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Dagens diskussioner om den ekonom
iska situationen inom Försvarsmak

ten förs i många olika tonarter. Nivåer på 
de ekonomiska ramarna och innehållet 
i organisationen formuleras ofta som en 
fråga om antalet regementen eller antalet 
JASplan. Mer sällan fokuseras på andra 
delar med mer svårfångade kostnader, 
såsom till exempel logistiken. Denna 
artikel är ett försök att föra en diskussion 
om några av de frågor som är kopplade 
till att vi skall kunna få en mer balanserad 
utveckling framöver.

I propositionen 2000/01:113 ”Vissa 
ledningsfrågor inom det militära försvaret 
m m” dolde sig förkortningen ”m m”. Det 
var i denna förkortning som den hitintills 
enda större översynen av logistiken i 
Försvarsmakten fanns. Det var här som 
man bland annat föreslog bildandet av 
FMLOG (Försvarsmaktens logistik) den 
1 januari 2002. Jag kan konstatera att det 
finns ett fortsatt behov av förändringar 
inom området.

Förkortningen ”m m”– med mera, skulle 
också kunna sammanfatta dagens läge för 

logistiken. Trots flera initierade reformer 
finns det fortfarande brister i underhålls
tjänsten och stödverksamheten. Detta 
beror delvis på ett tilltagande behov av 
logistik vid insatser. Brister och ofinansie
rade kostnader uppkommer från dels ökat 
nyttjande av materielen, dels mer tekniskt 
komplexa system och en ökad använd
ning internationellt av svenska enheter. 
En fortsättning med en accelererande 
kostnadstillväxt, utan analys och översyn 
av hur logistiken skall utformas, kommer 
att ge fortsatta konstanta budgetproblem. 
Med mera pengar kommer de strukturella 
problemen inom logistiken inte att lösas. 
Det behövs således strukturella föränd
ringar av logistiken.

I propositionen som föreslog bildandet 
av FMLOG sades att enheten skulle svara 
för underhållstjänst och stödverksam
het åt både Försvarsmaktens insats och 
grundorganisation. Den skulle lösa sina 
uppgifter i fred och i krig, nationellt och 
internationellt. Verksamheten skulle vara 
intäktsfinansierad. Utbudet av produkter 
och tjänster skulle utformas i dialog med 

Med mera – logistik för insatser

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV 
den 6 maj 2008 av Håkan Rugeland
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beställarna och styras av förbandens ef
terfrågan. 

Dessa intentioner hade ett fokus på 
fredsrationalitet och beaktade inte den nya 
miljö och uppgifter som präglar dagens 
försvarsmakt. Bristande och i vissa fall 
avsaknad av central styrning av efterfrågan 
har skapat en kostnadsdrivande kultur. 

FMLOG kom inledningsvis inte att 
omfatta all Försvarsmaktens logistik utan 
har successivt anpassat sig och då under 
ett konstant besparingstryck. Vidare har 
rollspelet vid internationella aktiviteter 
varit oklart. Detta har utvecklats efter hand. 
FMLOG har inte heller haft nödvändiga 
förutsättningar för att få eller ge en helhets
syn inom området logistik.

Logistik som begrepp är mångfacetterat 
och dess olika definitioner kan ge upphov 
till mycken diskussion, jag har här valt att 
ansluta mig till en bredare definition. D v s 
logistik är allt som stödjer den militära 
kärnverksamheten, den väpnade striden. 

Jag har valt att beskriva logistiken i fem 
olika skeden: skapa, försörja, nyttja, vårda 
och avveckla. Valet att indela logistiken i 
dessa delar ger mig en möjlighet att be
skriva de aktörer som agerar i de olika ske
dena, vilka aktiviteter de utför och vilket 
sammanhang eller brist på sammanhang 
som karaktäriserar dessa skeden. 

Förändringarna av Försvarsmaktens 
uppgifter från ett nationellt, självförsör
jande invasionsförsvar till ett insatsförsvar 
med såväl nationella som internationella 
uppgifter har manifesterats i ett otal om
organisationer, analyser och utredningar. 
Men hitintills är det färre av dessa som 

har ägnats åt logistiken. Det som kan ha 
bidragit till denna inskränkning i tanke
verksamheten för logistikens styrning och 
utformning, kan bl a vara av organisato
riskt slag och knutet till uppdelningen av 
anslagen, där 6.1 utgör ”driftanslag” och 
har sitt fokus på skedena försörjning och 
nyttja och 6.2 ”investeringsanslaget” har 
sitt fokus på skedena skapa, vårda och 
avveckla. 

Kommunikationen mellan de skilda 
delar av organisationen som hanterar de 
olika anslagen har avseende logistiken 
ofta varit bristande. Till exempel har olika 
måldokument inför anskaffningar ofta sak
nat ekonomiska överväganden avseende 
framtida driftkostnader.

Aktörer inom de olika skedena har ambi
tioner att öka sin produktivitet och effekti
vitet men genom att det är föga samordning 
av aktiviteter och skeden, det vill säga en 
avsaknad av en sammanhållen lednings
funktion, visar det sammantagna resultatet 
brister i såväl funktion som ekonomi.

