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B GRANATH 
Tillförlitlighet och 

materieluppföljning 

Arsberättelse i vetenskapsgrenen Handvapen, artilleri- och robot

teknik. T orpedteknik. Minteknik . 

Inledning 

Amnesvalet, tillförlitlighet och materieluppföljning, innebär del

vis sådan begränsning i ämnesvalet, som sällskapets stadgar medger, 

men i vissa avseenden också en utvidgning. Problemen kring materie

lens tillförlitlighet och hur denna skall följas upp kan inte begrän

sas till någon eller några av de ämnesområden, som finns uppräk

nade 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 tillförlitlighetstekniken har ge

nomlöpt kommer dock mina synpunkter, erfarenheter och exempel 

huvudsakligen att vara hämtade från vapenmaterielområdet. 

Tillförlitlighet och materieluppföljning är två problem som kanske 

skulle kunna behandlas var för sig, men jag anser att de hör så in

timt 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. Tillförlit

ligheten kan sägas beskriva de teoretiska sammanhangen och egen

skapsbegreppen medan materieluppföljningen 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. 

Historik 

I början av 1950-talet började man tala om tillförlitlighet som nå

gon specifik egenskap hos materiel, som kunde beskrivas och beräk

nas i särskilda mått. Något som kallades för tillförlitlighetsteknik 

började betraktas som en särskild del av tekniken. Man började vid 

denna tid i USA behandla tillförlitligheten i tidskriftsartiklar och 
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rapporter. D e matematiska anal ysm.~toder för statistisk kvalitets
kontroll och operationsanalys, som kraftigt utvecklats och tilläm
pats under andra vä rldskriget, visade sig också vara vä l tillämpbara 
inom tillförlitligh etstekniken. 

Den alltmer ökande användningen av militä r elektronisk materiel 

gjorde, att man också började uppmärksamnn hur materielens ökade 

komplici tet också ökade i drift- och underhållskostnaderna. Från 

a tt tidi ga re i hög grad ha inrikta t intresset på direkt utå triktade 
prestand a såsom räckvidd och noggrannhet började man nu på 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 tlighetskrav på materiel som sku lle beställas och 

MIL-stan dard för tillförlitlighetsfordringar började komma på sam
ma sätt som för andra fordringar . 

En fordran som inte kontrolleras om den uppfylles ä r emellertid 

av ringa vä rde, och därför måste man också börja ta fram metoder 
och system för att kontrollera tillförlitligheten både vid leveran s
tillfäliet och under materielens brukstid. Materieluppföljnings
system av något slag fann s inom de flesta områden men de var 

inte utformade på sådant sätt att man kunde kontrollera tillför

litligheten på det sätt den nu började uttryckas. Andamålsenligare 
materieluppföljningssystem skapades därför. Sålunda kunde tillför

litlighetsfordringar uppställas och kontrolleras och härigenom öpp
nades möjligheter till en fruktbärande dialog mellan de militära 
beställarna och deras leverantörer. Från elektronikområdet har till
lämpningen av tillförlitlighetstekniken spritt sig till de flesta pro
duktionsområden där den blivit ett värdefullt in strument vid pla
nering, utveckling och produktion. 

Inom Sverige har Försvarets teletek niska laboratorium, FTL, va rit 
föregångare på tillförlitlighetsområdet, främst då det har gällt 

den teoretiska behandlingen av ämnesområdet och tillämpnin gen på 

komponenter. Man har under sin verksamhetstid sam lat en betydan
de statistisk information om elektronikkomponenter vilken samlats i 

en för Europa unik informationsbank, " Felintensitetsbanken". Inom 

krigsmakten i övrigt har fl ygvapnet varit föregångare och man bör
jade omkring 1957 med systematisk insamling av driftda ta för drift
säkerhetsberäknin gar. Inom marinen började man med samma tek

nik 1963 . Det är bek lagligt a tt krigsmakten s intressenter kom att gå 
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olika vägar. Der förekom dock under slutet av 1950-ta let för sök 

att få till stånd gemensamma rutiner för uppföljning av elektronisk 
materiel. En arbetsgrupp med represen tanter för de tre försvars
arensförvaltningarn a utarbetade ett förs lag till "Felanalysuppgift, 

~!materiel" med rapporteringskod. Fönlaget blev emellertid aldrig 

genomfört. Hur rapportb lankett och rapporteringskoder för detta 

system såg ut framgår av fig l. 
Utvecklingen inom den civila industrin är svår att överblicka men 

att Saab tidigt börj at tillämpa tillförlitlighetstekniken är alldeles 

kla rt. 
En form av informationsutbyte inom Norden fö rekommer genom 

"Samarbetskommitten inom Norden för tillförlitlighets- och miljö
teknik, SINTOM", som har ve rkat sedan början på 1960-talet. 

Verksamheten har huvudsakligen bedrivits genom semin arier, som 

varje år behandlat delar av rillf?rlitlighets- och om~ljöt~k~ik.en. 
Standardiserina av terminolog1 och metoder pagar sava! mterna

tion ellt som ino~ Sverige. Sålunda har en normkommine för till-
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förlitlighet inom Svenska Elektriska Kommissionen lämnat ett norm
förslag 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 på
verkan - 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 om
givning. Båda dessa typer av störningar kan vara såväl påverkbara 
som icke påverkbara. Hela detta komplex av händelser och egen
skaper 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 (funktionssäkerh et) 
med vilka hjälpprestationer prestanda skall uppfyllas 
(underhåll) 

Denna uppställning kan också beteckna tillförlitlighetens grund
element. Det är FOA som inom sitt forskningsområde "Tillförlitlig
hetsteknik" har anlagt detta betraktelsesätt genom att indela till
förlitlighetstekniken i 

miljöteknik 
f u nk tianssäker hetsteknik 
och 
underhålls teknik. 

Om man i begreppen miljö och underhåll även inbegriper de män
niskor 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 beroen
de på vilka delar i ett komplett vapensystem som man önskar stu
dera. 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 apparattek
niskt 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 tillförlit
lighetsteknikens omfattning: 

Beräknings- och analysmetoder för att bestämma och värdera 
funktionssannolikhet, tillgänglighet, felintensitet eller andra lämp
liga tillförlitlighetsmått. 
Tekniska och administrativa metoder för att erhålla, uppehålla 
och kontrollera avsedd tillförlitlighet. 
Metoder för undersökning av fel och undanröjande av felorsaker. 
De delar av matematisk statistik och andra reoretiska och prak
tiska 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 ter
mer. b Förutom dessa finn s flera andra, vars betydelse är närliggande, 
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För komplett system : 
Effektivitet 
Ti ll gängli ghet 
Funktion ssa nno l i k het 

För apparat: 
Prestanda 
Felintensitet 
M edeltid mell an fe l 
Funk tianssan no l i k het 
Underhå llsmäss ighct 

För komponent : 
Felintensitet 

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 remiss
förslag till en svensk ordlista för tillförlitlighetsteknik (SEN 410505 
Remissförslag 2 den 19.5.1969). Detta förslag är även under be
handling inom FMV, som ju är en stor intressent inom området. 
Aven om normalförslag av detta slag brukar kräva lång 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 remissinstanserna 
utan a lltför stora anmärkningar. 

Med utgångspunkt från begreppet effektiv itet vi ll jag även redo
göra för några tankegångar man kan tillämpa vid tillförlitlighets
ana lys av komplicerade vapensystem. slutmålet i en tillförlitlighets
ana lys borde vara, att man skaffade sig en uppfattning om den to
ta 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 iden
tiska system och dels för att jämföra ski lda system med samma 
eller likartad huvuduppgift. D en totala nyttan kan då sägas vara 
karakteri serad av systemets eff ektivitet. 

490 

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 kun
na lösa dessa uppgifter fordras 

skrov 
f ram d rivningsmaskineri 
kraftförsörjning 
utskjutningsanordning för vapen 
stridsdel 
i n forma tian sorgan 
personal 
underhå ll 
ledning 

Till vart och ett av dessa uppräknade element finns också stöd
funktioner och hjälpanordnin gar av olika slag. Varje element kan 
ges en funktionssannolikhet , som är betingad av dess. tekniska upp
byggnad 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 verkans
sannolikheten, vilken senare är sammansatt av funktionssannolik
heten hos initieringsinrättningen och den slumpmässiga spridningen 
av träffen i målet. Alla de nämnda storheterna är sannolikheter som 
kan adderas till varandra en ligt sannolikhetens lagar och som slut
resultat kan ges benämningen effektivitetsmått. 

Effektivitet = funktionssannolikhet X träffsannolikhet X verkans
sannol ikhet. 

Det hittill s förda resonemanget har utgått ifrån att alla element 
levererar 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 olika 
kombinationer av sådana händelser måste a lternativa effektivitets-
mått framtagas. 

49l 



t
:·~ 1.'i 0. unr!t:: r vJlY.eo en)1c ten önc!-:a~ brtLi.:br.r cfl 

J}ruJ:"u c:. rhct:Jtic.l t b Obr\U:bnrhctstid 
4...:;}-------------- P..:-... ·J----------- - - - - _ ___,_ 

"' ·.-< ,, 
'Il 
tD rl 

" " •r-i ~ ,, 
C'J '": > r:: k ., 

:o ;J 

r" 

i 
~ 1l_lid under vj.lkcn cnhctc!1 Unskas Y.:lnr för fW1ktiol:.-e,..r 

~ 

., .• .-l .. 
"' 'H ·.-< 
P r.! o ('j 
rl ,, 
·.-1 ;s 
> 

ö 
'0 
•d ,, 
'Il 
t .'J 
r:: 
•rl 

Jj 
> 
D. 
o. 
'-' 

<i 
o 
·.-< 
~~ 
~g 

'H ,, 
:o 
'H 

•,J .,, .. 

,, ., 
'O 

:8 ., ., 
'" r:l ,, ..., 

>< o 

" ~~ 

" 

'rid för fö
rcbycgande 
under häll 

--Underhullstid 

rl 

" ,_, 

"' ·.-< ., 
o 
rl 
·.-< 
> 

rl 

" .,_, 

_______ , _ _______J __ , ____ , ______________ .._ __ ,l.-_.J 

Fig. 4. 

492 

r 
Det vore enligt min uppfattnin g önskvärt att man an lade ett be

trak telsesätt ungefär som det ovan beskrivna då man skall studera 
tillförlitlighet hos vapensystem. F n synes man alltför snävt kon
centrera sig på sitt eget mater ielområde och söka få detta så fullän
dat som möjligt. D etta gö r att en totaloptimering av tillförlitlig
heten kommer i bakgrunden och man får svå rt att skapa tillför lit
lighetsmäss igt balanserade system. 

Olika behovsområden 

Ställa krav p å n ya produkter 

I föregående avsnitt visades exempel på tillförlitlighetsmått, som 
kunde vara lämpliga beroende på i vilken nivå av den apparatmäs
siga uppbyggnaden man befinner sig i systemet. Det är också klart 
att intressenterna , materielanvändaren och materieltillverkaren, star
tar i var sin ände av denn a nivåkedja. 

