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Tillförlitlighet och
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Arsberättelse i vetenskapsgren en Handvapen, artilleri- och robotteknik. T orpedteknik. Minteknik .

Inledning

Amnesvalet, tillförlitlighet och materieluppfölj ning, innebär delvis sådan begränsning i ämnesvalet, som sällskapets stadgar medger,
men i vissa avseenden också en utvidgning. Problemen kring materielens tillförlitlighet och hur denna skall följas upp kan inte begränsas till någon eller några av de ämnesområden , som finns uppräknade i sällskapets stadgar. Till sin karaktär är problemen generella
och jag har i min framställning sökt beskriva dem på sådant sätt.
Med hänsyn till den utveckling som tillförlitlighets tekniken har genomlöpt kommer dock mina synpunkter, erfarenheter och exempel
huvudsakligen att vara hämtade från vapenmaterielo mrådet.
Tillförlitlighet och materieluppföl jning är två problem som kanske
skulle kunna behandlas var för sig, men jag anser att de hör så intimt samman att man inte kan tala om det ena utan att vara tvungen
att beröra det andra. De är båda komponenter i en verksamhet som
har till uppgift att beskriva egenskaper hos materielen. Tillförlitligheten kan sägas beskriva de teoretiska sammanhangen och egenskapsbegreppen medan materieluppföl jningen visar hur teorierna kan
omsättas på verkligheten. Någon klar boskillnad anser jag därför
inte föreligga. Att endast nyttja den ena eller den andra biten anser
jag därför vara meningslös.

Hi storik

I början av 1950-talet började man tala om tillförlitlighet som någon specifik egenskap hos materiel, som kunde beskrivas och beräknas i särskilda mått. Något som kallades för tillförlitlighets teknik
började betraktas som en särskild del av tekniken. Man började vid
denna tid i USA behandla tillförlitlighete n i tidskriftsartikl ar och
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rapporter. D e matematiska anal ysm.~ toder för statistisk kvalitetskontroll och operationsa nalys, som kraftigt utvecklats och tillämpats und er andra vä rldskriget, visade sig också vara vä l tillämpba ra
inom tillförlitligh etsteknik en.
Den alltmer öka nde användni ngen av m ilitä r elektronisk materiel
gjorde, att man också började uppmärk samnn hur materielens ökade
kompli ci tet också ökade i drift- och underhållsko stnaderna. Från
a tt tidi ga re i hög grad ha inrikta t intresset på direkt utå triktade
prestand a såsom räckvidd oc h no ggra nnhet började ma n nu p å ett
helt an n at sätt än tidigare ä ven studera betydels.::n a v mera dolda
egenskaper såsom driftsäkerhet och underhåll smässighet.
Resultaten av dessa studier visade sig däri att man började ställa
specificerade tillförli tlighetsk rav p å materiel som sku lle beställas oc h
MIL-stan dard för tillförlitlighetsfordr ingar började komma på samma sätt som för a ndra fordringar .
En fordran som inte kontrollera s om den uppfylles ä r emellertid
av ringa vä rde, oc h därför måste man också börja ta fram metoder
oc h system för att kontrollera tillförlitligheten både vid leveran stillfäliet och under materielens brukstid. Materieluppföljning ssystem av något slag fann s inom de flesta områd en men de var
inte utformade på sådant sätt att man kunde kontrollera tillförlitligheten på det sätt den nu började uttryckas. Andamålsenligare
materieluppföljnings system skapades därför. Sålunda kunde tillförlitlighetsfordringar uppställas och kontrolleras och härigenom öppnades möjligheter till en fruktbärande dialog mellan de militära
beställarna och deras leverantörer. Från elektronikområdet har tilllämpningen av tillförlitlighetstekni ken spritt sig till de flesta produktionsområden där den blivit ett värdefullt in strum ent vid planering, utveckling och produktion.
Inom Sverige har Försvarets teletek niska laboratorium, FTL, va rit
föregångare p å tillförlitlighetsområ det, främ st då det ha r gällt
den teoretiska behandlingen av ämnesområdet och tillämpnin gen p å
kompon enter. Man har und er sin verksamh etstid sam lat en betyda nde statistisk information om elektronikkompon enter vilken samlats i
en för Europa unik informationsbank, " Felintensitetsbanken ". Inom
krigsmakten i övrigt har fl ygvapn et varit föregångare och ma n började omkring 1957 med systematisk insamlin g av driftda ta för driftsäke rhetsberäknin gar. Inom marinen börjad e man med samma tek nik 1963 . Det är bek lagli gt a tt krigsmakten s intressenter kom att gå
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olik a vägar. De r för ekom doc k under slutet av 1950-ta let för sök
att få till stå nd gemensamma rutiner för uppföljning av elektro nisk
materiel. E n arbetsgrupp med represen tanter för de tre försvarsarensförvaltningarn a utarbetade ett förs lag till "Felanalysuppgift,
~!materiel" med rapporterin gsk od. Fönlaget blev eme llertid aldrig
ge nomfört. Hur rapportb lank ett och rapporteringskoder för detta
system såg ut fra mgå r av fig l.
Utveckli ngen inom den civila indu strin är svår att överblicka men
att Saab tidigt bö rj at tillämpa tillförlitligh etstekniken är alldeles
kl a rt.
E n form av informationsutb yte in om Norden fö rekommer genom
"Sama rbetskommitten inom Norden för tillfö rlitlighets- oc h miljöteknik, SINTOM" , som har ve rkat sedan början p å 1960-ta let.
Verksamh ete n har huv udsakligen bedri vits ge nom semin a rier, som
varje år behandlat delar av rillf?rlitlighets- och om~ljöt~k ~ik.en.
Standardiserina av termino log1 och metoder pagar sava! mternation ellt som ino~ Sverige. Sålund a har en normkommine för till487

förlitlighet inom Svenska Elektriska Kommissionen lämnat ett normförslag för yttrande 1969.
Undervisning i ämnet tillförlitlighet lämnas vid flera av landets
universitet och högskolor.

T il! /ö rlitlighetsbegreppet
Materieluppföljning antyder en verksam het soln ha r till ändamål
att mäta några egenskaper hos materielen eller registrera någon påverkan - i regel av negativ art - som materielen utsätts för. Det
rör sig således om händelser, som gör att materielen avviker från sitt
förväntade funktionsmönster. Genom indelningen i egenskaper och
påverkan framgår, att det gäller dels störningar som härrör från
materielen själv och dels störningar som uppstår i materielens omgivning. Båda dessa typer av störningar kan vara såväl påverkbara
som icke påverkbara. Hela detta komplex av händelser och egenskaper hos materielen konstituerar materielens tillförlitlighet.
Grundförutsättningen för att en materieluppföljning skall vara
meningsfylld är att specifika krav på materielens prestanda är klart
uttalade och begärda. Prestandakrav kan uttryckas på många sätt
beroende på
var prestanda skall uppfyllas (miljö)
hur länge prestanda skall uppfyllas (funktionssäke rh et)
med vilka hjälpprestationer prestanda skall uppfyllas
(underhå ll)
Denna uppställning kan också beteckna tillförlitlighetens grundelement. Det är FOA som inom sitt forskningsområde "Tillförlitlighetsteknik" har anlagt detta betraktelsesätt genom att indela tillförlitlighetstekniken i
miljöteknik
f u nk tianssäker hetsteknik
och
underhålls teknik.
Om man i begreppen miljö och underhåll även inbegriper de människor som handhar och underhåller materielen, så orsakar miljö och
underhåll de tidigare nämnda yttre störningarna medan funktionssä kerheten anger graden av inre störningar.
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Fig. 2.

Påverkan och betydelsen av de olika faktorerna varierar beroende på vilka delar i ett komplett vapensystem som man önskar studera. Härigenom kommer också behovet av och möjligheten att på
ett menin<>sfullt sätt utrycka tillförlitligheten att variera.
Den tidigare nämnda indelningen av tillförlitlighetstekniken visar
endast, vad den skulle innehålla organisatoriskt och apparattekniskt men den nämner ingenting om de metoder som används. För
lösni;1<> av tillförlitlighetsproblemen och de metoder som står till
buds för detta lämnar FOA /FTL följande definition på tillförlitli ghetsteknikens omfattning:
Beräknings- och analysmetoder för att bestämma och värdera
funktionssannolikhet, tillgänglighet, felintensitet eller andra lämpliga tillförlitlighetsmått.
Tekniska och administrativa metoder för att erhålla, upp ehå lla
och kontrollera avsedd tillförlitlighet.
Metoder för undersökning av fel och undanröjande av felorsaker.
De delar av matematisk statistik och andra reoretiska och praktiska områden, som erfordras i samband med dessa metoder.
Sedan tillförlitlighetsteknikens omfattning är klarlagd måste man
klargöra hur tillförlitligheten och dess beståndsdelar skall uttryckas.
Behoven varierar beroende på om det skall gälla ett helt komplett
vapensystem, ingående apparater eller komponenter. Rena t~llför
litlighetsmått är inte alltid tillräckliga, utan de måoste kombt.~ er~s
med tekniska krav och prestanda för att man skall fa en fullstandtg
bild a v ett systems totala tillförlitlighet och effektivitet.
Att den fullständiga bilden därvid inte blir så enkel visar fi g 3
(efter O Björklund, FOA/FTL) .
Möjligheten att använda de i fig 3 visade tillförlitlighetsmåtten
blir <>ivetvis beroende i vad mån de utgör allmänt accepterade termer. b Förutom dessa finn s flera andra, vars betydelse är närliggand e,

KOMPLEXITET
T illförlitli ghetsm å tten är tillämpli ga - se pa rata elle r i komb in ation m ed underhå ll s- e ll e r prestandam å tt - på olika komp lex itetsni våe r.

Låt oss betrakta ett fartyg med ytattackuppgift. Huvuduppgiften
för ett sådant fartyg är att placera en så stor mängd sp rängämne i
en motståndares fartyg att detta blir funktionsodugligt. För att kunna lösa dessa uppgifter fordras

G 'i ll e r all a materiel slag.
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varför risken för sammanblandning och missförstånd är stor då två
parter skall uttrycka sina krav och sedan tolka i vilken utsträckning
de uppfylls. I brist på fastställd svensk nomenklatur föredrar många
att använda amerikanska termer. Dessa svårigheter är nu på väg att
rättas till. Svenska elektriska kommissionen har utgivit ett remissför slag till en svensk ordlista för tillförlitlighetsteknik (SEN 410505
Remissförslag 2 den 19.5.1969). Detta förslag är även under behandling inom FMV, som ju är en stor intressent inom området.
Aven om normalförslag av detta slag brukar kräva lå ng tid innan
de kan faststä llas är dock glädjande att för slaget kommit fram och
man får hoppas att det kan gå igenom de olik a remissinstansern a
utan a lltför stora anmärkningar.
Med utgångspunkt frå n begreppet effektiv itet vi ll jag även redogöra för några tankegångar man kan tillämpa vid tillförlitlighetsana lys av komplicerade vapensystem . slutmålet i en tillförlitlighetsana lys borde vara, att man skaffade sig en uppfattning om den tota la nyttan, man har av sitt system. Denna tota la nytta bör kunna
uttryckas på ett rela tivt enkelt sätt dels för att kunna jämföra identiska system och dels för att jämföra ski ld a system med samm a
eller likartad huvuduppgift. D en totala nyttan kan då sägas vara
karakteri serad av systemets eff ektivitet.
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skrov
f ram d rivningsmaskineri
kraftförsörjning
utskjutningsanordnin g för vapen
stridsdel
in forma tian sorgan
personal
un derhå ll
ledning
Till vart och ett av dessa uppräknade element finns också stödfunktioner och hjälpanordnin gar av olika slag. Varje element kan
ges en funktionssannolikhet , som är betingad av dess. tekniska uppbyggnad och som karakteriserar den säkerhet med vilket prestanda
kan förväntas bli levererade. Av elementens funktionssannolikheter
kan sedan fartygets tota la funktionssannolikhet sammansättas. För
stridsdelarnas inverkan tillkommer träffsannolikhet och verkanssannolikheten, vilken senare är sammansatt av funktionssannolikheten hos initieringsinrättningen och den slumpm ässiga spridningen
av träffen i målet. Alla de nämnda storheterna är sanno likheter som
kan adderas till varandra en ligt sa nn olikhetens lagar och som slutresultat kan ges benämningen effektivitetsmått.
Effektivitet = funktions sanno likhet X träffsannolikhet X verkanssannol ikh et.
Det hittill s förda resonemanget har utgått ifrån att all a element
lev ererar bästa prestanda då de fungerar. Prestandanedsättningar
kan emellertid erhållas dels p g a att något av elementen fungerar
med nedsatt prestanda och dels p g a inverkan av yttre händelser
såsom väderlek och befintlig motverkan av olika slag. För olik a
kombinationer av sådana händelser måste a lternativa effektivitetsmått framtagas.
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Det vore enligt min uppfattnin g önskvärt att man an lade ett betrak telsesätt ungefär som det ova n beskrivna då man skall studera
tillförlitlighet hos vapensystem. F n synes man alltför snävt konce ntrera sig på sitt eget mater ielområde och söka få detta så fulländat som möjligt. D etta gö r att en totaloptimering av tillförlitligheten kommer i bakgrund en och man får svå rt att skapa tillför litli ghetsmäss igt bala nserade system.
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I föregående avsnitt visades exe mpel på tillförlitlighetsmått, som
kunde vara lämpliga beroend e på i vilken nivå av den apparatmässiga uppbygg naden man befinn er sig i systemet. Det är också klart
att intressenterna , materielanvä nd aren och materieltillverka ren, starta r i var sin ände av denn a niv åkedj a.
Materielanvändaren ha r som utgångspunkt en operativ målsä ttnin g, i v ilken kan in gå fl era taktiska deluppgifter, som ska ll lösas
inom en angiven tid sry md med en v iss frekvens d v s ett slags till förlitli ghetsk rav. I målsättnin gen anges begärda prestand a t ex i
form en " avslå, förhindr a, fördröja f ientlig verksam het". Detta är
den högs ta plane rade nivåns uttryckssätt. Uppgifterna omsä tts längre
ned i organisationen i TTEM för materielen. Tillförlitli gheten för
materielen under hel a dess livslängd skall i TTEM formuleras på ett
sådant sä tt, att den gara nterar att ställda uppgifter kan lösas men
samtidigt, så att de kan förstås a v materieltillverkaren och av denne omsättas i lämpli ga tek ni ska mått. Ett sätt att åstadkomm a detta är att ange en tidscykel som v isas på fi g 4. En sådan p resentation ger också möjlighet till transformering till ti llförlitlighetsmå tt
såsom tillgä nglighet och MTBF, kompletterade med begränsade underhållsv illkor. Tillförlitlighetskrav a v stresska raktä r såsom funktion v id låg temperatu r, efter chockpåverkan och t ryckpåverkan
kan uttryckas direkt efter miljöprognoser.
Materieltillverkaren måste börja i den andra ändan av systemkedj an, då han skall bygga upp ett system fö r att uppfylla en
tek ni sk bestämmelse eller specifikation , som ju utgör det beställnin gs und erl ag som TTEM ger. Tillverkaren måste gå ned till de
36
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enskilda kompon enterna i det tänkba ra komponentuppbå det för att
se efter , med v ilka kombin ation er och vilken tillverknin gsteknik
han kan uppfylla de stä lld a kraven . Användaren och t illverkaren
nalkas så lunda tillförlitligheten från olika h åll. Anl edningen härtill är att användaren anger sina tillförlitlighetskrav såsom behovsbetingade, medan tillverkaren ser sina möjligh eter att uppfylla tillförlitlighetskraven såsom apparatbetingande. Det ka n åskå dliggöra s
på det sätt som fig S visar. Tekniskt är det därför detalj en ell er
komponenten som blir styrand e, v are sig det gä ll er att beräkna
eller förbättra tillförlitli gheten .
En förutsättning för att man skall kunna föra ett sakligt resonemang mellan parterna i tillförlitlighetsfrågor är dock att man har
något system för att följa upp tillförlitligheten hos materielen.
Utformningen av uppföljningssystem för att beräkna och kontrollera tillförlitligheten ho s materielen kommer givetvis att p åve rkas av
om man är användare eller tillverkare. Ekonomi och kostn adsfrågo r
har ännu inte nämnts, men det är självk lart att tillförlitligh eten har
ett väsentligt inflytande p å en produkts total a kostnader, d v s
summan av anskaffnin gs-, drift- och underh å ll skostn ader. Til lförlitlighet och ekonomi blir därför ett optimeringsproblem av hö gsta
ran g. Tillförlitligheten är inte enbart ett apparattekniskt problem
utan även ett ekonom iskt fördelningsprob lem och ett o rganisato riskt
problem.
Såväl köpare som tillverkare behöver så ledes var oc h en sitt uppföljningssystem för att kunna få ett beslutsund erlag för sitt handlande. Systemen måste vara anpassade till de egna problemen men
samtidigt kunna lämna informationer so m kan to lkas av båda
parter och är jämförbara.