Denna artikel är ett försök att peka på 
de utmaningar som finns för att man över 
tiden skall kunna ha fungerande insatta 
förband och enheter till en kostnad som 
Försvarsmakten har råd med.

Skapa
Skapandet av krigsförband var tidigare 
en verksamhet som präglades av en stor 
myckenhet men ett begränsat omsätt
ningsbehov vad gällde materiel och 
organisationsstruktur. Förbanden var 
personalintensiva och hade en hög grad 
av enklare mängdmateriel. Detta gjorde 
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att olika verksamhetsledningsverktyg 
utvecklades för att hantera dessa volymer 
och då gärna också olika system för varje 
försvarsgren. 

Den organisatoriska utformningen av 
Försvarsmakten och den tekniskt tillgäng
liga nivån för datasystem gjorde således att 
lösningarna ofta blev som lokala öar med 
ytterst begränsad förmåga att kommuni
cera med varandra. Behoven av kommu
nikation mellan försvarsgrenarna var dock 
litet, varför dessa brister inte har gjort sig 
gällande förrän nu, då man försöker samla 
verksamheten i en gemensam struktur.

Insatsförsvarets verksamhetslednings
system har inte följt samma snabba ut
veckling som behoven. Utvecklingen inom 
befintliga verksamhetsledningssystem, i 
väntan på projekt PRIO:s logistikdelar och 
efterföljande ITprojekt, innebär en av de 
största utmaningarna för att få en fung
erande logistik. Korrekt och tillgänglig 
teknisk och ekonomisk information är en 
förutsättning för att man skall kunna styra 
och kontrollera verksamheten. Detta ger i 
sin tur en förutsättning för chefer att kunna 
få en tillräckligt stor, avsiktlig påverkan på 
verksamheten utifrån krav från operativa 
behov, ledningsstrukturer, modularitet hos 
förbanden och utbildningsbehov.

Metoden och tågordningen för att krav
sätta, materielförsörja, utbilda och omsätta 
innehållet i insatsförbanden stöds således i 
mycket liten grad av något sammanhållet 
system. Huvudmetoden blir ofta användan
det av olika egenutvecklade räknesnurror, 
t ex Excelblad, vilket i sin tur försvårar en 
sammanställd bild av behov och tillgångar 

av kompetenser och materiel. Men i och 
med leveranser av logistikdelar från pro
jekt PRIO kan förhoppningsvis några av 
dessa luckor fyllas. I väntan på detta görs 
olika anpassningar i syfte att man skall få 
en bättre funktion och överblick. 

Ett exempel är tillkomsten av FEM 
(Försvarsmaktens ekonomimodell), som 
bland annat innehåller en fullständig 
kostnadsfördelning av såväl personal 
som materielkostnader. Syftet är att man 
på förhand skall kunna kalkylera och i 
efterhand följa upp all resursförbrukningen 
för enskilda insatsförband (som i FEM 
kallas produkter). Den produktkalkyl som 
planeras användas i FEM innehåller bland 
annat en restlös kostnadsfördelning. Denna 
restlösa kostnadsfördelning kommer att 
kunna ge upphov till många framtida 
kreativa diskussioner, i synnerhet om man 
få ett utökat åtagande från industrin inom 
logistiken.

För personalförsörjning med officerare 
och soldater inom logistikområdet, kan 
man förutse en högre andel av anställning
ar än i den tidigare massarmén. Tiden med 
egna fältslakterier och bagerier torde vara 
över. Utmaningen här kommer att vara att 
kunna rekrytera och behålla rätt personal. 
Kontroll över tillgång på kompetenser i 
nutid och identifiering av  kompetensbehov 
framöver blir en viktig faktor.

Forskning och utveckling för logistik
Inom forskning och utveckling finns ett 
tämligen nyskapat område – logistik – som 
sedan starten varit underfinansierat, varför 
nyttan av det blivit liten. På Försvarshög
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skolan har logistikämnet i huvudsak varit 
marginaliserat och drivits av enstaka eld
själar. En handfull Cuppsatser har produ
cerats inom logistikområdet. Formatet för 
dessa uppsatser har inneburit att endast ett 
begränsat perspektiv studerats. I den civila 
akademiska världen har ett fåtal studier 
gjorts med försvarsmaktsperspektiv, även 
här är volymen underkritisk. Logistikäm
net i civila applikationer har ofta karaktär 
av optimering av olika transportflöden.

Materielförsörjningsstrategi och logistik 
Förutsättningarna för materielförsörjningen 
till Försvarsmakten och därmed logistiken 
har i grunden förändrats. För det första på 
grund av den tekniska utvecklingen, för 
det andra av nya användningsmiljöer och 
-profiler för materielen, för det tredje av att 
behoven av och krav på utrustningen inte 
är kända på förhand. Avseende anskaffning 
sker ett tilltagande samarbete mellan armé, 
marin-, flyg- och ledningsförband, och det 
finns ett utökat internationellt samarbete 
som omfattar såväl kravharmonisering som 
anskaffning. Ett exempel där detta kommer 
till kännedom är den framtagna materiel
försörjningsstrategin (2007) och den kom
mande försvarsindustristrategin (2008).

