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Begreppet UnderMllsavdelning 
skapades 1954. Det var den tidigare verkstadsbyrlm, som med 
anledning av Flygvapnets starka expansion efter kriget succes
sivt hade fatt forandrade uppgifter. Man hade bland annat bOr
jat inse underhallsfunktionens avgorande roll for Flygvapnets 
forbandsproduktion och beredskap. En battre anpassad arbets
fordelning mellan "sakavdelningarna" och underhallsfunktio
nens foretradare utvecklades forst i verkstadsbyran senare i 
Underhallsavdelningen, som successivt kom ad visa sig ratio
nell. Avdelningarna svarade fOJ: anskafTning av primarmaterie
len medan Underhallsavdelningen svarade for ovriga resurser 
och fOrutsattningarna i ovrigt for produktionen i Flygvapnet. 
Till de senare hOrde bland annat verkstaderna, bade de lokala 
och de centrala, det vill saga flygverkstaderna vid flottiljerna, 
de regionala televerkstaderna och de centrala verkstaderna i 
Vasteras, Malmslatt och Arboga. 

Genom Underhallsavdelningen har den funktionella over
blicken och nodvandig styrning av underMllsverksamheten 
kunnat uppratthallas. 

Hit hOr till exempel hela forsoIjningsfunktionen med sina 
mycket komplexa samband over materielsystemgranserna, 
verkstadsfunktionen, personal- och utbildningsfunktionen, 
organisation och samordnad materielstyrning av Flygvapnet i 
fred och krig. 

Intill 1973 hade chefen for Underhallsavdelningen likvidi
tetsansvaret for drift och underhall av flygmateriel genom an
slagsforvaltningen av underhallsanslaget (titel 503). Detta un
derlattade i hOg grad arbetet med sakavdelningar, Flygvapnets 
olika lokala myndigheter och Flygstaben. Ingen tvekan radde 
om var beslutsfunktionen pa central niva i den lopande produk
tionen lag. Forsvarets Planerings- och Ekeonomisystem (FPE) 
infordes 1972. Under ett par 8.r harefter fortsatte man som tidi
gare, aven om det formella ansvaret overlamnades till CFV 
som centralt ansvarig for huvudproduktionsomrade 1 (ledning 
och forbandsverksamhet) inklusive materielmedverkan och 
medelsforvaltningen harfor. 

Kompetensen for verksamheten lag emellertid kvar i FMV. 
Detta hade FPE-teoretikerna forutsett och tillskapat begreppet 
rack, har tillampat i form av facket materielunderhall. 
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Under 70-talet har lOneinflationen i Sverige och reservdels
priserna varit den helt dominerande orsaken till kostnadssteg
ringarna for Flygvapnets materielunderhall. 

Verksamheten kan trots kostnadsstegringarna sagas ha gett 
gott resultat internationellt sett. Drift- och underhallskostna
derna for Flygvapnet ligger lagt. Forhallandet mellan dessa 
och kostnaderna fOr anskaffning av ny materiel ar 50 procent. 
Genomsnittet i kanda vastlander torde ligga pa 100 procent. 
Detta ar resultatet av satsningen pa ny policy och organisation 
under 60-talet och boIjan av 70-talet. 

Den ekonomiska betydelsen av underhallet har successivt 
tilldragit sig ett alIt storre intresse. Som en foljd harav fick 
underhallsavdelningen en successivt forandrad roll som bftde 
budgetregulator och rationaliseringsomrade, delvis pa tvek
samma grunder och med kontroversiella slutsatser i de utred
ningar som blev foljden av det okade politiska intresset for 
underhftllsfragor. 

Sedan mitten av 70-talet har underhallsverksamheten storts 
av krav pft underlag till en mer eller mindre kontinuerlig ut
redningsverksamhet inom olika omraden. 

Personal inom underhallsavdelningarna har engagerats i 
narmare hundratalet utredningar och arbetsgrupper, av vilka 
huvuddelen initierats utifran och vilka samtliga behandlat frft
gan om gemensarn underhftllsavdelning vid FMV och samban
det till sakfunktionen och industrin. 

Erfarenheterna frftn dessa ar utomordentligt intressanta 
men pftverkar ogynnsamt resurserna att losa de problem som 
ar forknippade med underhall av komplexa system och att ra
tionalisera underhallet. 

Den kraftigt okade belastningen pft avdelningen har medfOrt 
ett successivt behov att fft utnyttja konsulter, framst konsultfo
retagen Teleplan och Systecon samt huvudverkstadernas 
FFV och TELUB - tekniska avdelningar och leverantorer i 
ovrigt. 

Regeringens reducering av de ekonomiska ramarna fOr ut
nyttjande av renodlade konsultforetag har medfort en successiv 
minskning av konsultutnyttjande och att konsultutvaxlingen 
paskyndas for att sa smftningom leda till battre balans mellan 
interna och extema resurser. 
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uncJertlaLLstraQa? 

Alia ar sakert inte ouerens om denna rubriksattning men 
att underhallet ar en augorande forutsattning uet man. 