494

V id planerin g av nya obj ekt intar tillförlitlighetsproblemen en
framträd ande plats. Man måste m.~ d ledning av erfarenheter fr ån
användning av likartad materiel och därvid använt apparat- och
komponentuppb åd göra en bedömning om tillförlitlighetsegenska.perna ha r varit tillfred sställande. Alla uppgifter frå n ä ldre materiel är givetvis inte användbara. N y teknik och nya konstruktioner
gör att gamla bedömnin ga r och resultat inte är öv erförba ra i full
utsträcknin g. Huvud saken är emell ertid att man har ett und erla g
för att gö ra en rimlig skattnin g av tillförlitligh etskrav en och möjlighetern a att uppfy lla dem.
Hur dessa bedömda krav sedan skall utrryckas av en beställare
har tidigare berörts. Fö r leverantören, som skall uppfy lla kraven
gä ll er det att under produktion sprocessen följa upp kvaliten med
avseende på tillförlitligh eten del s hos komponenter och apparater
men i slutskedet också hos hela system.::t. Detta måste göras med
ett system som är anpassat till de metoder för kv a litetskontroll
som gä ller produktionen.
I slutskedet kommer köparens intresse ånyo in då han i samband
med leve ran skontroll skall övertyga sig om att begärda tillförlitli ghetskrav hos produkten uppfylls. Denna del av leveranskontrollen utförs som ett sä rskilt moment i form av tillförlitlighetsprovning. E fterso m det är fråga om en prov ning som sträcker sig över
en relativt lång tid, i regel md lan 100 och SOO timmar, blir provnin gen dyrbar. Beroende p å objektets storlek, antal och bet ydelse
kan tillförlitligh etsprovningen utföras antingen enbart på en prototyp , ett första exemplar ell er också på hela serien. Ar anta let tillräckli gt sto rt kan provuttag göras efter statistiska principer. N åg ra
fasta norme r för hur kontroll av tillförlitligheten skall gå till finns
inte. J ag bortser då fr ån de statistiska metoder för provnin g, av
ammunition, som sedan länge tillämpats. Inom marinmaterielförvaltnin gens vapenav delnin g har man tillämpat de principer som anges i
"Handbok teknisk systemplan erin g". Man förutsätt er härvid att
felen inträffar slumpvis och att felfördelningen överensstämmer med
P oissonfördelnin <,>;en. Man kan göra ett feluppföljnin gsdiagram av
den typ som visas p å fig 6, där p å x-axe ln avsätts kvoten mellan
drifttid och medeltid mellan fel och p å y -axeln antal fel. Så länge
felkur van ligger under det streckade området i diagramm et är tillförlitli ghetskva liten uppfy lld .
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Förfarandet kräver go d samverkan med leverantören. Efter varje
provningstillfälle måste köpare och sä lj are gemensamt gå igenom
inträffad e fel och bestämma vi lka som skall medräknas. Vidare
måste felen poängsättas med hänsyn till deras betydelse för systemfunktionen.
Vid tillförlitEghetsprovning, som ju är en form av statisti sk
provtagnin g, före li gger som v id all statistisk provtagn ing en slumpmässig ri sk för köparen att acceptera en produkt som inte uppfyller fordringarn a och samma risk för säljaren att f å en produkt
avvi sa d so m uppfy l! er fordringarna . Dessa osäkerheter brukar kallas konsum entens risk respektive producentens risk. V id normal statistisk prov tagning fram ställs dessa risker i s k OC-kurvor. Det är
möjligt att även vid tillförlitlighetsprovning beräkn a OC-kurvor,
och metoder härför finn s. Dessa metoder kan ha stor betydelse för
tillv erkaren då han beräknar sina· säkerhetsmarginaler. Metod er av
detta slag har dock ännu ej varit förem ål för gem ensam tillämpnin g
på någon beställning som utlagts inom marinmaterielförvaltningens
vapenavdel nin g.
Avsakn aden av norm er oc h rekommendationer inom området tillförlitligh etsprovning är givetvis besv ärande då köpare och säljare
i avtal skall komm a överens om hur dessa frågor ska ll lösas. Olägen heterna är emellertid på väg att rättas till. En arbetsgrupp inom
internationella elektriska kommissionen är i arbete med att taga
fram en publikation, som skall inneh å lla såvä l principer och allmänna rekommendation er som detaljerade provningsföreskrifter för
tillförlitlighetsprovning. Arbetet har hunnit ganska långt och kan
förmodli ge n bli föremål för en formell remissbehandling under år
1970.

Kont rollera att prestanda upprätthålles
/0

15
Fig 6.
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Sedan ett vapensystem levererats övergår ansvaret för mate rielen
till köparen. Genom ett ändamålsenligt uppbyggt underhållssystem
sök er köparen vidmakthålla materi elens ursprungliga eg .~ nskap e r så
länge systemets presta nda och modernitet passa r in i det tota la
försvarssystemet. De ekonomiska ramarna för underh å llet min skar,
medan underhållsbehov et ökar p g a materielens ökade komplicitet.
Vid planering av ny materiel har tidigare nämnts nödvändigheten
av att få ett tillförlitli ghetsmässigt balanserat system. Materielun497

T
derhållet måste planeras med samma målsättning och på så sätt att
underhållsresurserna blir rätt dimensionerade och placerade. Den
mest ekonomiska lösningen kan inte finnas k lar samtidigt som materielen levereras. Huvudinnehållet bör givetvis vara klart vid
denna tidpunkt, men tillrättalägganden med erfarenhet från den
praktiska användningen kommer alltid att erfordras. I annat fall
blir underhållssystemet ett stelt lagbundet schema i stället för levande system, ständigt berett till anpassning efter uppkommande
behov.
Under en första del av bruksperioden (garantitiden) berörs även
leverantören genom sitt garantiåtagande, som förpliktigar honom
att medverka i delar av materielunderhållet, nämligen i det fall
då det kan visas att han inte uppfyllt sina åtagande en ligt kontraktet.
En bevisbörda ligge r således hos köparen och det gäller att i aktuella fall kunna ta fram bindande bevis.
Vi kan så ledes konstatera att det hos användaren förefinnes behov att följa upp materielens tillförlitlighet både för internt bruk
och för att kunna hävda sin rätt gentemot leverantören. System för
materieluppföljning med möjligheter att fylla dessa krav finns också.
Hela ked jan av aktiviteter inom tillförlitlighetsområdet under
materielens livstid kan illustreras av fig 7 (efter FOA/FTL).
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Fig 7.
Med vad som tidigare sagts om tillförlitlighetsbegreppet tror jag
mig ha visat att det citerade påståendet är riktigt. Att ett väl uppbyggt och fungerand e materieluppföljningssystem behövs för att
kunna utföra prestationsmätningar visar följande citat (sid 117):

Effektivitets- och prestationsmätningar

Tillkomsten av programbudgetering kan också ge anledning till
vissa re fle xioner kring tillförlitligheten och hur denna skall verifieras. I "Planering och programbudgetering inom försvaret" (SOU
1969:25) diskuteras i kapitel 7.5, Prestationsvärdering, hur måluppfyllelsen i program och delprogram skall kunna. kontrolleras. Man
säger bl a (sid 115):

"När det gäller materielkomponenter för ett förband , fordras
en undersökning av hur stor del av förbandets utrustning som
finns gripbar på avsedd plats, materielens funktionsduglighet
m m. Det torde finnas goda möjligheter att i siffror (procent e d )
ange materielkomponenten''.
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"Det prestationsmätningssystem som måste tas fram kommer att
skilja sig från dagens därigenom att det från grunden byggs upp
systematiskt och förses med så preciserade normer för värderingar och bedömningar att det subjektiva inslaget reduceras" .
A ven bland dagens system finns sådana som kan besvara en del
av de frågor som ställs och är anpassbara till krav på prestationsmätningar.
I bilaga 5 till den citerad e utredningen lämnas exempel på måluppfyllelseredovisning. Man särskiljer här såvitt jag kan förstå
på två begrepp nämligen tillgångar i procent av en fastställd mobiliseringsnorm och operativ förmåga i förhållande till någon fastställd norm.
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T
Genom att använda tillförlitlighetsmått skulle man kunna uttrycka tillgångar i form av ti ll gänglighetskvoter och operativ förmågac i effektivitetsmått. Som jag tidigare framhållit tror jag att
dessa mått är lämpliga. för vapensystem (materiel och personal sammantagna) och de förefall er mig heller inte omöj liga att använda
även på personal för sig. Den största svårigheten torde ligga i att
ta fram och bestämma sig för normer på vad som är bra eller dåligt, och denna svårighet kommer att finnas oberoende av i vilken
form man uttrycker måluppfyllelsen.
De lämnade exemplen på behovsområden visar att det finns tre
huvudinriktningar då det gä ller behoven av information om tillförlitlighet d v s materieluppföljning, nämligen
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kompete11tinriktade
systeminriktade
p laneringsinrik ta de.
Var huvudintresset kommer att förläggas beror på dels var man
befinner sig i materielens livscykel och de ls inom vilken del av en
orgamsatton som man arbetar. Jag sammanfattar detta i fö ljande
tabell:
Fig 8.
Materi elsk ede

PROJEKTERING
TILL VERKNING
LEVERANsKONTROLL
I BRUK

Behovsinriktning
Tillverkare
Systeminriktad
Kom panetui nr i kr ad
Sysreminriktad
Systeminrikta d

UNDERHÅLL
FORRADSSTALLD

Köpare/Använd a re
Sysreminriktad

Sysreminriktad
Systeminriktad
Planerin gs inriktad
Plane rin gs in riktad
Sysremin riktad
P Janerin gsinr ikta d

Exempel på uppföljningssystem
Inom krigsmakten har de tre försvarsgrenarna under slutet a v
1950-talet och under 1960-talet alltmer beaktat tillförlitlighetsproblemen. Materieluppföljningssystem har byggts upp och utvecklats efter de speciella behoven av varje försvarsgren för sig. Sam500

ordningsförsök förekom i slutet av 1950-talet, som tidigare nämnts,
men i övrigt har samarbetet inskränkt sig till att man hållit sig
underrättad om varandras verksamhet inom området.
I den uppräkning som fö ljer tas endast upp sådana system, som
är så utvecklade att de kan användas för sysremariska tillförlitlighetsberäkningar. Manuella system av typen an läggningsregister behand las inte.
Flygvapnet började redan i mitten på 1950-talet med ett "driftanalyssystem" som omarbetades till " loggboksrutiner" och ny ligen
återigen omarbetats och utvecklats till "FV Driftdatasystem, DIDAS". Dettac informationssystem har flera delar för krav betr flygsäkerhet, beredskap och underhåll. DIDAS tord e vara det system
som är mest känt både inom och utom krigsmakten och som givits
den största publiciteten. Detta är helt naturligt med hänsyn till den
utomordentliga betydelse som man måste tillmäta flygsäkerheten.
Ett principiellt flödesschema för DIDAS visas på fig 8.
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Bilaga 19
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MEDEL

UNDERHÅ LL\ RESURSER

Fig 10.
UNDERHÅLLsPLANERING
EFFEKTIV A UNDERHÅLLSFÖRESKRIFTER
OPTIMALA UNDERHÅLLSINTERVJ\LLER
UNDERHALLSPROGNOSER
MARERIELANALYS:
EFFEKTIV UTBILDNING
LÄMPLIG KOMPITENs
BETR PERSONALEN
MODIFIERING AV MATERIEL
RESERVDELAR M M:
ANPASSNING AV RESERVDEL
QGH VERKTYGS~TSf;R
LAMPL!G FQRRADSHALLNING
UTDÖMANDE A V OLÄMPLIGA
KOMPONENTTYPER

Fig 9.
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Marinens Sys tem 64 togs i bruk år 1964, som framgår av beteckningen, sedan det provats i provisoriskt skick under år 1963 . Systemet har behandlats i Sällskapets tid sk rift vid flera tillfällen un der de senaste åren, varför ytterliga.re presentation inte kan anses
nödvändig. För att ge möjligheter till jämförelser visas endast ett
flöd esschema på fig 9.
En viktig egenskap hos System 64, som är väl värd att n ämna, är
att det ger möj ligheter att ta fram tidigare nämnda effektmått på
vapensystem. Detta har kunnat ske genom att man sammankopplat
materieluppföljning en med en resultatuppföljning från torpedskjutnmgar.
Armen har haft en från flygvapn et och marinen avvikande in ställning till hur materieluppföljning skall gå till. Orsaken härtill
har varit att en mycket sto r del a.v armens materie l inte är så komplicerad att en materieluppföljning av typ DIDAS eller System 64
har ansetts motiverad. Det behov av materieluppföljning man ansett
föreligga har man ve lat inhämta p å ett enklare sätt genom avtapp503

ning av andra rutiner inom det stora systemet System 02. Man har
därför utny ttj at debiteringsrutinerna för verkstäder. Hur denna separatrutin skall fungera framgår av fig 10.
Bland civila verk och företag fin ns feluppföljningssystem bl a hos
T eleve rket, Vattenfallsverket, Saab, SAS och Linjeflyg.
Systemen är givetvis anpassa de för föreliggande behov främst inom
u n derhållsom rådet.
Det kan vara av intresse att nämna att man inom rederiaktiebolaget Nordstjernan gör försök med ett materieluppföljningssystem för att rationali se ra underhållsverksamheten~ Med anknytning
till budgetkontroll sö ker man ta fram tillförli tlighet och underhållskostnader för hela fartyg inklu sive lastnin gs- och lossningsanordnin gar. Fö rsoken görs på ca 15 fartyg.

