssatser blivit ganska 
annorlunda och oftast har avsevärda belopp kunnat sparas. Det bör understry
kas, att all reparation av utbytesenheter förutsätts ske i central verkstad, som 
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kan vara samgrupperad med en regional instans. Utvecklingen inom andra tek
nikområden går i samma riktnin g, vi lket på sikt kommer att få konsekvenser för 
den basorganisation vi nu har. 

Som framgått grundar sig detta sätt att beräkna behovet av utbytesenheter 
ytterst på funktionssäkerhetstekniken. De felintensiteter som predikterats för resp 
utbytesenhet är i modellen avgörande för felutfallet . Följdaktligen är det ange

läget att följa upp materielens felfrekvens under garantitid och följande år så 
att en bedömning kan göras, om den gjorda investeringen i utbytesenheten var 
riktig. 

Materieluppföljning 

1964 introducerades marinens materieluppföljningssystem, System 64, för va
penmateriel. Resultatlistorna har gett en god uppfattning om materielens status 

och underhållsorganisationens effektivitet. Resultaten speglar inte hela verkli g
heten, vi lket sku lle förutsätta att alla fel verkligen rapporterades. Rapporte

ringsmoralen bedöms dock vara ganska hög och an ledningen därtill är att årliga 

besök har gjorts av representanter för den systemansvariga myndigheten vid 
varje förband. De för materielen ansvariga har kun nat notera att funktionssäker
heten för vissa system förbä ttrats tack va re felrapporteringen. 

Materieluppföljningen har visat att god överensstämmelse finns mellan de 

funktionssäkerhetsvärden som predikterats och de som erhCillits i riktig miljö. 

Underlag skapas för att ställa funktionssäkerhetskrav på ny materiel, införa 
modifieringa r och fö reslå skrotning av gammal materiel. Genom att studera oli

ka delar av ett vapensystem kan de svaga länkarna snart fastställas. Kritisk 
granskning av fellistor kan påvisa om utbildningen av underhållspersonal är 
riktig. 

Under 1975 skall enligt planerna System 64 efterträdas av system MARIS, 
som är en vidareutveckling. MARIS, marinens materielinformationssystem, skall 
omfatta all marin materiel. Målsättningen för arbetet med MARIS har varit 

förutom att systemet skall användas för all marin materiel, att förenkla rap
portering och resu!tatpresentation. Det nya är främst att materielen indelas i 
tre klasser beroende på vilket intresse som finns för uppföljning. Materiel pla

cerad i klass I blir föremål för fullstädig fe lrapportering innebärande inten
sivuppföljning. Klass II innebär en enklare uppfö ljning till individnivå. I klass 

III skall huvuddelen av all materiel befinna sig och för denna materiel rap
porteras drifthindrande fel. Grundtan ken är att all ny materiel skall tillhöra 
klass I under garantitiden eller tills dess att uppföljningen visar att fe lintensi

teten har svängt in på en förväntad och acceptabel nivå . Därefter flyttas ma
terielen ned till Klass II eller k lass III. För större system är klass II aktuell och 

i övrigt gäller klass III. Inträffar ett oroande stort antal fel för materiel i 
klass II eller III skall flyttning till klass I kunna ske. 

Utdelning av resultatlistorna skall begränsas till att resp prenumerant en
dast får de listor som är av intresse för honom. 
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I funktionssäkerhetssammanhang kommer " lista 11, 12 och 13" att vara av 
störst intresse. "Lista 11" kommer att ge MTBF-värde och klartillgänglighet fö r 
förband och syftar till att f inna svaga länkar i systemet. I "l_ista 12" är hu':u.~
vikten lagd på huvudenhetstyp och hu vudenheter och syftar nll att belysa 11111Jo
påverkan. Huvudenhetstypen värderas slutligen inbördes på " lista 13" och denna 
J i sta syftar till att inom sakområde ge en samlad överblick över olika huvud-

enhetstypers tillgänglighet. . 
Många leverantörer av vapenmateriel till marinen har_ vari t mtresserade _av 

att få ta del av de fellistor som upprättas vid bearbetnmg av fel- och dnft
rapporter. FMV har inte haft något att erinra mot detta och efter vederbörliga 
hänsyn till erforderlig sekretess har resp leve rantör fått ta del av erfarenheterna 

från sin materiel. 
Detta bör förhoppningsvis stimulera konstruktörerna. Tyvärr har detta ännu 

inte blivit allmän praxis. Den drifterfarenhet, som många industrier utnyttjar 
sio- av är oftast baserad på de fel som har inträffat under de levererade ma
te~iele~s garantitid. De problem som har uppstått senare känner man inte till. 

Prestationsuppföljning 

Resultat av artilleri- och torpedskjutningar har registrerats sedan många år 
tillbaka. Huvudprotokoll har upprättats och ur dessa har man bl a kunnat ut

läsa övningens uppläggning och svårighetsgrad, rådande väderleksbetingelser 
och uppnådda resultat. Om materielfel påverkat resultatet, har detta också kun
nat anmälas, under förutsättning att felet varit känt. I äldre vapensystem, där 
den personella fä rdigheten varit av största betydelse för resultatet, har man med 
hjälp av huvudprotokollen kunnat följa upp utbildningseffekten. Dessa protokoll 
har varit av största intresse för förbandschefer och marinstab. Påverkades ut
bildningsresultatet av bristande funktion hos materielen anmäldes detta till för
valtn ingen. I ett modernt artillerieldledningssystem utgöres betjäningen som re
gel endast av en eller två man. Denna betjäningsuppgift inskränker sig normalt 
till att populärt uttryckt " trycka på knappar". Goda insikter i vad man gör 
och hur man kontrollerar systemet är emellertid en viktig förutsättning för goda 
skjutresultat. Trots att goda möjligheter för att kontrollera moderna eldled
ningssystems prestanda byggs in i utrustningen, kan likväl degradering av vissa 
komponenter medföra att systemet får prestanda som ligger utanför fastställda 
toleranser utan att det upptäcks. Ett sådant fel kan ha inträffat på träffresulta
ten under ett helt övningskvartal om förh ållandet inte kommer fram till den 
kvalificerade teknikern i underhållsorganisationen. 

skjutprotokoll har alltid haft en tendens till att bli försenade. Protokoll, som 
är månader, ja ibland kvartal försenade, underlättar inte upptäckt av de ovan 
beskrivna felen. 

För att snabbare kunna delge staber och förvaltningar dessa resultat från 
skjutningar och även avlasta personalen ombord har en särskild rapportering av 
resultat från torpedskjutningar tillämpats sedan några år. På försök används 
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sedan våren 1974 också en ny form för rapportering av resultat från artilleri
skjutningar. Rapporteringsförfarandet har troligen ännu inte funnit sin slutgiltiga 
form. Målsättningen bör vara att få snabb rapportering, minska rapporterade 
uppgifter till ett minimum och utnyttja datorer till att utföra rutinberäkningar 
och sammanställningar. 

Sammanfattning 

Marinen har kontinuerligt försökt tillgodogöra sig de fördelar systemtekniken 
erbjuder. Sedan många å r har anskaffning av nya vapensystem förberetts genom 
omfattande studier och grundligt projekteringsarbete. Syftet har va rit att in
bördes avväga de marina vapensystemen och dimensionera parametrar för att 
optimera effekten inom givna kostnadsramar. 

Arbetet med att utforma specifikationer har präglats av att anpassa de olika 
enheterna i ett vapensystem till varandra, att åstadkomma fä ltmässig och funk
tionssäker materiel. 

Inom FMV-M har driftsäkerhetsteknik införts successivt i takt med att kun
skaperna inom detta område har ökat. Någon överordnad styrning för att ås tad
komma en viss klartillgänglighet har ej funnits. I stället har som regel utrym
met inom anslagen använts för att ås tadkomma satsningar, som ger bästa till
gänglighet och högsta funkt ionssäkerhet inom rimliga tekniska gränser. 

Vid framtagningen av ubåt typ Näcken har omfattande driftsäkerhetsstudier 
utförts. Resultatet har använts vid utformningen av kravspecifikationerna för 
vapenmateriel för beräkning av reservmaterielbehov. Efter ubåtarnas leverans 
och intrimning återstår att med hjälp av marinens materieluppföljning konsta
tera i vad mån man lyckats uppn å de uppställda ti llgänglighetskraven. 

Framtida användningsmöjligheter 

För att fullt ut kunna tillvarata de möjligheter systemtekniken erbjuder måste 
prestationsbegreppet ägnas ökad uppmärksamhet när framtida vapensystem in
klusive vapenplattform studeras. I TTEM bör krav på klartillgänglighet fram
gå. Dessa krav skall vara anpassade till hur man avser använda förbanden under 
neutralitet och krig. Exempel på driftprofil har skisserats i ett tidigare avsnitt. 
Om studieresultatet indikerar att någon eller några funktioner inom förbandet 
behöver högre tillgänglighet bör det anges speciellt. 