Nar Kungliga Flygforvaltningen (KFF) bildades 1 juli 1936 
var underhallet fordelat pa tva sektioner, underhalIssektionen 
och verkstadssektionen som aterfanns under industribyran. 
Till underhallet raknades da aven de Centrala verkstaderna i 
Malmslatt, Vasteras och Stockholm vars verksamhet da som 
tidigare och senare i alIt vasentligt administrerades av Flygfor
valtningens underhallsorganisation, aven om de forme lIt var 
anstalter under Chefen for Flygvapnet (CFV). 

Det skulle droja ytterligare 18 ar, till 1 juli 1954 innan en 
underhalIsavdelning med alIa funktioner fOr flygmaterielun
derhall bildades ur den tidigare organisationen som efter and
ringar genom aren hette verkstadsbyran. Redan fran den flyg
historiska begynnelsen i Sverige nar baron Carl Cederstrom ar 
1911 demonstrerade sitt flygplan upptackte han nodvandighe
ten av underhall och lat bygga en hangar av korrugerad plat 
vid livgrenadjarernas omrade pa Malmen utanfor Linkoping. 

Det var sa det bOIjade, och det framgar av brev fran den 
tiden, att driftsakerhet och underhalI, reservdelsforsoIjning 
och teknisk kompetens redan da utgjorde karnan i den organi
sation som ar nodvandig for "flygningens utofvande". 

Redan fran bOIjan kravdes hog utbildning, lang praktik och 
jobbrotation vid och mellan forband, verkstader och flygforvalt
ning, fdr att klara underhallet for Flygvapnets materiel. 

Det ar ingen tillfallighet att flygmaterielen i Flygvapnet till
dragit sig stor internationell uppmarksamhet genom aren. Den 
materiel som flygmaterielforvaltningen anskaffat har alItid le
gat pa teknikens framkant samtidigt som resurserna varit iO
gonfallande sma i internationell jamforelse. Detta galler aven i 
hog grad underhallsomradet. 

En bidragande orsak var den tidiga ADB-utvecklingen med 
bland annat varldens forsta storre databehandlade reservdels
system, anvandningen av varnpliktiga mekaniker, planerade 
tillsyner, speciell dokumentationsteknik och driftsakerhetstek
niken. 

En annan var den integrerade anpassningen av Flygvapnets 
materiel till bas- och underhallsmiljo med underhalIsspecifice
ring, livslangdsplanering, driftsimulering som konstruktions
styrning, behovbaserat och minimerat underhiHl mm... som 
gjort den suenska profilen kand over hela varlden som ett be
grepp fdr en effektiv och rationell flygmaterieltjanst. 
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UnderhAllsfunktionen i anskaffningsprocessen 

En av de mera uppmarksammade omraden som KFF och dess 
efterfoljare i Forsvarets materielverk utvecklat ar en modelI for 
tidig hantering av underhalIsforutsattningarna, det vill saga 
redan under utvecklingen i materielanskaffningen. Ett mate
rielsystem bestar inte bara av det tekniska systemets karna, 
till exempel den kompletta flygplanplattformen. Lika viktigt ar 
att alIa funktionerna hos denna ar anpassade till bas- och un
derhallssystemet och till alIa i anvandningsmiljon ingaende 
stodsystem och utrustningar. 

Policy for anskaffning 

Utvecklingen under 50-talet visade pa nodvandigheten av att 
byta synsatt avseende anskaffning av tekniska system. 

Kraven pa prestanda och utokade antal funktioner i varje 
system drev utvecklingen mot mojligheternas grans. Tillgang
ligheten blev lidande pa bekostnad av dessa krav. Flera mate
rielsystem blev mer eller mindre misslyckade darfor att de sal
Ian fungerade och underhallskostnaderna drevs i hOjden. 

I slutet pa 50-talet hade Flygvapnet bOrjat anskaffningen av 
den forsta generationens systemflygplan genom vidareutveck
liogen av jaktflygplan 35 med ett nytt bevapningssystem besta
ende av radar- och IR-jaktrobotar som huvudbevapning. Syste
met skulle fran mitten av 60-talet bli den primara lanken i en 
kedja fOr intercept-uppdrag tillsammans med Stridslednings
system 60 

Redan fran utvecklingens bOrjan kravde KFF att skarpta 
krav pa tillganglighet och servicebarhet skulle tillampas. Spe
ciella simuleringsprogram togs fram for att optimera underhal
let under freds- och krigsforhallanden. Dessa simuleringar led
de fram till krav pa tillfOrlitlighet (hOgsta tillatna felfrekvens), 
reparationstider etc ... , men aven dimensionering av utbytesen
heter och reservdelar liksom krav pa underhallsutrustningar. 
En optimal fOrdelning av underhallet pa olika nivaer kunde 
aven bedomas. 

Det nya synsattet och underhallskraven pa materielen var en 
foljd av att komplexiteten okade snabbare an kvaliteten. Under 
1959/60 kulminerade diskussionerna om hur KFF skulle mota 
de problem som var forknippade med anskaffningsunderhall 
och det okande driftsakerhetsunderskottet fOr komplexa 
system. 