Pågående ve rksamhet inom tillförlitlighetsområdet

V erksamheten under det senaste året och und er den närmast.::
framtiden bedömer jag vara inriktad mot spridning av kunskaper
och tillämpning av tekniken. Intresset för tillförlit lighet har hittills varit koncentrerat ti ll elektron isk materiel. Genom att tillförlitligheten alltm er kommer att ses som systemti llfö rlitlighet har behovet av att kunna bestämma tillförlitligheten hos mekaniska komponenter gjort sig all tmera gä llande. Åsikterna om tillförlitlighetstekniken s tillämpnin g på mekaniska komponenter tycks gå isär bland
konstruktörer inom området. Må nga anser att tillförlitligheten redan
är tillgodosedd med de hå ll fasthetsberäkni ngar som ligger till grund
för konstruktionen. På gr und härav ä r man också tveksam om man
kan tillämpa en exponentie ll felfördelning för mekaniska komponenter. Systematiska undersökningar hur det för håller sig med tillförlitligheten hos mekanisk a komponenter har utförts i ganska liten
omfattning.
De SINTOM-seminarier som har håilits under år 1969 visar att
intresset ökar för den mekaniska sidan av tillförlitligheten. Seminariet i Helsingfors hade sålunda som tema "Tillfö rlitlighet hos
mekaniska komponenter" och vid seminariet i Bergen behand lades
huvudsakligen tillförlitligheten ho s fartyg.
Samma brist har konstaterats av FTL då forskningsplanerna för
budgetåret 1969/70 upprättats. Från försvarets materie lv erks sida
har man i samma sammanhang med hänvisning till underhållskost504

nadernas stora andel i försvarsbudgeten pekat på betydelsen av ökad
forsk nin g inom tillförlitlighetsområdet och då främst inom delen
un derhåll steknik. Den stora bety delse materielverket tillm äter dessa
framgår också därav att man in om rationaliseringsverksamheten s
huvudprojekt 3, Underhå ll, särskilt bea ktat underh å llsde len. Man
har nämligen inom huvudprojekt 3 skapat ett särskilt projekt ka ll at
"Forsknino-b och utveck lin g inom und er håll sområdet", med uppgift
att undersöka behov och inriktnin g av forsknings- och utveck lin gsarbetet inom underhållsom rådet.
v

Pågående verksamhe t inom materieluppföljningsområdet

Försvarets materielverk skapades för att möjliggöra ökad samordning mellan de tidigare fö rsva rsgrensförvaltningarna och ett bättre
utn yttjande av befintliga resurser. Materielverket å lades att inom
sig v idtaga åtgärder för att rationalisera verksamheten. För att
åstadkomma detta har verket utarbetat en rationa liser in gsplan som
omfattar en mängd rationaliseringsobjekt. Häri ingår en gransk nin g
av de information s- och styrsystem som f n finn s och hur dessa
skall effektiviseras för att få en ändamålsen lig styrni ng av verksamh eten.
l samband härmed har utarbetats en plan för sty rsystemutvecklin o<>en vid försvarets materielverk. I denna p lan analyseras en adminisnativ styrmode ll för att beskriva vad som ska ll s tyra ~ och mo!:
v il ket mål detta ska ll ske.
Styrmodell en kan bcskriv:J. s med nedanståend e enkla figur.

~~.4-------.....
'\:;ystem

Modell en kan tillämpas på alla nivåer och för alla typer av objekt
där det finns behov av att styr:J. verksamheten. Planen ger således
ledn ing oc h anvisning så att alla uppföljnings- och styrprob lem kan
angripas och behandlas på ett enh etligt sätt inom materielv erket.
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Avsikten är att planen för st yrsystemutveckling skall användas för
en prioritering av materielv erkets rationaliseringsprojekt.
I den nuvarande rationaliseringsplanen ingår förutom tidigare
nämnt projekt 35 även ett proj ekt 34 "Styrsystem för underhåll" ,
vars uppgift är att plan era och utarbeta styrsy stem för underhållsverksamheten. Detta proj ekt kommer såsom förstås av vad som
nämnts tidigare att i hö g grad att få behandlas och ta hänsyn till
t i11 f ö r li t lig hetsp ro b le men.
Sa mma förhållande kan generel lt sägas gälla för hela huv udprojek t 3 "Underh å ll" . Uppföljningen av tillförlitli gheten hos försvarets materiel ä r ett av huvudproblemen för att und erh å ll sve rk sa mheten bedrivas p å ett rationellt och riktigt sätt.
Skiijt frå n ration alise rin gs proj ekten har internt inom marinmaterielförva ltningen pågått ett a rbete för att försöka ska pa ett för
marinen gemensamt ma terieluppföljningssy stem . Arbetet har med
vissa avbrott pågå tt sedan våren 1966.
Bakg runden är följand e. Då System 64 startades var t anken att
detta skulle bli ett materieluppföljningssystem som skulle kunna
vara användbart p å all marinens materiel. Försöksperioden fram
t o m 1965 visade emellertid att resultatpresentationen ej var särskilt lämplig för skeppsteknisk materiel. Systemet a nsågs dessutom
va ra tungrott och arbetskrävande, åsikter som för övrigt inte endast
hördes från skeppstekni skt hå ll. Anledningen till missnöj et kan sökas i många deta ljer, men jag a nser att huvudorsaken till att man
d å inte kunde mötas i ett gemensamt system var den skillnad i inriktning som fann s och fortfarande finns mellan skepp och vapen.
Huvudintresset på skeppsidan synes mig vara starkt planerin gs- och
und erhållsinriktad, d v s mot en resursförbruknin g i personal och
materiel, medan man på vapensidan har varit mera systeminriktad,
d v s mot vapensystemens totala funktion i sin miljö. Att man
behöv er någon form av uppföljningssystem var man dock p å det
klara med på båda hå ll. Därför tillsattes arbetsgruppen materieluppföljning med bl a till uppgift
"att med utgående från System 64 och beträffa nde detta systems
utn y ttjande inkomna erfa renheter utarbeta målsättning för och
förslag till materieluppföljningssystem för marin materiel."
Målformuleringen var så led es den första och viktigaste fr ågan.
Den målsättning som gjorts för System 64 är alltför allm ä nt hållen
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och kan innehålla en mängd outsagda och odefinierade krav. Man
gjorde därför ett frågeformulär där man begärde upp gift om informationsbehov för drift- och funktionssäkerhet för materielen i olika
delar av organisationen. De inkomna sva ren visade sig vara svårarbetade och svårtolkade. Orsake rn a härtill var förmodligen dels att
frågorna var alltför ambitiöst utformade och för omfattande och
dels att de tillfrågade inte va r tillräckligt insatta i problemen för
att kunna besvara frå gorna på ett rätt sätt. De slutsatser man kund e få fram ur hela und .~rsö knin gen va r:
Minst ett materieluppföljnin gssystem erfordras.
De enskilda uppgifterna om materielen bör samman ställas i
någon form och presenteras a ntingen periodvis eller efte r begä ran beroend e på materielen s karaktär.
Samman ställnin g bör utföras genom central my ndighets försorg.
Enkäten kompletteras med en kartläggning av vilka olika rutiner
för uppföljning av materiel som existerar inom marinen, va refter
arbetsgruppen formul erade en allmän målsättning för ett marinens
materi eluppföljnin gssystem. I sin sista version ha r den följande lydelse:
System skall insamla, lagra och i förekommande fall bearbeta
materielerfarenheter för att
kunn a lämna underlag för att verifiera och kontrollera i vilken
må n tekniska, taktiska oc h operativa tillförlitligh etskrav p å materie len uppfylls,
kunna omsätta dessa sådana åtgärd er att önskad prestanda och
tillförlitlighet erhålles ho s i bruk vara nde vapensystem med tilllämpat underhåll ssys tem samt successivt ge underlag för und erhå llssystemets förbättrin g f rå n ekonomisk och tillförlitlighetssynpunkt,
kunna ge und erlag för uppställande av realistiska krav på presranda och tillförlitli ghet hos plane rade vapensystem .
Med vapensystem avses både vapen och vapenbärare.
Aven om denna målsättning i sak inte uttrycker så särsk ilt m ycket
mera än den som gä ll er för System 64 har man särski lt tre hu -
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vuddelar, nämlige n användardelen (staber och förband), underh ållsdelen (lokala förv a ltnin gar) och anskaffning sdelen (central förvaltnin g) . Målsättningen i sin al lmänna form ger emellertid inte n ågon
uppl ysnin g om vi lken detaljinform a tion som ve rkligen behövs om
materielen. En så dan precise rin g har utförts i en detalj erad målsättnin g, i vilk en även olika tänkbara kra v p å detalj erad information komm ente ras med ledning av hittills vunna erfarenh eter.
He la målsättningen, såvä l allmänna som detaljerade krav är f n
und er diskussion inom marinm aterielförva ltnin gen och mari nstaben
i syfte att få en hyggligt ena d uppfattnin g in om marin en för det
fortsatta arbetet.
I CKF regi p ågår även sedan ett å r tillbak a försök med ett have ri- oc h felrapp o rtsystem för skeppsteknisk materiel. Avsikten är
dels a tt söka taga fr am en ersättning för de nuvarand e historikkorten i a nläggnin gsreg istren och dels a tt få underlag för att skapa
ett mera form ellt reg lerat underh åll syst em, v ilket kan användas v id
planerin g och ekonomi sk uppföljning av und erhållsåtgärder. För
att om möjligt få en uppfattnin g om sy stemets verkan inom hela
mater ielområdet in gå r i för sö ken också begrä nsade dela r av vapen materielen.

tare. Man har satt likhetstecken mellan materieluppföljning och
databehandling. Om man i stället betraktar ADB som det hjälpmedel det skall vara och använder det på ett förnuftigt sätt där
det är ekonomiskt, är det säkert möjligt att få materieluppfölj ningssystem med en avvägd kombination av manuell behandling och databehandling. Metoden för informationsbehandling måste i varje f all
vara sekundär i förhållande till beslut om vilka indata och utdata
som är oundgängligen nödvändiga fö r att f å ett gott grepp om
materielens tillförlitli ghet.

Källor
l. Reliabilit y E ngin ee rin g for E lectroni c Systems, av Ri chard H M ye rs m

2.
3.
4.
5.

fl,

(1964).
Handbok T eknisk Systempl anering, (KMF 1962) .
Driftsä kerh et ho s militä ra va pensystem, av Stig Ogren , (KFF 1963).
Beskri vnin g av driftd a tasyste m (DIDAS) provisorisk utgåva,
(FMV-F:UH
maj 1969).
Di ve rse rapporte r och PM fr å n FOA / FTL.

Slutord

D et har varit svårt att ~ prid a fö rståelse för tillförlitli ghetsprobl emen och hur dessa ska ll följ as upp. Begrepp och teknik är emellertid nya, va rfö r en inlärnin gstid erfo rdras och måste accepteras.
Inlärningstiden p ågå r alltj ämt men kun skaper om och förståelse
för tillfö rlitlighetstekniken har börjat få spridnin g som gör att tekniken mera allm änt kan tillämpas. Det a rb ete med normenn g av
beg repp och prov ningsmetodik so m pågå r komm er säkerligen att
bidraga till ytterli gare förbättringar.
Uppföljningen av tillförlitligheten d v s kontroll av materielen
un der a nvändning företer dock en splittrad bild, men som v i har
set t pågår försök ti ll sammanj ämknin gar oc h sys tema tise rin g. Att
svå righeter kan uppkomma i dessa samm anha ng tro r jag beror på
den va rierande informationsmängd som för ekommer. Det förefaller
för m ånga menin gslöst att behandla en liten informationsmängd
p å sam ma sätt som en stor. I drift varande uppföljnin gssystem ha r
varit baserade på ADB-behandlin g vilken inte gjort för ståelsen lät-
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T
P BJORKLYCKE

Ett ADB-system för lagerhållning vid krigsmakten
- En ideskiss

För närvarande finns en mängd ADB-system för krigsmaktens lagerhållnin g av förnödenheter. Den alltmer
integrerade förrådsverksamheten ställer krav på en
samordning av d essa system. Kraven pockar på en lösning; och de har uppmärksammats av Försvaret s M aterielverk. Skilda uppfattningar kan föreligga hur en
sys temmässig utveckling bör te sig.
Byrådirektör P. B}ÖRKLY CKE vid Materielverkets
organisationsbyrå skisse ra r här nedan ett framtida da ta sys tem för all lagerhållning v id krigsmakten så som
det bör se ut en lig t hans personliga uppfattning.
, _____________________________________J