Materielanvändaren har som utgångspunkt en operativ målsä tt
nin g, i v ilken kan ingå fl era taktiska deluppgifter, som skall lösas 
inom en angiven tidsrymd med en v iss frekvens d v s ett slags till 
förlitlighetsk rav. I målsättningen anges begärda prestanda t ex i 
form en " avslå, förhindra, fördröja f ientlig verksamhet". Detta är 
den högs ta planerade nivåns uttryckssätt. Uppgifterna omsätts 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 garanterar att ställda uppgifter kan lösas men 
samtidigt, så att de kan förstås a v materieltillverkaren och av den
ne omsättas i lämpli ga tek ni ska mått. Ett sätt att åstadkomm a det
ta är att ange en tidscykel som v isas på fig 4. En sådan presen
tation ger också möjlighet till transformering till ti llförlitlighetsmått 
såsom tillgänglighet och MTBF, kompletterade med begränsade un
derhållsvillkor. Tillförlitlighetskrav a v stresska raktär såsom funk
tion v id låg temperatu r, efter chockpåverkan och t ryckpåverkan 
kan uttryckas direkt efter miljöprognoser. 

Materieltillverkaren måste börja i den andra ändan av system
kedj an, då han skall bygga upp ett system fö r att uppfylla en 
teknisk bestämmelse eller specifikation , som ju utgör det beställ
nin gs underlag som TTEM ger. Tillverkaren måste gå ned till de 
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Behovs- Teknisk 
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betingade ~ bestämmelse ~ betingare 

l (specifikation) • Katalog l 
l Kontrakt Garanti J 

Fig S. 

enskilda komponenterna i det tänkbara komponentuppbådet för att 
se efter , med v ilka kombinationer och vilken tillverkningsteknik 
han kan uppfylla de stä llda kraven. Användaren och t illverkaren 
nalkas så lunda tillförlitligheten från olika håll. Anledningen här
till är att användaren anger sina tillförlitlighetskrav såsom behovs
betingade, medan tillverkaren ser sina möjligheter att uppfylla till
förlitlighetskraven såsom apparatbetingande. Det kan åskådliggöras 
på det sätt som fig S visar. Tekniskt är det därför detalj en eller 
komponenten som blir styrande, vare sig det gä ll er att beräkna 
eller förbättra tillförlitligheten . 

En förutsättning för att man skall kunna föra ett sakligt resone
mang 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 kontrol
lera tillförlitligheten hos materielen kommer givetvis att påve rkas av 
om man är användare eller tillverkare. Ekonomi och kostnadsfrågo r 
har ännu inte nämnts, men det är självklart att tillförlitligheten har 
ett väsentligt inflytande på en produkts total a kostnader, d v s 
summan av anskaffnin gs-, drift- och underhållskostnader. Til lförlit
lighet och ekonomi blir därför ett optimeringsproblem av högsta 
rang. Tillförlitligheten är inte enbart ett apparattekniskt problem 
utan även ett ekonom iskt fördelningsprob lem och ett organisato riskt 
problem. 

Såväl köpare som tillverkare behöver så ledes var och en sitt upp
följningssystem för att kunna få ett beslutsunderlag för sitt hand
lande. Systemen måste vara anpassade till de egna problemen men 
samtidigt kunna lämna informationer som kan to lkas av båda 
parter och är jämförbara. 
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Ko ntrollera att begärda prestanda levereras 

Vid planering av nya objekt intar tillförlitlighetsproblemen en 
framträd ande plats. Man måste m.~d ledning av erfarenheter fr ån 
användning av likartad materiel och därvid använt apparat- och 
komponentuppbåd göra en bedömning om tillförlitlighetsegenska.
perna ha r varit tillfredsställande. Alla uppgifter från ä ldre ma
teriel är givetvis inte användbara. N y teknik och nya konstruktioner 
gör att gamla bedömnin gar och resultat inte är öv erförbara i full 
utsträcknin g. Huvudsaken är emell ertid att man har ett underlag 
för att gö ra en rimlig skattnin g av tillförlitlighetskrav en och möj
lighetern a att uppfylla dem. 

Hur dessa bedömda krav sedan skall utrryckas av en beställare 
har tidigare berörts. För leverantören, som skall uppfy lla kraven 
gä ll er det att under produktionsprocessen följa upp kvaliten med 
avseende på tillförlitligheten dels 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 alitetskontroll 
som gä ller produktionen. 

I slutskedet kommer köparens intresse ånyo in då han i samband 
med leveran skontroll skall övertyga sig om att begärda tillförlit
lighetskrav hos produkten uppfylls . Denna del av leveranskontrol
len utförs som ett sä rskilt moment i form av tillförlitlighetsprov
ning. Eftersom det är fråga om en provning som sträcker sig över 
en relativt lång tid, i regel md lan 100 och SOO timmar, blir prov
ningen dyrbar. Beroende på objektets storlek, antal och betydelse 
kan tillförlitlighetsprovningen utföras antingen enbart på en proto
typ, ett första exemplar eller också på hela serien. Ar anta let till
räckligt sto rt kan provuttag göras efter statistiska principer. N ågra 
fasta normer för hur kontroll av tillförlitligheten skall gå till finns 
inte. J ag bortser då fr ån de statistiska metoder för provning, av 
ammunition, som sedan länge tillämpats. Inom marinmaterielförvalt
ningens vapenav delnin g har man tillämpat de principer som anges i 
"Handbok teknisk systemplanerin g". Man förutsätt er härvid att 
felen inträffar slumpvis och att felfördelningen överensstämmer med 
P oissonfördelnin <,>; en. Man kan göra ett feluppföljningsdiagram av 
den typ som visas på fig 6, där på x-axe ln avsätts kvoten mellan 
drifttid och medeltid mellan fel och på y-axeln antal fel. Så länge 
felkurvan ligger under det streckade området i diagrammet är till
förlitli ghetskvaliten uppfy lld . 
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Förfarandet kräver god samverkan med leverantören. Efter varje 
provningstillfälle måste köpare och sä lj are gemensamt gå igenom 
inträffade fel och bestämma vi lka som skall medräknas. Vidare 
måste felen poängsättas med hänsyn till deras betydelse för system
funktionen. 

Vid tillförlitEghetsprovning, som ju är en form av statisti sk 
provtagning, före ligger som v id all statistisk provtagn ing en slump
mässig ri sk för köparen att acceptera en produkt som inte upp
fyller fordringarn a och samma risk för säljaren att få en produkt 
avvisad som uppfy l! er fordringarna . Dessa osäkerheter brukar kal
las konsum entens risk respektive producentens risk. V id normal sta
tistisk prov tagning fram ställs dessa risker i s k OC-kurvor. Det är 
möjligt att även vid tillförlitlighetsprovning beräkna OC-kurvor, 
och metoder härför finn s. Dessa metoder kan ha stor betydelse för 
tillverkaren då han beräknar sina· säkerhetsmarginaler. Metoder av 
detta slag har dock ännu ej varit förem ål för gemensam tillämpnin g 
på någon beställning som utlagts inom marinmaterielförvaltningens 
vapenavdelning. 

Avsakn aden av normer och rekommendationer inom området till
förlitligh etsprovning är givetvis besvärande då köpare och säljare 
i avtal skall komma överens om hur dessa frågor skall lösas. Olä
genheterna är emellertid på väg att rättas till. En arbetsgrupp inom 
internationella elektriska kommissionen är i arbete med att taga 
fram en publikation, som skall innehålla såväl principer och all
männa rekommendationer som detaljerade provningsföreskrifter för 
tillförlitlighetsprovning. Arbetet har hunnit ganska långt och kan 
förmodligen bli föremål för en formell remissbehandling under år 
1970. 

Kontrollera att prestanda upprätthålles 

Sedan ett vapensystem levererats övergår ansvaret för mate rielen 
till köparen. Genom ett ändamålsenligt uppbyggt underhållssystem 
söker köparen vidmakthålla materielens ursprungliga eg .~nskaper så 
länge systemets prestanda och modernitet passar in i det tota la 
försvarssystemet. De ekonomiska ramarna för underhållet min skar, 
medan underhållsbehovet ökar p g a materielens ökade komplicitet. 
Vid planering av ny materiel har tidigare nämnts nödvändigheten 
av att få ett tillförlitlighetsmässigt balanserat system. Materielun-
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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 ma
terielen 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 le
vande 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 kon
traktet. 

En bevisbörda ligger således hos köparen och det gäller att i ak
tuella fall kunna ta fram bindande bevis. 

Vi kan så ledes konstatera att det hos användaren förefinnes be
hov 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). 

Effektivitets- och prestationsmätningar 

Tillkomsten av programbudgetering kan också ge anledning till 
vissa re flexioner kring tillförlitligheten och hur denna skall verifie
ras. I "Planering och programbudgetering inom försvaret" (SOU 
1969:25) diskuteras i kapitel 7.5, Prestationsvärdering, hur målupp
fyllelsen 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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Fig 7. 

Med vad som tidigare sagts om tillförlitlighetsbegreppet tror jag 
mig ha visat att det citerade påståendet är riktigt. Att ett väl upp
byggt och fungerand e materieluppföljningssystem behövs för att 
kunna utföra prestationsmätningar visar följande citat (sid 117): 

"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 värde
ringar 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 prestations
mätningar. 

I bilaga 5 till den citerade utredningen lämnas exempel på mål
uppfyllelseredovisning. Man särskiljer här såvitt jag kan förstå 
på två begrepp nämligen tillgångar i procent av en fastställd mobili
seringsnorm och operativ förmåga i förhållande till någon fast
ställd norm. 
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Genom att använda tillförlitlighetsmått skulle man kunna ut
trycka tillgångar i form av ti ll gänglighetskvoter och operativ för
mågac i effektivitetsmått. Som jag tidigare framhållit tror jag att 
dessa mått är lämpliga. för vapensystem (materiel och personal sam
mantagna) och de förefaller 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 då
ligt, 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 till
förlitlighet d v s materieluppföljning, nämligen 

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: 

Materi elskede 

PROJEKTERING 
TILL VERKNING 

LEVERANsKONTROLL 
I BRUK 

UNDERHÅLL 

FORRADSSTALLD 

Behovsinriktning 

Tillverkare Köpare/Användare 

Systeminriktad 

Kom panetui nr i kr ad 
Sysreminriktad 

Systeminrikta d 

Sysreminriktad 

Sysreminriktad 
Systeminriktad 

Planerin gs inriktad 
Planerin gs in riktad 

Sysremin riktad 
P Janeringsinr ikta d 

Exempel på uppföljningssystem 

Inom krigsmakten har de tre försvarsgrenarna under slutet a v 
1950-talet och under 1960-talet alltmer beaktat tillförlitlighets
problemen. Materieluppföljningssystem har byggts upp och utveck
lats efter de speciella behoven av varje försvarsgren för sig. Sam-
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ordningsförsök förekom i slutet av 1950-talet, som tidigare nämnts, 
men i övrigt har samarbetet inskränkt sig ti ll 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 tillförlitlig
hetsberäkningar. Manuella system av typen an läggningsregister be
handlas inte. 

Flygvapnet började redan i mitten på 1950-talet med ett "drift
analyssystem" som omarbetades till " loggboksrutiner" och ny ligen 
återigen omarbetats och utvecklats till "FV Driftdatasystem, DI
DAS". Dettac informationssystem har flera delar för krav betr flyg
säkerhet, beredskap och underhåll. DIDAS torde 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 

Marinens System 64 togs i bruk år 1964, som framgår av beteck

ningen, sedan det provats i provisoriskt skick under år 1963 . Sy
stemet har behandlats i Sällskapets tidskrift 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 nämna, är 

att det ger möj ligheter att ta fram tidigare nämnda effektmått på 
vapensystem. Detta har kunnat ske genom att man sammankopplat 

materieluppföljningen med en resultatuppföljning från torpedskjut

nmgar. 
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 komp
licerad 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 avtapp-
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ning av andra rutiner inom det stora systemet System 02. Man har 
därför utny ttjat debiteringsrutinerna för verkstäder. Hur denna se
paratrutin skall fungera framgår av fig 10. 