Framtagandet av materielförsörjnings
strategin var en del av Försvarsmaktens 
projekt X, som bildades för att omhänderta 
Försvarsförvaltningsutredningens (FFU) 
slutsatser. Projektet var gemensamt mellan 
FMV, FOI och Försvarsmakten. De olika 
statliga aktörernas organisatoriska utform
ning berördes inte. FFU inskränkte sig till 
att beskriva interaktion mellan myndig

heterna och att delar av Försvarsmaktens 
beställningsfunktioner skulle flytta till Tre 
Vapen på Banérgatan. 

Projektets uppgift var således att föreslå 
en förändrad materiel och teknikförsörj
ningsprocess, där bland annat framtida 
köp huvudsakligen skulle ske av redan 
färdigutvecklad materiel och då med re
ducering av svenska särkrav. En minskad 
egenutveckling skulle alltså kunna mötas 
med en ökad anskaffning av färdiga ”hyll
varor”. Med ökat ansvar för industrin både 
vid skapandet av nya förmågor och under 
driftskedet sammantaget skulle också kost
nadsreduktioner om 900 Mkr per år ske. 

För logistiken blir detta en stor utmaning 
då olika leverantörers underhållslösningar 
skall kunna användas tillsammans i insats
förbanden. Tekniska krav och prestanda 
kan behöva jämkas för att få fungerande 
system.

Försvarsindustri och logistik
Den kommande försvarsindustriförsörj
ningsstrategin kommer att behöva iden
tifiera de områden där det finns ett uttalat 
behov av riktade nationella åtgärder för 
att möta Försvarsmaktens kommande 
behov. Det finns ett stort behov av att 
försvarsindustrin reformerar sitt arbetssätt 
utöver att endast genomföra ändringar av 
ägandeförhållanden. 

Kvarvarande strukturer och rutiner 
behöver utvecklas för att kunna stödja ett 
insatsförsvar. De delar som inte stödjer 
detta skall inte fortsätta att försörjas av 
en ansträngd försvarsbudget. De kan då 
antingen avvecklas eller söka nya kunder. 
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Men om detta skall ske måste dagens 
europeiska försvarsmaterielmarknad re
formeras gemensamt inom EU:s ram, då 
den fortfarande präglas av överkapacitet, 
bristande lönsamhet och protektionism. 
En samsyn behövs också om när undan
tag, från Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) skall kunna göras. Dagens generella 
hänvisning till artikel 296 i EUfördraget 
ger för stort tolkningsutrymme åt enskilda 
länder.

Internationella samarbeten
De internationella samarbeten som finns 
rör sig i flera olika fora och med olika syf
ten. Här tecknas i huvudsak de samarbeten 
som hänför sig till materielområdet och 
den därmed kopplade logistiken. 

Volymen av försvarsupphandlingar 
avseende materiel, inom EUländerna, är 
över 32 miljarder Euro per år, där Sveriges 
andel är cirka 1 miljard Euro. Samarbete 
avseende upphandlingar har tidigare varit 
ytterst begränsat och en inriktning på ett 
framtida ökat samarbete stöter på alle
handa hinder. Detta beror inte enbart på 
ekonomiska eller tekniska orsaker utan 
sammanhänger även med enskilda länders 
val av säkerhets och försvarspolitik. 

Försvarsmaterielproduktionen är i stort 
sett uppdelad på de olika nationella 
marknaderna. Denna uppdelning skapar 
problem för alla länderna i EU med för
svarsindustrier, då de egna marknaderna är 
för små för att medge produktionsvolymer 
som kan kompensera t ex ett vapensystems 
höga forsknings och utvecklingskostnader. 
Trots ett antal initiativ inom området finns 

det fortfarande (2008) inte någon samlad 
europeisk försvarsmarknad. Avsaknaden 
av gemensam försvarsmaterielproduktion 
ger i sin tur små möjligheter till rationella 
logistiklösningar. Vid internationella in
satser är också alltid logistiken ytterst ett 
nationellt ansvar, varför dubbleringar och 
suboptimeringar är vanliga.

Försvarsindustrier utgör en strategisk 
resurs och står ofta i ett särskilt förhållande 
till staten. För det första har staten ofta 
en dominerande roll i egenskap av ende 
köparen. Staten bestämmer efterfrågan 
på produkter och tjänster och bestämmer 
därmed också marknadens storlek. För 
det andra kan en utökad export vara en 
möjlighet att behålla eller öka volymer 
för försvarsindustrin, men man uppträder 
alltjämt på en styrd marknad. Detta försö
ker man kompensera genom olika initiativ 
avseende kravharmoniseringen. En tredje 
parameter är leveranssäkerhet och sekre
tess, och där man i olika fora försöker 
skapa ömsesidigt beroende och avtal som 
skall kunna hantera dessa frågor. En fjärde 
faktor utgör de tekniska systemen i sig. De 
är ofta komplexa och det krävs en tillräck
lig industriell och teknologisk kapacitet 
under hela systemets livscykel. 