Med TTEM som grund skall Materielverket definiera tillgänglighets- och funk
tionssäkerhetskrav p å resp delsystem. Kunskap om den tekniska utvecklingen 
och erfarenheter från äldre materiel erhållen genom materieluppföljning är då 
hjälpmedel. 

Tidigare har f ramkommit att studiearbetet resul terat i avvägningar mellan 
olika vapensystem och bestämning av prestanda. Typprovning under senare år 
visar emellertid att kraven på studiearbetet kommer att öka. Inledningsvis 
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framhölls att gränserna mellan olika delsystem suddas ut på grun d av att dato
rer införs och att många funktioner automatiseras. Det ställer stora krav på för
utseende. Telemotmedlen tvingar oss till att på ett helt annat sätt än tidigare 
bedöma och avväga insatserna vid anskaffning av aktiva och passiva spanings
medel. Fö rsvar mot robotar, skjutna från flygplan eller fartyg, kräver sannolikt, 
utöver aktiva vapeninsatser, även att insatser görs för att vilseleda de målin
mätande sensorer, som ger underlag för robotarnas styrning. Robotvapnet med
för att tidsfaktorn blir oerhört väsentlig. Tiden från upptäckt till vapeninsats 
blir mycket kort, vilket stället sto ra krav på stridsledningsfunktionen. Underlag 
för beslut måste presenteras snabbt och entydigt. I vissa fall måste kanske va
peninsats ske automatiskt. 

De tekniska förutsättningarna för att lösa dessa problem kan för närvarande 
inte sägas ha några väsentliga begränsningar. Dessa är snarare av ekonomiskt 
slag. Systemlösningar med framtida flexibi litet, förutsättningar för effektiv sam
verkan mellan människa och materiel och utformning av reservförfarande är 
frågor som framöver måste studeras mycket grundligt. 

Den snabba tekniska utvecklingen har ibland under ett systems konstruktions
skede öppnat nya och intressanta förbättringar och tillägg till blygsamma kost
nader. Införandet av en dylik förbättring kräver oftast ett snabbt beslut. Rim
ligtvis borde effekten av ett dylikt ti llägg bedömas av den studiegrupp som ut
arbetat TTEM. Det är förmodligen osannolikt att detta medhinnes. I stället bör 
fr ågor av detta slag bedömas av aktuell projektledning. 

Avslutning 

Ans~affning .av militär materiel, som innebär utveckling, ställer krav på att 
ansv.a:1g ~11ynd1.ghet har utarbetat en kravspecifikation. Kvaliteten på denna 
spec1fikat10n bhr avgörande för hur väl det färdiga systemet kommer att täcka 
funktionsbehovet. Med de valmöjligheter mod~rn teknik ger och de kostnader 
s~m :nskaffi~ing av moderna marina vapensystem medför, finns det inte plats 
for nagra 1111sslyckanden. Genom konsekvent tillämpning och vidareutvecklin()' 
av de systemtekniska ideerna erhålles förutsättningar för ett framgångsrikt ar~ 
bete. ~an få.r därför inte vara _främmande för att studie- och projekteringsar
betet 1 framtiden kommer att bl1 mer omfattande. Erfarenheten bekräftar detta. 
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l Gustaf von Hofsten är kapten vid försvarets intendenturkår och genom-l 
\ gick Militärhögskolans marina linje åren 1972-74. 

~--------------------------------------------------------~ 

MALTA- EN KORT HISTORIK 

Historien har en märklig förmåga att upprepa sig. Med sitt läge mitt i Medel
havet har genom århundradena Maltas strategiska betydelse bevisats gång efter 
gång. De makter som strävat efter att behärska Medelhavet har också som regel 
insett nödvändigheten av att ha kontroll över ön. 

On utgjorde troligen redan omkring år 1 000 f Kr en viktig provianteringsbas 
i det feniciska sjöimperiet under vars styre öns rikedom och makt växte. Från 
omkring år 480 f Kr svarade Kartago för kontrollen av Malta. Efter att ha ut
gjort en kartagisk bas under första puniska kriget införlivades ön definitivt med 
det romerska riket år 218 f Kr. 

Under medeltiden behärskades ön av växlande herrefolk: bysantiner, araber, 
normander, svaber, aragonier och kastiljaner. 

Är 1530 skänkte Karl V av Spanien Malta till Johanniterriddarna som tidigare 
av turkarl)a fördrivits från Rhodos. Medlemmarna av Johanniterorden kom där
med att få ännu ett namn, Malteserriddare. 

Är 1565 ljöd åter varningsskotten från Maltas murar. En turkisk armada, som 
enligt krönikan bestod av 130 galärer och 50 transportskepp med 40 000 man 
ombord, ankrade på den sydöstra kusten och inledde härmed den Stora Beläg
ringen . Riddare och öbor kämpade sida vid sida och lyckades till sist besegra 
turkarna och vin na en stor seger för den kristna världen. 

År 1798 invaderades Malta av Napoleon på väg ti ll Egypten, men efter bara 
drygt två år kapitulerade fransmännen och det maltesiska folket anhöll om att 
deras land skulle falla under brittisk överhöghet. Detta bekräftades i parisfördra
get 1814. 

Med Suezkanalens tillkomst 1869 fick Malta ökad betydelse. On kom att ligga 
i centrum för handeiss jöfarten i Medel ha vet och blev en v iktig reparations- och 
kolningshamn. 

Under krimkriget och första världskriget var ön en viktig engelsk marinbas. 
Under andra vä rldskriget kom ön att spela en utomordentligt stor roll i kam

pen om sjöfö rbindelserna i Medelhavet. Ons hjältemodiga kamp under de inten
siva tysk-italienska flyganfallen kom att göra ön till en symbol för brittisk be
slutsamhet och kampvilja . 
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Den 21 sept 1964 blev Malta självständigt inom det brittiska samväldet. Sedan 
dess har man genom en synnerligen aktiv utrikespolitik visat världen att man 
är helt medve ten om öns stra tegiska betydelse även i kärnvapnens tidsålder. 

PLANERNA PÅ EN OCKUPATION AV MALTA VAXER FRAM 

Malta - ett italienskt problem 

Malta kom redan i samband med Italiens engagemang i E tiopi en 1935 att ut
göra ett objekt för italienska studier. Sålunda betonades 1936 i en italiensk gene
ralstabsstudie nödvändigheten av att redan tidigt besätta Malta vid en framtida 
konflikt med Frankrike och England i Nordafrika. Detta sku lle vara det enda 
sättet att säkra de egna underhållstransporterna samtidigt som fiendens förbin
delser genom Medelhavet skull e kunna avskäras. 

I december 1938 genomförde den italienska marinstabens krigsplanläggnings
avdelning en omfattande studie över "Transporten a v en expeditionskår till 
Nordafrika". Aven här framgår klart uppfattningen att en ockupation av Malta 
ansågs vara förutsättningen för att man med framgång skulle kunna föra ett krig 
i Nordafrika. 

Trots att Mussolini personligen gjort uttalanden, som tydde på att han insåg 
Maltas betydelse under ett kommande krig, utgjorde ön bara ett av de inte när
mare preciserade målen, då han i april 1940 drog upp de första riktlinjerna för 
sjökrigföringen vid ett italienskt krigsinträde. 

I den studie, som marinstaben utarbetade i maj 1940, framskymtar en viss 
tveksamhet angående nöd vändigbeten av att besätta ön. I studien, som för första 
gången drevs så långt att den utmynnade i en kortfattad operationsplan, betonas 
de utomordentliga svårigheterna att genomföra denna typ av företag. Studien 
avslutas med att man ställer sig tveksam till det obetingade behovet att ockupera 
ön. Underhållstransporterna till Libyen borde kunna dras utanför de brittiska 
torpedflygplanens vid denna tidpunkt ganska begränsade räckvidd. Dessutom var 
man av den uppfattningen att ön borde kunna elimineras som militär bas från 
luften och genom sjöblockact Trots att man alltså fortfarande hyste vissa tvek
samheter om nödvändigheten av att ockupera ön, redovisas i studien klart de för
delar, som en ockupation skulle medföra . Förutom att förbindelserna till Libyen 
skulle säkras, kunde ön utnyttjas som operationsbas för italienska sjö- och flyg
stridskrafter. Detta skulle i sin tur medföra att de brittiska förbindelserna genom 
Medelhavet skulle kunna avskäras och sjöstridskrafterna delas . Härutöver skulle 
en ockupation av Malta få en positiv moralisk effekt på det italienska folket. 