Bland civila verk och företag fin ns feluppföljningssystem bl a hos 
T eleverket, 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 rederiaktie
bolaget Nordstjernan gör försök med ett materieluppföljningssy
stem för att rationali se ra underhållsverksamheten~ Med anknytning 
till budgetkontroll söker man ta fram tillförli tlighet och underhålls
kostnader för hela fartyg inklusive lastnings- och lossningsanord
nin gar. Försoken görs på ca 15 fartyg. 

Pågående verksamhet inom tillförlitlighetsområdet 

Verksamheten under det senaste året och under den närmast.:: 
framtiden bedömer jag vara inriktad mot spridning av kunskaper 
och tillämpning av tekniken. Intresset för tillförlit lighet har hit
tills varit koncentrerat ti ll elektron isk materiel. Genom att tillför
litligheten alltmer kommer att ses som systemti llfö rlitlighet har be
hovet av att kunna bestämma tillförlitligheten hos mekaniska kom
ponenter gjort sig all tmera gä llande. Åsikterna om tillförlitlighets
teknikens ti llämpnin g på mekaniska komponenter tycks gå isär bland 
konstruktörer inom området. Många anser att tillförlitligheten redan 
är tillgodosedd med de hå ll fasthetsberäkningar som ligger till grund 
för konstruktionen. På grund härav ä r man också tveksam om man 
kan tillämpa en exponentie ll felfördelning för mekaniska kompo
nenter. Systematiska undersökningar hur det förhåller sig med till
förlitligheten 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. Semi
nariet i Helsingfors hade sålunda som tema "Tillfö rlitl ighet hos 
mekaniska komponenter" och vid seminariet i Bergen behandlades 
huvudsakligen tillförlitligheten hos fartyg. 

Samma brist har konstaterats av FTL då forskningsplanerna för 
budgetåret 1969/70 upprättats. Från försvarets materie lverks sida 
har man i samma sammanhang med hänvisning till underhållskost-
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nadernas stora andel i försvarsbudgeten pekat på betydelsen av ökad 
forsk ning inom tillförlitlighetsområdet och då främst inom delen 
underhåll steknik. Den stora betydelse materielverket t illm äter dessa 
framgår också därav att man inom rationaliseringsverksamheten s 
huvudprojekt 3, Underhåll, särskilt beaktat underhållsdelen. Man 
har nämligen inom huvudprojekt 3 skapat ett särskilt projekt ka llat 
"Forsknino- och utvecklin g inom underhållsområdet", med uppgift 

b v 

att undersöka behov och inriktning av forsknings- och utveck lin gs-
arbetet i nom underhållsom rådet. 

Pågående verksamhet inom materieluppföljningsområdet 

Försvarets materielverk skapades för att möjliggöra ökad samord
ning 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 ingsplan som 
omfattar en mängd rationaliseringsobjekt. Häri ingår en gransk nin g 
av de informations- och styrsystem som f n finn s och hur dessa 
skall effektiviseras för att få en ändamålsen lig styrning av verk
samheten. 

l samband härmed har utarbetats en plan för sty rsystemutveck
lin <>en vid försvarets materielverk. I denna p lan analyseras en ad-

o 
minisnativ styrmodell för att beskriva vad som ska ll styra~ och mo!: 
v il ket mål detta skall ske. 

Styrmodell en kan bcskriv:J. s med nedanstående 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 och anvisning så att alla uppföljnings- och styrprob lem kan 
angripas och behandlas på ett enhetligt sätt inom materielverket. 

505 



Avsikten är att planen för styrsystemutveckling skall användas för 
en prioritering av materielverkets rationaliseringsprojekt. 

I den nuvarande rationaliseringsplanen ingår förutom tidigare 
nämnt projekt 35 även ett proj ekt 34 "Styrsystem för underhåll" , 
vars uppgift är att planera och utarbeta styrsystem för underhålls
verksamheten. Detta proj ekt kommer såsom förstås av vad som 
nämnts tidigare att i hög grad att få behandlas och ta hänsyn till 
t i 11 f ö r l i t lig hets p ro b l e men. 

Samma förhållande kan generel lt sägas gälla för hela huv udpro
jek t 3 "Underhå ll" . Uppföljningen av tillförlitli gheten hos försva
rets materiel ä r ett av huvudproblemen för att underhå llsverksam
heten bedrivas på ett rationellt och riktigt sätt. 

Skiijt från ration alise rin gsprojekten har internt inom marinma
terielförva ltningen pågått ett a rbete för att försöka skapa ett för 
marinen gemensamt ma terieluppföljningssystem . Arbetet har med 
vissa avbrott pågå tt sedan våren 1966. 

Bakgrunden är följand e. Då System 64 startades var t anken att 
detta skulle bli ett materieluppföljningssystem som skulle kunna 
vara användbart på all marinens materiel. Försöksperioden fram 
t o m 1965 visade emellertid att resultatpresentationen ej var sär
skilt lämplig för skeppsteknisk materiel. Systemet ansågs dessutom 
va ra tungrott och arbetskrävande, åsikter som för övrigt inte endast 
hördes från skeppstekni skt hå ll. Anledningen till missnöj et kan sö
kas i många deta ljer, men jag anser att huvudorsaken till att man 
då inte kunde mötas i ett gemensamt system var den skillnad i in
riktning 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 på det 
klara med på båda hå ll. Därför tillsattes arbetsgruppen materiel
uppföljning med bl a till uppgift 

"att med utgående från System 64 och beträffande detta systems 
utnyttjande inkomna erfa renheter utarbeta målsättning för och 
förslag till materieluppföljningssystem för marin materiel." 

Målformuleringen var så ledes den första och viktigaste fr ågan. 
Den målsättning som gjorts för System 64 är alltför allmänt hållen 
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och kan innehålla en mängd outsagda och odefinierade krav. Man 
gjorde därför ett frågeformulär där man begärde uppgift om infor
mationsbehov för drift- och funktionssäkerhet för materielen i olika 
delar av organisationen. De inkomna svaren visade sig vara svårar
betade och svårtolkade. Orsakern 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 frågorna på ett rätt sätt. De slutsatser man kun
de få fram ur hela und .~rsöknin gen va r: 

Minst ett materieluppföljnin gssystem erfordras. 
De enskilda uppgifterna om materielen bör sammanställas i 
någon form och presenteras antingen periodvis eller efte r be
gä ran beroende på materielen s karaktär. 
Samman ställnin g bör utföras genom central my ndighets för
sorg. 

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 eluppföljningssystem. I sin sista version ha r den följande ly
delse: 

System skall insamla, lagra och i förekommande fall bearbeta 
materielerfarenheter för att 
kunna lämna underlag för att verifiera och kontrollera i vilken 
mån tekniska, taktiska och operativa tillförlitligh etskrav på ma
terie len uppfylls, 
kunna omsätta dessa sådana åtgärder att önskad prestanda och 
tillförlitlighet erhålles hos i bruk varande vapensystem med till
lämpat underhåll ssys tem samt successivt ge underlag för under-

hå llssystemets förbättrin g f rån ekonomisk och tillförlitlighetssyn
punkt, 
kunna ge underlag för uppställande av realistiska krav på pres
randa och tillförlitli ghet hos plane rade vapensystem . 
Med vapensystem avses både vapen och vapenbärare. 

Aven om denna målsättning i sak inte uttrycker så särskilt mycket 
mera än den som gä ll er för System 64 har man särski lt tre hu -

507 



vuddelar, nämligen användardelen (staber och förband), underhålls
delen (lokala förv altningar) och anskaffningsdelen (central förvalt
nin g) . Målsättningen i sin al lmänna form ger emellertid inte någon 
upplysning om vi lken detaljinformation som ve rkligen behövs om 
materielen. En sådan precise ring har utförts i en detaljerad mål
sättnin g, i vilken även olika tänkbara krav på detaljerad infor
mation komm enteras med ledning av hittills vunna erfarenheter. 

Hela målsättningen, såväl allmänna som detaljerade krav är f n 
under diskussion inom marinm aterielförva ltnin gen och marinstaben 
i syfte att få en hyggligt enad uppfattnin g inom marin en för det 
fortsatta arbetet. 

I CKF regi pågår även sedan ett å r tillbaka försök med ett ha
ve ri- och felrapportsystem för skeppsteknisk materiel. Avsikten är 
dels a tt söka taga fr am en ersättning för de nuvarande historik
korten i anläggningsregistren och dels a tt få underlag för att skapa 
ett mera form ellt reglerat underh ållsystem, v ilket kan användas v id 
planerin g och ekonomi sk uppföljning av underhållsåtgärder. För 
att om möjligt få en uppfattning om systemets verkan inom hela 
mater ielområdet ingår i för söken också begränsade dela r av vapen
materielen. 

Slutord 

D et har varit svårt att ~prida förståelse för tillförlitli ghetspro
blemen och hur dessa skall följas upp. Begrepp och teknik är emel
lertid nya, varför en inlärningstid erfordras och måste accepteras. 
Inlärningstiden pågå r alltj ämt men kun skaper om och förståelse 
för tillförlitlighetstekniken har börjat få spridning som gör at t tek
niken mera allmänt kan tillämpas. Det a rbete med normenng av 
begrepp och prov ningsmetodik som pågå r kommer säkerligen att 
bidraga till ytterligare förbättringar. 

Uppföljningen av tillförlitligheten d v s kontroll av materielen 
un der användning företer dock en splittrad bild, men som v i har 
set t pågår försök ti ll sammanj ämknin gar och sys tematise rin g. Att 
svårigheter kan uppkomma i dessa sammanhang tro r jag beror på 
den va rierande informationsmängd som förekommer. Det förefaller 
för många meningslöst att behandla en liten informationsmängd 
på sam ma sätt som en stor. I drift varande uppföljnin gssystem ha r 
varit baserade på ADB-behandling vilken inte gjort för ståelsen lät-
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tare. Man har satt likhetstecken mellan materieluppföljning och 
databehandling. Om man i stället betraktar ADB som det hjälp
medel det skall vara och använder det på ett förnuftigt sätt där 
det är ekonomiskt, är det säkert möjligt att få materieluppfölj nings
system med en avvägd kombination av manuell behandling och data
behandling. Metoden för informationsbehandling måste i varje fall 
vara sekundär i förhållande till beslut om vilka indata och utdata 
som är oundgängligen nödvändiga för att få ett gott grepp om 
materielens tillförlitlighet. 

Källor 

l. Reliability Engin eerin g for Electronic Systems, av Richard H Myers m fl , 
(1964). 

2. Handbok Teknisk Systemplanering, (KMF 1962) . 
3. Driftsäkerh et hos militä ra vapensystem, av Stig Ogren , (KFF 1963). 
4. Beskri vnin g av driftdatasystem (DIDAS) provisorisk utgåva, (FMV-F:UH 

maj 1969). 
5. Diverse rapporte r och PM från FOA/FTL. 
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P BJORKLYCKE 

Ett ADB-system för lagerhåll
ning vid krigsmakten 

Inledning 

- En ideskiss 

För närvarande finns en mängd ADB-system för krigs
maktens lagerhållning av förnödenheter. Den alltmer 

integrerade förrådsverksamheten ställer krav på en 

samordning av dessa system. Kraven pockar på en lös
ning; och de har uppmärksammats av Försvarets Ma

terielverk. Skilda uppfattningar kan föreligga hur en 
sys temmässig utveckling bör te sig. 