Inledning

Varje försvarsgren har fö r närvarande egna system för lagerhå llning av förnödenheter. lntendenturmaterielförvaltningens, Försvarets sjukvårdsstyrelses och Fortifikationsförvaltningens system
skär dessutom genom försvarsgrenarna . Detta innebär att en och
samma lokalförvaltning':·) (t ex ett för svarsområde) handskas med
följande system:
l. för sva rsgrenens förbandsproduktionssystem (som har försvarsgrenstaben som huvudman)
2.
system för tygmateriel (motsv) , i vilka lagerhållningen för krigsförbanden i huvudsak redovisas manuellt medan ADB ofta användes för
att redovisa lokalförva ltnings förnödenhet sbestånd gentemot regionala och centrala förvaltmnga r,
•:·) På VIssa lok a lför val tninga r sammanträffa dessutom två försvar sg renar.
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3. försvarsgrenens " reservdelsförsörjningssystem",
4. särskilt a mm u ni tionsredov is n ingssystem,
5. Intendenturmaterielförvaltningens system för intendenturmateri el, livs- och drivmedel,
6. Försvarets sjukvårdsstyrelses system för sjukvårdsmateriel och
läkemedel,
7. Fortifikationsförvaltningms system för fortifikation smaterieL
Ovanstående system ha i huvudsak utvecklats oberoende a v
varandra.
Nödvändigheten att komma till rätta med de svårigheter, som
denna flora av system medför, är uppenbart. Hur detta ska ll ske kan
emellertid diskuteras.
Man kan bibehålla eller skapa ett antal sys tem för olika förnödenhetsområd en och -funktioner, som van och ett är gemensam t
för krigsmakten exv
a) system för lagerhållning av förnödenheter vid krigsförb<,nden
med eller utan förb ruknings- eller underhållsförnödenheter,
b) "reservdelsfö rsö rjningssystem",
c) särskild a system för ammunition, fortifikationsmateriel samt
samt fö r sj ukv ård smateriel och läkemedel.
Går man fram d en vägen dra s man alltjämt med flera system,
som alla kommer att inn ehålla likartade processer exv förbruknings- och å ~e ranskaffningsprocesser, överföringar av förnödenheter
mellan lok alförvaltningar (s k "omfördelningar") eller central förvaltnin g o tilldelning av förnödenheter till lokalförva ltning etc .
Man ha r redan nu klart för sig att ett sådant steg ej kan vara
slutpunkten p å utvecklingskedjan bl a på grund av att systemen
samman träffa -- särskilt p å lokal nivå.
Man tänker sig redan nu utvecklingsmålet: Ett system för redovisning och st y rning av lagerhållning av förnöden heter oberoende
a v dessas art.
Går man f ram den stegvisa vägen f å r man dras med upprepade
systemomläggningar, och i mellanleden med dubbelarbete vid utarbetande oc h d rif t av likartade processe r, som dessutom kommer
att inneh å lla onödiga olikheter.
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Man kan i stället tänka sig att hoppa över mellansteget och gå
rakt på slutmålet. Man bör i så fall skaffa sig en viss - om än
hypotetisk - uppfattning om hur ett såda nt system kan se ur.
Förnödenhets- och lagerhållningsverksamhetern a är så väl kända att
möjligheter att ställa upp grundläggande principer för ett sådant
system finnes. Här nedan göres ett försök i den riktningen, som eJ
kräver annan ADB-teknik än som i dag är tillgänglig .

FöBVa r e t s Klas.si !il;ati enscent r:>l ( mot sv):
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Ett lagerhållningstyrsystem för förnödenheter skapas, som innehåller en förnödenhetsdataban.k'') med att ett antal registernivåer,
där varje nivå i sin tur innehåller ett antal register eller olika slag
a v da ta poster.
Registren hålles aktuella och utnyttjas med hjälp av ett terminalnät av skäl, som kommer att närmare redovisas.
Genom en lageroptimeringsdel och en annan del, som ger differenser mellan krigsbehov och tillgångar, skapas styrningsprocesser.
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Fig. l. Principskiss över lagerhclllningss tyrsystemet m ed d ess databan k .

Förnödenhetsdatabanken
Förnödenhetsdatabankens innehåll och nivåer framgår i stort av
fig l.

Vissa förklaringar och kommentarer till databanken:
GRUNDDATAREGISTER :
Försvarets K lassifikationscentral asatter förnödenheterna (även
satser) identifikationsbegrepp och -data (M- och F-nummer m m)
och lagra r vissa slag av tekniska uppgifter.
Registren på denna nivå bör även innehålla uppgifter på standardinnehållet i satser och artiklar med tillbehör ("Ingår-i" -register).
Grunddataregistren hålles aktuella genom att införa nytillkomster och avgångar av förnödenh eter eller ändra redan registrerade
uppgifter.
''· ) D enn a " bank" inneh å ller alla förnödenhetsdata utom d em, som å terfinnas i s k
anl äggnin gs re gister och "driftuppföljnin gssys tem".
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FOR VAL TNINGSDATA- och inköpsbeställningsregistret:
Från "grunddataregistret" överföres (eller annulleras) M- och Fnummer för s k "förrådstagen" materiel till "förvaltningsdataregistret". Samtidigt införes här de "förvaltningsdata", som åsättes artikeln av den sakinstans inom varje materielförvaltning, som är ansvarig för artikelns återanskaffning och rätta fördelning inom försvarsgrenen ifråga.
Dessa " förvaltningsda ta" styr i stor utsträckning artikelns behandling såväl administrativt som datamaskinellt.
Exempel på sådana förvaltningsdata är
central( -a) materielförvaltning( -ar), som anskaffar och tilldelar artikeln ,
förnödenh etskategori (organisationsbestämmande materiel eller underhållsförnödenhet av något slag),
a-pris att användas i kostnadsredovisning m m,
inköpsdelegering samt
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vissa parameteruppgifter t ex sådana som påverkar beställningspunktberäkningar.
Vid åsättandet av dessa för v altningsdata måste materielförvaltningarna enas om gemensamma begrepp och koder och deras innehåll och betydelse. Inom ramen för detta kan materidförvaltningarna ange sinsemellan olika v ä r den för viss artikel t ex olika förnö denhetskategori eller olika a-pris.
" Förvaltningsdata" som rimligen icke bör vara olika mellan materielförvaltningarna, inläggas som gemen samma så dana exv redovisningsenhet eller vikt. Bland dessa uppgifter kan det även vara
tänkban att lägga in förnödenheternas namn ("förrådsbenämning")
och "ursprungsbeteckning" (tillverkare och ritningsnummer) om det
blir datatekniskt fördelaktigare att ha dem tillgängliga på denna
regi sternivå än att ständigt hämta den ur "grunddataregistret" .
En gång var eller vartannat år utskrives förnödenhets - samt
sats- och tillbehörskataloger genom samkörning av GRUND- och
FORVAL TNINGSDA TA-registren och selektering bland dessa
registers uppgifter.
D e uppgifter, som lagras beträffande inköpsbeställningar, har artiklarnas M- och F-nummer som huvudingångsvärde. Inköpsbeställningarna ADB-behandlas även i budgetsystemet men utan att medtaga dessas innehåll av M- och F-nummersatt materiel.
På denna registernivå inlägges äv en " leverantörsregister". Detta
har i princip nuvarande leverantörskoden som ingångsbegrepp och
inneh åller firmanamn, firmaadresser m m.
Uppgiften om tillverkare i den nyssnämnda ursprungsbeteckningen
kopplas maskinellt vid återanskaffningsprocessen till detta leverantörsregister och inköpsanmodan eller offertinfordran skriv s ut.
Beträffande förnöd enheter, som saknar ursprungsbeteckning (vissa M-nummer) eller då tillverkaren ej är lev erantör, inlägges i "förvaltningsdataregistrets" gemensamma del utrymme för tre leverantörskoder, varigenom offertinfordran till tre firmor kan åstadkommas. D en i varj,e inköpsbeställning använda leverantörskoden kan
automatiskt medverka till att hålla dessa leverantörskoddatatermer
aktuella. Fig 2 sammanfattar vad som sagts om denna niv å.

M - eller F-numm er
A rtikeln a mn ( = " fö rrå d sbenämni ng" )
Ursprun gsbetecknin g
Redo visnin gse nh et
G emen sa m
Vikt
del
Leverantörskod
Lev erantörskod
Le vera ntörskod
Etc
För valtSa kb yrå
nin gs da taFörnödenh et ss lag
post
A-pr is
Ann en
rn kö psd elegerin g
Mate riel E tc
för v al tSa kby rå
nin gsv is
M a rin en
del
Förnödenhetss lag
A-pri s
Inköpsdel ege ring
E tc
o s v
Ink ö pand e m yndigh et
Inköp sbestä llnin gsn u m mer
Leverantörskod
In köpspris
Leveran still fä lle
Loka lför va ltnin g
Inkö psbcKod
Beställd kva nt
stä llnin gspost (i
Levererad k va nt
princip med
Del- ell er slu tmö j] ig het t i Il
leverera t
o be gränsa t
Etc
anta l för
Lok alför va ltnin g
va q e M Kod
el F-numm er)
Beställd kva nti te t
Leve rerad kva ntitet
D el- eller slu t-

l

Förva ltnin gsdata- och in köp sbes tä llnin gs reg ister

l

l

l

l

icvcrerat

E tc
Etc (högs t ex v l O st loka lför va ltnin ga r)

Leve ran rö rsreg ister

Leve ra ntörskod
Firmanan1n

F irmaadress
E tc
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Fig. 2. Förvaltningsdata- och inköpsbeställningsregisternivån.

l

CIRKULATIONSFORRÅD SREGISTER:
Denna del skall tillsammans med förvaltningsdata- och inköpsbeställningsdelen arbeta som ett sedvanligt lageroptimeringssystem
av ex v IMPACT -typ ell er annan grossisttillämpning.
Vi behöver därför icke gå in på den närmare utformningen här,
utan den kan göras med de insikter och erfarenheter, som finnas
såväl inom krigsmakten som företagen.
Denna systemdels styrningar går ut på att hålla små cirkulationsförråd (med eller utan säkerhetslager) med hög servicegrad. Detta
åstadkommas
genom automatiska omfördelnino-soch återanskaff.
o
nmgsprocesser så långt man kan nå genom maskinella prognoser om
väntade förbrukningar .
F ör bands förråds- och fåneregister

InnehåUet i dessa register antydes i fig l. Den systemdel, som styr
förrådsställningen vid förband och redovisar lån m m är specifik
för krigsmakten. Utrymmet tillåter ej en närmare beskrivning av
denna men kan eventuellt lämnas vid annat tillfälle.
Vissa lokalmyndigheter har både "cirkulationsförråd" och "förbandsförråd" t ex örlogsbaser.
Andra lokalmyndigheter har praktiskt t aget enbart "förbandsförråd" och endast rudimentärt "cirkulationsförråd" t ex fredsregementet vid armen. Andra saknar däremot helt "förbandsförråd" och
har bara "cirkulationsförråd" t •ex verkstadsförvaltningar.
För dessa variationer finns systemmässig flexibilitet genom att
"cirkulations"- respektive "förbandsförrådsregister" skapas automatiskt först när tillkomsttransaktioner matar in uppgifter, som fyller
sådant register med ett reellt innehåll.

Transaktionsfrekvensen torde bl i störst i "cirkulationsfö rråd sregistret", därnäst i "förbandsförråds- och låneregistren" och lägst i
"grunddataregistret". Andringsfrekvensen i "förvaltningsdataregistret" blir något högre än i "grunddataregistret". Därtill kommer att
data hämtas ur "förvaltningsdataregistret" vid ett stort antal transaktioner gällande de på lägre nivå liggande registren.
Uppdateringen av registren på de högre nivåerna är helt konventionell. Beträffande uppdateringen av de andra registren kan tre fall
urskil jas nämligen
l. transaktioner gällande enbart "cirkulationsförrådsregistret" ,

2.

,

,

"förbandsförråds- och låneregistren" och
3.
,
,
både "cirkulationsförråds"- och "förbandsförråds- och låneregistret".

Uppdatering av "cirbtlations /örråds registret".

Transaktioner, som gäller "cirkulationsförråd" (exv materieluttag
eller omfördelning mellan två lokalmyndigheter), påklädes vid införandet automatiskt lämpliga "förvaltningsdata" t ex a-pris, om
transaktionen ska ll kostnad sregleras d v s innehåller konteringsbegrepp. Den påklädes också artikelnamn och "ansvarig sakbyrå", om
transaktionen skall ge anledning till en läsbar rapport om beståndsläget eller liknande (se närmare nedan angående in- och utdata). Det
sagda åskådliggöres i fig 3.

~"'""·""'"'"'"-I
l
l'l'ra ns påklädes l

llWnpliga" fö r-

Trp. !:akt1 n

Uppdatering av databanken.

"Grunddata"- och "förvaltningsdataregistren" hållas i huvudsak
aktuella genom de centrala förvaltningarnas försorg, medan "cirkulations"- och "förbandsförrådsregistren" huvudsakligen uppdateras
av lokalmyndigheterna. Gränserna är dock ej strikta utan matar exv
lokalmyndigheterna in egna inköpsbeställningar i "inköpsbeställningsregistr,et" och de centrala myndigheterna tilldelningar och omfördelningar i "cirkulationsförrådsregistret" .
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Fig. 3. Uppdatering av " cirkulationsföm'idsregistret".
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Att transaktioner gäller "cirkulationsförråd" urskiljes automatiskt
antingen genom transaktiomkoden eller genom att uppgifter, som
identifierar förbandsförråd eller lån, saknas.

Uppdatering av "förbands förråds- och låneregistren".
Tr?..nsaktioner, som gä ller rubric era de register, är cxv
förnödenhetsdirigering mellan krigsförbanden inom samma lokalmyndighet eller lån från krigsförband.
Dessa transaktioner aktua liserar registren. Dc påklädes därefter
artikelposter med samma förbands- och förrådskod (motsv) och
lämpliga "förvaltningsdata", så att önskade utdata erhålles. Fig 4
visar detta i stort.
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Fig. 4. Uppdatering av " förbandsförråd s- och lånc registren" .

Datorn urskiljer automatiskt att transaktion gäller dessa register
antingen genom transaktionskoden eller genom att transaktionen innehåller uppgifter, som identifierar krigsförbandsförråd eller lån.

Uppdateringar med hjälp av transaktioner, som gäller både "cirkulations förråds"- och förbands förråds- och låncregistren" .
Rubricerade transaktioner förekomm~r troligen oftare än transaktioner, som gäller mbart "förbandsförråds- och låneregistren" .
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Uppdatering av både "cirkula tionsförråds" - och " förbands förråds- och
låneregistren" med hjälp av gemensam transaktion .

Exempel på rubricerade transaktioner ar
utläggningar av förnödenheter på och hemtagningar från krigsförbanden,
lån från "cirkulationsförråd" samt
förbrukningar av olika slag på krigsförbanden eller av lånad ma519

teriel (märk exv den i mannen förekommand e "förbrukningsrapporten").
Fig 5 visar hur dessa bearbetningar går till i stort.

In- och utdata under fredstid .

U r datorn (genom "off Iine" -skrivare) bör dessutom framtagas
listutdata med anledning av bearbetningar, som ligger utanför den
normala rutinen t ex större sammanställningar för visst ändamål.
På samma sätt skall automatiskt ske med sådana svar, som vid
den ordinarie fråge- och svarsverksamheten överstiger vissa volymgränser.