Studien förelades det italienska högkvarteret - Commando Supremo - som 
dock inte ansåg operationen nödvändig. Som skäl framhölls den av Mussolini i 
dessa dagar ofta uttalade uppfattningen att ett krig skulle komma att bli ko rt
varigt. Dessutom biträdde man uppfattningen att Malta skulle kunna neutralise
ras av det italienska flygvapnet. 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att Italien den 10 juni 1940 gick in 
i kriget utan att ha någon klar målsättning att besätta Malta. Däremot hade man 
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helt klart för sig vikten a v att elimi nera Malta som britti sk operationsbas. Detta 

skulle i första hand bli en uppgift för det italienska flygvapnet . 

Tyskt intresse för kriget i Medelhavsområdet 

Från tysk si da kom kriget i Nordafrika och Medelhavet länge att betrak tas 

som en sekundär och italiensk krigsskådeplats. Chefen för den tyska marinen , 

storamiral Raeder, hade dock, sedan planerna på en landstigning i England allt

mer kommit i bakgrunden under hösten 1940, försökt förmå Hitler att ta upp 

kampen mot enge lsmännen i Medelhavet och i stället avstå från ett anfall mot 

Ryssland. 
Raeder hade härvid starkt stöd a v den tyska marinens för bindelseofficer i Rom, 

amiral Weichold. Denne hade tidigt sökt intressera såväl den italienska sjökrigs

ledningen som sina överordnade i den tyska flottan för Malta. I en rapport till 

Berlin i början av augusti betonade amiralen vi kten av att man, innan det blir 

för sent, som bas eliminerar vad han kallade " pålen i köttet hos den italienska 

sjökrigföringen". Detta ansåg han vara en förutsättning för att den italienska 

flottan skulle kunna lösa sin primära uppgift. Amiralen var också en av de första 

som tidigt kom att förespråka en integrerad tysk-italiensk operation mot Malta. 

Mer eller mindre mot sin vilja kom emellertid Hitler redan under hösten 1940 

att tvingas rikta sin a blickar mot Medelhavet. Anlednin gen var de italienska bak

slagen i Grekland och Nordafr ika. Mot bakgrund av dessa misslyckanden lät 

Hitler, med Mussolinis samtycke, ombasera tyska 10. fl ygeskadern frå n Norge till 

Sicilien med början i december. H ärmed skulle Malta komma att gå en svår tid 

t ill mötes. Från mitten av januari till slutet a v maj 1941 skulle ön och framför 

allt hamnstaden La Valletta komma att utsättas för ihållande mer eller mindre 

intensiva flyganfall. 
10. flygeskadern hade utöver anfall mot Malta dock å lagts andra stora upp

gifter, nämligen att anfalla de brittiska sjöstridskrafte rn a och sjöförbindelserna i 

Medelhavet, skydda axelns transporter till Libyen samt stödja armen i Libyen . 

Eskaderns alltför omfattande uppg ifter medförde att tr ycket mot Malta ej blev 

tillräck li gt för att slå ut ön som bas. I mitten av mars blev dock läget kritiskt, 

då förr åden började sina och ransonering infördes för första gången. Trots det 

försämrade flygkrigsläget tvingades engelsmännen åter intensif iera underh åll s

transporterna. Under april-juni överfördes icke oväsentliga kvantiteter livsmedel, 

ammun ition och jaktflygplan. 
U nder maj avtog så åter flygtrycket mot ön som en fö ljd av att 10. flygeska

dern successivt ombaserades till Nordafr ika och Grekland. Den 4 juni lämnade 

de sista flygförbanden Sicilien. Italienarna fick härefter själva bära ansvaret för 

att hålla ned Malta och skydda axelmakternas sjö transporter. 
Intressant att notera i detta sammanhang är den bristande enigheten i det ty ska 

högkvarteret om sättet för att eliminera Malta. Chefen för den t yska flygstaben, 

general Jeschoneck, övertygade Hitler om att Malta fu llständigt måste förstöras 

som sjö- och flygbas med hjälp av 10. flygeskadern. Detta framhöll också Hitler 
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i ett brev till Mussolini i februari 1941. Samtidigt genomförde man i det tyska 

överkommandot, OKW, en stud ie om hur Malta skull e oskadliggöras . Bakgrunden 

härtill var nöd vändigbeten a v att snabbt och säkert överskeppa den nyupprätta .. 

de Afrikakåren. Man kom till den slutsatsen, att den enda varaktiga lösningen 

va r att genom landstigning erövra ön. Man förespeglade också att v id en för lust 

av Afrika, vilket vid denna t idpunkt inte kunde uteslutas, risk förelåg att Malta 

sk ulle komma att utnyttjas som en språngbräda mot Sicilien och kontinenten. I 
själva verket fanns också en sådan brittisk plan. 

OKW uppfattning att Malta måste besättas, understöddes av storamiral Raeder. 

Denne hade under lång tid för Hitler understrukit vikten av att axelmakterna 

skaffade sig kontroll över Medelh avet. Då Raeder åter framlade sina ås ikter och 

förordade en landstigning, framkom det att Hitler, liksom tidigare när det gällde 

invasionsplanerna mot England, va r mycket skeptisk mot ett landstigningsföretag. 

Hur hån OKW sökte pressa Hitler i denna fråga är oklart. Hitler sträckte sig 

dock så långt att han, den 15 februari, inför den förestående risken att fö rlora 

Nordafrika, med fly gvapnet lät utreda möjli gheterna att, före det planerade 

fälttåget i öster, utn yttja luftlandsättningsstyrkorna mot Malta i samband med ett 

landstigningsföretag. Flygvapnet framhö ll att ett sådant företag var förenat med 

stora svå ri gheter. Det sto ra antalet murar på de i Övrigt öppna fälten skulle prak

tiskt taget omöjliggöra en sådan operation. Flygvapnets avrådan och de relativt 

goda erfarenheterna från bombangreppen blev faktorer, som snart fick Hitler att 

överge de första tyska planerna på Maltas erövring. Den 18 mars, vid en före

dragn ing för Hitler, hävdade å ter Raeder sjökrigslednin gens uppfattning att 

Malta snarast möjligt borde besättas. Med hänvisnin g till flygvapnets avrådan 
kunde Hitler, troligen inte ovi lli gt, avslå Raeders framställning. 

Signifikati v t för det vid denna tidpunkt bristande samarbetet mellan de båda 

axelmakterna var, att någon kontakt med italienarna i denna för Itali en så v ik
tiga fråga a ldrig togs! 

Malta eller Kreta? 

Snart skulle händel seutvecklingen i Medelhavet gå i en för axelmakterna gynn

sam riktnin g. Den 31 mars 1941 startade RommeJ den offensiv, som i slutet av 

april förde honom ända till Egyptens gräns. Den 6 april överskred de tyska 
stridskrafterna den grekiska gränsen och trängde snabbt söderut. 

Medan striderna i Grek land pågick som bäst, diskuterades i det tyska högkvar

teret riktlinjerna för den fortsatta krigförin gen i östra Medelhavsom rådet. Chefen 

för tyska flyg vapnet, riksmarskalk Gör in g, förordade, understödd bl a a v chefen 

för de tyska lu fd andsättningsförba nden, general Student, att man skull e avsluta 

Balkanfälttåget med att erövra Kreta. Detta sku ll e ske med i hu vudsak enbart 

luftlandsatta förband. Man var dock långt ifrån överens i den högsta krigsled

ningen. Chefen för högkvarterets operationsstab, general Jod!, hävdade med be

stämdhet att Malta borde erövras i stället för Kreta . Han hade härvid enhälligt 

stöd så väl av sjökrigsledningen, som av hela sin stab, vi lken, trots sin traditionella 
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landmilitära inställning, hade utarbetat en egen Maltastudie. Hitler själv vi lle 
först avbryta krigföringen i balkanriktningen och i stället snarast igångsätta fä lt
tåget mot Ryssland . Han lät sig dock snart övertalas att genomföra Kretaopera
tionen. Malta skulle man ta hand om senare. 

Vilka som var de avgörande motiven för detta beslut är svå rt att med säker
het fastställa. Kanske menade Hitler, skulle Malta förlora sin betydelse när un
derhållet till Nordafrika sku lle kunna ledas över Grekland och Kreta mot Tobruk 
och senare Alexandria. Kanske var det omsorgen om den rumänska oljan , Hitlers 
speciella skötebarn, vilken skulle kunna hotas av brittiskt flyg från Kreta. Slut
Jigen torde Görings roll i detta sammanhang haft v iss betydelse. Han hade från 
början blivit entusiastisk för kretaoperationen och vid ett flertal enskilda över
läggningar med Hitler säke rli gen på verkat denne. 