För Sveriges del har detta inte utgjort 
någon faktor som gjort att vi avstått att 
skaffa det vi ansett oss behöva. Man har i 
allt väsentligt utgått från att den svenska 
försvarsindustrin också ska kunna uppgra
dera och utveckla den materiel som leve
rerats. Utöver industrins kapaciteter har 
historiskt stora egna resurser för logistik, 
inom samtliga försvarsgrenar, anskaffats. 
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Pengar har avsatts för såväl varv i berg 
som egna flyg och fordonsverkstäder 
utöver de logistikresurser som har skapats 
på taktisk nivå.

De olika initiativ och samarbetsfora som 
skapats har hitintills inte haft någon sam
manhållen agenda. Framtagna strategier 
för t ex materielförsörjning inom Försvars
makten, har haft ett specifikt valt perspek
tiv, utan att detta har koordinerats med de 
andra nationella strategierna. Det arbete 
som pågår att, på europeisk nivå, skapa 
strategier för försvarsmaterielförsörjning 
har också en stor utvecklingspotential 
för ökad integrering, i svensk nationell 
försvarsmaterielförsörjning. 

En gemensam anskaffning av materielen 
med harmoniserade krav och likartade 
tekniska lösningar är ett första och nöd
vändigt steg för ett ökat samarbete kring 
logistiken i allmänhet och logistik vid 
insatser i synnerhet.

Bi- och multilaterala samarbeten  
inom Norden
Inom de nordiska länderna har NORDAC 
funnits i mer än tio år, som ett organ för 
anskaffning av försvarsmateriel och andra 
försvarsrelaterade frågor. Inom ramen för 
ett gemensamt nordiskt samarbetsavtal 
kan arbetsgrupper startas på ett enkelt sätt 
för att undersöka möjligheter till vidare 
samarbete. 

Det under 2007 rapporterade arbetet om 
samarbete med Norge kompletteras nu 
med att Finland också omfattas. Genom 
valt arbetssätt finns en stor möjlighet för 
att omfattande gemensam nytta kan iden

tifieras inom logistiken. Steget att realisera 
denna kräver ett aktivt ledningsfokus, då 
nationella och regionala vanor kan väckas 
som förhindrar nytt tänkande. Min bedöm
ning är att för logistiken är det nordiska 
samarbetet, vid sidan av utveckling av 
ett sammanhållet verksamhetslednings
system, det som har högst potential för att 
skapa hög kostnadseffektivitet och ge oss 
insatsförband med hög tillgänglighet. Ge
mensam anskaffning, gemensamt ägande, 
gemensam utbildning och vidmakthållande 
behöver en gemensam och utvecklad admi
nistration för att hantera teknik, personal 
och ekonomi.

Samförståndsavtal - MoU
Under det senaste decenniet har nya sam
förståndsavtal (MoU) tillkommit så att det 
i dagsläget finns ett knappt 30-tal MoU-
avtal. Formerna och innehållet i dessa 
bilaterala samarbeten avseende logistik 
har varit ringa. De samarbetsområden inom 
logistiken som har störst potential bilateralt 
utöver det nordiska samarbetet bedömer 
jag finnas med de största länderna. 

Multilaterala samarbeten
Multilaterala samarbeten finns i flera for
mer och de utgör fora där man bland annat 
har koordinerat forskning och kravharmo
nisering. Ett exempel är sexnationssamar
betet mellan Sverige, Frankrike, Tyskland, 
Spanien, Italien och Storbritannien (EDIR
FA/LOI).

Detta samarbete har pågått under flera år 
och har täckt in ett tjugotal teknikområden 
där tre eller flera av länderna genomför en 
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harmonisering av sina krav på materielen. 
Samarbetet utgör då ett första nödvän
digt steg till att man också skall kunna 
upphandla gemensamt. Den naturliga 
fortsättningen att ingå i den gemensamma 
upphandlingsorganisationen OCCAR av
står dock Sverige för närvarande ifrån. 

Samordningen av logistiken har inte 
varit i fokus i de kravharmoniseringar som 
genomförts men har inte heller uteslutits.

Organisationen European Defence 
Agency (EDA) inom EU utgör en egen 
organisation där Sverige bidrar till såväl 
finansiering som bemanning. Man har 
ett mycket brett angreppssätt och säger 
sig vilja omfamna framtagandet av såväl 
kapacitetsöverväganden, studier, koncept
generering, demonstratorer, utbildning 
och träning, försörjning, anskaffning, 
uppgraderingar, underhåll, användargrup
per som avveckling hos deltagande länder 
(PMS, Participating Member States). En 
europeisk materielförsörjningsstrategi 
är också under utveckling. Vidare finns 
ett antal framtagna dokument, som till 
exempel en handbok för upphandlingar 
(EHDP, European Handbook Defence 
Procurement) och en skrift med en samlad 
syn på leverantörer, inkluderande inte bara 
de traditionella försvarsindustrierna, utan 
också små och medelstora leverantörer 
(EDTIB, European Defence Technology 
and Industrial Base). Vägen är fortfarande 
lång för ett fungerande samarbete inom 
logistiken.