V i s s a k r a v.
E rfarenheterna. från företagens och flygvapnets lageroptimeringssystem tyder på att lageroptimeringsdelen med "cirkulationsförrådsregistren" bör aktualiseras omkring en gång/dygn eller en gång/vartannat dygn. I alla händelser är en gång i veckan alltför sällan.
Det föreligger alltså int,e t krav på ett " realtids-" (d v s aktualisering av registren samtidigt med den fysiska transaktionen) system.
Däremot bör registrerade data eller sammanställningar därav vara
tillgängliga för dataanvändaren utan dygnslånga postförsändningar
o dyl.
Vi ställer därför kravet att dessa - ett eller ett par dygn gamladata skall stå till dataanvändarnas förfogande utan tidsutdräkt. Vi
kombinerar detta med slopandet av de listor etc, som för närvarande
användes som lokala uppslagsverk eller "frågestationer".
Dessa krav pekar på användning av terminaler.
Dessa bör utnyttjas för i huvudsak två ändamål nämligen
l. fråge- och svarsverksamhet "on Iine" d v s de data, som ligger
till grund för vederbörligt svar, finnas vid frågetidpunkten i
reg1stren.
2. inmatning av indata med en periodicitet, som för enkelhetens skull
sättes till en gång/dygn.

skriftliga utdata i samband med uppdatering av registren ·m åste
självklart förekomma i vissa fa.ll bl a i samband med förnödenhetsstyrningar. Exempel på sådana utskrifter är
inköpsanmodan,
order om omfördelning mellan lokalmyndigheter,
leveransbevakninga r samt
materielförteckningar, som på grund av förrådstekniska eller beredskapsskäl måste hållas tillgängliga i förråd m fl ställen.
Huruvida utskrifter skall göras via terminalerna dler av datorn
och i sistnämnda fall postförsändas lämnas t v öppet.
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Fråge- och svarsverksamhet.
Med an ledning av dataanvändarnas behov av arbetsunderlag bör
terminalerna stå till användarnas förfogande för rubricerad verksamhet under ordinarie arbetstider. Detta symboliseras i nedanstående
fig 6.
LOKAH1YNDIGHL'T

Terminal

~~1

~

o

~~

Tel everkets lednin~ar
.

DATACENTRAL
Dator

Y:J;v;~, ]~-'-~['§']! ;Ji
J

L!~- ~

Dagli gen kl 0900-1700
Fig. 6. Fr&ge- och sva rstjän st.

Indata.
Likaväl som en terminal kan föra fram en fråga till en dator, likaväl kan den föra fram indata. d v s transaktioner för aktualisering av
registren .
Som tidigare nämnts föreligger intet krav på "realtid". Genom att
förlägga indataverksamheten till separata tider vinJ1les följande fördelar:
l. Kollisioner mellan uppdateringar och frågor på samma registeruppgifter undvikes, vilket annars är ett besvä rligt data tekniskt
problem.
2. Fråge- och svarstjänst,en arbetar ostörd och med full kap acitet åt
användarna.
3. Indatatransaktionerna kan lagras och omsorteras till en ordning,
som passar registren för att få så korta accesstider som möjligt.
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4. Den datatekniska maskinparken (datorer med kringsurrustning inberäknat terminalnät) utnyttjas under större delen av dygnets
timmar, vilket ger god ekonomi. Att "stansa" indata synes vara
den terminalverksamhet, som passar bäst att förlägga utanför ordinarie arbetstid (av flera skäl exv säkerhet: "datorn besvarar
inga frågor" , rutinmässigt arbete, som kan prestationsmätas, om
det utföres utan avbrott m m).
Fig 7 åskådliggör matnmgen av indata-"bufferten" .

LOKALMYNDIGHET

DATACENTRAt

Huruvida de materielförteckningar, som av förrådstekniska eller
beredskapsskäl skall finnas bl a i förråden, skall tagas fram vid aktualiseringen av registren enligt fig 8 eller med lägre periodicitet,
beror på dataanvändarens önskemål.
Man kan om man så vill under viss tidrymd ackumulera uppgifter
på alla "förbands- och lån e" -poster, som träffats av transaktioner
och vid tidrymdens slut skriva ut aktuella maoerielförteckningar eventuellt kan en och annan sådan därigenom inbesparas, när samma
"förbandsförråd" under tidrymden träffats av mer än en tran saktion.
Flera av krigsmaktens "cirkulationsförråd" är av den storleken
och har den omsättningen, att dc skulle vara betjänta av "plocklistor". Sådana åstadkommes av systemet genom datamaskinella omskrifter via terminalerna av inlämnade beställningar (materieluttag
etc), som maskinellt kompletteras med och sorteras på "förrådsfack".

Dagligen kl 1800-2200
Fig. 7. " BH//ring" av indata.

När dagens( = periodens) alla indata lagrats, omsorteras dessa till
den ordning, som bäst passar registren, varefter dessa aktualiseras
(fig 8).

DJ.TACENTRAL
Dagligen kl 2200-0100

Felutgångar.
Vid varje uppdateringstillfälle kommer ett antal transaktioner eJ
att godkännas vid de automatiska felkontrollerna, som läggs in i
systemet. Dessa transaktioner förses med feltexter om felets art och
lagras i datorn för att återsändas till vederbörlig dataanvändare enligt fig 9. Rättad transaktion insändes därefter enligt fig 7.
DATACENTRAL

lOKALMYNDIGHET

~~rL'I~J·
bJ.

r~ oo[l~
l

1/T

1Jagll ge n kl 8.8 00-0900

Fig . 9. Fe!Htgångar.

Exv:

IN- OCH UTDATA UNDER OFRED.

Krav .
Fig. 8. lnmatning av " bHjjrade" indata.
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Möjligheterna att störa den systemtekniska verksamhet•en under
ofred är i huvudsak följande (frånräknat möjligh eten att verksam523

heten vid och inom enskild lokalmyndighet slås ut):
l . Skilda lokalmyndigheters terminalförbindelser kan slås ut vid
olika tidpunkter, som i förväg är okända.
2. Datacentralen kan likaså slås ut vid okänd tidpunkt.

·ov. AlJ.1 YNDIG ii f:l'

DA'l' ACE11'1' Il.~ L ·

Kravet är att oberoende av ovanstående störningar skall förnödenhetsredovisningen kunna fortlöpa en ligt i huvudsak samma principer
som i fred till dess andra än ovannämnda skäl medför ändringar.
Detta k ra v tillgodoses p å sätt, som beskrives nedan .

MaskineLl en-gångsåtgärd v id ofredsprognos.
Genom maskinprogram , som utarbetats, testats och praktiskt prövats i fred, låter man datorn i ett tidigt skede av ett skärpt läge skapa vimella register exv i form av kort. Dessa sänds ut till lokalmyndigheterna (se fig l 0), som därigenom som reserv har lokala
manuella "redovisningsställen" och "frågestationer".

LOKAlMYNDIGHET

DAT ACENTRAL

Fi g. 1J. Datorn h/iller de lokala manuella " f r!ige stationerna" aktuella v id sidan av
den ordinarie ind::~ta- och fr!ige- och sva> sverksamheten.

" Krigs friktioner".
Om viss lokalmyndighets terminalförbindelse bryts, transporteras
hålremsa framställd av terminalen (som även fungerar som hå lremsstans) fysiskt till datorn.
Ur det visuella registret, som alltjämt hålles aktuellt av datorn,
kan lokalmyndigheten fortfarand e erhålla önskad information m m
(se fi g 12) .

DA'!'ACE!ITRAL

Fig. JO. Datorn producerar manuella "redovisnings tä!len" och "fr!igestationer" .
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"Försvarsberedskap" .
Fråge-, svars- och indatav,e rksamheterna fortsätter dä refter med
hj älp av terminalnätet och datorn på samma sätt som i fred men med
tillägget, att datorn producerar nytt kort för varje post, som träffas
av transaktion.
Dessa kon sänds kontinuerligt till vederb lokalmyndigh et och aktualiserar dess visuella register (se fig 11 ). Med datorn s hjälp fin ns
alltså i detta läge dubbla aktuella register.
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Fig. 12 . T erminalledn ing till lokalmyndighet " k v addad" .
38
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Existensen av de lok a la res·e rvregistren medför att en "tot a lkvaddning" av datorn eller av all a slags förbindelser med denna ej innebä r
någon katastrof. Datorn upphör visse rligen att hå ll a de visuell a registren aktuella, men detta göres i stället för hand i den utsträckning som dataanvändaren finner lämp ligt (se fig 13).

DAT ACENTRAL

L0KAINYNDIGHE'.i'

RF:GISTE!I

VE~KSAM
H8TEH
I<'OH'rSÄTTER

MM

Fig. 13. Datacentralen

"kv:~ddad".

Konsekvenser av det skisserade systemet.
Om det skisserade systemet genomföres, blir de huvudsakliga konsekvenserna följande.
1. Enär det endast behövs ett enda "grunddata"-register med identifierande och tekniska förnödenhetsdata, behöver de n uvarande
materielförvaltningsvisa grunddataregist ren ej utnyttjas för s k
"förrådstagen " materiel.
Som direkt stöd system i detta a v seende användes i stä ll et det gemensamma systemet, som finns och utv·e ck las vid Försvarets
Klassifikationscen t ra l.
2. Systemet blir administrat ivt och tekniskt enklare och billigare i
uppläggning och drift om det läggs på en central förnödenhetsdator är om det på något sätt delas upp på ett antal regionala
datamaskiner.
Med de metoder, som skisserats ovan beträffand e verksamheten
under ofred, är man även under sådana förhållanden oberoende
a v regionala datamaskin er.
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3. De i systemet förekommande terminalerna ersätter huvuddelen av
de listor m m, som producerats av nuvarande system. De användes
också för transport av indata till systemet i stället för det nuva ra n de datatransportsystemet med stanscentraler i K ristianstad
och Arboga.
4. Samma flexibla system utnyttjas för lagerhå ll ning och -optimering av både underhålls- och förrådsledningsorganen vid Försvarets Materielverk med möjlighet för Försvarets sjukvårdsstyrelse
och Fortifikatio nsförvaltnin ge n att även gå in i detta system.
Därigenom undvikes att p å ett konstlat sätt separera fö rnödenheter i olika materielslag eller -områden till båtnad för verksamheterna p å alla nivåer.
5. För den mängd manuella rutiner, som lo ka lförvalt ningarna mer
eller mindre utveck lat själva och som gäller
lagerhållning i lokala förråd (krigsförbandsförråd etc),
leveranse r vid mobilisering,
substitut,
ofullständiga satser,
individnumrerad materiel,
parti redovisning,
lå n,
.
.
1nventenngar m m
skapas här ett enda gemensamt och flexibelt system, som kan utnyttjas så långt i detalj , som dataanvändarna finner lämpl igt.
6. Förberedelser för redovisningsverksamheten under o fred ka n i
stor utsträckning läggas på d atorn, varefter man kan göra sig
oberoende av både den och terminalnätet. Ofredssituationerna
kan när som helst övas i fred.
7. Genom att systemet är gemensamt för krigsmakten vinnes en
mängd fördelar. Administrativa rutiner kommer att få stora förutsättningar att bli likartade genom att begrepp, definitioner, kod er, blanketter m m stöpas i sam ma form i systemet.
8. Hela den informationsbas, som a ll a nuvarande maskine lla och manuella system och rutiner inn ehåller, kan läggas in i systemet.
Detta kommer därigenom att utgöra en förnödenhetsdatabank,
vars "rådata" genom förhållandevis enk la medel och utan systemomläggningar kan "förädlas" ytterligare utöver de ordinarie löpande rutiner, som beskrivits i denna skiss.
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l DRAMBO

Att dimensionera försvaret
-ett samhällsekonomiskt
allokeringsproblem

I föreliggande artikel diskuterar mariningenjör LEJ F
DRA M BO, tjänstgörande på Berga Orlogsskolor, fram förallt en modellstruktur för att dimensione ra försvaret. Författaren försöker dessutom formulera vad försvarsproblemet egentligen är. Tillkomsten av denna
uppsats har inspirerats av tre nyligen utg'ivna betänkanden avgivna av 1964 års försvarskostnadsutred ning: Ekonomisys tem för försvaret (SOU 1968: J, 2
och SOU 1969: 25) samt av försvarsrepartementets
programbudgetgrupp: Planering och programbudgetering inom försvaret (SOU 1969: 25 ). Arbete t har inlämnats till Stockholms universitet såsom tvåbetygsuppsats i nationalekonomi.

l.

INLEDNING

1.1 U p p satsens syfte och begränsningar
Försvarsproblem kan formuleras och tolkas i termer välkända
inom beslutsteori och ekonomisk analys. Ett sådant förfaringssätt
har bestämda fördelar. För det första underlättas en systematisering
av problemställningarna. För det andra blir det möjligt att visa på
strukturella likheter mellan försvarsproblem och en rad andra långsiktiga planeringsproblem inom samhällsekonomin. För det tredj e
kan den offentliga försvarsdebatten stimuleras och ersätta den fö r
närvarande relativt stereotypa terminologin, som automatiskt ten derar att begränsa möjliga frågeställningar och alternativa hypoteser
och som medför eller innehåller olika slag av soc iala konventioner
och värdeladdningar.
Försvarsproblematiken kan ses som ett tvådelat resursfördelnings528

problem ; dels hur stor andel av samhällets totala resurser som skall
tilldelas försvaret, det externa problemet, dels hur man på optimalt
sätt skall fördela resurser inom försvaret, det interna problemet.
I de nämnda utredningarna behandlas mycket utförligt det interna allokeringsproblemet. Man tar upp sådana problemområden
som lämplig program- resp. produktionsindelning, tänkbar grad av
decentralisering, möjligheter till rationell målnedbrytning och målformulering, lönsamheten a v att genomföra det föreslagna planerings- och programbudgetsystemet etc. Vad som, enligt min mening emellertid saknas, är dels en samlad formulering av vad försvarsproblemet egentligen är, dels avsaknaden av en seriös ansats att
lösa prestationsmätningsproblemet.
Huvudsyftet med denna uppsats är framförallt ett försök att formulera försvarsproblemet utifrån samhällsekonomiska utgångspunkter. En sådan formulering synes enklast att erhålla genom att
fråga sig hur försvaret skall dimensioneras under hänsynstagande av
olik a .samhällsekonomiskt relevanta faktorer.
I uppsatsen har av utrymmesskäl en del begränsningar införts.
Sålunda har inte försvarets interna problem tagits upp till behandling, d v s uppsatsen är begränsad till central beslutsnivå och behandlar ej problem .som sammanhänger med de centraliserade kostnads-effektkalkyler kring enskilda program eller vapensystem. Den
"koppling" som måste finnas mellan extern och intern allokering
kommer därför inte heller att diskuteras i någon större omfattning.
Den modell för försvarsdimensionering som presenteras utgår från
endast ett specificerat angreppsfall, vilket medför en begränsning.
Vidare införs inte osäkerhetsproblematiken, vilket naturligtvis också
begränsar uppsatsens eventuella värde.
Till sist är det en förhoppning att uppsatsens tillkomst skall öka,
nyansera och stimulera förståelsen av och intresset för försvarsproblematiken.