P å grund av det förestående och redan försenade fältt åget mot Ryssland kunde 
endast kort tid avsättas för förberedelser för kretaoperationen. Hur det gick 
känner vi t ill. Efter utomordentligt hårda strider och svåra förluster lyckades de 
luftlandsatta förbanden tvinga försvaret att kapitulera den 27 maj 1941. 

Planerna tar fastare form 

Angreppet mot Kreta hade för den italienska krigsledningen kommit som en 
överraskning. Under de tyska diskussionerna i april huruvida Kreta eller Malta 
skulle angripas, hade inga kontakter tagits med italienarna. Då angreppet var 
fullbordat däremot, tog tyskarna för första gången upp maltafrågan och "rekom
menderade" italienarna att snarast erövra ön. 

Under hösten 1941 började sålunda den högsta italienska krigsledningen, un
derstödd a v Mussolini, att åter aktualisera en erövring a v Malta. I början av 
september startades en förstudie. Helt i linje med det tidigare bristande förtroen 
det och samarbetet mellan axelmakterna, skedde detta utan att tyskarna infor

merades. 
Under de första vårmånaderna 1942 bedrev Commando Supremo planlägg

ningsarbetet med allt större energi. För ändamålet hade en speciell maltastab 
organiserats under ledning av general Gandin . Av den ital ienska generalstabs
chefen, general Cavalleros, dagboksanteckningar framgår, att denne tidigt 1942 
underströk skyndsamheten och nödvändigheten av operationen. Den tidigaste tid
punkt då operationen kunde påbörjas, fastslogs inledningsvis till slutet a v maj 
1942. 

I mitten a v februari 1942 accepterade Mussolini Ca v alleros förslag om att ta 
upp överläggningar med såväl tyskarna som japanerna angående operationen mot 
Malta. Detta första förslag till gemensamma överläggningar accepterades av Hit
ler. Denne hade under januari och februari vid flera tillfällen av fältmarskal k 
Kesselring och chefen för Afrikakåren, general Rommel , tillråtts att likvidera 
Malta för gott. Hitler syntes vid ett a v dessa tillfällen böjd att dela deras upp 
fattning. Han yttrade bl a: "Ta det lugnt fältmarskalk Kesselring. Jag skall nog 
göra det!" 
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Formen för det nu p åbörjade tysk-italienska samarbetet måste emellertid ha 
varit ganska osmidig, då det fortfarande inre fanns någon tysk representant i 
maltastaben. Att många problem och mycket arbete fortfarande återstod, fram
går av att Hitler vid en föredragning av Raeder i mitten av mars befarade att 
operationen inte skulle kunna genomföras i maj, utan sku lle komma att bli upp
skjuten. 

De diskussioner med tyskar och japaner, som nu kom till stånd, kom till en 
början att röra sig om principerna för operationens genomförande. 

De som hade störst erfarenhet av landstigningsoperationer i stor skala var japa
nerna . Den stora japanska offensiven i Ostindien hade lett till stora framgångar 
genom en rad lyck ligt genomförda landst ign ingsföretag. Italienarna var uppen
barligen mycket angelägna om att få japanernas syn på företagets uppläggning, 
även om deras synpunkter endast i ringa omfattning skull e komma att påverka 
planläggni ngsarbetet. 

Beträffande företagets strategiska betydelse och de allmänna förberedande åt
gärderna, såsom högsta sekretess, flygbekämpning och marin blockad, rådde full 
enighet. Den stora diskussionsfrågan var däremot när och med vi lken styrka 
landstigningen sku lle ske. Japanerna förordade två lika stora landstigningsföre
tag, ett på den norra väl försvarade kusten och ett på den södra otillgängliga 
och sämre försvarade kusten. Landstigningen skulle ske nattetid med 23 bataljo
ner och sex artillerigrupper. 

Italienarna å sin sida, hade inbördes helt olika uppfattning om operationens 
uppläggning. En del hävdade öns sydkust som huvudanfallsriktning med ett eller 
flera skenföretag i norr . Commando Supremo förordade tre landstigningsföretag 
på norra kusten och ett anfa ll med alpjägare på sydkusten. 

Aven beträffande behovet av förband gick de italienska meningarna isär. Mari
nen ansåg sig inte kunna landsätta mer än 24 000 man i första omgången med 
32 artilleripjäser och 30 stridsvagnar. Både Commando Supremos och armens 
planer omfattade fler förband och mer materiel. Commando Supremo, som hade 
de största behoven, ansåg sig behöva två fallskärmsdiv, två lu fttransporterade 
div, två infamericliv med artil leri, två alpjägarbataljoner samt ev y tterligare två 
infamericliv och minst l 00 stridsvagnar. 

Oenigheten var som synes stor i flera viktiga frågor, framför allt me ll an ita
lienare och japaner. Det skulle visa sig att i den slutliga operationsplanen en del 
av de japanska erfarenheterna beaktats. Bl a kan nämnas den av japanerna starkt 
betonade vikten av noggranna navigatoriska förberedel ser. Det var ofta svå rare 
att övervinna navigatoriska hinder än fiendeförs varet. Vidare framhöll man från 
japanskt håll, v ikten av en stark första anfallsvåg. Dess framgån g skulle komma 
att vara helt avgörande och borde därför omfatta största delen av överskepp
ningstonnaget. Slurligen betonade japanerna svårigheterna att landsätta tun g 
materi el och framför allt djur. Därför borde man hellre vä lja cykl ar, motorcyk
lar och motorfordon än hästar och mulor. 

Aven tyskarna kunde peka på vissa erfarenheter från både egna och fienden s 
landstigningar. Sålunda utnyttjades erfarenheter från den egna landstigningen på 
de baltiska öarna den 15 september 1941. En del slutsatser kunde också dras från 
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de misslyckade brittiska commandoföretagen mot Norge och Dieppe. 
Medan denna förstudie pågick lyckades Raeder och OKW med gemensamma 

ansträngningar i mitten av april , äntligen övertyga Hitler om nödvändigheten a \ 
att aktivt understödja italienarna vid ett erövringsförsök av Malta. Vad som nu 
för första gången fick Hitler att ge efter är oklart. Sannolikt spelade dock dc 
tyska framgångarna på olika krigsskådeplatser under vå ren v iss roll. 2. luftflot
tan och 25 ubåtar hade under senhö5ten 1941 ombaserats till Medelhavet. I egen
skap av OB Syd hade fältmarskalk Kesselrin g tilldelats befälet över alla vid 
Medelhavet och i det nordafrikanska området stationerade flygstridskrafter. Hans 
uppgift var att skapa ett kraftcentrum för axelmakterna i det mellersta Medel
havsområdet och att "trycka ned" Malta. Resu ltatet hade inte låtit vänta på sig. 
De brittiska sjöstridskrafterna hade åsamkats betydande förluster. Den fl ygoffe n
siv mot Malta, som kom att bli krigets häftigaste med över 11 500 anfall och 
6 700 ton fä llda bomber på en månad, hade inletts den 2 april. Att vi ktiga an
läggningar, materiel och personal i stor utsträckning inrymts i underjordiska lo
kaler, kunde inte förhindra omfattande skador på flygfält, hamnar och luftför
svar. Den 10 maj meddelade Kesselring Berlin att Malta var utslaget som militär 
operationsbas. Detta visade sig dock vara en sanning med modifikation. Trots att 
de sista sjöstridskrafterna snart skulle tvingas lämna ön, förstärktes åter öns jakt
flyg med ett 50-tal plan redan samma dag som Kesselrings meddelande gick t ill 
Berlin. 

Kanske va r det också det under våren avsevärt fö rbättrade läget på ostfronten, 
som fick Hitler att nu ge sitt tillstånd till att "tyska fallskärmsjägare och mate
riel" sku ll e ställas till italienarnas förfogande. T ill yttermera v isso skulle två 
generalstabsofficerare avdelas till den av italienarna upprättade maltastaben. För 
första gången under kriget hade man därmed bildat den integrerade operations
stab, som,rimligtvis borde ha skapats långt tidigare! 

P lanläggningen kunde nu äntligen bedrivas rationellt och ske mot bakgrund 
av stö rre visshet om tillgängliga resurser. Sålunda hade Hitlers löfte om bistån d 
med fallskärmssoldater och materiel konkretiserats till att omfatta bl a en fall 
skärmsdivision, glidflygplan, landstigningsfarkoster, stridsvagnar, stridsvagnsmi 
nor och fartygsdrivmedeL 

Den 12 april tog elen italienska generalstaben ut den sammansatta operativa 
stab som skulle leda H ERKULES. Kesselring ville ha chefen för den tyska 4. luft
tlottan, general Löhr, som chef för operationen. Löhr var högste chef för de 
tyska stridskrafterna vid ockupationen av Kreta och ansågs från tyskt håll vara 
den lämpligaste. Italienarna hävdade, att då de flesta i operationen deltagande 
förbanelen var ita lienska, skulle också ledningen vara italiensk. Så blev det också. 
Som chef utsågs general Vecchiarelli . Chef för landstigningen blev general Fassi 
och chef för landoperationerna genera l Montezemolo. Till den operativa staben 
knöts också den tyske fallskärmsgeneralen Student. Denne, som kan betraktas som 
skapa ren av de tyska luftlandsättningsförbanden, hade av Hitler ombetts att 
planlägga och för a befä let över luftlandsättningsoperationerna. 