Inom NATO finns bland annat Senior 
Nato Logisticans’ Conference (SNLC) som 
utger ett antal olika policydokument inom 

logistikområdet. Vissa partnerskapsmål 
finns mellan NATO och Sverige med stor 
inverkan på logistiken såsom: möjlighet 
att alla artiklar från 2010 kan förses med 
NATO Stock Number (NSN), introduktion 
av enhetsbränsle för markarenan (Single 
Fuel Concept, SFC), spårbara transporter 
(Consignment Tracking, CT), med flera. 
Att introducera och implementera dessa 
system kräver stora omdaningar av hur 
vi hanterar logistiken jämfört med idag. 
Kostnader vägt mot nyttan borde utgöra 
grund för vilka val vi gör. Ett annat NATO 
forum som hanterar logistik är NAMSA 
(NATO Maintenance and Supply Agency) 
som Sverige haft ett MoU med sedan 
1999. Användningen av NAMSA har varit 
begränsad. Jag bedömer att potentialen är 
måttlig för att vi kommer att kunna nyttja 
NAMSA i någon större omfattning.

HKV och FMV 
Samarbetsformerna mellan Försvarsmak
tens HKV och FMV för anskaffning har 
kontinuerligt förändrats. Idag finns ett fo
rum där gemensam beredning av atypiska 
ärenden kan hanteras –  den integrerade 
materielledningen (IML). Denna har inled
ningsvis haft fokus på anskaffningar och 
då på gränsytan mellan HKV och FMV. 
Över tiden behöver fler gränsytor och 
processer analyseras. Företeelsen med två 
försvarsmaterielupphandlingsorganisatio
ner placerade inom en kilometers avstånd 
från varandra med två olika huvudmän, 
torde utgöra ett bland flera intressanta 
studieområden. Vidare kan förmågan att 
beakta livslängdskostnader utvecklas, 
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så att de kan utgöra en aspekt vid val av 
operativa och tekniska krav.

Beredskap
Formerna för beredskapshållning av ma
teriel och förnödenheter för insats styrs 
fortfarande till stor del av traditioner och 
arketyper från invasionsförsvaret. Dåliga 
försörjningskedjor skapar låg tilltro hos 
insatsförbandschefer till att logistiken skall 
kunna leverera när behoven uppkommer. 
Detta skapar en kultur att ta med ”allt man 
behöver och ta med en till i reserv”. Detta 
fenomen samtidigt med brister i uppfölj
ningen av var förnödenheterna finns gör 
att man ofta tvingas köpa nytt, i stället för 
att leta i ”hyllorna”.

Slutsatser 
Aktörernas prövosten ligger i att förmå 
organisationer att göra medvetna val 
utifrån en förståelse grundad på såväl be
skrivningar av behoven som förklaringar 
av brister och utmaningar. Ett exempel på 
svårigheten med att realisera det senare 
framgår i Riksrevisionens (20080319) 
revisionsrapport om Försvarsmaktens 
årsredovisning 2007, där det sägs att: 
”Försvarsmakten bör förbättra rutiner 
för att löpande identifiera och hantera 
avvikelser samt oklara redovisnings- och 
avtalsfrågor…”. Vidare sägs om utlands
verksamheten, att där redovisas inte inköp 
för beredskapstillgångar eller indirekta 
utgifter för nationella lednings och stabs
funktioner. I revisionsrapporten sägs vidare 
om hanteringen av beredskapstillgångar att 
den ”har visat bristande rutiner för avtals-
upprättande och inventering i samband 

med outsourcing…”, ”saknade analys 
av inventeringsdifferenser uppgående 
till stora belopp.”, ”visar kvarstående 
brister i informationskvalitet i grund- och 
förvaltningsdata…”. Således kan man 
konstatera att system för hantering av av
vikelser saknas, det finns bristande rutiner, 
analys saknas och informationskvaliteten 
är för låg. Allt detta är en utmaning för 
kommande logistiklösningar.

Med inrättandet av enda gemensam hu
vudbok för ekonomin inom Försvarsmak
ten att blir det lättare att göra rätt. Men i 
avvaktan på beskrivning av mål och medel 
inom logistiken kommer bristerna i allt 
väsentligt att kvarstå. Även vid myndig
hetsöverskridande verksamheter kommer 
det fortsatt att finnas behov av korrektioner 
av uppkomna fel.

Försvarsmaktens nuvarande verksamheter 
och den hittillsvarande publicerade utveck
lingen av dessa gör ingen skillnad på vad 
som levereras mer än att rubriken logistik 
åsätts allehanda aktiviteter som behandlas 
med en ibland förströdd uppmärksamhet. 
Jag vill peka på att det finns skillnader i 
vad som tillhandahålls och att det därmed 
också ges ett behov av att ha skilda sätt för 
hur man gör med dessa leveranser. 

Förbrukningsförnödenheter, som t ex 
korv bör i allt väsentligt hanteras med kom
mersiella rutiner. Grund och förvaltnings
data skall minimeras till att endast täcka 
redovisningskrav. Beslut om anskaffning 
och skaffning skall kunna fattas lokalt och 
verksamhetsledningssystemen skall kunna 
stödja detta.