1.2 Optimering av ett system
Samhället som helhet kan betraktas som ett system, vari försvaret
ingår .som ett delsystem. Generellt gäller för system, att de kan karakteriseras med hjälp av kontrollstruktur, systemstruk tur och informationsstruktur. Vi kan nu beskriva kontrollstrukturen med en
av samhällets individer bestämd kriteriefunktion, systemstrukturen
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kan återges med en produktionsfunktion (t ex av Cobb-Douglastyp),
medan ett prissystem kan tjäna som informationsinstrument.
Systemets beslutsfattande ell er val av handlingsalternativ kan då
återges som en maximering av kriteriefunktionen med hänsyn till de
restriktioner, som pålägges av systemstrukturen. En regelrätt optimering med lagrangemetoden behöver nu inte bjuda på några större
svårigheter, och vi har ingen anledning att närmare behandla de rent
matematiska aspekterna.
l diagram l - med endast två nyttigheter - har vi återgett
transformationsytan vid givna produktionsfaktormängder och några
"isovälfärds"- eller indifferenskurvor, som anger värderingsstrukturen. Som lätt inses erhålles ett optimum i den punkt där isovälfärdskurkan tangerar kurvan för effektiva produktionsalternativ.
I optimumpunkten gäller att det marginella substitutionsförhållandet i produktionen, d v .s kvoten mellan den mängd av den ma varan
som man måste avstå ifrån för att öka produktionen av den andra
varan med en enhet, är densamma som den marginella substitutionskvoten i värderingen. Denna senare kvot skall tolkas som förhållan det mellan den ökade mängd av den ena varan som krävs för fullständig kompensation vid en minskad mängd med en enhet av den
andra varan, d v s kriteriefunktionens värde hålls konstant.

2

/Optimum

Vi kan fullfölja detta resonemang ytterligare genom att konstatera
att en optimeringsposition, sådan vi har återgett den i diagrammet
implicerar priser - skuggpriser - på de olika nyttigheterna. Dessa
priser är endast givna som relativa priser och man kan godtyckligt
välja numerär. Ett val av en viss punkt på kurvan för effektiva
produktionsalternativ svarar således mot en bestämd skuggprisrelation för de två produkterna. Förhållandet mellan priserna är proportionella till de marginella substitutionskvoterna.
Det externa allokeringsproblemet erhålls nu om vi på axlarna i
fig (l) exempelvis avsätter nyttigheterna försvarseffekt och övrig
välfärd. Om vi däremot explikerar nyttigheterna med marineffekt
och armeeffekt erhåller vi försvarets interna allokeringsproblem. Vi
får, beroende på vilka nyttigheter som vä ljs, optimering på olika
nivåer. I det här fallet utgör försvarsallokeringen ett suboptimeringsproblem i förhållande till fördelningen av samhällets totala
resursinneha v.
1.3 U p p satsens disposition

Uppsatsen är indelad i kapitel och avsnitt. I nästa kapitel (nr II)
lämnas en kortfattad redogörelse för betydelsen att försvarskostnader uttrycks i samhällsekonomiska termer. I samma kapitel diskuteras rent teoretiskt hur prisallokering knappast är en metod för
att garantera optimalitet.
I det tredje kapitlet, uppsatsens tyngdpunkt, byggs en försvarsmodell upp. Denna modellkonstruktion leder fram till att försvarets
dimensionering entydigt kan bestämmas i såväl kvantitativt som
kvalitativt hänseende. Modellen genererar också en "skuggbudget",
vilket är ett uttryck för hur stor försvarskostnaden är vid givna
förutsättningar.

II.

FORSVARETS SAMHALLSEKONOMISKA KOSTNADER

II.l Samhällskostnadernas roll

.:Nyttighet 1
Fig 1. Optimering av ett system erhJLLes i tange ringen värderingsfunktion,
produktionsfunktion och prislinje ,
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Det är väsentligt att försvaret ges en explicit funktion i samhället
och betraktas utifrån samhällsekonomiska aspekter.
I en marknadsekonomi av perfekt konkurrenstyp avspeglar nor53 1

malt priserna, om man bortser från externa effekte r, marknadsimperfektioner, kollektiva varor, branscher med fallande styckkostnader m m, resursernas alternativa utnyttjande på kort och lång
sikt. Inom försvarsmakten torde det emellertid vara omöj li gt att införa en marknad som styrdes a v en "osyn lig" prismekanism. I en
FOA-rapport 1 ) diskuteras just möjligheterna att införa en pri.sa llokering och man konstaterar där,
"att det av ett antal olik a skäl inte är möjligt att generellt införa
decentraliserad resursfördelnin g av typen prisallokering i försvarets
fredsve rksam het. Det hindrar emell ertid inte, att det på åtskiliiga
punkter, dock endast vad avser den löpande, kortsiktiga försvarsverksam heten, kan vara fullt möjlig att genomföra en decentralisering av beslutsfattande, även om man därför inte a lltid behöver gå
så pass långt som till prisallokering."
Detta är naturligtvis inget argu ment för att man inte sk ulle uppskatta försvarsutgifter i samhä llsekonom iska termer. Det implicerar
däremot att andra metoder måste användas. I det av FKU och PBG
föreslagna planerings- och ekonomisystemet får så lund a resursfördelningen mer karaktären av budgeta llokerin g med vissa inslag av
ramallokering, där program bud getering är det instrum ent, som skall
ersätta marknadsmekanismen i en perfekt konkurrensmarknad.
Programbudgetering inn ebär dock inte att samh ä llsekonomiska
priser i gängse mening genereras, utan kan endast användas för styrning av försvarets interna resursallokering. Det torde därför vara
nödvändigt att utveckla metoder som ger en uppfattning om försvarets samhällsekonomiska kostnader. Målet för ett sådant arbete
skulle då vara att de bokförda försvarsutgifterna ger en rättvisande
bild av det civila alternati vutn y ttj andevärdet. Detta är nödvändigt
för att inte samhällets totala resursfördelning ska ll bli "sned". Ett
väsen tligt moment i allokeringen är att inom försvarssektorn söka
åstadkomma ett så effektivt res ursutn y ttjande av de olika resurserna att dess interna marginella värde överensstämm er med deras
relativa civila alternativutnyttjandevärde. E ller med en annan formulering det marginella utbytesvärdet mellan olika resurser skall
vara detsamma inom försvaret som inom övriga offentliga sektorer
och på den öppna marknaden.
') P. Jenne rgren, om decentrali serad resursfördelning - främst pri sallokerin g inom försvaret. FOA - P rapport C 8208 - 11, Stock holm, juni 1968.
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Med utgångspunkt ifrån samhäll eliga alternativutnyttjande skulle
försvarets kostnader kunna redovisas i en sam hällsekonomisk ram kostnadskalkyl, d v s där man till budgetanslagen adde rar marknadsmässiga merkostnader för kronmark, värnpliktiga plus marknadsvärdet av andra typer av resurser. Fördelen med att redovisa
försv a rskostnader på ovan antytt sätt li gger framförallt däri, a tt
det ger de parlamentariska försvarskomm itteerna ett väsentligt vidgat utrymme för rationell a avvägningar, samt bidrag ti ll ökat kostnadsmedvetande ifråga om försvaret s utnyttjande av dessa normalt
icke budgeterade resu rser.
Att kalkylschab loner aldrig kan göras helt perfekta, är in gen avgörande invändning då intresset fra mförallt kommer att inriktas på
kostnadskonsekvenserna av oli ka marginella förändringar. Man bör
dock i detta sammanhang ha klart för sig att strävanden att uppskatta sam hä llsekonomiska försvarskostnader icke bör dr i vas längre
än vad som kan anses nödvänd igt för att kunna göra jämförelser
med övriga verksamh etsområden, såvä l inom den övriga offen tli ga
sektorn som det privata näringsliv et , relevanta. Hur stort är exempelvis alternativvärdet av en värnplikti g, som i sitt a lternativ a utnyttjande tänkes sysselsatt i en miljöförstörande industri?

Il.2 Försvarseffekt - övrig väl färd
Det må.ste i en sam hällsstruktur betraktas som ytterst angeläget
att individerna styr olika sam hä ll saktiviteter. När det gäller nyttigheter, producerade utanför den offentliga sektorn, blir denna styrnin g mer direkt. På en perfekt konkurrensmarknad, under visserli gen mycket stränga an taganden, är det ju ett känt faktum att produktionen styrs på sådant sätt, att samhällsindividernas behovstillfredsställelse optimeras. Informationen till såvä l prod ucent so m
konsument ges av prissystemet, som i sig avspeg lar in di videmas preferenser. När det gä ller nyttigheter producerade inom den offentliga
sektorn kanske in dividens styrning inte är lik a påtaglig och av mer
indirekt karaktär, framförallt då vad avser s k ko ll ektiva varor.
Här tjänstgör den politiska mekanismen som en slags förmedlande
länk mellan konsumenten och producenten. Den politiska mekanismen skall generera handlingsregler, vi lka skall överesstämma med
individernas värderingar. Det skulle här föra för långt att ge .synpunkter på hur en sådan mekanism skulle vara utformad för att på
533

bästa sätt förvalta samhällsindividernas intresse, utan konstaterar
bara att statsmakterna har den beslutande och resursfördelande uppgiften. Statsmakterna skall således i enlighet med individernas kriterier avgöra hur de gemensamma medle n i form av skatter skall
fördelas för att tillfredsställa samhällets kollektiva behov .
Tillfredsställandet av försv arsbehovet (under förutsättning att ett
sådant föreligger) innebär naturligtvis en uppoffring av övriga behov, exempelvis ökad levnadsstandard, ökad u-hjälp etc. Det är d å
naturligt att försvaret dim ensioneras på sådant sätt att det just motsvarar den uppoffring samhällsindividerna anser det vara värt. Ett
för stort försvar innebär ju att andra behov skulle kunna tillgodoses
bättre, medan ett alltför litet försvar inte motsvarar den uppoffrin g
samhällets individer är beredda att satsa.
Om vi nu antar att samhället producerar två nyttigheter, nämligen försvarseffekt och öv rig välfärd, så är bestämningen a v försvarets storlek inget annat än ett allokeringsproblem, som kan lösas
med enkla optimeringsmetoder. Vi skulle då behöva känna samhällets preferensstruktur, dess produktionsmöjligheter a v dessa två nyttigheter, .samt en informationsstruktur som ombesörjde att ett välfärdsoptimalt läge uppnåddes . Försvarets storlek skulle därmed bestämmas genom marginella anpassningsprocesser .l)
En analys av nu nämnt slag stöter på en mängd praktiska problem. Vi behöver bara peka på, som tidigare nämnts, svårigheten
att införa prisa llokering i försvaret. Ett ännu besvärligare problem
uppstår till följd av icke optimal prissättning i samhället i övrigt.
Ett kanske ännu allvarligare påpekande mot analysen ligger i det
faktum, att försvarseffekten har en tvådimensionell konsumentsida.
Den ena dimensionen består då i att försvarseffekt betraktas som en
kollektiv nyttighet, vilken skall "konsumeras" av alla samhällets
indivi der. Försvarsdimensioneringen utgår därvid från individernas
uppfattning om försvarseffektens relativa nytta inom systemet i
nuet. Detta skulle förutsätta, att individernas tidspreferens överensstämmer med samhällets, vilket knappast torde vara fallet: "Individen dör, men samhället fortlever."
Den andra dimensionen skulle nu innebära att en presumtiv angripare betraktas som " konsument" a v vår fö rsvarseffekt. I en sådan
1

) Werin, L, Fö rsvarets sa mhäll sekono mi ska ko>tnadcr. Bihang till Ekonomisystem för försvaret. SOV 1967:2 , Stockholm 1968 .
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ana lys måste v i bl a ta hänsyn till osäkerheten rörande den .sociala,
ekonomisk a och tekniska utvecklingen i den framtida "världsmiljön" , som kommer att p åverka vår lå ngsiktiga planering och
dimensionerin g a v försvaret.
I den fortsatta analysen kommer vi, dock utan att ta upp osäkerheten, som utgångspunkt ta upp den tvådimensionella aspekten . Vi
utgår då ifrån en av statsmakterna fastställd total må lsättnin g för
krigsmakten. I denna målsättning ligger då individernas värdering
av försvaret. I gällande målsättning för krigsmakten anges bl a
"Krigsmakten skall därför ha .sådan styrka och beredskap att anfall mot Sverige fordrar så stora resurser och tar så lång tid att de
fördelar, som står att vinna med anfallet, rimligen ick e kan bedömas
värda insatserna."
Innebörden av denna målsättning är att förs varet dimensioneras
på sådant sätt a tt en presumtiv angripares bedömning av ett angrepps löns amhet utfaller så att han a v håller sig från ett anfall. I
nästa kapitel ska ll vi "bryta ned" denna målsättning, så att den blir
mer op erationell.

III.