Losningen kom dels genom att Stig Ogren utarbetade och 
startade genomforandet av ett driftsakerhetsprogram som han 
mera detaljerat redogjorde fOr i sin bok Driftsakerhet for milita
ra vapensystem, som utkom 1963. Dels genom att Erik Vinthe
den vid underhallsavdelningen (FUR) utarbetade och startade 
ett program for anskaffningsunderhall som innehOll tidigare
lagd integrerad livsHingdsplanering och kostnadsoptimering 
som godkandes och publicerades pa svenska och engelska 1960 
med foljande forord: 
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ATI FLYGA - EN UNDERHALLSFRAGA 


"Med fOreliggande skrift vill Flygforvaltningens under
hallsavdelning redovisa de okade svo'righeter som under
haZlet av de nya vapensystemen erbjuder. Det ar vo'r for
hoppning att de informationer som lamnas har skall vacka 
fOrstaelse, inte bara for svo'righeterna utan ockso' fOr den 
underMZlsmetodik som ar nodvandig aU tillampa fOr aU 
Mlla flygmaterielen po' en hOg operativ nivo'." 

Det uppdrogs aven at FUH att aka till USA och for dess 
industri och forsvarsgrenar presentera det nya driftsakerhets
och underhallsprogrammet, som i vissa avseenden inneholl 
drastiska forandringar och genombrott i den dittills tillampade 
anskaffningsprocessen. Resan som genomfordes i februari 1961 
vackte stor uppmarksamhet och ledde aven i USA till initiativ 
rorande andring av anskaffningsprocessen och manga kontak
ter i det fortsatta internationella utbytet genom aren. Det visa
de sig att man saval inom myndigheter som industri i USA var 
pa det klara med att nagonting maste goras at situationen som 
blev alltmer kritisk. 

Det var salunda ingen tillfallighet att genombrottet 1960/61 
blev uppmarksammat. Situationen var i stort densamma i alIa 
Hinder med flygvapen som anskaffade komplexa integrerade 
system genom att man under utvecklingsfasen inte tog tillrack
lig hansyn till driftsakerhet och underhalI, eller inte visste hur 
man skulle hantera dessa fragor pa ett praktiskt satt. 

Det tinns manga historier fran den tiden om vems felet var 
nar flygplanet stod pa marken genom funktionsfel, reservdels
brist, brist pa personal eller andra orsaker. 

Flygvapencheferna Nordenskiold och Thunberg tillhOrde de 
som alltid kravde fullstandiga redogorelser varfor flygplanen 
eller dess utrustningar blev markbundna. Skrivandet av PM 
och standiga fn'igor och svar hOrde till ordningen for dagen sa 
lange dessa bada forde befalet. 

Det har visat sig att 1960 ars driftsakerhets- och underhalls
program i allt vasentligt har hallit mattet genom aren och att 
man har idag accepterat dessa metoder. 

Forandringarna innebar emellertid ett ganska djupgaende 
ingrepp, saval inom forvaltning som industri och har inte kun
nat genomforas utan ett givande och tagande fran alIa inblan
dade. 

Stig Ogren tick under hela tiden fran 1938 sta for kontinuite
ten och uppbyggnaden av forutsattningarna fOr Flygvapnets 
materielunderhall fore, under och efter kriget. Han stod stan
digt i handelsernas centrum och i skottgluggen nar ti1lganglig
heten sjonk, oavsett orsaken. Det av Stig Ogren utvecklade 
driftsakerhetsprogrammet gay honom internationell berom
melse. For sina bestaende alster tick han bland annat Nord
stjarneorden. 

Erik Vintheden arbetade redan 1944 med slitplanerna for 
Flygvapnets flygplan sa att beredskap och flygtidsproduktion 
kunde hallas uppe pa materiel som hade anskaffats fran var det 
gick att fa. Efter manga ar av arbete med genomforande av den 
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nya underhaIlspolicyn har han mottagit internationella erkan
nanden bland annat i USA genom SOLE Internationals utmar
kelse for ILS 1984 och for sina insatser i ovrigt mangder av 
erkannanden, till exempel for sina tidiga fOrslag rorande "On 
line"-utveckling av ADB. 

Tillampningen av den nya policyn innebar aven utveckling 
av drift- och underhalIsspecificeringen. loom de ekonomiska 
ramarna efterstravades att halla en balans mellan tekniska 
prestanda och drift- och underhallsprestanda uttryckta i till
ganglighet och livslangdskostnader. 

En annan vasentlig del av programmet var att utbytesenhe
terna skulle upphandlas samplanerat med serietillverkningen 
for att tacka livstidsbehovet. 

Kontraktsutformningen kom ocksa gradvis att kompletteras 
med garantier for lagsta totala livslangdskostnad (LCC) och 
man bOIjade acceptera synsattet att vid upphandlingen initial
priset - inkopspriset - blev avvagt till LCC-garantierna. Ett 
hogre inkopspris kunde accepteras om detta totalt medforde 
lagre kostnader. 