Byrådirektör P. B}ÖRKLY CKE vid Materielverkets 
organisationsbyrå skissera 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 

Varje försvarsgren har fö r närvarande egna system för lagerhå ll
ning av förnödenheter. lntendenturmaterielförvaltningens, För
svarets 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 försvars

grenstaben som huvudman) 
2. system för tygmateriel (motsv) , i vilka lager

hållningen för krigsförbanden i huvudsak redo
visas manuellt medan ADB ofta användes för 
att redovisa lokalförva ltnings förnödenhetsbe
stånd gentemot regionala och centrala förvalt
mngar, 

•:·) På VIssa loka lförval tninga r sammanträffa dessutom två försvarsg renar. 
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3. försvarsgrenens " reservdelsförsörjningssystem", 
4. särskilt a mm u ni tionsredov is n ingssystem, 
5. Intendenturmaterielförvaltningens system för intendenturmate

ri 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 skall ske kan 
emellertid diskuteras. 

Man kan bibehålla eller skapa ett antal sys tem för olika förnö
denhetsområden 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) särskilda system för ammunition, fortifikationsmateriel samt 

samt fö r sj ukvårdsmateriel och läkemedel. 

Går man fram den vägen dras man alltjämt med flera system, 
som alla kommer att innehålla likartade processer exv förbruk
nings- och å~eranskaffningsprocesser, överföringar av förnödenheter 
mellan lokalförvaltningar (s k "omfördelningar") eller central för
valtnin 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 på utvecklingskedjan bl a på grund av att systemen 
sammanträffa -- särskilt på lokal nivå. 

Man tänker sig redan nu utvecklingsmålet: Ett system för redo
visning och sty rning av lagerhållning av förnödenheter 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 ut
arbetande och d rif t av likartade processe r, som dessutom kommer 
att innehå 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 sådant system kan se ur. 
Förnödenhets- och lagerhållningsverksamheterna 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. 

Ideskiss 

Ett lagerhållningstyrsystem för förnödenheter skapas, som inne
håller 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 terminal

nät av skäl, som kommer att närmare redovisas. 
Genom en lageroptimeringsdel och en annan del, som ger diffe

renser mellan krigsbehov och tillgångar, skapas styrningsprocesser. 

Förnödenhetsdatabanken 

Förnödenhetsdatabankens innehåll och nivåer framgår i stort av 

fig l. 

Vissa förklaringar och kommentarer till databanken: 

GRUNDDATAREGISTER: 

Försvarets K lassifikationscentral asatter förnödenheterna 
satser) identifikationsbegrepp och -data (M- och F-nummer 
och lagra r vissa slag av tekniska uppgifter. 

(även 
m m) 

Registren på denna nivå bör även innehålla uppgifter på standard
innehållet i satser och artiklar med tillbehör ("Ingår-i" -register). 

Grunddataregistren hålles aktuella genom att införa nytillkoms
ter och avgångar av förnödenheter eller ändra redan registrerade 

uppgifter. 

''· ) D enn a " bank" innehåller alla förnödenhetsdata utom dem, som å terfinnas i s k 

anl äggnin gs register och "driftuppföljningssys tem". 
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FöBVa r e t s Klas.si !il;ati enscent r:>l (mot sv): 

l I den tifiera nd e och t ekni skå"ifRU:iDDii;::--~ 
med sat s- och tillbehö r s-( l ~:G ÄR- 1- ) regist e r 

------La-g<-ch_ål_l"""''""""m foc '12'-"'' '-"-"J · ----------------

\~(PÖR~A:::~ .~S:,~::,~C ·= .-:~ ----

"""'-:-:-:-c~-;-:-:cc=-::L~c::\_c:-\2.~-,·,!h.:"äl~~~~o~- ·-·--··-·------- --- -=-~=-~=-- -., 
(

Registe r !ör l~ka!tnJno:'!i~;l'1eternas f Re;;ister för loKalmJ•ndigh!!ternas KRIGS?bHBAN D och LAN f• l 

" ClRKU LATlO!i SFORRAD'' l K_dg_~§r._b_S!I_d: l J.ån : l 
~---------?':.:' Behov . , V.arje lt n id ent. ifierat i 

\ f Till~ngar {även' "m.:JbleVe::-an:3er"/ och regist rerat . ~ 

\ 

·/ pe r (~el 11.v )111obenhet , Ma sk~nell återfordran '1 

Subs tltut. . av lun . . 

~ . 

Ofullst ån diga sot· s. e r r.ted hri ste rna i dessa. ! 
\ Indi v!_d num:ner, 

\ ?a rt1e:r . 
l nve,1teri:1gar , l 

\ 

:ih ffer e ns~ r mell>ln krigshehov l · 
och ti lle:;:hncn r i nom (dela r · 

ell e r r;nl ppl:lr av ) kri(pförl'>and . l· 
~ -----~---~-~ 

\ FÖiWA~ D!: LAGt:R- oc:h LÅN~DEL ( inoll den 
stA~adelin~en ) . · J 

·----~-- ---~- -----~-~ --· 
Ekon omisys t em 

Fig. l. Principskiss över lagerhclllningss tyrsystemet m ed dess databan k . 

FOR VAL TNINGSDATA- och inköpsbeställningsregistret: 
Från "grunddataregistret" överföres (eller annulleras) M- och F

nummer för s k "förrådstagen" materiel till "förvaltningsdataregist
ret". Samtidigt införes här de "förvaltningsdata", som åsättes arti
keln av den sakinstans inom varje materielförvaltning, som är an
svarig för artikelns återanskaffning och rätta fördelning inom för
svarsgrenen ifråga. 

Dessa " förvaltningsda ta" styr i stor utsträckning artikelns be
handling såväl administrativt som datamaskinellt. 

Exempel på sådana förvaltningsdata är 
central( -a) materielförvaltning( -ar), som anskaffar och tilldelar ar
tikeln , 
förnödenh etskategori ( organisationsbestämmande materiel eller un

derhållsförnödenhet av något slag), 
a-pris att användas i kostnadsredovisning m m, 
inköpsdelegering samt 
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vissa parameteruppgifter t ex sådana som påverkar beställnings
punktberäkningar. 

Vid åsättandet av dessa förvaltningsdata måste materielförvalt
ningarna enas om gemensamma begrepp och koder och deras inne
håll och betydelse. Inom ramen för detta kan materidförvaltningar
na 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 ma
terielförvaltningarna, inläggas som gemensamma sådana exv redo
visningsenhet 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 
registernivå 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 ar
tiklarnas M- och F-nummer som huvudingångsvärde. Inköpsbeställ
ningarna ADB-behandlas även i budgetsystemet men utan att med
taga dessas innehåll av M- och F-nummersatt materiel. 

På denna registernivå inlägges även " 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 leveran
törsregister och inköpsanmodan eller offertinfordran skriv s ut. 

Beträffande förnödenheter, som saknar ursprungsbeteckning (vis
sa M-nummer) eller då tillverkaren ej är leverantör, inlägges i "för
valtningsdataregistrets" gemensamma del utrymme för tre leveran
törskoder, varigenom offertinfordran till tre firmor kan åstadkom
mas. 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. 
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l 
l 

M- eller F-numm er 

l 
A rtikeln a mn ( = " förrådsbenäm-
ni ng") 

Ursprun gsbetecknin g 

Redovisnin gse nh et 
Gemensam Vikt 
del Leverantörskod 

Lev erantörskod 

Leverantörskod 

För valt-
Etc 

ningsda ta- Sa kbyrå 

post Förnödenh et ss lag 

Annen A-pr is 

Mate riel -
r n köpsdelegerin g 

förval t- Etc 

nin gsv is Ma rin en Sa kbyrå 
del Förnödenhetss lag 

Förvaltnin gs- A-pri s 

data- och in - Inköpsdelegering 
köpsbes tä ll- o s v Etc 
nin gs reg ister Inköpande m yndigh et 

Inköpsbestä llning s n u m mer 

l Leverantörskod 

Inköpspris 
Leveran still fä lle 

Inkö psbc- Loka lför va ltnin g l Kod 
stä llnin gs- Beställd kvant 
post (i Levererad kva nt 
princip med Del- ell er slu t-
mö j] i g het t i Il leverera t 
o begränsa t 

Etc anta l för 
va q e M- Lok alför va ltnin g l Kod 
el F-numm er) Beställd kvanti te t 

Levererad kvantitet 

Del- eller slu t-
icvcrerat 

Etc 

Etc (högs t ex v l O st loka lförva ltnin ga r) 

Leveran rö rsregister Leve rantörskod 

Firmanan1n 

Firmaadress 
Etc 

Fig. 2. Förvaltningsdata- och inköpsbeställningsregisternivån. 



CIRKULATIONSFORRÅDSREGISTER: 

Denna del skall tillsammans med förvaltningsdata- och inköps
beställningsdelen arbeta som ett sedvanligt lageroptimeringssystem 
av ex v IMPACT -typ eller 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 cirkulations
förråd (med eller utan säkerhets lager) med hög servicegrad. Detta 
åstadkommas genom automatiska omfördelnino-s- och 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 "för
bandsförråd" t ex örlogsbaser. 

Andra lokalmyndigheter har praktiskt taget enbart "förbands
förråd" och endast rudimentärt "cirkulationsförråd" t ex fredsrege
mentet 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 automa
tiskt först när tillkomsttransaktioner matar in uppgifter, som fyller 
sådant register med ett reellt innehåll. 

Uppdatering av databanken. 

"Grunddata"- och "förvaltningsdataregistren" hållas i huvudsak 
aktuella genom de centrala förvaltningarnas försorg, medan "cirku
lations"- och "förbandsförrådsregistren" huvudsakligen uppdateras 
av lokalmyndigheterna. Gränserna är dock ej strikta utan matar exv 
lokalmyndigheterna in egna inköpsbeställningar i "inköpsbeställ
ningsregistr,et" och de centrala myndigheterna tilldelningar och om
fördelningar i "cirkulationsförrådsregistret". 
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Transaktionsfrekvensen torde bl i störst i "cirkulationsfö rråd sre
gistret", därnäst i "förbandsförråds- och låneregistren" och lägst i 
"grunddataregistret". Andringsfrekvensen i "förvaltningsdataregist
ret" blir något högre än i "grunddataregistret". Därtill kommer att 
data hämtas ur "förvaltningsdataregistret" vid ett stort antal trans
aktioner gällande de på lägre nivå liggande registren. 

Uppdateringen av registren på de högre nivåerna är helt konven
tionell. Beträffande uppdateringen av de andra registren kan tre fall 
urskil jas nämligen 

l. transaktioner gällande enbart "cirkulationsförrådsregistret", 
2. , , , "förbandsförråds- och låneregist-

ren" och 
3. , , både "cirkulationsförråds"- och "för-

bandsförråds- och låneregistret". 

Uppdatering av "cirbtlations /örrådsregistret". 

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

~"'""·""'"'"'"-I l'l'rans påklädes l 
llWnpliga" för- l 

Trp. !:akt1 n , ....... l v~~l~n.iJ:!e~dEn~~-"--
grfllande ---·--- ·---- -o------

. ~ö i~~~~~ti ns- · (icrRI;;~;:;;~;;;:~::::::H: / ~6~s- /:ExoNoNr ~7 
Bestalln>ngspunktunder- _ -!11>- egr epp +r- _ -• .,,. , .. ·ui:Jäkningo Ev aut.of'latiCk _ ; ran sakt ikm s - S .. vTc.H 

~ omfördelning el å~eran- l !i v ;-· ·deo _j LJ 
. · skaffni n~----· ~ När ko~tnads-

--- . __ _i .reglering :; 
skall ske . 

Fig. 3. Uppdatering av " cirkulationsföm'idsregistret". 

517 



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 gäller rubricera de register, är cxv 

förnödenhetsdirigering mellan krigsförbanden inom samma lokal
myndighet 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. 