Allteftersom dagarna gick, kom behoven av den tyska materielen a tt göra sig 
allt mer kännbar. D en måste anlända i god tid före operationen, då personalen 
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måste utbildas på materielen och det hela sammansvetsas till krigsdugliga för
band. Redan i slutet av april var det uppenbart att främst bristen på utlovade 
40 000 ton olja och 12 000 ton flygbensin skulle omöjliggöra en operation före 
mitten av juni. 

Under tiden fortsatte planläggningen. Varje försvarsgren arbetade fram sin del 
av de operativa planerna. Den bildade operationsstaben utgjorde den styrande 
och samordnande instansen. Under andra hälften av maj begärdes så försvarsgre
narnas slutliga operationsplaner in till i början av juni. Den definitiva operations
planen kan sålunda inte ha förelegat förrän tidigast i mitten av juni 1942. 

Utbildningen av de italienska förbanden pågick intensivt under hela våren. De 
nyuppsatta och oprövade fallskärmsförbanden drillades speciellt. Deras utbild
ning leddes av den tyska fallskärmsgeneralen Ramcke . Under utbildningens gång 
kom deras disciplin och fighting spirit att storligen imponera på bl a Kesselring. 
Förbanden hade dock den svagheten att de inte utbildades för landning i mörker. 

I väntan på den tyska materielen hade sedan länge stora ansträngningar gjorts 
för att konstruera och producera erforderlig materiel. En stor brist på överskep
ningstonnage förelåg, vi lken tidigt medfört att stora beställningar av special
konstruerade motorpråmar och motorslupar lagts ut hos de italienska varven . 
Vidare nykonstruerades och utprovades en mängd tekniska hjälpmedel , som skul
le möjliggöra för soldaterna att ta sig upp för de delvis klippiga och branta kus
terna på Malta . Man konstruerade elektriska brandstegar, landgångar, änterhakar 
och en helt ny personlig utrustning med flytvästar, sprängämnen, klockor, radio
sändare m m. 

GEMENSAMT BESLUT OM HERKULES GENOMFÖRANDE 

Medan det tysk-italienska planläggningsarbetet fortskred i Rom sammanträffa
de, på tyskarnas anmodan, de båda diktatorerna i Obersalzberg den 29 och 30 
april. Avsikten var att dra upp riktlinjerna för krigföringen under sommaren 
1942. 

I Nordafrika hade engelsmännen i januari 1942 drivit tillbaka RommeJ till 
El Agheila. Redan i slutet av månaden hade axelmakterna dock gått till mot
offensiv, varefter fronten stabiliserats vid Tobruk i mitten på februari . Det sku lle 
nu bli frågan om vem som snabbast sku lle erhålla förstärkning, varvid kampen 
om underhållsvägarna återigen sku lle bli avgörande. 2. luftflottans häftiga anfall 
mot Malta hade inneburit att de sista sjöstridskrafterna tvingats lämna ön den 
26 april. Trycket från de intensiva flyganfallen hade varit så stort, att försvaret 
varit nära att bryta samman . Den brittiska Medelhavsflottan hade erh ållit allvar
liga förluster och hade måst inriktas på att försöka undsätta Malta. Härigenom 
hade axelmakternas underhållstransporter kunnat pågå utan några nämnvärda 
förluster. Afrikakårens uppladdning hade därför v id denna tidpunkt framskridit 
så långt, att RommeJ ansåg sig kunna anfalla i slutet av maj. 

Mussolini och generalstabschefen Ca vall e ro kom till konferensen med den be
stämda uppfattningen att eröv ringen a v Malta var den viktigaste förutsättningen 
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för den fortsatta krigföringen i Nordafrika. De ville ha denna operation fast

ställd som den i tiden första uppgiften. Under planläggningsarbetet i Rom hade 

Cavallero emellertid kommit ti ll den uppfattningen att man inte sku lle vara klar 

med förberedelsea rbetet förrän i slutet av juli eller i början av augusti. 
Om Malta inte skulle kunna erövras förrän i slu tet av juli, skulle detta innebära 

att den av tyskarna planerade offensiven i Nordafrika inte bara skulle behöva 

uppskjutas, utan kanske t o m helt omintetgöras. Flygstridskrafterna hade nämli

gen inte tillräcklig styrka för att samtidigt insättas mot Malta och i Nordafrika. 

Rommel, vars talan vid konferensen fördes av Kesselr ing, ansåg sig inte kunna 

skjuta på sin offensiv till efter maltaoperationen, då han fruktade att engels

männen då skulle kunna förekomma honom . När Cavallero emellertid ansattes 

lite hårdare, medgav han att angreppet bord e kunna inledas redan i mitten på 

JU n l. 

Att Cavallero var osäker om den tidigaste tidpunkten för operationens genom · 

förande framgår också av utrikesminister Cianos dagbok . Denne hade under resan 

till Obersalzberg ett samtal om detta med Cavallero, vi lken , som Ciano ut

tryckte det, "slingrade sig med många om och men". 
Detta förändrade bilden. Om Rommel anföll senast i slutet på maj, om möj

ligt erövrade Tobruk och sedan gjorde halt v id den egyptiska gränsen, skulle 

HERKULES, efter det att flygstridskrafterna ombaserats till Ital ien, kunna ge

nomföras senast under mitten av juli. Härigenom skulle också den fördelen vin

nas, att de brittiska flygstridskrafterna då var tillbakaträngda så långt åt öster, 

att de skulle få svårt att verka mot HERKULES. Med underhållslinjerna sålunda 

säkrade skulle RommeJ sedan kunna återuppta ökenoffensiven. 
Detta blev också den komprom iss som båda parter om än motvi lligt, såg sig 

nödsakade att godtaga. Dagen D fastställdes till den 10 juli. Så hade trots allt 

äntligen ett gemensamt tysk-ital ienskt beslut fattats om att operaion HERKULES 

skulle genomföras! 

SLUTLIGA ÖVER V .AG ANDEN 

Maltas försvar 

Redan tidigt insåg axelmakterna den sto ra sk illnaden mellan kretaoperationen 

och HERKULES. På Malta hade man att göra med ett försvar, som på ett helt 

annat sätt än garn isonen på Kreta var förberett för invasion. Anda sedan krigs

utbrottet hade britterna befarat en ockupation och öns försummade försvar hade 

successivt förstärkts. Efter anfallet mot Kreta hade åtgärderna för att stä rka in

vasionsskyddet ytterligare intensifi era ts. Sedan man i mitten på april 1942 upp

täckt de specialflygfält, som var under byggnad på Sicilien, förstod man att en 

invasion kunde komma v ilken dag som helst. 
Axelmakternas kännedom om Malras försvar var relati vt god. Man hade under 

en längre tid utfört en systematisk flygfotografering av fl ygfält, hamnar och för

svarsanläggningar. Den kännedom man på så sätt fick om öns försvarsdispositio -
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ner torde i allt vä nsendig ha överensstämt med det verkliga läget. För att 

man bättre skall förstå försvarets u p p byggnad skall först nämnas något om öns 

militärgeografi, som var väl känd för axelmakterna. 

Som framgår av skiss 1 består Malta egentligen av tre öar, Malta, Gozo och 

Comino. Själva Malta har en yra på 246 km2, vilket är mindre än hälften av 

Bomholms yta. On har en kuststräcka på 107 km, en största längd av 28 km 

och en största bredd av 14 km. Gozo är på 67 km2 och Comino på 2,6 km2 • 

Ogruppen har en total kus tsträcka på 180 km. Den är belägen mindre än 10 mil 

från Siciliens sydspets och 22 mil från Cap Bon i Tunisien (se skiss 2) . 

Ons berggrund består av horisontella sand-, ler- och kalkstensavlagringar med 

ca 80 m kalksten överst. Kalkstenen är relativt lättarbetad och har den fördelen 

att den hårdnar med tiden vid kontakt med luften. Den kom därför att utgöra 

det viktigaste byggnadsmaterialet vid uppförandet av befästningar och visade sig 

vara utomordentligt stryktålig som skydd för de underjordiska an läggningarna. 