"Life Cycle Cost"-tekniken (LCC) 

Inflationen har, dels relativt sett minskat de ekonomiska ra
marna, dels medfort en snabb okning av driftkostnader och 
kostnader for underhall och vidmakthallande av anskaffad ma
teriel. Till synes har mantimkostnader och materialkostnader 
okat fortare for fOrsvarsmateriel och sarskilt da for flygmate
riel i jamforelse med andra omraden. Resultatet i en sadan 
situation blir att tillgangligt ekonomiskt utrymme for anskaff
ning av nya system minskar. 

LCC ar givetvis inte losningen pa alIa problem, men har 
blivit ett bra hjalpmedel for att ratta till situationen. LCC
teknik och omsorgsfull berakning av kostnaderna for den pla
nerade driften och underhallet bidrar till att balansera kostna
der for anskaffning och kostnader for drift och underhall . 

Vikten av att tidigarelagga behandlingen av underhallsfra
gorna och darmed de totala systemfragorna blev saledes mer 
och mer uppenbar. De fOrsta besluten och stallningstaganden 
under studie- och projekteringsfaserna paverkar namligen sys
temet under hela dess livstid. 

Sa till exempel bestamdes den nu tillampade underhalIslos
ningen for 3.7-systemet i princip redan 1962. Detta kan medfora 
problem, till exempel vid organisationsforandringar. 

Problemen kan besta av svarigheter att omstrukturera verk
samheten som en foljd av de standigt aterkommande utred
ningarna om underhallsorganisationerna inom forsvaret som 
alltid har varit ett kart amne, ett forhallande som aktualisera
des i bland annat 1980 ars underhallsutredning (U80) och tidi
gare verkstadsutredning. 
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ATT FLYGA - EN UNDERHALLSFRAGA ----------------_____~ 

Flygmaterieltjansten 

Flygmaterieltjansten har till form och innehall varierat under 
aren. I bihjan var ju flygplanen forhallandevis enkla konstruk
tioner. Rengoring, tankning, varmkorning och rutinmassiga 
kontroller dominerade den dagliga tjansten. Service och tillsy
ner utfordes av kompanierna pa de flygplan som de hade fatt 
sig tilldelade. For dessa - de lite mer kvalificerade arbetena 
anvandes civila montorer. Sadana fanns fran slutet av 30-talet 
fram till 1947. Da inrattades den civilmilitara graden flygtekni
ker. Till denna kategori overfordes i huvudsak overfurirer i 
teknisk tjanst och de civila kompanimontorerna. loch med det
ta fick man en enhetlig mekanikerkar, vars kompetens mal
medvetet har utvecklats i takt med att flygmaterielen blivit 
mera tekniskt komplex. 

I slutet av 50-talet blev samarbetet mellan flottiljens flyg
verkstad och kompanier mera integrerat an tidigare. Da infOr
des central tillsyn vid flygverkstaderna. Detta innebar att re
surser (personal, utrustning och verktyg) overfordes fran kom
panierna till flygverkstaderna dar fortsattningsvis de tillsyner 
utfordes som dittills hade utfOrts vid kompanierna. loch med 
detta framstod ocksa mera uppenbart de tre underhallsnivaer
na, vilka sedemera kom att benamnas A- B- och C-nivaer 
(A=Kompani, B=Flygverkstader och C=Centrala verkstader). 
Sammanhallande for alla tre nivaerna och underhallsfunktio
nen i sin helhet har varit underhallsavdelningen som organisa
toriskt innehOll alla funktioner som erfordrades for den mate
riella beredskapen. 

Materieltjansten i Flygvapnet som redan i fred ar mycket 
nara krigsmassigt upptradande grundar sig i huvudsak pa tre 
typer av information. 

• operativ information 
• teknisk information 
• administrativ information 

Den tekniska informationen presenteras i huvudsak genom 
Tekniska Order (TOMT och TOMA). Den administrativa infor
mationen samordnas av FUR i sarskild ordning medan den 
operativa informationen fran FMV presenteras som till exem
pel krigsmaterielunderhallsplaner. 

Tekniskt order-system 

Alla flygvapen, i varje fall i vastvarlden, har system med tek
niska order. Detta som en fOljd av den stranga luftfartslagstift
ning, som galler for all flygning. Teknisk Order utfardas av den 
myndighet som har ansvaret for att flygmaterielen (flygplan 
och annan flygmaterieD har luftvardighet. 

Efter 1 juli 1926 da det sjalvstandiga Flygvapnet bildades, 
gay Flygstyrelsens Tekniska byra ut Flygtekniska instruktio
nero Dessa instruktioner faststalldes genom skrivelse i vaIje 
sarskilt fall . 
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I bOrjan fanns det inget nummersystem men under 1934 in
fordes typbeteckningar exempelvis My fOr flygmotorer typ Mer
cury och Flyg for flygplan. 

Under 1937 gays den forsta Tekniska Ordern ut. Numrering
en gjordes enligt en arlig lopnummerserie och borjade med 1/37. 
Det fanns allmanna tekniska order betecknade A-XX, typbe
tecknade fOr flygplan Fl-XX, motorer Mo-XX, vapen Va-XX 
etc ... 