De enklare artiklarna, med litet konfi
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gurationsstyrningsbehov, som finns i stor 
mängd, t ex intendenturmateriel – såsom 
kalsonger – är det stora utvecklingsområ
det för logistiken. Kombinationer av lokala 
initiativ och otillräcklig styrning avseende 
både tekniskt innehåll, grund och för
valtningsdata och redovisning har gett en 
försvarsmakt som i många stycken saknar 
kännedom om vad som finns och var. Inom 
detta område skall Försvarsmakten skaffa 
sig leverantörer i ett utvecklat partnerskap 
med syfte att minimera egna lagervolymer 
och hanteringskostnader. En centraliserad 
funktion inom Försvarsmakten utrustad 
med ett utvecklat verksamhetslednings
system skall kunna fungera som upphand
lande partner. Enheten skall kunna styra 
tillgångar till brukare i enlighet med gjorda 
prioriteringar.

För de komplexa materielsystemen, med 
stort konfigurationsstyrningsbehov, t.ex. 
korvetter, som finns i liten mängd, är det 
många som känner sig kallade att ha ett 
ord med i laget. Organisation och rutiner 
finns idag för såväl anskaffning, genom 
FMV, och vidmakthållande, genom teknik
kontoren. För mark-, flyg och stora delar 
av ledningsområdet finns dessutom interna 
leverantörer av underhållsarbeten inom 
FMLOG och förband. På detta område 
skall logistikutvecklingen koncentreras 
på en samordning inom Försvarsmakten 
och med andra stater och då lämpligen i 
första hand det trilaterala NorgeSverige
Finlandsamarbetet. 

För de komplexa materielsystemen kan 
anskaffning ske via en gemensam organi
sation och med maximalt utnyttjande av 

konkurrens. Utbildning sker i en gemen
sam organisation. Vidare är ägande av sys
tem och reservmateriel gemensamt. An
vändningen av materielen vid insatser sker 
antingen av enskilt land eller gemensamt. 
Former för redovisning, avskrivningar, 
skatt och tullfrågor och andra kostandsför
delningar behöver utvecklas. Utveckling 
av ett gemensamt verksamhetslednings
system behöver påbörjas snarast för att 
kunna gå från ett PowerPointperspektiv 
till ett insatt fungerande system.

Försörja
Skedet att försörja insatsförbanden är ett 
eftersatt område för logistiken. Ett stort 
arv av specifika nationella särlösningar 
gör att verktyg och metoder saknas för att 
man skall få tillräcklig tillgänglighet el
ler kostnadseffektivitet. En fragmenterad 
ledning av logistiken, frånvaron av gemen
samma rutiner och mål men med starka och 
välorganiserade delmängder gör att man 
förvånas när det ibland fungerar. 

Bildandet av FMLOG var ett försök att 
skapa en bättre styrning av utgifter och 
kraftiga krav på besparingar genom per
sonalreduktioner och lokalminskningar.   
HKV:s ibland oklara styrning av ”mark
naden” – förbanden är inte anpassade till 
FMLOG:s resurser och uppbyggnad av 
ekonomin. Detta gör att FMLOG kommer 
i efterhand och kan tvingas till hårdhänta 
åtgärder för att ändrad efterfrågad av pro
duktion skall kunna levereras. 

FMLOG har varit en viktig faktor för att 
man skall kunna skapa en samlad logistik
produktion jämfört med den fragmenterade 
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struktur som den ersatt. Det som många har 
upplevt som negativt är att dessa tjänster 
nu har fått en prislapp på vad som tidigare 
kunde uppfattas som gratis och ha en hög 
tillgänglighet. Bägge dessa föreställningar 
var felaktiga.

FMLOG skulle ha ett fokus på freds
rationell produktion och skulle inte vara 
något krigsförband. Över tiden har FM
LOG anpassat sin organisation för att 
kunna stödja internationella insatser. Men 
samtliga utbildnings och insatsförband 
förbehåller sig möjligheten till att ha en 
hög grad av autonomitet avseende logistik. 
Fortfarande finns det överdimensionerade, 
ej koordinerade, ofinansierade logistikre
surser hos grund och insatsförbanden. Det 
mest förvånade är att dessa resurser inte 
bara har brister i sig själva utan även skapar 
störningar i logistikkedjan. Ett exempel på 
dessa arv från invasionsförsvaret finns kvar 
i det att taktiska förband skall ha förmåga 
att upprätta egna baser på olika arenor.

Projekt PRIO är på logistikområdet en 
avgörande faktor för att man skall kunna 
utveckla allt det som efterfrågas av logis
tiken i form av hög tillgänglighet till låga 
kostnader. Utan ett fungerande verksam
hetsledningssystem kommer materiella 
och ekonomiska tillkortakommanden fort
satt att prägla logistiken.

Om man vill öka användningen av of
fentlig/ privat samverkan (OPS) förutsätter 
detta att det finns en tydlig samverkans
partner inom Försvarsmakten med kunskap 
om verksamhetens behov och samver
kans innehåll. Dagens situation med hög 
omsättning av nyckelpersoner minskar 

Försvarsmaktens förmåga att effektivisera 
logistiken, vare sig med eller utan OPS.

nyttja
Utvecklingen av Försvarsmakten innebär 
att insatser i ett internationellt samman
hang är dimensionerande för logistiken. 
Insatserna görs i regel upp till storleks
ordningen förstärkt bataljon. Det är också 
den dimensionerande storleken för Nordic 
Battle Group (NBG). Behovet av materiel
administrativt stöd, teknisk kompetens,för
nödenhetsförsörjning och transporter med 
mera inom logistiken borde dimensioneras 
av detta. 