Maltas topografi är till följd av förkastningar ovanligt omväxlande för att 

gälla ett så litet område. I nordväst växlar kala klippor med jordbruksområden. 

Söder om den största förkastningen, vilken redan under drottning Vietarias dagar 

gjordes till en befästningslinje, Victorialinjen, består ön i hu vudsak av en högplatå 

som sluttar svagt från väs ter till öster. I väster finns det ofruktsamma och hårda 

kalkstenslagret kvar, medan det i de östra delarna har nötts av. Ons högsta punkt 

Ta'zura ligger nära Dingli på 254 m över ha vet. Några vattendrag av betydelse 

finns inte. Genom förkastningar har bildats djupa vikar i kustlinjen runt större 

delen av ön. Stränderna är ofta höga och söndervittrade, v ilket försvårar land

stigningsföretag även med specialfarkoster. Undantag härvid utgör dock följande 

områden, vilka i huvudsak har långgrunda sandstränder och som a v italienarna 

bedömdes vara goda landstigningsstränder: 

Circhewa Bay, Mellieha Bay, Sr Paul's Bay, Maddalena Bay, Marsa Scala, 

Sr Thomas Bay, Marsa Scirocco och Ghain Tuffieha Bay. (Se skiss 1). 

Den sönderbrutna kusten förser Malta med ett flertal naturliga hamnar, varav 

Valletta är den uran jämförelse största. Hamnen har av naturen kommit att ut

formas till en idealisk sådan med en mängd väl skyddade v ikar. 

För att det tunna jordlagret skall ligga kvar omgärdas de små åkerlapparna 

ofta av kalkstensmurar. Detta torde medföra svå ri gheter att vid luftlandsättning 

utnyttja glidflygplan annat än p å fly gfälten. Då Malta är mycket skogfattigt är 

luftlandsättningar med fallskärmstrupp möj liga på större delen av ön. Aven här 

torde murarna kunna medföra v issa problem. 

Kustförsvaret var uppbyggt så att ett stort antal, mestadels i berg insprängda 

kustbefästningar, utgjorde kärnan i försvaret. De var i hu vudsak grupperade i de 

områden som bäst lämpade sig för landstigning, samt kring Valletta. Längs hela 

kusten fanns dessutom ett sammanhängande system av optiska spaningsposter till 

va rs förfogande fanns ett stort antal strålkastare. 

På den nord väs tra kusten var försvaret koncentrerat till Mellieha Bay, Cala

mistra och St Paul's Bay. Medelsvårt och lätt artilleri var grupperat på omgi

vande höjder. Strandförsvaret bestod av tre linjer med hinder samt elektriska 

taggtrådsstängsel. Den nordöstra kusten var sta rkt försvarad med ett fl ertal tungt 
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bestyckade befästningar, varav dock några föråldrade. Huvuddelen hade till upp
gift att skydda inloppet till Grand Habour i Valletta. 

Den sydöstra kusten, som omfattade flera lämpliga landstigningsområden, skyd
dades ävenledes av flera batterier och kraftiga strandhinder. P å sr,dvästkusten, 
vars branta och söndervittrade klippor var föga lämpade för ett landstignings
företag, bedömde italienarna alldel es riktigt försvaret som förh åll andevis svagt. 
En landstigning här ansågs a v engelsmännen tydligen som mindre sannolik, var
för det i området endast fanns enstaka medelsvåra och lätta pjäser. 

A v axelmakterna kända kustbefästningar framgår av skiss 1 och bilaga 1. 
Sammanfattningsv is bedömde man att kustförsvaret omfattade 117 pjäser, 

varav omkring 40 hade minst 15 cm kaliber. Endast enstaka pjäser kunde be-
kämpa markmåL 

Ons befolkning utgjordes 1942 av ca 270 000 invånare, av v ilka omkring 1/3 
bodde i städerna. Markförsvarets styrka uppskattades till drygt 26 000 man, 
varav 10 000 man ansågs utgöra besättningar i befästningarna. 16 000 man , inklu 
derande polis och den lokala milisen, bedömdes utgöra garnisonens rörliga styrka. 

Ons inre försvar var koncentrerat till Victorialinjen, som bestod av ett antal 
bunkrar och nästen i en av förkastningar bildad naturlig försvarslinje. Dess upp
gift var att vid ett anfall norrifrån förhindra en angripare att nå Valletta. Vi
dare fanns på ön ett nät av fasta och rörliga vägspärrar. Sammanlagt bedömdes 
det inre försvaret omfatta omkring 32 pjäser a v olika kalibrar. 

Beträffande flygstridskrafternas omfattning och sammansättning förändrades 
ofta läget från dag till dag. Malta utkämpade ju en ständig kamp för att upprätt
hålla flygstridskrafternas styrka. Förstärkningar anlände i olika omgångar. Så
lunda flögs vid flera ti llfällen in flygplan från hangarfartyg i västra Medelhavet, 
vi lket helt överraskade de tyska och italienska flygförbanden. Försvararens dis
ponibla jaktförband var därför en källa till viss oro. De tidigare luftstriderna 
över ön hade ingjutit stor respekt, framför allt hos italienarna, för de brittisk~ 
jaktpiloternas mod och skicklighet. 

De fl ygbaser och flygfält, som fanns på Malta, låg i huvudsak samlade på en 
nord-sydgående linje på öns mitt. Där fanns flygbaserna Takali , Luqa och Hal 
Far. Dessutom fanns ett flertal mindre fält och startstråk vid Krendi, Micabba, 
Gud ja och Marsa. Ett omfattande nät a v taxibanor medförd e att fälten blev 
mindre sårbara v id flyganfall. Goda flygb åtshamnar fanns också i St Paul's Bay 
och Mars a Scirocco. (Se skiss 1 ). 

Aven Maltas l v-försva r hade satt sig i stor respekt hos axelmakternas flygare 
och det kan man först å. Frågan är nämligen om det någonsin förekommit en 
sådan koncentration av lv. Man kände till 84 ställningar som bedömdes vara 
lv-ar tilleri . I själva verket fanns det 144 lätta och 112 tunga pjäser på ön, 
koncentrerade till Valletta och flygfälten. I de viktigaste områdena fanns över 
80 tunga lv-pjäse r och i området kring Grand Habour över 100. 

Försvaret på öarna Gozo och Comino var inte heller försummat. Man kände 
till att det på öarna fanns både msv artilleri och lvbatterier. Sålunda visste man 
att Fort Chambray på Gozo var bestyckat med 35,6 cm pjäser men med fåtali g 
garnison och att det på Comino fanns två 20,3 cm pjäser på SV-kusten. 
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A v o: anstående redogörelse framgår att öns försvar på våren 1942 i intakt 
skick maste anses ha vant synnerligen starkt. På en yta motsvarande knappt 1/ 10 
av Gotl~I_1ds /ai:~s bl a 30 000 man, ca 150 kust- och fältartilleripjäser och över 
250 lvppse r. Forsvaret led .. dock vissa förluster under de häftiga fly ganfallen 
under apnl och maJ. Kustforsvaret var emellertid i huvudsak intakt och mot
ståndsandan hög. 

Trots axelmakternas förh ållandevis goda kännedom om Maltas försvar är det 
tv~ks~mt om man r_ikti gt insåg hur ~rekär li vsmedelssituationen verk li gen var 
l JU_m 19~2 . !'1an kande viSSerligen ull att li vsmedelsläget va r besvä rli gt, men 
bedomde anda att li vsmedlen skulle räcka i några månader ännu. Detta var emel
l e~ud Ingalunda _fall et. I själ~a verket levde man i juni 1942 på den yttersta 
s~alt~ransen. Stranga ransonenngar medförde t e brödransoner på endast 1/ 3 av 
forkn gskons~muonen. Det dagliga kaloritill skottet låg på mindre än hälften av 
vad som v~nt normalt före kriget. Den dag då myndigheterna räknar ut att livs
n:~dlen defmitivt skul le vara slut närmade sig. D å skulle, som en sista utväg öns 
hastar slaktas. ' 

Tysk-italienska resurser 

För operationens gen~_mförande dispoi?erades en tota l personalstyrka på 30 000 
luftburna trupper och over 60 000 Italienska soldater. Samtlio-a förband sku lle 
vara utgångsgrupperade på Socilien, varifrån de skulle överskeppas till Malta 
genom flottans försorg. 

o Med ~mkring 90 000 man i den tänkta anfallsstyrkan skulle denna bli fem 
ganger s~ stor som den mor K reta, vilket skul le medföra en total styrkesöverläg
senhet pa mer an 3:1. Lokair sku ll e betydligt större överlägsenhet kunna uppnås. 
. J?e luftburna förbanden skulle transporteras av omkr 500 tyska och omkr 100 
Italienska transportplan samt o ca 1 00~ tyska glidflygplan bogserade av Stukas. 
Dessutom disponerade man nagot dussm av den sexmotoriga Me 323, vilka var
dera kunde transportera ett komp eller en stridsvagn. Med hänsyn till den korta 
flygsträckan räknade man med att kunn a flyga 4-5 företa g per dygn . Glidflyg
p_l,~nen had: uotrustats med brom~fallskärmar för att kunna landa på de murom
g.~rdade sma akrarna. De var v idare utrustade med Stukasirener för att sprida 
forvirnng bland förs va rarna. 