Det nuvarande TO-systemet faststalldes under 1944. 
De Tekniska Order som ges ut delas upp i tva serier nam

ligen: 

TOMT 	som innefattar tekniska fOreskrifter och instruktio
ner betraffande anuandning, handhauande och 
underMll. 

TOMA 	innefattar fOreskrifter fOr andringar au flygmate
rielen som anbefalls efter det materielen leuererats 
till flottiljerna. 

Fran TO-systemet separerades vissa fOreskrifter och sam
manstalldes i sarskilda bOcker for forare och mekaniker 
"Forarboken" och "Mekanikerboken" - som sedan blev AFI 
(Allman fOrarinstruktion) och AMI (Allman mekanikerinstruk
tion) . SFI (Speciell fOrarinstruktion) och SMI (Speciell mekani
kerinstruktion) samt SSI (Speciell startningsinstruktion) gays 
ut fOr varje flygplantyp. 

Ansvaret for utformning och utgivning av namnda bOcker lag 
pa Militartekniska byran till vilken den valkande Ferdinand 
Cornelius engagerades fOr uppgiften. 

Under 1947 reviderades TO-systemet varvid materielgrup
perna for vapen, el-radio och instrument tillkom. Samtidigt in
fordes tillflilliga TOMT for till exempel flygforbud, restriktio
ner och besiktningar av tillfallig art. Detta ar dagens gula 
TOMT sa kallade "gulingar". 

1954 gick man ifran TOMT 80-serien till en ny grupp 8-serie 
vad galler bestammelser for TOM-systemet som sadant. Samti
digt infordes TOMA-p (Prelimindr). 

TO-systemet har sedan dess kontinuerligt kompletterats for 
tillkommande materieltyper allteftersom dessa tagits i tjanst. 

Administrativ verksamhet 

I en sa utpraglad teknisk miljo som den Flygvapnet represente
rar blir det latt sa att vardet av den administrativa funktionen 
underskattas. Nagon form av administrativa regler har val an
da alltid funnits, men de tick en fastare form forst i bOrjan pa 
40-talet. 1944 gays saledes ut Anuisningar fOr bestallning och 
redouisning au arbete och materiel inom materielaudelning a 
{lottilj och uid dess flyguerkstad. Vissa anvisningar gays ocksa 
successivt ut pa TOMT. 

Under 50-talet genomfordes organisationsutredningar avse
ende materieltjanstens administration och utformning pa flot
tilj. Malmbergska utredningen tog fram den sa kallade F8
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handboken och Silfverbergska utredningen foljde darpa, varef
ter SON (Statens organisationsnamnd sedemera Statskontoret) 
1958 gjorde den avslutande utredningen. Resultatet blev Plane
ringsrutin 1963. 

Denna lag till grund fOr planering och uppfoljning av mate
rieltjansten vid fiottilj i nastan 30 ar. 

Reservdelssystemet 

I slutet av 1930-talet var reservdelsforsorjningen i huvudsak 
bunden till CVM och CVV, som i manga avseenden organisera
des som depaorganisationer for centralt underhall inklusive re
servdelsforsorjning. Den lOsningen av reservdelsforsorjningen 
paminner i manga avseenden om den som fortfarande tillampas 
i vastvarlden i ovrigt. 

Tanken pa en sarskild reservdelsorganisation bOrjade ta form 
i borjan av kriget. Vid KFF bildades 1942 en sarskild reserv
delssektion inom verkstadsbyran som var fOregangare till da
gens Underhallsavdelning - FUH med fiygingenjor G B Rytte 
som chef. Detta skedde som resultat av att styresmannen vid 
CVM och CVV 1940 for KFF anmalt behovet av en sarskild 
forradsorganisation for Flygvapnet. CV A var da under upp
byggnad. 

1943 ars riksdag beslOt att "Centrala fiygmaterielforradet" 
(CFA) skulle organiseras och laggas i anslutning till CV A. 
1947 var reservdelsforradet funt utbyggt med filialforrad vid 
samtliga fiottiljer och centrala verkstader. 

1950 inlemmades CF A i KFF och samtidigt beslots att all 
reservdelsanskaffning skulle ombesorjas av CFA. 

1958 overfordes verksamheten till Underhallsavdelningen 
och benamningen blev "forradsbyran" - UHF. 

1968 bildades FMV och omorganiserades 1974 da UHF blev 
UR for att 1982 bli FuhR och 1juli 1984 FMV: RESERVMATE
RIEL och darmed gemensam for alla forsvarsgrenarna. 

Reservdelarnas volym okade snabbt under 1940-talet och en 
mera rationell redovisning, an med manuellt kortsystem, gjor
de sig alltmera pamind. 

Det var darfor som davarande chefen for verkstadsbyrans 
centralsektion, Ake Pernelid, tillsammans med en kommitte 
Akte over till USA 1948 for att studera vilka mojligheter som de 
nya datamaskinerna medgav. Detta ledde sa till att man 1952 
overgick fran manuell lagerredovisning till maskinell och cent
ral lagerredovisning vid Flygforvaltningens halkortscentral i 
Arboga. Darmed forsvann det stora forradskartoteket saval vid 
CFA som dess filialforrad. Sjalvfallet minskade ocksa det ma
nuella bokforingsarbetet. 