T~_ner 
"E1;~;;~'"\ 
"~örbandsfJrråds
oc'2c?..nere ister" 

~Ni:NGSIJATARZGISTER 

1

. 

f Gfrans på<lädes lämpliga l 1 
''forvaltn1ngs data'' bl a l 
artikelnamn och ''ansvarig :------, l 

Nya a tuella 
sak by d .". 1.._ • ' __ --&-- ---- ~materiel(ör- 1 L_ -._ 

.. .- , tecknin,~r : / ~ 
FORBAN.DSt'OHRADS- och LANEI<EGISTER ~- (at~ ~raggas •! LOKAL -

Bestånden uppdateras. l uk blfa 
1 

lfiYNDiGHF.? 
rl"'S or~ 

Ovr1ga artikelposter med bands!orråd6n) 
samma forband s- och forråd skoJ\ 
SO!ll arvlkeltransaktlonsposten 

påklad~·-----~-----

Fig. 4. Uppdatering av " förbandsförråds- och lånc registren" . 

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

Uppdateringar med hjälp av transaktioner, som gäller både "cirku
lations förråds"- och förbands förråds- och låncregistren" . 

Rubricerade transaktioner förekomm~r troligen oftare än trans
aktioner, som gäller mbart "förbandsförråds- och låneregistren" . 
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CI RKULATICNS}'ÖRRADSH SGIST EF.t ! 
Aktualisering av bes tå~ 
utlilggning och hemtagni ng) o 

Aktualisering av fö rbruk(l i ng( vili 
förbrukning på krig s för band e J. 
av len). 

Best E ~ l ni rg spunktunUersökn l ngar. _ 
E\· CiutomB.tisk omfördelning el 

återaoska~fnin~t_ilU.~m-

Knnt ~:!.t;i-n"'"c.q_egre pp 
+ tr(nsaktiojsvärde 
(vi ~ fCI·bruk itJgar 
r,å k"'ig~~ö:ba.r.d 
och a~ 

l 

l 
l 
l 
t 

c~Ncif1ISYS·rnr _j 

Tran ktione 
gäll nde både 
"cir lat i ons~örråds "
och "t· · i2.fm9..2J örråds
och lår.1egistren" . 

-~~~~ '---,--------
}'U!IB.\l/DSFORRADSioch L/1 N EHEG~ST 'f 

Aktualis ...... :ing av best.:lnd. l( 
Övriga a1 vikelposter merl samJ 
ma :t'örbnnrts- och för rlidskud l 

- som artikeltrn.nsaktionsposte~ 
påklädeso __ J\ 

___ l 

(ati; lä,;gas •Jt b: a 
i kri g~fö rbands ~'örråd en ) · 

=·i~- ---
LJKALMY"NDIGHl:..""T 

Fig. 5. 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 krigsför
banden, 
lån från "cirkulationsförråd" samt 
förbrukningar av olika slag på krigsförbanden eller av lånad ma-
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teriel (märk exv den i mannen förekommand e "förbrukningsrap
porten"). 

Fig 5 visar hur dessa bearbetningar går till i stort. 

In- och utdata under fredstid . 

V i s s a k r a v. 

E rfarenheterna. från företagens och flygvapnets lageroptimerings
system tyder på att lageroptimeringsdelen med "cirkulationsförråds
registren" bör aktualiseras omkring en gång/dygn eller en gång/vart
annat dygn. I alla händelser är en gång i veckan alltför sällan. 

Det föreligger alltså int,et krav på ett " realtids-" (d v s aktuali
sering 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 gamla
data 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 ·måste 
självklart förekomma i vissa fa.ll bl a i samband med förnödenhets
styrningar. Exempel på sådana utskrifter är 
inköpsanmodan, 
order om omfördelning mellan lokalmyndigheter, 
leveransbevakningar samt 
materielförteckningar, som på grund av förrådstekniska eller bered
skapsskäl 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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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 volym
gränser. 

Fråge- och svarsverksamhet. 

Med an ledning av dataanvändarnas behov av arbetsunderlag bör 
terminalerna stå till användarnas förfogande för rubricerad verksam
het under ordinarie arbetstider. Detta symboliseras i nedanstående 
fig 6. 

LOKAH1YNDIGHL'T 

Terminal 

~~-
1 ~ o ~ ~ 
L!~-~ 

Dagligen 

Indata. 

Televerkets lednin~ar DATACENTRAL 
. Dator 

Y:J;v;~, J ]~-'-~['§']! ;Ji 
kl 0900-1700 

Fig. 6. Fr&ge- och sva rstjänst. 

Likaväl som en terminal kan föra fram en fråga till en dator, lika
väl 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 för
delar: 
l. Kollisioner mellan uppdateringar och frågor på samma register

uppgifter undvikes, vilket annars är ett besvärligt datatekniskt 
problem. 

2. Fråge- och svarstjänst,en arbetar ostörd och med full kapacitet 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 in
beräknat 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 or
dinarie 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 

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). 

Exv: 
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DJ.TACENTRAL 

Dagligen kl 2200-0100 

Fig. 8. lnmatning av " bHjjrade" indata. 

Huruvida de materielförteckningar, som av förrådstekniska eller 
beredskapsskäl skall finnas bl a i förråden, skall tagas fram vid ak
tualiseringen 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 sak
tion. 

Flera av krigsmaktens "cirkulationsförråd" är av den storleken 
och har den omsättningen, att dc skulle vara betjänta av "plock
listor". Sådana åstadkommes av systemet genom datamaskinella om
skrifter via terminalerna av inlämnade beställningar (materieluttag 
etc), som maskinellt kompletteras med och sorteras på "förrådsfack". 

F elutgångar. 

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 en
ligt fig 9. Rättad transaktion insändes därefter enligt fig 7. 

lOKALMYNDIGHET DATACENTRAL 

~~rL'I~J· r~ oo l bJ. 1/T [l~ 
1Jagllge n kl 8.800-0900 

Fig . 9. Fe!Htgångar. 

IN- OCH UTDATA UNDER OFRED. 

Krav . 

Möjligheterna att störa den systemtekniska verksamhet•en under 
ofred är i huvudsak följande (frånräknat möjligheten att verksam-
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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. 

Kravet är att oberoende av ovanstående störningar skall förnöden
hetsredovisningen kunna fortlöpa en ligt i huvudsak samma principer 
som i fred till dess andra än ovannämnda skäl medför ändringar. 

Detta k ra v tillgodoses på sätt, som beskrives nedan . 

MaskineLl en-gångsåtgärd v id ofredsprognos. 

Genom maskinprogram, som utarbetats, testats och praktiskt prö
vats i fred, låter man datorn i ett tidigt skede av ett skärpt läge ska
pa vimella register exv i form av kort. Dessa sänds ut till lokal
myndigheterna (se fig l 0), som därigenom som reserv har lokala 
manuella "redovisningsställen" och "frågestationer". 

LOKAlMYNDIGHET DAT A CENTRAL 

Fig. JO. Datorn producerar manuella "redovisnings tä!len" och "fr!igestationer" . 
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"Försvarsberedskap" . 

Fråge-, svars- och indatav,erksamheterna fortsätter dä refter med 
hjälp 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 lokalmyndighet och ak
tualiserar dess visuella register (se fig 11 ). Med datorn s hjälp finns 
alltså i detta läge dubbla aktuella register. 
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·ov. A lJ.1 YNDIG ii f:l' DA'l' ACE11'1' Il.~ L · 

Fig. 1 J. Datorn h/iller de lokala manuella " f r!igestationerna" 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 lrems
stans) 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. 12 . T erminalledn ing till lokalmyndighet " kv addad" . 
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Existensen av de loka la res·ervregistren medför att en "tota lkvadd
ning" av datorn eller av all a slags förbindelser med denna ej innebär 
någon katastrof. Datorn upphör visse rligen att hå lla de visuella re
gistren aktuella, men detta göres i stället för hand i den utsträck
ning som dataanvändaren finner lämp ligt (se fig 13). 

L0KAINYNDIGHE'.i' 

RF:GISTE!I 

M M 

VE~KSAM
H8TEH 
I<'OH'rSÄTTER 

DAT A CENTRAL 

Fig. 13. Datacentralen "kv:~ddad". 

Konsekvenser av det skisserade systemet. 

Om det skisserade systemet genomföres, blir de huvudsakliga kon
sekvenserna följande. 
1. Enär det endast behövs ett enda "grunddata"-register med identi

fierande och tekniska förnödenhetsdata, behöver de n uvarande 
materielförvaltningsvisa grunddataregist ren ej utnyttjas för s k 
"förrådstagen" materiel. 
Som direkt stödsystem i detta a v seende användes i stä llet det ge
mensamma systemet, som finns och utv·ecklas 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 förnödenhets
dator är om det på något sätt delas upp på ett antal regionala 
datamaskiner. 
Med de metoder, som skisserats ovan beträffande verksamheten 
under ofred, är man även under sådana förhållanden oberoende 
a v regionala datamaskiner. 
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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 nu
va ra n de datatransportsystemet med stanscentraler i K ristianstad 
och Arboga. 

4. Samma flexibla system utnyttjas för lagerhå llning och -optime
ring av både underhålls- och förrådsledningsorganen vid Försva
rets Materielverk med möjlighet för Försvarets sjukvårdsstyrelse 
och Fortifikationsförvaltningen att även gå in i detta system. 
Därigenom undvikes att på ett konstlat sätt separera fö rnöden
heter i olika materielslag eller -områden till båtnad för verksam
heterna på 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), 
leveranser vid mobilisering, 
substitut, 
ofullständiga satser, 
individnumrerad materiel, 
parti redovisning, 
lån, . . 
1nventenngar m m 
skapas här ett enda gemensamt och flexibelt system, som kan ut
nyttjas så långt i detalj , som dataanvändarna finner lämpl igt. 

6. Förberedelser för redovisningsverksamheten under o fred kan i 
stor utsträckning läggas på datorn, 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 för
utsättningar att bli likartade genom att begrepp, definitioner, ko
der, blanketter m m stöpas i samma form i systemet. 

8. Hela den informationsbas, som a lla nuvarande maskine lla och ma
nuella system och rutiner inn ehåller, kan läggas in i systemet. 
Detta kommer därigenom att utgöra en förnödenhetsdatabank, 
vars "rådata" genom förhållandevis enkla medel och utan system
omläggningar kan "förädlas" ytterligare utöver de ordinarie lö
pande 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 försva

ret. Författaren försöker dessutom formulera vad för

svarsproblemet egentligen är. Tillkomsten av denna 

uppsats har inspirerats av tre nyligen utg'ivna betän

kanden avgivna av 1964 års försvarskostnadsutred 

ning: Ekonomisys tem för försvaret (SOU 1968: J, 2 
och SOU 1969: 25) samt av försvarsrepartementets 

programbudgetgrupp: Planering och programbudgete

ring inom försvaret (SOU 1969: 25 ). Arbete t har in

lämnats till Stockholms universitet såsom tvåbetygs
uppsats 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 lång
siktiga planeringsproblem inom samhällsekonomin. För det tredje 
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 sociala konventioner 
och värdeladdningar. 

Försvarsproblematiken kan ses som ett tvådelat resursfördelnings-
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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 in
terna allokeringsproblemet. Man tar upp sådana problemområden 
som lämplig program- resp. produktionsindelning, tänkbar grad av 
decentralisering, möjligheter till rationell målnedbrytning och mål
formulering, lönsamheten a v att genomföra det föreslagna pla
nerings- och programbudgetsystemet etc. Vad som, enligt min me
ning emellertid saknas, är dels en samlad formulering av vad för
svarsproblemet egentligen är, dels avsaknaden av en seriös ansats att 
lösa prestationsmätningsproblemet. 