Tidigare dimensionerades Försvars
maktens behov av en hög kvantitet och 
hög numerär i krigsorganisationen. En 
minskande organisation gör det allt svårare 
att personalförsörja de olika aktörerna med 
rätt militär logistikkompetens. En mindre 
organisation förändrar också balansen mel
lan personal som producerar och personal 
som administrerar. Även om antalet platt
formar, system och insatsförband minskar 
så följer inte fördelning av uppgifter och 
volymer mellan personal och administra
törer samma linjära förhållande. 

Idag är HKV:s olika delar inblandade i 
användandet av uppbyggda resurser och 
förband. Kopplingen mellan de olika delar
nas beslut och uppföljning har en utveck
lingspotential. FMV:s roll i nyttjandefasen 
har sedan 1994 alltmer minskat. Den senaste 
omorganisationen satte även namn på detta 
i och med att de olika enheterna på FMV 
numera kallas anskaffningskontor. FMV:s 
tekniska designansvar finns formulerat i 
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samordningsavtal mellan FM och HKV. 
Långsiktiga åtaganden från industrin gen
temot FM hanteras huvudsakligen genom 
FMV. Dessa rollspel har en utvecklings
potential. Framtida omdaning av samord
ningsavtal behöver adressera detta.

Inom Försvarsmakten har teknikkontor 
(TeK) och materielkontor (MaK hos FM
LOG) skapats för att representera ägarföre
trädaren. Detta kommer till utryck genom 
att man både styr nyttjandet av materielen, 
ibland på individnivå, och omhändertar 
driftdata samt budgeterar för underhåll av 
materielen i bruk och i förråd. 

Slutsatser om logistikprocessernas förädling
Åtgärder för förbättrade logistikprocesser 
vid nyttjande av materiel och logistik
tjänster (fritt efter Mattsson,S,A. Logistik 
i försörjningskedjor, 2002) kan uttryckas 
som behov att:

  förenkla och rationalisera de processer 
som används längst ute vid insatsen, 
minska komplexiteten i dagens logis
tikflöden genom att minska antalet 
aktörer och låta beslut tas så lokalt som 
möjligt, 

- få informationsflöden inom logistiken 
att fungera, använda befintliga tekniker 
för att identifiera, kommunicera och 
analysera uppkomna behov och att åt
gärda dem. Projekt PRIO:s logistikdelar 
behöver forceras. Informationer i befint
liga informations och verksamhetsled
ningssystem behöver rättas upp innan 
någon överföringsker till nya databaser. 
Det behövs städas i såväl hyllor som i 

de administrativa systemen.
  automatisera och effektivisera mer av 

kommunikationen för logistikdata. 
Romarrikets postgång var i flera fall 
snabbare än vad dagens logistiksystem 
förmår.

  öka förmågan att ha tillgång till rätt ver
sion av data av vilken det skall framgå 
vem som svarar för en viss aktivitet och 
hur in och utdata skall hanteras,

  öka graden av integration mellan resur
ser. Mellan och inom förband behöver 
tjänster och system kunna byggas ihop,  
och försörjas av externa aktörer såväl 
nationellt och internationellt. 

Vårda
Försvarsmaktens förmåga att vårda den 
materiel man har begränsas av att man inte 
vet vad man har, saknar kunskap om var 
den är eller om materielens status.

Förmågan att kunna identifiera de olika 
funktionerna som styr vården av materi
elen behöver utvecklas. Ett mer generellt 
synsätt behövs jämfört med dagens där 
det för varje anskaffning görs styckevis 
och delt. Det kan då röra sig om att ha en 
utvecklad funktion för att man skall kunna 
versionshantera teknisk dokumentation, 
styra reservdelsförsörjning till rätt plats, 
i rätt tid utan stora egna lager, samt få 
driftstöd från leverantör. 

Alla dessa funktioner kräver att gräns
snittet till leverantören, tekniskt, ekono
miskt och ansvarsmässigt, är definierat. 
Kraven på tillgänglighet för materielen 
ställer i sin tur krav på stödfunktionerna. 
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Detta ger då ingångsvärden till en analys 
och därmed en möjlighet att värdera risker 
i olika avseenden. Men med ett utökat 
åtagande från leverantörer – ett utökat köp 
av tjänster – ställs också frågan om hur 
dessa tjänster skall mätas för att man skall 
kunna betala. Vilken mätmetod väljs, var 
skall man mäta, när skall man mäta, vilka 
avvikelser kan tolereras och hur och när 
utvärderas leveransen?