Italienska flygvapnet förstärkt med 2. tyska luftflottan samt enheter fr ån 
Nordafnka sk ull_~ svara för den inledande förbekämpningen och för jaktskyddet. 
J?ett~ borgade for att man skulle kunna säkra luftherraväldet under erforder
li g tid . 

oFör att kunna överföra den stora mängd trupp och materi el, som det här var 
fraga om, erfordrades ett omfa~tan0de överskeppningstonnage. Detta hade länge 
oroat den Italienska m~_rmen, da nagra specialbyggda landstigningsfart yg knap
past fann s. Man blev darfor tvungen_ att dels börja bygga överskeppningsfarkos
ter och dels skrapa Ihop och spec ialmreda befintligt handelstonnage, fiskebåtar, 
motorslupar m m. Det sammanlagda behovet a v överskeppningstonnage var be-
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räknat till 
16 lastfartyg 

2 motorfartyg 
97 motorpråmar 
55 mororseglare 

100 mororslupar 
50-talet motorbåtar, fiskebå tar, bogserbåtar m m. 

I mitten på maj var fortfarande över 120 mororpråmar och mororslupar under 
byggnad på italienska varv. 55 mororslupar hade ännu inte levererats av tys-
karna. 

En förutsättning för att operationen skulle lyckas var att överskeppningston-
naget kunde ges erforderligt skydd. För detta ändamål samt för kustbeskjutnin g 
disponerades 

4 slagskepp 
4 tunga kryssare 
8 lätta kryssare 

22 pgare 
14 tyska ubåtar 
12 mmsvepare 
några artillerifärjor 
samt ett stort antal kustjagare och motortorpedbåtar. 
För att dessa fartyg skull e kunn a utn yttjas i operationen fordrades dock att 

minst 40 000 ton drivmedel extra erhölls från Tyskland. 
Utbildningen har delvis berörts tidigare. Stort arbete lades ned på att öva 

varje detalj i operationen och under så reali stiska förhållanden som möjligt. Man 
genomförde således ett flertal stora övningar, under såväl mörker som dager, 
på sådaria delar av den italienska kusten som liknade den maltesiska. I juni ut
fördes en samfälld övning i landsättn ing av 4 500 man på den klippiga kusten 
syd Livorno. Härvid provades all nykonstruerad material. Ovningen genomför-
des med gott resultat. 

Vädrets inflytande 

Kl imatet i operationsområdet är "mediterrant" med en torrperiod från april ti ll 
augusti. Malta utsätts då för den torra sirocean som medför ett varmt, torrt och 
relativt lugnt väder. Från augusti månad är vädret mer komplicerat. Over Euro
pa ligger varma luftmassor och över Afrika kalla. Om lågtrycken, som bildas på 
Atlanten, sveper in norr om Malta, bli r vädret snarlikt sommarhalvårets. Ham
nar lågtrycken däremot söder om Malta, nås ögruppen av kraftiga nordliga vin
dar, ofta med regn och kyla. 

Med hänsyn till risken för dåligt väder fr o rn augusti ansåg man från marint 
håll att juli var den senaste tidpunkten då operationen skulle kunna genomföras. 
Commando Supremo skulle för si n del komma att hävda mitten av augustr 
som senaste tidpunkt. En fördel för de delv is under mörker luftlandsatta och 
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lan?stiganode förbanden skulle vara om anfallet kunde inledas under en fullmåne
penod. _D~ en s~.dan inföll under mitten på juli, var den nu beslutade tidpunkten, 
den 10 JU li , ur vadersynpunkt helt idealisk . 

(Fortsättning i m 4/1975 ) 

LEVERANTöRER TILL MARINEN 

Konsultbyr& 
Kablar Konsulterande med ~ecialitet 

STORKOKSANLÄGG INGAR 

LILJEHOLMENS KABEL Vi utf?r, enligt modernaste principer. 
PlanskiSser, entreprenadhandlingar för 

Kraftkablar för alla ändamål 
a!l köksinredning och apparaturutrust-
nong, allmön köksteknisk rådgivning 

också för små och stora fartyg Erik Melins 
Box 42108- 12612 Slackholm 

Telefon 08- 18 80 40 Ingenjörsbyrå AB 
Skeppor Karls Gränd 4 

111 30 STOCKHOLM Tel. 08/115502 

K y !installationer Mot01·er 

Luftkonditionering Motor AB 
INDUSTRI Nils Gustavson 

ABFRIGOR Auktoriserad försäliare för 
Ford marina och stationära 

Tel. 08/67 93 10 motorer 

Tel. 040/18 82 10 Tel.nr 08/7671940-7671941 -7671942 
Adress : box 11 Lidingö 

Stängselnät och Grindar 

AB Stängselnät 
i Rydsgård 

Flätve.:k •. grindar och stolpar av 
starkforzrnkat eller plastbelagt stål 

samt av lättmetall 
Tel. 0411/44380 RYDSGARD 

153 



154 

' E 
'" 

~ 
:... 
o 

'-<.. 

'-
0 
~ 

§ 
N 

o 
'-<.. 

~ 
:... 
o 

'-<.. 

c 
o 

' bl) 
o oj 

c 
.... 
E 
'" "' 
2 
u 

o " 

E 
u 
o 
o" 

~ 
;.._ 
o 

'-<.. 

G' '-< 
,..... ~ 

l :ro "' ·~ 0.. 
E ~ 
u u 

er:_ -.o 

~ "" 
' '" 'T ,_, 

bl) 
'-< v 

.Ll 

...c 
u 
o 

~ 
:... 
o 

'-<.. 

.... 
c 
''" ~ o 
.... .... 
v 

...c 
~ ~ 
.... : ~ 
~ 0.. 

:ro r 
. c:; 5 
i': -.o 

o~ t--: 
"'--;- 5 

3ilaga J 

MARINST ABENS 
BIBLIOTEK 

Förteckning över nyinkommen litteratur 1974-09-01-12-31 

ALLMAN FÖRSV ARSLITTERATUR 

Andren, Nils m fl., Säkerhetspolitiska framtidsalternativ. Srhlm 1974. 92 s. Ill. 

Dör/er, Ingemar, Seraregiska doktriner i väst. Sthlm 1974. 85 s . 

Sl P R!, O il and security. Sthlm 1974. 197 s. 

Wän gborg, Manne, Mi litär doktrin och politik So vjetunionen. Srhlm 1974. 112 s. III. 

The military balance 1974-75. 

MARINHISTORIA. KRIGSHISTORIA 

Padfield, Peter, The great naval race. Angla-German naval rivalry 1900-1914. Lond. 

1974. 381 s. Ill. 

Wendt, E. m fl. , Amiralitetskollegiets historia. Del II. 1696-1803. Malmö 1974. 354 s. 

Ill. 

Franzen, Anders, The Warship Vasa. Deep diving and manne archaeology m Stock

holm. Srhlm 1974. 88 s. 111. 

Lew in, Ronald, Churchill as warlord. Lond. 1973. 283 s. Il!. 

Smyth, John, Leadership in war 1939-1943. The generals in vietory and defeat. Land. 

1974. 247 s. Ill. 

Tute, Warren m fl., D-Day. Dawn to midnight June 6, 1944. Land . 1974. 256 s. Ill. 

Salisbury, Harrison E., De niohundra dagarna. Orig. titel: The 900 Day s. The sie ge of 

Leningrad. Övers. av C. Gripenberg. Sthlm 1974. 381 s . 

Keinonen, Yrjö, 1944. Återtåg under strid . Sthl m1974. 239 s. Ill. 

SJOVASEN. SJÖKRIGSKONST 

fan e's surface skimmers:howercraft and hydrofoil s 1974-75. Land. 1975. 400 s. III. 

fane's ocean technology 1974-75. Land. 1974. 344 s. Il!. 

Fock, Harald, Schnellboote. Del 2. Entwicklung und Einsatz im 2. Weltkrieg. Herford 

1974. 228 s. III. 
Brassey's defence yearbook 1974. Land. 1974. 338 s. Ill . 

Mitchell, Donald W., A history of russian and soviet sea power. Lond. 1974. 657 s. Ill. 