Huvudsyftet med denna uppsats är framförallt ett försök att for
mulera försvarsproblemet utifrån samhällsekonomiska utgångs
punkter. En sådan formulering synes enklast att erhålla genom att 
fråga sig hur försvaret skall dimensioneras under hänsynstagande av 
olika .samhällsekonomiskt relevanta faktorer. 

I uppsatsen har av utrymmesskäl en del begränsningar införts. 
Sålunda har inte försvarets interna problem tagits upp till behand
ling, d v s uppsatsen är begränsad till central beslutsnivå och be
handlar ej problem .som sammanhänger med de centraliserade kost
nads-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 försvars
problematiken. 

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 ka
rakteriseras med hjälp av kontrollstruktur, systemstruk tur och in
formationsstruktur. 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 eller val av handlingsalternativ kan då 
återges som en maximering av kriteriefunktionen med hänsyn till de 
restriktioner, som pålägges av systemstrukturen. En regelrätt opti
mering 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 värderingsstruk
turen. Som lätt inses erhålles ett optimum i den punkt där isoväl
färdskurkan tangerar kurvan för effektiva produktionsalternativ. 
I optimumpunkten gäller att det marginella substitutionsförhållan
det 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 substitutions
kvoten i värderingen. Denna senare kvot skall tolkas som förhållan
det mellan den ökade mängd av den ena varan som krävs för full
ständig kompensation vid en minskad mängd med en enhet av den 
andra varan, d v s kriteriefunktionens värde hålls konstant. 

2 

/Optimum 

.:Nyttighet 1 

Fig 1. Optimering av ett system erhJLLes i tange ringen värderingsfunktion, 
produktionsfunktion och prislinje , 
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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 skuggprisrela
tion för de två produkterna. Förhållandet mellan priserna är pro
portionella 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 suboptime
ringsproblem 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 försvarskost
nader uttrycks i samhällsekonomiska termer. I samma kapitel disku
teras rent teoretiskt hur prisallokering knappast är en metod för 
att garantera optimalitet. 

I det tredje kapitlet, uppsatsens tyngdpunkt, byggs en försvars
modell 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 

Det är väsentligt att försvaret ges en explicit funktion i samhället 
och betraktas utifrån samhällsekonomiska aspekter. 

I en marknadsekonomi av perfekt konkurrenstyp avspeglar nor-
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malt priserna, om man bortser från externa effekter, marknads
imperfektioner, kollektiva varor, branscher med fallande styckkost
nader m m, resursernas alternativa utnyttjande på kort och lång 
sikt. Inom försvarsmakten torde det emellertid vara omöj li gt att in
föra en marknad som styrdes a v en "osyn lig" prismekanism. I en 
FOA-rapport1) diskuteras just möjligheterna att införa en pri.sa lloke
ring och man konstaterar där, 

"att det av ett antal olika skäl inte är möjligt att generellt införa 
decentraliserad resursfördelnin g av typen prisallokering i försvarets 
fredsverksamhet. Det hindrar emell ertid inte, att det på åtskiliiga 
punkter, dock endast vad avser den löpande, kortsiktiga försvars
verksamheten, kan vara fullt möjlig att genomföra en decentralise
ring 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 upp
skatta försvarsutgifter i samhällsekonomiska termer. Det implicerar 
däremot att andra metoder måste användas. I det av FKU och PBG 
föreslagna planerings- och ekonomisystemet får så lunda resursför
delningen mer karaktären av budgeta llokerin g med vissa inslag av 
ramallokering, där program budgetering är det instrument, som skall 
ersätta marknadsmekanismen i en perfekt konkurrensmarknad. 

Programbudgetering innebär dock inte att samhä llsekonomiska 
priser i gängse mening genereras, utan kan endast användas för styr
ning av försvarets interna resursallokering. Det torde därför vara 
nödvändigt att utveckla metoder som ger en uppfattning om för
svarets samhällsekonomiska kostnader. Målet för ett sådant arbete 
skulle då vara att de bokförda försvarsutgifterna ger en rättvisande 
bild av det civila alternativutnyttjandevärdet. Detta är nödvändigt 
för att inte samhällets totala resursfördelning ska ll bli "sned". Ett 
väsen tligt moment i a llokeringen är att inom försvarssektorn söka 
åstadkomma ett så effektivt resursutnyttjande av de olika resur
serna att dess interna marginella värde överensstämmer med deras 
relativa civila alternativutnyttjandevärde. E ller med en annan for
mulering 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, Stockholm, juni 1968. 
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Med utgångspunkt ifrån samhälleliga alternativutnyttjande skulle 
försvarets kostnader kunna redovisas i en samhällsekonomisk ram
kostnadskalkyl, d v s där man till budgetanslagen adderar mark
nadsmässiga merkostnader för kronmark, värnpliktiga plus mark
nadsvärdet av andra typer av resurser. Fördelen med att redovisa 
försvarskostnader på ovan antytt sätt li gger framförallt däri, a tt 
det ger de parlamentariska försvarskomm itteerna ett väsentligt vid
gat utrymme för rationella avvägningar, samt bidrag ti ll ökat kost
nadsmedvetande ifråga om försvaret s utnyttjande av dessa normalt 
icke budgeterade resu rser. 

Att kalkylschabloner aldrig kan göras helt perfekta, är in gen av
görande invändning då intresset framförallt kommer att inriktas på 
kostnadskonsekvenserna av olika marginella förändringar. Man bör 
dock i detta sammanhang ha klart för sig att strävanden att upp
skatta samhä llsekonomiska försvarskostnader icke bör dr i vas längre 
än vad som kan anses nödvändigt för att kunna göra jämförelser 
med övriga verksamhetsområden, såväl inom den övriga offen tli ga 
sektorn som det privata näringslivet , relevanta. Hur stort är exempel
vis alternativvärdet av en värnpliktig, som i sitt a lternativa ut
nyttjande 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 samhä ll saktiviteter. När det gäller nyttig
heter, producerade utanför den offentliga sektorn, blir denna styr
nin g mer direkt. På en perfekt konkurrensmarknad, under visser
li gen mycket stränga an taganden, är det ju ett känt faktum att pro
duktionen styrs på sådant sätt, att samhällsindividernas behovstill
fredsställelse optimeras. Informationen till såväl producent som 
konsument ges av prissystemet, som i sig avspeglar in di videmas pre
ferenser. När det gä ller nyttigheter producerade inom den offentliga 
sektorn kanske individens styrning inte är lika påtaglig och av mer 
indirekt karaktär, framförallt då vad avser s k ko llektiva varor. 
Här tjänstgör den politiska mekanismen som en slags förmedlande 
länk mellan konsumenten och producenten. Den politiska mekanis
men skall generera handlingsregler, vi lka skall överesstämma med 
individernas värderingar. Det skulle här föra för långt att ge .syn
punkter på hur en sådan mekanism skulle vara utformad för att på 
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bästa sätt förvalta samhällsindividernas intresse, utan konstaterar 
bara att statsmakterna har den beslutande och resursfördelande upp
giften. Statsmakterna skall således i enlighet med individernas kri
terier avgöra hur de gemensamma medlen i form av skatter skall 
fördelas för att tillfredsställa samhällets kollektiva behov . 

Tillfredsställandet av försvarsbehovet (under förutsättning att ett 
sådant föreligger) innebär naturligtvis en uppoffring av övriga be
hov, exempelvis ökad levnadsstandard, ökad u-hjälp etc. Det är då 
naturligt att försvaret dim ensioneras på sådant sätt att det just mot
svarar 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, näm
ligen försvarseffekt och öv rig välfärd, så är bestämningen a v för
svarets storlek inget annat än ett allokeringsproblem, som kan lösas 
med enkla optimeringsmetoder. Vi skulle då behöva känna samhäl
lets preferensstruktur, dess produktionsmöjligheter a v dessa två nyt
tigheter, .samt en informationsstruktur som ombesörjde att ett väl
färdsoptimalt läge uppnåddes. Försvarets storlek skulle därmed be
stämmas genom marginella anpassningsprocesser .l) 

En analys av nu nämnt slag stöter på en mängd praktiska pro
blem. 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 
individer. Försvarsdimensioneringen utgår därvid från individernas 
uppfattning om försvarseffektens relativa nytta inom systemet i 
nuet. Detta skulle förutsätta, att individernas tidspreferens överens
stämmer med samhällets, vilket knappast torde vara fallet: "Indi
viden dör, men samhället fortlever." 

Den andra dimensionen skulle nu innebära att en presumtiv an
gripare betraktas som " konsument" a v vår försvarseffekt. I en sådan 

1
) Werin, L, Försvarets samhällsekonomiska ko>tnadcr. Bihang till Ekonomisy

stem 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, 
ekonomiska och tekniska utvecklingen i den framtida "världs
miljön", som kommer att påverka vår långsiktiga planering och 
dimensionerin g a v försvaret. 

I den fortsatta analysen kommer vi, dock utan att ta upp osäker
heten, som utgångspunkt ta upp den tvådimensionella aspekten . Vi 
utgår då ifrån en av statsmakterna fastställd total målsättning 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 an
fall mot Sverige fordrar så stora resurser och tar så lång tid att de 
fördelar, som står att vinna med anfallet, rimligen icke kan bedömas 
värda insatserna." 

Innebörden av denna målsättning är att förs varet dimensioneras 
på sådant sätt a tt en presumtiv angripares bedömning av ett an
grepps lönsamhet utfaller så att han a v håller sig från ett anfall. I 
nästa kapitel skall vi "bryta ned" denna målsättning, så att den blir 
mer operationell. 

III. EN MODELL FOR DIMENSIONERING A V FORSVARET 

III.l M adellantagande 

Vi skall nu med utgångspunkt fr ån idealiserade 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 (Mo
dellen kan ganska enkelt utökas till att omfatta ett godtyckligt antal 
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. Exem
pelvis kan a stå för mängden materiel och /3 för mängden arbets
kraft. Men man kan också tänka 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 miljöana
lyser är beskrivet i erforderliga detaljer. 

Angriparens mål med anfa llet är givet, lik som hans tänkta an
fallsplan. 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 l k et syfte modellen skal l användas. 

Angriparens planering a v angreppet innebär att han bestämmer 
sig för att sätta in kvantiteten x av resursslag l och kvantiteten y 
av resursslag 2. För att slippa ifrån att skilja på insatta och för
lorade kvantiteter av de olik a resursslagen antar vi, att a ll a resurser 
som insättes komm er att gå förlorade. Genom beräkningar som kan 
göras 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 .så ledes att försvararen har fullständig kännedom 
om angriparens resurser, och den "angreppseffekt" dessa resurser 
ger upphov till, liksom om hans subst itutionsmöjligheter, d v s att 
han kan minska resursinsatsen av resursslag l och i gengäld öka in
satsen 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 angri
paren skall nå sitt mål. Ett sådant villkor kan skrivas på formen: 

F (x, y, a, (3) 2:: O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (l) 
För givna värden på parametrarna a och (3 definierar F = O en 

kurva i xy-planet. För olika, av angriparen uppstäl lda må l, erhåller 
vi en mängd olika kurvor, där varje kurva anger olik a resurskombi
nationer för att uppnå ett visst specificerat mål. Om exempelvis an
griparens 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. 

Ill.2 Angreppets lönsamhet 

y 

Fig. 2b. Om m/i/ambitionen ökar 
sk i ftar ku rvan /i t höger v id given för
svarssammansät tning. 