EN MODELL FOR DIMENSIONERING A V FORSVARET

III.l M adellantagande
Vi skall nu med utgå ngspunkt fr ån id ealiserade antaganden och
en mycket enkel modell diskutera hur man kan förfara för att
dimensionera försvare t, d v s bestämma vilken utformning försvaret
bör ha i både kvantitativt och kvalitativt avseende.
För att förenk la denna modell antager vi att det råder enighet om
att försvaret skall dimensioneras för endast ett angreppsfalL (Modellen kan ganska enkelt utök as till att omfatta ett godtyckligt anta l
dimensionerade angreppsfall, vilket vi återkommer till längre fram.)
Utformningen av vårt försvar antages entydigt bestämd av två
parametrar, a och {3. Innebörden av a och /3 kan ges olika betydelse,
beroende på i vi lket sammanhang modellen skall användas. Exempelvis kan a stå för mängden materiel och /3 för mängden arbetskraft. Men man kan också tänk a sig att a och /3 står för mängden
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marinenheter respektive armeenheter. V idare antar vi att för svaret
ska ll dimensioneras för ett enda angreppsfa ll , som genom miljöanalyser är beskrivet i erforderliga detaljer.
Angriparen s mål med anfa ll et är givet, lik som hans tänkta anfallsplan. Vi tänker oss här att angriparen endast har tillgång till två
resursslag, 1 och 2. Det råder naturligtvis en stark koppling mellan
resurserna 1, 2 och a, (3. Libom då det gäller att ge a och (3 innebörd,
kan innebörden av resurserna 1 och 2 ges olika innebörd, beroende
på i vi lk et syfte modellen skal l a nvändas.
Angriparens planering a v angreppet innebär att han bestämmer
sig för att sätta in kvantiteten x av resursslag l oc h kvantiteten y
av resursslag 2. För att slippa ifrån att skilj a på insatta och förlorade kvantiteter av de o lik a resursslagen antar vi, att a ll a resurser
som in sättes komm er att gå förlorade. Genom beräkningar som kan
gö ras av så väl angriparen som försvararen och som leder ti Il samm a
resultat, oberoende av vem som gör dem, har vi beräknat vilken
resursinsats angriparen måste göra för att nå sitt mål.
Vi förutsätter .således att försvararen har fullständig kännedom
om angriparens resurser, och den "a ngreppseffekt" dessa resurser
ger upphov till, liksom om hans subst itution smöj li gheter, d v s att
han kan minska resursinsatsen av resursslag l och i gengä ld öka insatsen av resursslag 2.
Om vi nu låter a och (3 variera över ett stort anta l kombinat ioner,
där varje kombinations fö rsvarseffekt är känd , kan vi undersöka
för vi lka kombinationer försvarseffekten åtmin stone blir lika sto r
som angreppseffekten. Resultatet av en sådan undersökning kan
sammanfat tas i ett villkor på resursinsatserna x och y för att angriparen ska ll nå sitt mål. Ett sådant villkor kan skrivas på formen:
F (x, y, a, (3) 2:: O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (l)
För giv na värden på parametrarna a och (3 definierar F = O en
kurva i xy-planet. För o li ka, av angriparen uppstäl ld a må l, erhåller
vi en mängd olika kurvor, där varje kurva anger olik a resurskombinationer för att uppnå ett visst specificerat mål. Om exempelvis angriparens målambition stiger, skiftar kurvan åt höger, ceteris paribus.
I f igur (2) åskådliggöres sådana " målkurvor". P å ax larna kan vi
avsätta såvä l angriparens som försvararens resurser. Ovanför och
till höger om den grova kurvan är F > O, d v s angriparen når sitt
mål, och nedanför eller till vänster om är F < O, d v s målet kan ej
nås av angriparen med insatta resurser.
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Fig. 2a. '' Målindifferenskurva" vid
given målambition och f örsvarssam ma nsättning.

Fi g. 2b. Om m/i/amb itionen öka r
sk ift ar ku rvan /i t höger v id given försva rssa m ma n sät tning.

Ill.2 Angreppets lön samhet
Vi kommer nu till den besvärliga frågan om angreppets lönsamhet
för ang riparen. I en lön sam hetska lkyl för angriparen ingår det positiva värdet av att nå det uppställda målet samt det negativa värdet
av att uppoffra kvantiteten x av resursslag 1 och kvantiteten y av
resursslag 2. Detta problem har flera sk ilda aspek ter. Den första är
att nå en total uppskattning av angriparens uppoffrin ga r för att
kunna bedöma om dessa kostnader - vid en given försvarsinriktning och sammansättning hos oss - rimligen kan fö r angriparen
kom penseras av de "intäkter" el ler mål som ett genomförande av
aggressionen tänkes medföra. Vi kan säga att den totala resursåtgången för angriparen kan utnyttjas i en resonemangskedja, för att
testa graden av trovärdighet i vårt eget försvars krigsavhållande
effekt.
Den andra aspekten är at t de relativa kostnaderna på de o lik a
resurserna som utnyttjas i angriparens planering, direkt påverkar
angriparens interna resursallokering och dänned också vår egen försvarssammansättnin g. De relativa kostnaderna eller alternativkostnaderna kan vara av såväl militärt som civilt slag. De militära a lternativkostnaderna skall avspeg la de o lik a resursslagens relativa marginella nytta för användning mot andra än oss, medan den civila
alternativkostnaden skall avspegla resursernas alternativvärde i annan produktion än för angreppseffekt.
Det är nu givet att angreppet kommer att vara lönsamt för an5 37

gnpa ren endast för v tssa kombinationer av x och y. Vi k an utgå
ifrå n, a tt angripa ren v ill komm a und an med så små in satser som
möjli gt, d v s han v ill minim era den totala kostnaden för sin a resurse r. (Denna totalkostnad sö ker v i, d v s förs vararen genom .sin fö rsva rsplanering max imera, varv id naturligtvis hä nsyn mås te tas till
de restriktioner som kan tänk as gä lla.)
Med detta minim erin gskriterium är det giv et att för vtssa kombi nationer av x och y komm er angreppet att va ra mera lönsamt, för
andra mindre lönsamt. Det som emellertid ytterst bestämm er v ilk en
uppoffring an gripa ren ä r beredd a tt gö ra för a tt nå ett v isst må l är
han s preferensstruktu r. Om v i utgår ifrån a tt angriparen känner
sin a preferen ser, åtmin ston e va r gränsen gå r för angreppets lönsamhet, kan han uttrycka ett villko r för att må let ska ll vara värt upp offrin gen av kvantiteten x av resurss lag 1 och kvantiteten y av resurss lag 2. Ett såd a nt v illk or kan alltid uttryckas på fo rm en:
L (x, y ) ~ O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
För o lika preferen sfunkti oner definierar L = O, ceteri s p a ribus,
kurvor i xy-planet. Und er denn a kurva är L > O, d v s va rj e kombination ä r ur angriparen s synpunkt lönsam, ov anför är L < O, d v s
i detta område finn s in gen lönsam kombination av x och y. Om v i
dess utom antager att varj e ytterli gare in sats av något resurss lag ger
avtagande marginell av kastnin g med avseende p å angreppseffekt ,
kommer " lönsamhetskurvo rn a" va ra konka va fr ån ori go sett. En
såda n kurva åskådliggö res i fi gur (3).

1. F > O och L > O
D etta skulle alltså inn ebä ra att angriparen kan nå sitt må l med
den studerade resursinsa tsen (xy-kombinationen) samtidigt som
han bedömer att må let ä r vä rt uppoffringen av dessa res urser.
2. F > O och L < O
I detta fall kan angrip a ren nå sitt må l, men den för detta ändam å l er forderlig a resursinsatsen bedöm s icke vara vä rd den uppoffrin g angriparen härvid måste utstå.
3. F < O och L > O
D etta innebär att a ngripa ren inte kan nå må let men anser att
uppoffrin gen av dessa resurse r vä l vore värda sitt pr is om han
dä rm ed kunde nå må let .
4. F < O och L < O
Till sist har vi fa llet dä r a ngripa ren inte kan nå må let och dessutom finner att den stud erade inte är lönsam .

Fig

4 :~

L( O

Fig. ]. A ngriparens fönsa mhetsbedömning vid ett
X specificera t m!ll.

Det finns nu ap rio ri fy ra tänkbara kombin ati oner av om F
ell er F < O och om L > O oc h L < O.
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O m en stude ra d xy-kombi;ta tion hamna r i de t mörka omr!ldet p!l Ji g 4a innebä1
detta att m!llet b!lde kan n!ls och är v ärd uppoff ri ngen. För övriga mörka omr/Id en är detta in te fal let . ! fig 4b iir mcl let in te vä rd uppoffrin gen, i fig 4c kan
t.
m ~ l et inte n!ls och i fi g 4d k an m/Ilet varke~: n!ls eller är vä rd up po j fr in ge>

539

III.3 Maximivillkoret
För en rationell angripare ter .sig det första fallet mest attraktivt.
Ett angrepp kommer således till stånd, om och endast om det finns
en xy-kombination sådan att målet kan uppnås och det därvid bedöms att den uppoffring, som denna resurskombination initierar är
förenligt med hans preferenser. Ur försvararen s ,synpunkt är en sådan situation både farlig och oförenlig med målsättningen om att en
sådan situation inte får uppstå . De parametrar vi nu kan manipulera med är a och (3, och vi kan formulera följande regel för hur
dessa bör vä lj as:
Försvararen bör dimensionera sitt försvar, d v s välja a och (3 p å
sådant sätt att det inte finns någon kombination av x och y för v ilken gäller att F (x, y, er, (3) ;:::: O samtidigt som L (x, y) ;:::: O.
Sens moralen av detta kriterium är att försvararen bör vä lja sådana a(3-kom binationer, som maximerar angriparens uppoffringar
(kostnader) . Vi söker således maximum av F med bivillkoret L ;:::: O.
Detta maximum kommer, som nyss påpekats, vara beroende av a
och (3, och när vi på detta sätt söker maximum av F för alla tänkbara kombinationer av a och (3 definierar maximivärdet en funktion
av a och (3, som vi betecknar:
G (a, (3) = Max. F (x, y, a , (3)
{L (x, y) ;:::: O
Om det nu finns a(3-kom binationer, sådana att G < O innebär ju
detta, att det inte finns någon kombination av x och y för vilken
gäller att F ;:::: O samtidigt som vil lkoret L ;:::: O är uppfyllt. Vi kan
således formulera ett v illkor på a och (3 sådant att a(3-kombinationer
maximerar angripare ns kostnader. Ett sådant villkor kan skrivas.
G (a, (3) < O
och vi kan kalla det max imi villkoret.

III.4 Minimivillkoret
Det finns en mängd a(3-kombinationer. Av dessa kombinationer
å terstår nu endast en delmängd, inom vilken alla a(3-kombinationerna har det gemensamma att de uppfyller max imivillkoret. V i
ska ll nu ur denna delmängd välja en a(3-kombination, som slutgiltigt anger hur vårt försvar skall utform as och formulerar därför
följand e bes lutsregel:
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Försvararen bör dimensionera sitt försvar, d v s välja C' och (3 på
sådant sätt att uppoffringen (kostnaden), för att uppn å en viss specific..:rad försvar seffek t minimeras.
Det kriterium vi här använt för att välja a och (3 kan lätt behandlas som ett optimeringsproblem. Vi har ju explicit givet, den
försvarseffekt E som ska ll produceras. E är naturligtvis inget annat
o

o

än den indifferenskurva som v isas i fig. (l5), om vi på ax larna avläser mot a och (3. För vi n u in förs varskostnaden, under förutsättning av givna resurspriser, i form av en kostnadsekvation eller isokost kan denna beskrivas på formen:
C= P·a

+ P·f3
b

där C står för försvarskostnaden eller försvarsbudgeten och där resurspriserna P och P tänkes återspegla det alternativ::t utnyttjandea

h

värd et. Med hjälp av Lagranges multiplikatormetod kan v i få fram
en "skuggbudget" . Vi har nämligen att:
C = Pa + P (3 = MIN

j E;,-E (a,
a

h

(3) = O

vilket kan skrivas som

L (a, (3, A) = Pa + P(3 + A (E-E (et, (3) = MIN
a

b

o

I detta u t tryck står ,\ för värdet på "skuggbudgeten", d v s det
minsta värde försvarskostnaden måste anta för att försvarseffekten
just skall bli lika med den önskade försvarseffekten E
o

Vi kan nu undersöka försvarsutformningens expansionsväg med
avseende på a och (3 och därmed formulera ett villkor, sådant att
våra kostnader för olika effektnivåer minimeras. Ett sådant villkor
kan skrivas på formen:
H (a, (3) = O
och vi kallar det fö r minimivillkoret. Detta villkor tillordnar i princip a och (3 entydiga värden.
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försv arseffekt) medan x och y ingår i en konsumtionsprocess (angriparen är "konsument" av vår förs varseffekt). Det ,som " kny ter" dess
processer samman är en positi v värdering av nyttigheter, uttryckt
genom en målfunktion . Må let kan nås av angriparen och endast om
x, y , a, (3 uppfyller ett bes tämt v illkor, uttryckt so m F (x, y, a, (3 ) ?_ 0.
Som bes]utsnorm vid dim ensionerin g a v försvaret kan vi u t gå if rån:
Försv aret bör dimensioneras, så att de res ursuppoffrin gar
som skulle krävas för att nå målet överstiger vad angripa ren
kan anse målet vä rt.

Fig .15. Försvarseffektkurva med tv/i isokos ter. M inimer in g innebär att den förDärmed erh/illes entydiga
svarskostnadslinje väljs som tangerar effektkurvan.
värden p/i a och {3.

D en metod vi här använt för optimering har en dual itetsegenskap,
som innebär att istä llet fö r minimering av kostnaden, söker man,
givet kostnadsramen, maximera försvarseffek ten. Denna dualitet är
dock inte adekvat i den modell vi arbetar med, eftersom försva rseffektnivån bestä ms av det vi kall ad e maxim iv illkoret.

IV.

Med hänsyn till angriparens lönsamhetsbedömningar ansätter försvararen en grän s för de resursuppoffringar angriparen kan anse
målet värt, uttryckt genom villkoret L (x, y) ?. O. Genom att v älja
a och (3 på ,sådant sätt att villkoren F (x, y, a, (3) ?. Ooch L (x, y) ?. O
aldrig kan vara uppfyllda samtidigt, maximerar vi a ngriparens uppoffringar till den nivå , där han inte a nser uppoffringen värd målet.
Genom olika ramrestriktioner, som kan tänkas gä lla för försvarsplaneringen, beskärs mängden a/3-kombinationer ytterligare. Om
man till sist inför kostnader för de återstående kombinationerna och
minimerar dessa, multatis multandi s, får man i princip en entydig
lösning för att bestämma a och (3, d v s dim ensioneringen av för svaret.
Slutligen kan vi konstatera, att om Sverige an gripes och vi blir
indragna i krig, så skulle detta innebä ra ett klart mi ss lyckande av
den försvarsdimensionerin g vi gjort, .so m ju går ut på att just a vskräcka frå n angrepp.

