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diskussion &
debatt

Den svenska försvarslogistiken beskrivs 
ofta i termer som för dyr, för liten och 

för sen. En analys av det faktiska bedri-
vandet av logistiken från olika perspektiv 
och i olika dimensioner ger vid handen att 
en sådan bild är allt för onyanserad. Den 
faktiska bilden är betydligt bättre. Dock är 
försvarslogistiken, för att få ut mer effekt i 
en krympande verksamhet, mogen för en 
ny större översyn i form av ett helhetsgrepp 
över alla verksamheter och aktörer.

Försvarslogistik
Försvarslogistikens resurser och resultat är 
normalt inte ett ämne som i någon högre 
grad står i fokus i den militära verksam-
heten. Ändå är det ett område kring vilket, 
så gott som, alla som är verksamma i 
Försvarsmakten har en uppfattning om. 
Denna uppfattning är inte helt sällan av 
negativ karaktär, exempelvis genom att 
försvarslogistiken gestaltas som för dyr, 
för liten och för sen. 

Problemställningarna kring dagens lo-

Försvarslogistik – vanmakt eller 
vanans makt?

Av Håkan Rugeland och Örjan Nilson

gistik är komplexa. Som en konsekvens 
av försvarslogistikens upplevda brister 
och sannolikt också på grund av bristande 
kunskap om logistiksystemets funktion, 
dimensioneras ofta insatsförbandens eget 
medförda underhåll utan hänsyn till vilken 
tillgänglighet eller uthållighet som redan 
finns eller ska finnas i det totala systemet 
i Försvarsmakten. Lösningar med eget 
underhållssystem skapar i sin tur nya 
materielsystem som behöver underhåll. 
Det saknas en övergripande informa-
tionshantering av flödet från brukarens 
behov, uttryckt som en kvantitet, kvalitet 
eller redundans. Vidare brister det ofta i 
analys av frågorna om vem som ska ha 
vilken förnödenhet, vart den ska skickas, 
när och hur ska den skickas och till vilken 
kostnad. Risken blir då stor för att det sker 
felinvesteringar och arbetsinsatser går 
till spillo. Eftersom logistikens uppgifter 
inte är enkelt förutsägbara ökar samtidigt 
risken för suboptimeringar.

De ideologiska uttryck och förändrade 
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diskussion &
debatt krav som formuleras för Försvarsmakten 

ger ett stort utrymme för olika utsagor 
om vilka uppgifter och vilket innehåll 
som organisationen och myndigheten 
ska ha. Begrepp som ”flexibel, expedi-
tionär och effektbaserat” används som 
måluttryck för insatsorganisationen och 
olika vapensystem. Slutsatserna om dessa 
begrepps innebörd skapar oftast krav på 
ledningsmiljöer, prestanda hos system 
och personalförsörjningen. Mer sällan 
görs reflektioner över möjligheter för och 
begränsningar av logistiken. Många är de 
erfarenhetsbaserade skildringar vilka uti-
från skilda bevekelsegrunder framställer 
försvarslogistiken i en mindre smickrande 
dager. Dessa mindre lyckosamma erfaren-
heter av försvarets logistiksystem kan då 
gälla frågor i allt från stort till smått. 

Den gängse uppfattningen kring försvars-
logistiken förefaller således vara att den är 
för dyr, för omfattande, för ineffektiv och 
allmänt otillfredsställande. Området uppfat-
tas också allt som oftast som mindre attrak-
tivt, såväl vad gäller status som vad gäller 
karriärutveckling för officeren i gemen. 
Från politiskt håll har försvarslogistiken 
också sedan en tid i viss mån beskrivits som 
en kvarnsten kring den ekonomiskt sakta 
drunknande Försvarsmaktens hals.

Artikelförfattarna, som bägge varit verk- 
  samma inom olika delar av försvarslogisti-
ken under relativt lång tid, vill med denna 
artikel försöka skapa en mer nyanserad bild. 
Ambitionen är att försöka ge förståelse för 
vilka problem som faktiskt finns och vari 
dessa egentligen består. Vi försöker också 

peka på några områden som är lämpliga att 
angripa för att komma till rätta med några av 
de mer angelägna bristområdena. Samtidigt 
har avsikten varit att lyfta fram de aspekter 
av försvarslogistiken, som faktiskt är mer 
positiva än vad som kanske framkommit.