Vi kommer nu till den besvärliga frågan om angreppets lönsamhet 
för ang riparen. I en lönsamhetskalkyl för angriparen ingår det posi
tiva 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 skilda 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 försvarsinrikt
ning och sammansättning hos oss - rimligen kan fö r angriparen 
kompenseras av de "intäkter" el ler mål som ett genomförande av 
aggressionen tänkes medföra. Vi kan säga att den totala resursåt
gången 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 olika 
resurserna som utnyttjas i angriparens planering, direkt påverkar 
angriparens interna resursallokering och dänned också vår egen för
svarssammansättnin g. De relativa kostnaderna eller alternativkost
naderna kan vara av såväl militärt som civilt slag. De militära a lter
nativkostnaderna skall avspeg la de olika resursslagens relativa mar
ginella nytta för användning mot andra än oss, medan den civila 
alternativkostnaden skall avspegla resursernas alternativvärde i an
nan produktion än för angreppseffekt. 

Det är nu givet att angreppet kommer att vara lönsamt för an-
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gnpa ren endast för v tssa kombinationer av x och y. Vi kan utgå 
ifrån, a tt angriparen v ill komm a undan med så små in satser som 
möjligt, d v s han v ill minimera den totala kostnaden för sin a resur
se r. (Denna totalkostnad söker v i, d v s förs vararen genom .sin för
sva rsplanering max imera, varv id naturligtvis hänsyn mås te tas till 
de restriktioner som kan tänk as gä lla.) 

Med detta minimerin gskriterium är det givet 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 bestämmer v ilk en 
uppoffr ing angriparen ä r beredd a tt göra för a tt nå ett v isst mål är 
han s preferensstruktu r. Om v i utgår ifrån a tt angriparen känner 
sin a preferenser, åtminstone va r gränsen gå r för angreppets lönsam
het, kan han uttrycka ett villkor för att målet ska ll vara värt upp
offrin gen av kvantiteten x av resurss lag 1 och kvantiteten y av re
surss lag 2. Ett sådant v illkor kan alltid uttryckas på fo rmen: 

L (x, y ) ~ O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 
För olika preferensfunkti oner definierar L = O, ceteri s pa ribus, 

kurvor i xy-planet. Under denna kurva är L > O, d v s va rje kombi
nation ä r ur angriparen s synpunkt lönsam, ovanför är L < O, d v s 
i detta område finn s in gen lönsam kombination av x och y. Om v i 
dessutom antager att varje ytterli gare insats av något resurss lag ger 
avtagande marginell av kastning med avseende på angreppseffekt , 
kommer " lönsamhetskurvorna" va ra konkava fr ån ori go sett. En 
såda n kurva åskådliggöres i fi gur (3). 

L( O 

Fig. ] . A ngriparens fön
samhetsbedömning vid ett 

X specificera t m!ll. 

Det finns nu ap riori fy ra tänkbara kombinationer av om F > O 
eller F < O och om L > O och L < O. 
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1. F > O och L > O 
D etta skulle alltså innebära att angriparen kan nå sitt mål med 
den studerade resursinsa tsen (xy-kombinationen) samtidigt som 
han bedömer att målet ä r vä rt uppoffringen av dessa resurser. 

2. F > O och L < O 
I detta fall kan angriparen nå sitt mål, men den för detta ända
mål erforderliga resursinsatsen bedöm s icke vara vä rd den upp
offrin g angriparen härvid måste utstå. 

3. F < O och L > O 
D etta innebär att angripa ren inte kan nå målet men anser att 
uppoffringen av dessa resurse r vä l vore värda sitt pr is om han 
därmed kunde nå målet . 

4. F < O och L < O 
Till sist har vi fa llet dä r angripa ren inte kan nå må let och dess

utom finner att den stud erade inte är lönsam. 

Fig 4 :~ 

Fio .fd 
"' 

O m en stude rad 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 ringen. För övriga mörka om

r/Iden är detta in te fal let . ! fig 4b iir mcl let in te värd uppoffringen, i fig 4c kan 
m ~let inte n!ls och i fi g 4d kan m/Ilet varke~: n!ls eller är vä rd uppo j fr in ge>t. 
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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 be
döms att den uppoffring, som denna resurskombination initierar är 
förenligt med hans preferenser. Ur försvararen s ,synpunkt är en så
dan situation både farlig och oförenlig med målsättningen om att en 
sådan situation inte får uppstå . De parametrar vi nu kan mani
pulera med är a och (3, och vi kan formulera följande regel för hur 
dessa bör vä ljas: 

Försvararen bör dimensionera sitt försvar, d v s välja a och (3 på 
sådant sätt att det inte finns någon kombination av x och y för v il
ken 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 så
dana a(3-kombinationer, 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 tänk
bara 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-kombinationer, 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 villkor på a och (3 sådant att a(3-kombinationer 
maximerar angriparens kostnader. Ett sådant villkor kan skrivas. 

G (a, (3) < O 
och vi kan kalla det maximi 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-kombinatio
nerna har det gemensamma att de uppfyller max imivillkoret. Vi 
skall nu ur denna delmängd välja en a(3-kombination, som slutgil
tigt anger hur vårt försvar skall utformas 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 speci
fic..:rad försvarseffek t minimeras. 

Det kriterium vi här använt för att välja a och (3 kan lätt be
handlas 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 av
läser mot a och (3. För vi n u in förs varskostnaden, under förutsätt
ning av givna resurspriser, i form av en kostnadsekvation eller iso
kost kan denna beskrivas på formen: 

C= P·a + P·f3 
b 

där C står för försvarskostnaden eller försvarsbudgeten och där re
surspriserna P och P tänkes återspegla det alternativ::t utnyttjande-

a h 

värdet. Med hjälp av Lagranges multiplikatormetod kan vi få fram 
en "skuggbudget" . Vi har nämligen att: 

j 
C = Pa + P (3 = MIN 

a h 

E;,-E (a, (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 prin
cip a och (3 entydiga värden. 
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Fig .15. Försvarseffektkurva med tv/i isokos ter. M inimer in g innebär att den för

svarskostnadslinje väljs som tangerar effektkurvan. Därmed erh/illes entydiga 

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 försvarseffekten. Denna dualitet är 
dock inte adekvat i den modell vi arbetar med, eftersom försva rs
effektnivån bestäms av det vi kall ad e maxim ivillkoret. 

IV. A VSLUTNING 

Den modell v i här konstruerat bygger på förutsättningen att in
dividernas preferenser, med av~eende på försvare t, återspeglas i den 
av den politiska mekanismen genererade allmänn 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 styr
ka och sammansättning. I ett givet angreppsfall tänkes angrepps
effekten produceras av x enheter av resursslag 1 och y enheter av 
resursslag 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 

542 

försvarseffekt) medan x och y ingår i en konsumtionsprocess (angri
paren är "konsument" av vår förs varseffekt). Det ,som "kny ter" dess 
processer samman är en positiv värdering av nyttigheter, uttryckt 
genom en målfunktion . Målet kan nås av angriparen och endast om 
x, y , a, (3 uppfyller ett bes tämt v illkor, uttryckt som F (x, y, a, (3 ) ?_ 0. 
Som bes] utsnorm vid dimensionering a v försvaret kan vi u t gå if rån: 

Försvaret bör dimensioneras, så att de resursuppoffrin gar 
som skulle krävas för att nå målet överstiger vad angriparen 
kan anse målet vä rt. 

Med hänsyn till angriparens lönsamhetsbedömningar ansätter för
svararen en gräns för de resursuppoffringar angriparen kan anse 
målet värt, uttryckt genom villkoret L (x, y) ?. O. Genom att välja 
a och (3 på ,sådant sätt att villkoren F (x, y, a, (3) ?. O och L (x, y) ?.O 
aldrig kan vara uppfyllda samtidigt, maximerar vi angriparens upp
offringar till den nivå, där han inte anser uppoffringen värd målet. 
Genom olika ramrestriktioner, som kan tänkas gä lla för försvars
planeringen, beskärs mängden a/3-kombinationer ytterligare. Om 
man till sist inför kostnader för de återstående kombinationerna och 
minimerar dessa, multatis multandis, får man i princip en entydig 
lösning för att bestämma a och (3, d v s dimensioneringen av för 
svaret. 

Slutligen kan vi konstatera, att om Sverige angripes och vi blir 
indragna i krig, så skulle detta innebära ett klart miss lyckande av 
den försvarsdimensionering vi gjort, .som ju går ut på att just a v
skräcka frå n angrepp. 
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Notiser från nar och fjärran 

BRASILlEN 

Fartygsbeställningar i S torbritannien 
D en brittiska skeppsbyggna dskoncernen Vasper Thornyeraft har i slutet a v sep

tember få tt sin hittill s största bestä llnin g, som också är en a v de största so m nå

gons in teckn ats v id ett brittiskt va rv. D et gä ll er en brasiliansk order på sex 

fregatter av firm a ns egen konst ruktion som betecknas med Mark 10. Fyra av 

fartygen skall byggas i Starbritannien och två i Brasili en med tekniskt bistå nd 

från Vasper und er en tid av åtta å r och för en summa av 100 mil joner pund. 
( Fackp ress) 

FRANKRIKE 

A tomubc'itar 
Franske försvarsmini >tern Debn~ tillkännagav juli 29 i sin femårsp lan för den 

fran ska krigsmakten att under denna skull e en fjärde arom ubåt av samm a ty p 

som "Redomable" byggas. Tid iga re ansågs a ntalet a v dessa skol a stanna v id tre. 

Den nu angivna fjärd e enheten sku lle få namnet "L' Indomptabl e" och skulle sta

p elsättas omedelbart efter sjösä ttningen av den tredje, "Le Foudruyant", 1971. 

"L'Indornptablc" kan bli operativ t ill1975 . .Av en en femte atOmubå t avses komma 

till stå nd med kölsträcknin g omkring 1975 . Ma n må i detta sa mmanhang er inra 

sig att det var just f rågan om aromubåtarna som orsakade fö regåen de marin 

chefens, amiral PatOu, avskedsa nm ä lan , d å ha n icke kunde gå m ed på att de kon 

ventionel la sty rkorna bl ev eftersatta till a romubåtsprogramm ets förmån. 

KANADA 

Definitivt slut p/i hangarfartygsepoken 

( Fackpress) 

Kanadas enda hangarfartyg "Bonavenrure", som lades upp vå ren 1970 för a tt 

ej vidare rustas (se notis december 1969), utbjöds till en börja n såsom fullt m o

denn helikopterhangarfartyg (CVS). Ingen köpare anmälde sig dock, fastän far 

tyget så sent som 1967 genomgå tt en väsen tli g modernisering, som kostade landet 

omkrin g elva miljoner ka nadensiska doll ar (ho n inköptes 1947 från Storbrita n

ni en för 18 miljoner) . Nu ä r hon dock så ld - ti ll skrotning. En skrotningsfirm a 

i Va ncouver har köpt henn e för en miljon ( !) och skall inom kort starta en bog

se rin g t ill Formosa ( !) (runt Goda Hoppsudden oc h över Still a Havet), där upp

hu ggnin gen skall ske. 
(Globe a ud M a il, sept/70) 
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MALAYSIEN 
Robotblitar 

Mala ys ien har i Frankrike bes tä ll t sju motorrobotbå rar av samm a typ, som ny
li gen bes tä llts ä ven av Grekland. Robotbeväpningen skulle utgöras av den fra nska 
öv erljudsnabba sjöroboten Exocet. 