Försvarets materielverk, Förvaltningsinstruktion för marinen inom FMV-M ansvarsom-

råde (FIM). Sthlm 1974. 25 s. 

HALSO- OCH SJUKVARD 

R ybeck, Bo, Missile wounding and hemodynamic effects of energy absorption . (Akadem . 

avh.) Sthlm 1974. 90s. Ill. 

SOU:1974:3, Personal för hälso- och sjukvhd mom krigsmakten. Personalsammansätt

ning. Personalutveckling. Sthlm 1974. 72 s. 

155 



US Army, Medical department, Cold injury, ground type. Wash. 1958. 570 s. III. 

US Army, Medical department, Crisis fleeting. Original reports on mi!itary medicin e 

in India and Burma in WW II. Wash. 1969. 423 s. 

UNDERVISNlNG OCH UTBILDNING 

Skolreglemente för flottan. Gemensam utbildning. (Del G 1973). SRF :G. Sthlm 1973 . 

Dykeritjänstinstruktion för marinen, del 6. (DykiM:6). säkerhetsföreskrifter. Mo 96 . 

Sthlm 1974 . 

UNDERRATTELSETJANST 

Internationell signalbok 1965. Utg. av Sjöfartsstyrelsen. Sthlm 1974. 146 s. III. 

Lloyd's register of shipping. Registerbook 1974-75. Register of ships. Vol l-II. Lond . 

1974. 
Sveriges skeppslista 1973. 

SJOMANSKAP. NAVIGERING 

Mattsson, Åke, Vi seglar ostvart. Sthlm 1974. 191 s. III. 

Kjellberg, Sven T., Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813. Malmö 1974. 325 s. 

Ill. 

HISTORIA OCH GEOGRAFI 

Bjöl, Erling, Världshistorien efter 1945. Del 3. Revolutionens och svältens värld. Sthlm 

1974. 567 s. 
Sjöfartens historia. Baserad på undervattenarkeologi. Huvudred . G. F. Bass. Malmö 

1974. 322 s. III. 
Hägglöj, Gunnar, Engelska år 1950-1960. Sthlm 1974. 241 s. III. 

Erlander, Tage, 1949-1954. Sthlm 1974. 388 s. Ill. 
Aun?n, Sven, Eld upphör. Minnen 1942-45. Sthlm 1947. 177 s. III. 

Bernstein, C. m fl., Och alla presidentens män . . . Orig. titel: All the President's men . 

Overs. av C. Hoffsten. Sthlm 1974. 319 s. III. 

Boman, Gösta, Tankar om mitt Sverige. Sthlm 1974. 227 s. III. 

Urquhart, Brian, Dag Hammarskjöld . Orig. titel: Hammarskjold. Overs. av S. Åhman. 

Sthlm 1974. 579 s. III. 
Fest, Joachim C., Hitler. Malmö 1974. 949 s. III. 

K A K Bilatlas. Sthlm 1973 . 168 s. III. 

RATTS- OCH STATSVETENSKAP 

Solsjenitsyn, Alexander, Gulagarkipelagen 1918-1956. Ett försök till en konstnärli g 

studie. Del 1: Fängelseindustrin. Del 2 : Evig rörelse. Overs. av H. B jörkegren. 

Sthlm 1974. 583 s. Ill. 
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Solsjenitsyn, Alexander, Gulagarkipelagen 1918-1956. Ett försök till en kon stnärlig 

studie. Del 3: Dödsarbetslägren. Del 4: Själen och taggtd\den. Overs. av H. Björke

gren. Sthlm 1974. 648 s. III. 

Årsbok för Sveriges kommuner 1974. Sthlm 1974. 121 s. 

NATURVETENSKAP 

Fonselius, Stig H., Oceanografi . Sthlm 1974. 248 s. Ill. 

SPRÅKVETENSKAP 

Smith, Carl, Båtseglarordboken. En samlin g förklaringar, uppl ysnin ga r och vä lmenta 

råd af C. S:th. Facsimilieuppl. av orig. uppl. som utgavs 1899. Sthlm 1974. 144 s. 

III. 

OVRIG LITTERATUR 

Vem är det . Svensk biografisk handbok 1975 . Sthlm 1974. 1176 s. 

Palmer, Gunnar, Introduktion och handledning för deltidslärare. Utg. av Rådet för 

tjänstemannautbildning inom industrin. Sthlm 1973 . 53 s. III. 

Leion, Anders, Den svenska modellen. Hu r skall det gå med socialdemokratin, ekono

min och den offentliga sektorn? Sthlm 1974. 180 s. 

Olivecrona, Gustaf, Svenskarna och deras herrar. Sthlm 197 4. 191 s. 

Kokk, E. & Fagerström, P. , KFML (r). Mål, organisation, arbetsmetoder. Sthlm 1973. 

19 s. 

Oljeqvist, G., Arbetstidsreglering för militär och civilmilitär personal vid marinen . Do

kumentation och analys a v ut vecklin gen fr o m arbetstidsregleringens införande 

t o m september 1973 samt förslag till förändringen. Sthlm 1974. 129 s. 

Kepner, Ch . & Tregoe, B., Den rationella chefen. Orig. titel: The rational manager. A 

systematic approach to problem solvi ng and deci sion making. Overs. av I. Romare. 

Sthlm 1974. 179 s. Ill. 
P A-r/idet orienterar: Personalplanering - P A -rådets 7 -punktsprogram. Sthlm 1974. 

34 s. 

Wouk, Herman, Krigets vindar. Del l. Natalie. Orig. titel: The winds of war. Overs. 

av G. Barklund. Sthlm 1973. 368 s. 

W ouk, Herman, Krigets vindar. Del 2. Pamela. Orig. titel: The winds of war. Over s. 

av G. Barklund. Sthlm 1974. 512 s. 

Lundmark, Margareta, Chefens högra hand . Sthlm 1974. 135 s. III. 
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DOUGLAS CRONWALL 
A m m u n itionsövervakn i n g 
skyddsteknisk kontroll 

Byrådirektör Douglas Cronwall tjänstgör vid Försvarets Materielverk, hu
vudavdelningen för marinmateriel. H an är chef för kontrollavdelningens 
explosivvarukontroll, som även innefattar det som i dagligt tal kallas ma
rinens explosivämneslaboratorium. Under Cronwalls ledning har av FOA 
utarbetade moderna undersökningsmetoder för explosivämnen överförts 
till praktisk tillämpning. 

~----------------------------------------------------------/ 

Allmänt om ammunitionsövervakning. Definitioner 
Utöver höga krav på prestanda hos all ammunition är ett av de grundläg

gande kraven, att ammunition skall vara transport-, lagrings- oGh hanterings
tålig. Ammunitionens egenskaper i dessa hänseenden klarläggs genom omfattan
de undersökningar på projekterings- och försöksstadiet. Detta utmynnar liksom 
vid utprovning av annan försvarsmateriel bl a i att specificerade krav anges i 
det tekniska underlag, efter vilket beställningar läggs ut för tillverkning. K va
liteten på leveranspartier följs upp genom leveranskontroll, varefter de godkända 
ammunitionspartierna övergår i försvarets ägo. Härvid ·övergår också ansvaret 
till försvaret inte bara för hur ammunitionen fungerar vid användningen. Ansva
ret omfattar även skyddet för "tredje man" beträffande hur ammunitionen kla
rar all såväl militär som civil transport samt lagring i försvarsmaktens förråd ; 
Aven den vid användn ingen av ammunitionen aktuella påkänningen kommer 
slutligen in i bilden. 

Om man beaktar att en stor del av den anskaffande ammunitionen under 
sin "levnad" kan bli både 20 och 30 år gammal - i en del fall t o m ännu 
äldre - inses nödvändigheten av någon form av uppföljande <kontroll under 
årens lopp. Denna måste sålunda, så vitt möjligt, klarlägga eventuella föränd
ringar som kan äventyra ammunitionens avsedda funktion resp säkerhet. 

För att tillgodose kravet på kännedomen om de eventuella förändringar am
munitionen kan genomgå finns inom Materielverket en del bestämmelser som 
reglerar denna verksamhet. Denna uppföljande kontroll kallas ammunitionsöver
vakning och definieras på följande sätt: 

Ammunitionsövervakning omfattar all av central förvaltningsmyndighet diri
gerad verksamhet för att konstatera om ammunitionens tillstånd förändras under 
dess förvaring eller hantering. Den utförs dels som laboratoriekontroll, benämnd 
skyddsteknisk kontroll, och dels som kontroll genom skjutning (motsv), benämnd 
användbarhetskontroll. 

Den skyddstekniska kontrollen avser konstatera om amm unitionen förändrats 
så att säkerheten vid förvaring och transport och därmed sammanhängande han-
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