Nasta steg i reservdelssystemets utveckling kom 1956, da 
den programmerbara datorn IBM 650 installerades vid hal
kortscentralen i Arboga. Harigenom forsvann resten av karto
teket fOr lagerredovisning och helt nya mojligheter oppnades 
for ADB-massig redovisning samt styrning och uppfoljning av 
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de olika reservdelslagren, vilket ledde till att reservdelssyste
met da var varldens forsta och under Umg tid det mest modern a 
fungerande system for reservdelsforsorjning i storre skala. loch 
med detta steg for 30 ar sedan togs ett stort och mycket viktigt 
utvecklingssteg mot dagens forsvarsgemensamma reservmate
rielsystem DELTA. 

En egenskap som redan tidigt vackte stor forvaning interna
tionellt var att man hade automatisk overforing mellan olika 
forband och filialforrad enligt de matematiska formler som 
fanns inprogrammerade for styrningen. 

Redan 1958 hade KFF bestamt sig for att vasentligt utoka 
kapaciteten vid haIkortscentralen. IBM skulle lansera en helt 
ny datamaskin for eIektronisk databehandling med hjalp av 
magnetband. Trots motstand, fran en tillsatt statlig utredning 
med uppdrag att utreda viIken datamaskin (singuIaris - obs!) 
som svenska staten bedomdes behova i framtiden for hela stats
fOrvaltningen, besIutade KFF att den nya IBM-maskinen skul
Ie kontrakteras for leverans i bOrjan av 1961. 

Som nummer tva i Iandet fick sale des KFF varen 1961 sin 
stora datamaskin IBM 7070 med tva satellitdatorer 1401. Ett 
pionjararbete av stora matt pabOrjades for att forma det nya 
datavidundret att gora som manhiskan ville vilket inte alltid 
var sa latt. 

Seth Noren overtog i februari 1962 ansvaret for den anvan
darmassiga driften och systemutvecklingen i nara samarbete 
med operatorer, programmerare och ADB-systemerare. 

Arbetet med kartlaggning, prioritering, systemering, om
Iaggning, utbildning och systemtilliimpning blev klart forst un
der hosten 1963. Systemet hade nu nagot sa nar stabiliserats 
och utvecklingsarbetet kunde fortsatta. 

Nu uppstod nya problem. Programmerarna sIutade i takt 
med att de fardigutbildats och fatt nagra manaders erfarenhet. 
I bOrjan av 1966 fanns mer eller mindre konkreta planer pa 
omlaggning till dator IBM 360. Detta bIev inte av, men storde 
och forsenade pagaende systemutveckIing. 

Nar FMV bildades och 1968 overtog den overgripande led
ningen av ADB-utvecklingen avstannade systemutvecklingen i 
Arboga eftersom ett helt nytt och for heIa forsvaret gemensamt 
och battre reservdelsforsorjningssystem skulle skapas av pro
jekt P 36. 

Representanter for FUH uppvaktade davarande chefen for 
Forsvarets rationaliseringsinstitut (FRI) med begaran om till
stand att fa fOrbereda en omlaggning till dator SAAB D23, som 
enligt pIanerna skulle ersatta IBM 707017074. Tillstand gays i 
omgangar till visst forberedelsearbete men ingen vidareutveck
ling fick forekomma. 

Efter manga om och men genomfordes omprogrammeringen 
till D23 i Arboga och i september 1975 driftsattes FIygvapnets 
reservdelssystem pa dator D23. Systemet hade da 1966 ars ut
vecklingsstatus eftersom P 36 resultat skulle avvaktas. D23
perioden september 1975 till januari 1978 skall forbigas med 
tystnad. 
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ATT FLYGA - EN UNDERHALLSFRAGA 


I januari 1978 driftsattes Flygvapnets reservdelssystem pa 
dator UNNAC 1100 utan nagra storre problem, fransett att 
systemet fortfarande i stort hade 1966 ars utvecklingsstatus. I 
april samma ar inordnades armens reservrnaterielforsoIjning i 
systemet. Dessforinnan hade systemet inom vissa funktioner 
anpassats till armeforhallanden. 

Efter cirka 12 ars utvecklingsstopp inklusive "inkorning" av 
systemets armeversion pabOIjades ett systematiskt utveck
lingsarbete 1979/80 som syftade till: 

• 	 okad fredsrationalitet pa aUa niuaer 
• 	 steguis minskning au systemets sarbarhet samt steguis 

okning au systemets krigsanpassning. 

Inom ramen for ovanstaende langsiktiga mal driftsattes dels 
nya, dels forbattrade rutiner under 1982/83. 

DELTA 85 med sina 30-ariga ADB-rotter ar idag ett val fun
gerande ADB-system. Systemet ar i sarklass landets storsta 
datasystem for reservrnateriel med en databas som omfattar 4,5 
miljarder tecken Cbokstaver och sifTror) och innehaller 750.000 
oIika varuslag (M-IF-nr), som ar spridda i 3,5 miljoner fOrrads
fack och 800 lagerplatser (filiallager). Systemets anvandare in
om hela forsvaret kan sekundsnabbt uppdatera och ta del av 
databasens innehall samt vid behov gora bestallningar vid 450 
terminalplatser. 