( Le Monde ) 

NATO 
Stanavforlant 
NATO :s ständigt rustade jagar förb a nd i A tl anten, STANAVFORLANT, bestå r 
f 11 av den ka naden siska jagaren "Saskarcheva n" (flaggskepp), britt iska fregatten 
" Bacchanre", a merika nska jaga ren " Richard E. Kraus", ho ll ä ndska jagaren 
" Amsterda m" och västtyska "Sch lesw ig-Holstein". C hef för förba ndet är fram 
över å rsskiftet den kanadensiske kommendören Boylc. 

( F ackpress) 

Sjöstyrkor 
Det vid NATO försv a rsmini stermöte i Bryssel 1969.01.16 bes lutade bered

skapsförband et för Medelhave t (se notis dec/69) genomförde sin första övning 
1970.04.25-05.09. Förbandet, vars NATO-betecknin g ä r NAVOCFORMED 
(Naval On Call Forc e Mediterra nea n), samlades helt di skret v id Kreta under be
fä l av en italiensk kommendör på ita lien ska robotjagaren " Tmpav ido". Ovriga 
deltagande fa rt yg var amerikanska jaga ren "Greene" ("Gca rin g"-k lass), grekiska 
"Sfendoni" (amerikansk "Fiercher" -r yp) , turkiska " Gemlik" (amerikansk ''Giea
ves"- typ) och brittiska fregatten "Cleopa tra" ("Leander"-kl ass). Som synes var 
förbandet synn erligen hereroge nt samman satt . Dess huvudsa kliga effekt a v ses dock 
frä mst va ra av poliri sk art såsom en manifes tation av sammanh å llnin g och lojali
tet. Mä rkli gt är det grekiska deltagandet trots att Grekland strax dessförinnan 
utstötts ur Europa-rådet. 

(Revue de De/ense Nationale , sep t/70) 

Chefsbyten 

Nuvarande chefen för Atlantkommandot inom NATO, den amerikanske am i
ralen E phra im P. Holmes, avgår oktober 01 med pension. Till hans efterträd are 
har president N ixon i sam råd med NATO :s Defense Pl an n i ng Committee ut
nämnr v iceamiral C har les K. Duncan, som i sa mband hä rm ed även utn ä mnes till 
am iral (fy ra stjärnor). Amira l Du nca n är f n Deputy Chief of Naval Operation s 
(Manpower and Nava l R ese rve) och C hi ef of Naval Personnel. 

Vidare bli r det byte av chef för andra f lottan i Atlanten , i NATO orga nisation 
COMSTRIKFORLANT, där v iceamira l Bened ict ]. Semmcs Jr efterträd es av 
konteramiral Gerald E. Miller, som utnämn es till Viceamira l. Amiral Mill er har 
hittill s va rit Ass istant Chief of Nava l Operations Air . 

Sjätte a merikanska flottan i Medelh avet har också fått ny chef i det att v ice-
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a mira l Richardson august 0 1 c frerträddes av vicea miral Isaac C. K idd , tid iga re 
chef fö r första flottan i Sri ll a H ave t. Befattningen är i NATO:s befä lssys tem 
COMSTRIKFORSOUTH. I vå n nä rområde kan noteras a tt en ny chef fö r väst
tyska fl otta n tillt rätt efte r amira l H ctz. D et är amira l Zimmermann , som tidi ga re 
va rit chef för de väs ttyska sjöst ridskra ftern a i Nordsjön. 

(Fack press ) 

NEDER LANDER NA 
Ub!itat 

Holl ändska flottan sjösa tte i ju li den fö rsta a v de två und er byggnad vara nde 
ubåtsjaktubå tarna, "Zwaardvi s" ("Svä rdfi sken"). D en andra, " Tij ge rh aa i", be
räk nas också gå i sjön inom ko rt. Fartygens depl acement i uläge blir 2. 350 ton , 
de är 66 m lå nga och fö r sex torpedtuber med ett nytt hydrauii skt utskjutnin gs
sys tem. Besättningen blir 68 ma n. Fartygen ä r en rent ho lländsk konst ruktion , är 
av en -cylinderryp och få r en propel ler. Dc beräknas träda i tjänst 1971 respektive 
1972. 

(Fackp ress) 

Robotfregatter 

I enli ghet med 1970 å rs försva rsp ro pos itio n har holländska ma rin en bestä llt två 
robotfregatter av ny typ. Fartygen är av holländsk konstruktion och beräkn as 
träda i tj ä nst 1974-75, va rvid kryssa ren " dc Ruyter" då ska ll utran ge ras. Fre
ga tterna blir på ca 4.300 ton med gas turbinm askin eri som skall ge dem en fart av 
30 kno p. Huv udbes t ycknin gen blir den a merikanska a llmå lsroboten " Ta rtar", ett 
dubbeltorn 12 cm kanon er, kvalificerad ubåtsjaktutrustning med må lsökande anti
ubåtstorpeder samt en lätt helikopter. Besä ttnin gen blir på 306 ma n. 

(Fackpress) 

SYDAFRIKA 
Ub&tar 

sydafrik a nska fl ottan övertog juli 24 sin första ubå t frå n det fra nska ö rlogs
va rvet i Lori ent. Den ha r namn et "Ma ri a van Riebeeck" och in gå r i en se ri e av 
tre av den f ranska typen "Daphne" . Far tyget mottogs av den syda frikan ska flot
tans chef, vicea miral H . Bi crm a nn . D e t vå andra är även nä ra sin fu llbo rda n. Dc 
är på 860 ton och fö r 12 torpedtuber. 

Fra nkrike har haft stor fö rsä ljnin gsfram gång med denn a ubåts typ som sålts 
även till spa nska, portugisiska och pakistanska marinern a . D en nya sydafrikanska 
ubå ten fick dock en olycklig början p:l sin ve rksamh et. R edan en knapp månad 
efter sin sta rt kollider ade den under en provtur utanför Toulon med den frans ka 
syste rubåten " Ga latee". " Maria va n Riebeeck" kunde för egen mas kin ta sig in 
ti ll To ulon , men " Galatec" mås te sä ttas på grund och hade förlorat sex ma n och 
fått f lera andra skadade. 

(Fackpress) 
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USA 
Robo tskjutningar frJn ubJt 

September 08 genomfö rde aromubåten "Dani el Boone" (SSBN 629) provskjut

nin g från ul äge av en "Poseidon"- raket med urmärkr resulta t. En må nad tidi ga re 

hade " Jam es Madison" (SSBN 627) även med full ständi g framgå ng genomfört en 

sådan pro vskjutning. D ärmed ä r tv å till "Poseidon" omb yggd.'! ubå tar att be

trakta som operati va. Ytterli gare två, som ingå r i den första ombyggnadsgruppcn, 

beräknas in om snar fnmtid genomföra sina provskjutningar. En ligt US Navy 

program skall alla 31 utomubåtar av "La Fayette"-k lassen vara ombyggda till 

1976 med en takt av fy ra-sex enheter per å r. "Poseidon" _har en räckvidd av 

drygt 5.000 km och inn ehåll er i stridsdelen tio självs tänd igt målprogrammerade 

aromstridsspetsar. 
(Fackpress) 

Marin transporto rganisation 
Från augusti 0 1 i å r har US Navy's stora sjötransportorgani sa tion "Mi!ita ry Sea 

Transporration Service" (MSTS), då och då omnämnt som "vä rldens största re

deri", omdöpts till "Mi litary Sealift Comm and" (MSC). C hef för organi sa tionen 

är fortfarand e viceamiralen Arthur Gralla. 
(Fackpress) 

Baser 
Antal et av USA marinbaser utomlands har sedan 1957 min skat från 10S till SO 

och komm er sannolikt att inom de närm aste tio å ren att min ska ytte rli gare ti ll 28 , 

säger amiral Hyman Rickover, chef för US Navy kärn vapenprogram . D etta anser 

han vara ett mycket starkt a rgum ent för dc arom kraftdrivna han garfartygen, som 

kan vara igång hela 13 år utan bränslepå fyllnin g och som han beteckn ade som 

det effekti vas te och min st sårbara vapensystemet. 
( Fackpress) 

Y tte rliga.re fartygsreduktioner 
Amerikanske marinministern meddelade i augusti a tt under närm as te halv

året SS farryg skulle utran geras eller läggas i mer ell er mindre perm anent " mal

påse". 14 av fartygen tages från Adamflottan och 41 frå n Stilla H avsflottan. 

Det ä r hu vudsakligen hjälpfartyg, ä ldre amfibiefartyg och min svepare som fall er 

undan men listan inn efattar även hangarfartyget "Bon H omm e Richard" ("01' 
Bonny"), CVA 31, tun ga kryssaren " St. Paul" samt 12 jagare. Alla dc nämnda 

stridsfartygen kommer från Srilla H avsflottan. Enligt tidiga re planer skulle "Bon 

Hommc Richard" ha gå tt in ti ll översy n för att kon verteras till CVS men få r nu 

i stället en obestä md vilotid. 

I september kom meddelandet att ytterligare 58 fa rtyg inom ett å r på samm a 

sätt skulle avföras. Bland dessa ingår även hangarfa rtyget "Shangri-La" (CVS 38) 

samt åtta andra strid sfartyg, medan resten är hjälpfartyg, amfibi efart yg och min

fartyg. 
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Med dessa senare 58 har icke mindre än 286 fartyg avförts sedan april 1969. 

Av Essex-klassens han garfar tyg åte rstår end ast "Wasp" i akti v linjetjänst och 

" Lexingron ", som fungerar som skolfartyg för "Naval Training Reserve". Hon 

har nyligen genomgått en sju må naders varvsöversyn och kan därför bedömas 

kvarstå åtski lli g tid än i sin nu varande tjänst. 
( Fackp ress) 
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Litteratur m. m. 

LEJONET OCH KLIPPAN 

Sedan General E isenh ower blivit utsedd att leda operation Torch - den a ll iera

de landsti gnin gen i Nord a frik a å r 1942 - dröjde det inte länge förr än han i en 

"flygand e fästn ing" begav sig till Gibraltar. D en strategiskt betydelse full a klippan 

skulle tj äna som stabsplats för en av andra världskrigets mest betydelsefu ll a ope

ra tioner. 
General Eisenhower bl ev vid detta tillfälle den förste utl änd ske befä lhavaren 

över klippan , sedan den erövrades av engelsmännen år 1704. 
Händelserna krin g Gi braltar un der an dra v ärldskriger in leder en bok med 

titeln THE LION AND THE ROCK a v amerikanen Don Lawson, Abelard

Schuman, New York 1969, 155 sid., Sv Kr 24:-. 
Boken är en resum e över klippan s strategiska betydelse. Författa ren tar läsa ren 

tillbaka till de dagar då klippan för första gången omnämn es i historien, som en 

av "Herkul es stoder". Sagan om hu r klippan å r 711 fick sitt na mn , då 12 000 

a raber und er befäl av Tarik för första gå ngen gjorde den till en fäs tning, be

nämnd Gibel Tarik, fö ljs av histori ska skildringar av morern as vä lde. 

D en brittiske amiralen Rooks erövrin g av klippan , slaget v id Trafa lgar, dc 

spansk-britti ska striderna och klippans betydelse som bas under fö rsta världs

kri gets konvojerin gsverksamhet skildras på ett översiktli gt men änd å fän gslande 

sä tt. 
Avslutningsvis ger författaren en skildrin g av dagens britti sk-spanska motsätt

nin gar och en fyllig littera turanv isnin g för fortsatta srudier. 
Boken , som är skriven för un gdom, är lätdäst och trevli g. D en to rde ge va r 

oc h en, som är intresserad av G ibra lta rs historia behållning. 
HAKE 
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