FMLOG och industrin genomför vår
dande åtgärder för den materiel som varit 
i bruk i form av reparationer eller uppgra
deringar. Materiel som ej är i bruk vårdas  
i förråd eller genomgår olika former av 
översyner och modifieringar. Någon ge
nerell gräns för ansvaret i detta åtagande 
mellan staten och industrin finns inte idag. 
Den bör inte heller fastställas framöver. 
Gränsen varierar beroende på vilka krav 
som sätts på vilka system, produkter el
ler tjänster som skall omhändertas eller 
levereras. 

Användningen av olika former av OPS 
behöver prövas. I Sverige inkluderas även 
utkontraktering, vilken i många länder inte 
ingår i området OPS. Genom att inkludera 
utkontraktering ger vi ett intryck av att vi 
använder oss av OPS medan det ofta är 
frågan om enklare former av verksam
hetsutveckling. Att pröva med ett övergri
pande OPSåtagande från en leverantör till 
exempel  – Contractor Logistic Support 
(CLS) – för en operation har hittills varit 
en alltför svindlande och ovan tanke för 
Försvarsmakten. Det kräver ett mer af
färsmässigt uppträdande, att man vet vad 

man vill, kan hantera risker och förmår att 
värdera vad man får. 

avveckla
Avvecklingen försvåras idag av brister från 
de tidigare skedena. Olika förslag på att 
låta en extern aktör sköta denna verksam
het har inte kunnat realiseras på grund av 
dessa brister.

ledning av olika skeden
En sammanhållen Logistik och materiel
ledning för de olika skedena saknas idag. En 
jämförelse kan göras med insatslednings
området där ett större intresse från besluts
fattare lyckats skapa en mer sammanhållen 
process. Men även där återstår många utma
ningar. Aktörer och ansvar inom logistiken 
är ytterst fragmenterade. Förmågekrav 
kopplat till ett fokus på systemeffektivitet 
saknas inom logistikområdet. 

Kompetens och verktyg för analys togs 
tidigare fram för invasionsförsvarets behov 
under 1960 och det första hälften av 1970
talet. För tiden efter detta har en gradvis 
tilltagande glömska präglat Försvarsmak
tens materielutveckling avseende balansen 
mellan krav på tillgänglighet och kostnad. 
Undantaget har varit delar av flygområdet. 
Undvikandet av analys av konsekvenserna 
eller annat tänkande vid olika val har gjort 
att man utan vidare kunnat stryka resurser 
för logistik. 

En av orsakerna till ökande kostnader 
för underhåll och reparationer inom dagens 
förbandsverksamhet, nationellt och inter
nationellt är att materielen, från att tidigare 
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gått från fabrik till lada, nu går från fabrik 
direkt till ”fronten”. Allehanda uppkomna 
behov behöver mötas med snabba åtgärder, 
där man inledningsvis känner att man kan 
överse med såväl konkurrensmöjligheter 
i upphandlingen som redovisning av vad 
man köpt eller elementära krav på system
säkerhet. Bristen på ledning mellan olika 
skeden gör att soldaten – sjömannen – vid 
insatsen riskerar att antingen få fel materiel 
eller materiel som inte fyller behoven.

Slutord
Nuvarande ambitioner och organisation av 
logistiken förutsätter, om man vill ha ett 
omedelbart fungerande insatsförsvar, mer 
pengar där nuvarande underfinansiering 
uppgår till många miljoner kronor per år.  
Om vi inte vidtar åtgärder får vi en alltmer 
tilltagande underfinansiering. Förutsatt 
bibehållen nivå på anslagsmedel krävs det 
radikala åtgärder inom logistikens samtliga 
skeden för att vi skall kunna ha kvar de 
förband som lämnar försvarseffekt.

Omedelbara åtgärder för att komma till
rätta med en del av bristerna kan vara att;

inventera arvet.  Idag är kunskapen • 
dålig om vilken materiel som är köpt, 
var den finns och vilken status den har. 
Detta leder till onödiga brister och 
onödiga köp.
man vid all materielanskaffning ana • 
ly serar balansen mellan kostnad, till
gänglighet och den tekniska livsläng

den för systemet med matematiska 
modeller,
egna underhållsresurser endast omfattar • 
den taktiska nivån och minimeras uti
från en analys av fastställda behov med 
vald risknivå. Övrigt upphandlas.
vid insatser på mer än 30 dagar genom • 
samarbeten med andra aktörer säker
ställa tillgängligheten för förband. 
Egna resurser dimensioneras för att 
hantera behoven ”tillräckligt bra”.
centralisera och minimera ledning av • 
logistiken,
forcera utveckling av ett användbart • 
resurs och verksamhetslednings
system för logistiken inom ramen 
för PRIO,
utveckla det nordiska samarbeten • 
inom logistiken,
avveckla övertaliga resurser. Kan • 
låta enkelt men här utmanas många 
kulturer och traditioner.

Som en notis kan man konstatera att iden 
att minska Försvarets egna resurser för 
logistik inte är ny. I 1942 års örlogsvarvs
utrednings betänkande konstaterades att 
örlogsvarvets verkstäder skulle organiseras 
och drivas tekniskt och ekonomiskt efter 
samma principer som den privata varvs
industrin. År 2007 var i huvudsak detta 
genomfört, efter 65 år! 

Författaren är kommendör och 
ledamot av KKrVA