Idag 1986 tjanar flygets tidigare erfarenheter inom reserv
delsforsoIjningssystemet som grund for den nyorganiserade re
servdelsmaterielavdelningen i Arboga. ForsoIjningen ensas 
och gors gemensam fOr forsvarsmakten. 

ADB-utvecklingen 

Nuvarande ADB-system for informationshantering inom FUH 
ansvarsomrade har utvecklats genom aren sedan 1950-talet 
med utnyttjande av fran tid till annan senast tillganglig 
teknik. 

I samband med de alIt mer okande problem som var forknip
pade med materieladministrationen uppkom redan omkring 
1945 tanken pa att kunna anvanda automatisk databehand
ling. 

Ett system som fick bilda stommen i utvecklingen var i forsta 
hand reservdelssystemet, dar produktionen kom igang med 
halkortsmaskiner 1952. Reservdelssystemets historia kan sa
gas vara ADB-utvecklingens historia inom Flygvapnet under 
flera artionden. Fore 1952 hade lyckade forsok gjorts med inf6
rande av bland annat avloningsutrakning och statistisk bear
betning av metereologiska observationer. 

Fran 1956, nar man forsta gangen anvande sig av elektro
nisk databehandling, utvecklades mycket snabbt en mangd till
lampningar for olika funktioner. Redan i bOIjan pa 60-talet 
fanns i produktionen ett trettiotal sadana tillampningar. 
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Under perioden fore FMV bildande 1968 var verkstadsbyran 
och dess efterfoljare underhallsavdelningen inom Flygforvalt
ningen sammanhallande for saval Flygforvaltningens som 
Flygvapnets databehandling. 

Efter FMV bildande blev samordningen av ADB-verksamhe
ten centraliserad inom verket och Flygstaben overtog det direk
ta ansvaret for operativa system. Samtidigt bOIjade de tata da
torbytena under 1970-talet att krava stora resurser. Samman
taget kom detta att dampa den utvecklingstakt som tidigare 
letts av FUR. 

Trots detta har FUR modifierat eller sammanslagit manga 
av de rutiner som var i bruk redan 1960. En del nya system har 
ocksa tillkommit. 

Som resultat harav finns nu 18 olika informationssystem in
om FUR ansvarsomraden. 

Av dessa ar DIDAS FLYG det ojamforligt storsta varfor det 
hiir ges en narmare presentation. 

Pionjaren pa omradet var den kreative Einar Berggren. Rans 
insats for att fa ut resultat av felrapporteringssystemets (fore
gangaren till DIDAS FLYG) alIa ingangsdata var enastaende. 
For att klara detta kompletterade han sin egen utbildning inom 
alIa berorda omraden, saval kvalificerad systemering och pro
grammering som hogre matematik och matematisk statistik. 
Einar Berggren hade redan tidigare satts in pa att lOsa tranga 
sektorer inom underhallet. Ett exempel var nar tvatt av moto
rer blev flaskhals i produktionen, aven om denna bedrift lag en 
bit ifran DIDAS FLYG. 

Med hjalp av ett konsultbolag, startades projekt DIDAS. Av
silden var att sla samman befintliga register for materielfel, 
drifttid och driftswrningar for att kunna minimera maskintiden. 

Vid denna tidpunkt (1964) innehOll registren uppgifter om 
materielfel pa bade flyg- och marktelemateriel samt drifttiden 
pa flygplan- och helikopterindivider med sina motorer. Uppgif
terna genomfordes och systemet kom igang som avsett, aven 
om indatarapporteringen var ett problem. 

A v rapporterna framstalldes listor till centrala med flera 
myndigheter. Listorna hade emellertid ett stort fei. Uppgifter
na var alldeles for gamla for att komma till nagon egentlig 
praktisk anvandning. 

Sa smaningom stabiliserades emellertid verksamheten, rap
porterna flot in i jamn (men lag) takt, kritiken var lagmald och 
alIt andades roo 

Efter langa diskussioner beslots att FMV antligen skulle by
ta till en ny snabbare dator. En modernare maskin dar man 
kunde gora "multikorningar" kravdes. Efter manga prov och 
utvarderingar inom statskontoret och FMV kom man fram till 
att det basta alternativet skulle vara en IBM 370. Men rege
ringen bestamde att man skulle anskaffa en SAAB D23. Den 
fanns ju i alla fall pa papper... nastan!! 

Projekt DIDAS NY FLYG bildades for att snabbt bygga om 
systemet och utnyttja all den moderna teknik som skulle bli 
tillganglig nar D23 :an kom. 
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Marktelematerielen overfordes till ett sarskilt projekt, DI
DAS MARK. Det beslutades att databasteknik skulle utnytt
jas, samt att terminaler skulle anvandas for bestallning av lis
tutdata, direktutdata oeh uppdatering av systemet. 