A VSLUTNING

Den modell v i här konstruerat bygger på förutsättninge n att individern as preferenser, med av~een d e på försvare t, återspeglas i den
av den politiska mekanismen ge nererade allmä nn a målsättn ingen för
försvaret.
I modellen har vi utgått ifrån att försvarets utformning entydigt
karakteriseras av två parametrar a och ,8 med avseende på dess styrka och sammansättning. I ett givet angreppsfall tänkes angreppseffekten p rodu ceras av x enheter av resursslag 1 och y enheter av
re sursslag 2. Det finn s en naturlig koppling mellan a, (3 och x, y ,
där a och (3 kan sägas ingå i en produktionsprocess (produktion av
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som "Redomab le" byggas. Tid iga re ansågs a ntalet a v dessa skol a stanna v id tre.
Den nu angivna fjärd e enh eten sku lle få namnet "L' Indompt a bl e" och skull e stap elsättas omedelbart efter sjösä ttningen av den tredj e, "Le Foudruyant", 1971.
"L'Indornptablc" kan bli operativ t ill1975 . .Av en en femte atO mubå t avses k omma
till stå nd med kölsträcknin g o mkring 1975 . M a n må i detta sa mmanhang er inra
sig att det var just f råga n om aromubåtarna so m orsakad e fö regåen de marin chefe ns, amiral PatOu, avskedsa nm ä lan , d å ha n ick e kund e gå m ed p å a tt de kon ventionel la st y rkorna bl ev eftersatta till a romub å tsprog ramm ets förmån.

( Fackpress)

KANADA

Definitivt slut p/i hangarfartygsepoken
Kanad as e nd a h angarfartyg "Bonavenrure", som lades upp vå ren 1970 för a tt
ej vidare ru sta s (se notis dece mber 1969), utbjöd s till en börj a n såsom fullt m odenn helikopterhangarfartyg (CVS). Ingen köpare anmäld e sig dock , fa stän far tyget så sent som 1967 ge nomgå tt en väsen tli g modernise ring, som kostad e landet
o mkrin g elva miljoner ka nadensiska do ll ar (ho n inköptes 1947 från Storbrita nni en för 18 miljoner) . Nu ä r hon dock så ld - ti ll skrotning. En skrotningsfirm a
i Va ncou ve r h a r köpt henn e för e n miljon ( !) oc h skall in o m kort starta en bogse rin g t ill Fo rmosa ( !) (runt Goda Hoppsudd en oc h över Still a Havet), där upp hu gg nin ge n skall ske.

(Globe aud M ail, sept/70)
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MALAYSIEN
Robotblitar
Mala ys ien har i Frankrike bes tä ll t sju motorrobotbå rar av sa mm a typ, so m nyli ge n bes tä llts ä ven av Grekla nd. Robotb ev äpningen skull e ut gö ras av den fra nska
öv erljud snabba sjöroboten Exocet.
( Le Monde )

a mira l Richard son august 0 1 c frerträ dd es av vicea miral Isaac C. K idd , tid iga re
chef fö r för sta flottan i Sri ll a H ave t. Befattningen är i NATO:s befä lssys tem
CO MSTRIKFORSOUTH. I vå n nä ro mråde kan noteras a tt en ny chef fö r västtys ka fl otta n tillt rätt efte r amir a l H ctz. D et är amira l Zimmermann , so m tidi ga re
va rit chef för d e väs tt ys ka sjöst rid skra ft ern a i Nordsjön.
(Fack press )

NATO
Stanavforlant
NATO :s ständi gt ru stad e jagar förb a nd i A tl anten, STANAVFOR LA NT, bestå r
f 11 av den ka naden siska jagaren "Sas karch eva n" (flaggskepp), britt iska fregatten
" Bacchanre", a merika nska jaga ren " Richard E. Kraus", ho ll ä ndska jagaren
" Am sterd a m" och v ästtyska "Sch lesw ig- Hol stein ". C hef för förb a nd et är fram
öve r å rss kiftet den kanaden siske kommendören Boy lc.
( Fackpress)

NEDE R LANDER NA
Ub!itat
Ho ll änds ka flottan sjösa tte i ju li den fö rsta a v de två und er byggnad vara nd e
ub åtsjaktubå tarna, "Zwaa rdvi s" ("Svä rdfi sken"). D en andra, " Tij ge rh aa i", beräk nas också gå i sjön in om ko rt. Fa rt yge ns depl ace ment i ul äge blir 2. 350 ton ,
de är 66 m lå nga oc h fö r sex torpedtuber med ett nytt h ydrauii skt utskjutnin gssys tem. Besättningen blir 68 ma n. Fartygen ä r en rent ho lländsk konst ruktion , är
av en -cylind err yp och få r en propel ler. Dc beräknas trä da i tjän st 1971 resp ektive
1972.
(Fackp ress)

Sjöstyrkor
Det vid NATO försv a rsmini stermöte i Bryssel 1969.01.16 bes lutade beredskapsförband et för Med elh ave t (se noti s dec/69) genomförd e sin för sta övning
1970.04.25-05.09. Förbandet, vars NATO- betecknin g ä r NAVOCFORMED
(Nava l On Ca ll Forc e Medit err a nea n), sa mlades helt di skret v id Kreta under befä l av en italiensk komm endör på ita lien ska robotja garen " Tmp av ido". Ovriga
deltaga nd e fa rt yg va r ame rik anska jaga ren "Greene" ("Gca rin g"-k lass), grekiska
"Sfe ndoni" (amerikansk "Fiercher " -r yp) , turkiska " Gemlik" (amerikansk ''Giea ves"- typ) och brittiska frega tten "Cleopa tra" ("Leand er"-kl ass). Som synes var
förbandet sy nn erligen her ero ge nt sa mman sa tt . D ess huvud sa kli ga effekt a v ses dock
fr ä mst va ra av poliri sk art såsom en manifes tation av sam manh å llnin g oc h lojalitet. M ä rkli gt är det grekiska delta ga ndet trots att Grekla nd stra x dessförinnan
utstötts ur Europa-rådet.
( Revue de De/ense Nationale , sep t/70 )
Chefsbyten
Nuvarande chefen för Atlantkommandot inom NATO, den amerikanske am iralen E phra im P. Holmes, avgå r oktober 01 med p ension. Till h ans eft erträd are
har presid ent N ixo n i sam rå d med NATO :s Defense Pl an n i ng Co mmittee utnämnr v icea miral C har les K. Duncan, som i sa mband hä rm ed äve n utn ä mn es till
am ir al (fy ra stj ärnor). Amira l Du nca n är f n Deputy Chief of Nava l Operation s
(Manpower and Nava l R ese r ve) oc h C hi ef of Nava l P erso nn el.
V id are bli r det byte av chef för a ndra f lottan i Atlanten , i NATO orga nisation
COMSTRIKFORLANT, d är v icea mira l Bened ict ]. Semm cs Jr efterträd es av
k onteramiral Gerald E. Mill er, som utnämn es till Viceamir a l. Amiral Mill er h ar
hittill s va rit Ass istant C hi ef of Nava l Operations Air.
Sjätte a merikanska flottan i Medelh avet har ocks å fått ny chef i d et att v ice-
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Robotfregatter
I enli ghet med 1970 å rs för sva rsp ro pos iti o n har holländ ska ma rin en bestä llt tv å
robotfrega tter av n y typ. Fartygen är av holländsk konstrukti on och beräkn as
tr äda i tj ä nst 19 74-75, va rvid kr yssa ren " dc Ru yter" då ska ll utran ge ra s. Frega tterna blir p å ca 4.300 ton med gas turbinm as kin eri som skall ge dem en fart av
30 kn o p. Hu v udbes t yc knin ge n blir den a merikan ska a llm å lsroboten " Ta rtar ", ett
dubbeltorn 12 cm kanon er, kvalificerad ubåtsjaktutrustning med må lsökande antiubåtsto rped er samt en lätt helikopter. Besä ttnin ge n blir på 306 ma n .
(Fa ckpress)

SYDAFRIKA
Ub &tar
sydafr ik a nska fl ottan övertog juli 24 sin för sta ubå t fr å n d et fr a nska ö rl ogs va rvet i Lori ent. Den ha r namn et "Ma ri a van Riebeec k" oc h in gå r i en se ri e av
tre av den f ranska typen "Daphne" . Fa r tyget mottogs av den sy da frikan ska fl otta ns chef, vicea miral H . Bi crm a nn . D e t vå andra är även nä ra sin fu llbo rd a n. Dc
är på 860 ton och fö r 12 torpedtuber.
Fra nkrik e har haft stor fö rsä ljnin gsfram gå ng med denn a ubåts typ so m så lts
äve n till sp a nska, p ortu gisiska oc h pakistanska marin ern a . D en nya sy dafrikanska
ubå ten fick dock en olyck li g början p:l sin ve rk sa mh et. R ed an en knapp må nad
efter sin sta rt kollider ade d en und er en provtur utanför Toulon med den frans ka
syste rub åten " Ga latee". " M aria va n Riebeeck " kunde för ege n mas kin ta sig in
ti ll To ulon , men " Galatec" mås te sä ttas p å grund och had e förl orat sex ma n och
fått f lera andra skadade.
( Fackpress)
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USA

Robo tskjutningar frJn ubJt
September 08 genomfö rd e aro mubå ten " Dani el Boo ne" (SS BN 629) provskjutnin g fr å n ul äge av en " Poseid on"- raket med urmärkr res ulta t. En må nad tidi ga re
had e " Jam es Madiso n" (SSBN 627) även med full stä ndi g fra mgå ng geno mfört en
sådan pro vs kjutnin g. D ä rm ed ä r tv å till "Poseidon" omb yggd.'! ubå tar att betrakta so m ope rati va. Ytterli gare två, so m ingå r i den för sta ombygg na dsg ruppcn ,
beräknas in om snar fnmtid genomföra sina provskjutningar. En li gt US Navy
program ska ll all a 31 utomubå tar av " La Faye tte"-k lasse n va ra ombyggda till
1976 med en takt av fy ra-sex enheter per å r. "Poseid on" _h ar en räck vidd av
drygt 5.000 km och inn ehå ll er i strid sdelen tio självs tänd igt målp rogrammerade
aro mstridsspetsa r.
(Fackpress)

Med dess a se na re 58 har icke mindr e ä n 286 fartyg avförts sedan april 1969.
Av Essex- klas se ns han ga rfar ty g åte rstår end ast "Wasp" i a kti v linj etjä nst och
" Lex ingron ", som fungerar som skolfart yg för "Naval Training R ese r ve". Hon
har nyligen genomgå tt en sju må nad ers varvsöve rsyn och kan därför bedömas
k varstå åtski lli g tid än i sin nu va rand e tj ä nst.
( Fackp ress)

Marin transporto rganisation
Frå n a ugusti 0 1 i å r ha r US Navy's sto ra sjötransportorga ni sa tion "Mi!ita ry Sea
Transporration Serv ice" (MSTS), då och d å omnämnt so m "vä rlden s störst a rederi", omd öpts till "Mi lit ary Sealift Co mm and" (MSC). C hef för organi sa tionen
är fortfarand e viceamir a len Arthur Gralla.
( Fackpress)
Baser
Antal et av USA ma rin baser utomland s har se d an 1957 min skat från 10S till SO
oc h komm er sa nnolikt att inom d e närm aste tio å ren att min ska ytte rli gare ti ll 28 ,
säge r a miral Hyman Rickover, ch ef för US Navy kärn vapenpro gram . D ett a anser
han vara ett myck et starkt a rgum ent för dc arom kraftdriv na han gar fartygen, so m
kan vara igå ng hela 13 år utan bränslepå fyllnin g oc h so m han beteckn a de som
det effekti vas te oc h min st så rbara vapensystemet.
( Fackpress)
Y tte rliga.re fartygsreduktioner
Am eri kanske marinmini stern medd elade i a ugusti a tt under närm as te halvå ret SS farryg skull e utran geras ell er läggas i mer ell er mindre perm a nent " malpåse". 14 av farty ge n tages frå n Adamflottan oc h 41 frå n Still a H avs flotta n.
Det ä r hu vudsakligen hjälpfartyg, ä ldre amfibiefartyg och min svepare so m fall er
undan men listan inn efattar även ha ngarfartyget "Bon H omm e Richard" ("01'
Bonny"), C VA 31, tun ga kryssaren " St. Paul" samt 12 jagare. Alla d c nämnd a
stridsfartygen kommer från Srilla H avs flottan. Enligt tidiga re planer skull e " Bon
Homm c Richard" ha gå tt in ti ll öve rsy n för att kon ve rteras till CVS men få r nu
i stället en obestä md v ilotid.
I september kom medd elandet att ytterligare 58 fa rt yg inom ett å r på samm a
sätt skulle avföras. Bland dess a ingår äve n hangarfa rt yget "Shangri-La " (CVS 38)
samt åtta andra strid sfart yg, medan resten är hjälpfartyg, amfibi efart yg och minfartyg.
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LEJONET OCH KLIPPAN
Förtec knin g öv er nyink omm en li tteratur 19 70.5.0 1- 1970.08.3 1
Sedan Ge neral E ise nh owe r blivit utse dd att leda operation Torc h - den a ll ierade la nd sti gnin gen i Nord a frik a å r 1942 - dröjd e det inte länge förr ä n han i en
"flygand e fästn in g" begav sig till Gibraltar. D en strategis kt betydelse full a klipp an
skulle tj ä na so m stab splats för en av andra vä rld skrigets mest bet ydelsefu ll a opera tio ner.
Ge neral Eise nhowe r bl ev vid detta tillfälle den förste utl ä nd ske befä lhavaren
över klippan , sedan den erövrades av enge lsmänn en år 1704.
Händ else rna krin g Gi bra ltar un der an dra v ä rld skriger in leder en bo k med
titeln THE LION AND THE ROCK a v amerikanen Don Law so n, Abelard Schuman, New York 1969, 155 sid., Sv Kr 24:-.
Bo ken är en res um e öve r klippan s strategiska bet ydelse. Författa ren tar läsa ren
tillbaka till de dagar då klippan för första gånge n omnämn es i histo rien, so m en
av "Herkul es stoder". Sagan om hu r klipp an å r 711 fick sitt na mn , då 12 000
a raber und er befäl av Tarik för för sta gå nge n gjord e d en till en fäs tning, benämnd Gibel Tarik, fö ljs av hi sto ri ska skildringar av morern as vä ld e.
D en brittiske amiralen Rook s erövrin g av klippan , slaget v id Tra fa lgar, dc
spansk-britti ska striderna och klippan s betydelse som bas under fö rsta världskri gets kon vojerin gsver ksa mh et skildr as på ett översiktli gt men ä nd å fän gsland e
sä tt.
Avslutnin gsvis ger författaren en skildrin g a v dagen s britti sk-spanska motsättnin gar oc h en fylli g littera turanv isnin g för fortsatta srudi er.
Boken , som är skri ve n för un gdom , är lätdäst oc h trev li g. D en to rd e ge va r
oc h en, so m ä r intresserad av G ibra lta rs histo ria behå llnin g.
HAKE
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Nybyggnad av fartyg upp till 40 m och motorjakter.
Svetsade stålkonstruktioner.
Slipar för mindre och medelstora fartyg .
Ombyggnad och reparationer i mekanisk-, elektrisk-,
snickar- och motorverkstäder.
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