Till slut levererades D23:an oeh sa smaningom fardigstalldes 
stora delar av systemet. Men det var ett minst sagt luttrat 
sallskap som sa smaningom fiek nojet att konvertera till ytter
ligare en utrustning, denna gang SPERRY-UNIVAC 1100. 
Denna konvertering skedde samtidigt som de sista delarna av 
system DIDAS FLYG programvara fardigstalldes enligt pro
jektplanen. Vid arsskiftet 1978-79 kunde systemet tas i drift 
pa avsett satt oeh projektledare Ake Thorsen kunde vara nojd 
med sitt verk. 

Men bekymmeren var inte slut med detta. Ganska snart stod 
det namligen klart att DIDAS FLYG maste "laddas" med infor
mation pa ett myeket grundligare satt an vad som planerats 
under projektstadiet. Birger Falck fiek ta hand om den uppgif
ten oeh insag att det maste till en grundlig "inventering" av 
apparatbestandet i flygplan oeh forrad. 

En provinventering gay ett myeket positivt resultat oeh DI
DAS FLYG var antligen pa vag att bli det hjalpmedel i under
halIs- oeh uppfoljningsfunktionerna som avsetts. 

Efter uppdateringsprojektets genomforande finns det nu ett 
system DIDAS FLYG som kan gora alIa de konster som fran 
bOIjan avsags. Vissa positiva bieffekter av sjalva igangsatt
ningsarbetet kan oeksa noteras. Till exempel har materiel ens 
dokumentations- oeh underhallsstatus forbattrats avsevart un
der den genomforda inventeringen. 

Efter cirka 25 Ars modosamt arbete, bland annat som pionja
rer inom ADB-omradet, har vi nu ett DIDAS FLYG som fyller 
sin uppgift att vara ett administrativt hjalpmedel oeh ett stod i 
arbetet med materielutvardering samt drift- oeh underhallspla
nering av forsvarets flygplan, helikoptrar oeh den materiel som 
ar knuten till dessa. 

Niir det galler framtidens ADB-tillampningar har detta bOr
jat studeras av projektet SYST FU (=systematisering au 
inforrnationshanteringen inom FUH ansuarsomrade). 

Projektets mal ar att astadkomma en deeentraliseradldistri
buerad informationssystemstruktur. 

Med detta avses systemlosningar som bygger pa forbandens 
lokala databaser, som kan kommunieera med varandra saval 
inom forbanden som mellan dessa. Detta stOO. behOvs for att 
klara av verksamheten saval for fredsproduktionen, som under 
kris oeh i krig. 

Eftersom utveeklingen av ADB-systemen i forsta hand skett 
for att klara infonnationsbehovet inom avgransade funktioner 
oeh genom Aren naturligtvis ocksa skett med hjalp av skilda 
tekniska losningar kom behovet av samordning dem emellan 
att bOIja diskuteras redan i slutet av 1960-talet. Vissa samord
ningar mellan till exempel DIDAS FLYG oeh DELTA genom
fordes oeksa sueeessivt. 
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Behovet av mera genomtankta oeh verksamhetsanpassade 
16sningar kvarstod emellertid oeh omkring 1980, efter nagot 
ars overlaggningar med andra myndigheter, drog Erik Vinthe
den upp riktlinjer for att kartlagga oeh analysera de befintliga 
systemen samt att med utgangspunkt fran verksamhetsanalys 
fOresla en arbetsmodell for en framtida helhetslosning. Uppgif
ten fiek inom FMV projektform SYST FU. 

Ungefar parallellt harmed hade regeringen latit utreda oeh 
faststallt ett ideprogram for forsvarets ADB-utveekling kallat 
Struktur 90 (S90) . 

Intentionerna i Struktur 90 overensstamde med SYST FU 
prineiper varfor beslut fattades inom FUR att projekt SYST 
FU med forstarkta resurser skulle drivas vidare. Nils Roman
der blev projektledare under en ledningsgrupp med CFUR, An
ders Kagstrom, som ordforande. 

Eftersom Flygvapnet genom FUR var forst inom forsvaret 
med ADB-verksamhet ar det gladjande att konstatera att FUR 
nu, efter om oeh men, ater forsvarar Flygvapnets farger genom 
att projekt SYST FU bedoms ligga pa framkanten av den 
myeket dynamiska utveeklingen inom det informationstekno
logiska omradet. 

Huvudverkstadsiden 

I Kungl brev Sofiero 17 juni 1970- det sa kallade verkstads
brevet pkt 2 - beslutades att begreppet huvudverkstad bor 
tillampas inom FMV hela verksamhetsomrade. 

FMV arbetsordning andrades varvid innehallet i TKG nr 595 
med vissa forandringar i prineip kom att galla for alla huvu
davdelningar. 

Tillampning av huvudverkstadsprineipen avsag att ge FMV 
mojlighet till en effektiv verksamhet oeh med iakttagande av 
god hushallning med ledningsresurser. 

Enligt U80 beslut har huvudverkstadsprineipen upphOrt oeh 
overgatt i begreppet "tekniskt stod". 

Framtiden rna visa om beslutet var bra eller daligt. 
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