Vid arbetet med denna artikel har förfat-
tarna konstaterat att många av de förete-
elser som beskrivs inte är några nyheter. 
Huvuddelen av de frågeställningar, tankar 
och förslag som relateras i artikeln har lyfts 
fram, diskuterats, analyserats eller på annat 
sätt förekommit i diskussionen kring logist-
iken sedan länge. Vi vill dock på nytt lyfta 
fram dessa frågor och trycka på vikten av 
att försvarslogistikområdet är beroende av 
raska och tydliga beslut, som också genom-
förs konsekvent inom alla berörda delar av 
organisationen. I sammanhanget måste då 
noteras att införandet och omdaningen kan 
ta relativt lång tid.

Titeln på denna artikel ”Försvarslogistik – 
vanmakt eller vanans makt” anspelar på en 
del av de frågor vi vill lyfta fram. Är det så att 
Försvarsmakten är fångat i ett logistiskt träsk 
av kolossalformat, såväl inom som utom 
myndigheten? Råder det ett sådant tillstånd 
av opåverkbarhet att vanmakt är den enda 
rationella inställningen varifrån ämnet kan 
betraktas? Eller är det rent av så att vanans 
makt, gamla invanda spår, ej fattade beslut, 
”så har vi aldrig gjort” o s v, givit Försvars-
makten det logistiksystem den förtjänar? Är 
det så att genom att slakta en del heliga kor 
och ompröva en del gamla sanningar kan 
försvarslogistiken både ses med andra ögon 
och fås att prestera bättre?
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Man kan se det som ett behov av att i 
Försvarsmakten skapa en miljö som tillåter 
förändringar som ett permanent tillstånd. 
Tilltron på monolitiska planer som vid 
varje given situation ger facit på hur man 
ska agera är en felsyn som förhindrar att 
man kan möta en omvärld som är dynamisk 
och oförutsägbar. Hur mycket kraft och 
fokus har egentligen ägnats logistiken som 
fenomen och system? Har logistiken fått 
det genomslag i avvägningarna som den 
skulle ha i förhållande till den så kallade 
kärnverksamheten? 

Vi har med denna artikel försökt famna 
logistikområdet utifrån ett antal olika in-
fallsvinklar såsom, hur olika intressenter 
ser sina förväntningar på försvarslogisti-
ken uppfyllda, och hur försvarslogistiken 
hanterar olika typer av förlopp. Vi har 
också försökt betrakta försvarslogistiken 
utifrån ett antal alternativa ”dimensioner”, 
för att komma bort från de sedvanliga 
sätten att analysera våra verksamheter. 
Vi sätter upp en idealiserad målbild för 
logistiken och diskuterar åtgärder och 
förslag för att försöka föra dagens för-
svarslogistik närmare denna. 

Med logistik avser författarna såväl den 
traditionella logistiken som teknik-, ma-
teriel- och infrastrukturförsörjningen som 
det som tidigare benämnts övrigt logistiskt 
stöd. Med försvarslogistik avses sålunda 
samtliga aktörer som agerar i dessa verk-
samheter såväl privata aktörer som statliga 
aktörer inom Försvarsmakten eller utanför 
denna nationellt eller internationellt. Fokus 
är i huvudsak logistik ur en avnämares 

synvinkel och alltså inte produktion av 
försvarslogistik.

intressentanalys
En naturlig första infallsvinkel, när lo-
gistikområdet ska betraktas, är hur olika 
intressenter upplever försvarslogistiken. 
För att ta reda på detta kan man använda 
ett antal olika metoder varav författarna 
valt en att söka analysera relationen mellan 
faktisk nytta och förväntad nytta. Skälet 
till att termen förväntad nytta har använts 
i analysen är att den på ett bättre sätt än ter-
men kravuppfyllnad fångar upp också de ej 
formaliserade delarna av kundkraven d v s 
det som på olika sätt är underförstått. 

Författarna hävdar att det finns en skillnad 
mellan hur logistiken beskrivs i formella 
termer och hur den upplevs av en enskild 
individ. Den tolkning som en person ger till 
en aktivitet inom logistiken beror i hög grad 
vilka förväntningar som man har. Förmågan 
att leverera beror således inte på vad man 
faktiskt gör utan på vilken mening och 
innehåll som mottagaren ger leveransen. 
Skillnaden beror på både den enskildes 
förväntningar, men också på kommunika-
tionen mellan individerna i händelsekedjan, 
kopplat till förväntningar, förtroende, för-
ståelse, känsloläge, tankar och aktiviteter. 
Olika individer har ofta olika tolkningar av 
resultatet från försvarslogistiken, en persons 
utmaning är en annans belastning. En per-
sons möjlighet upplever en annan som hot. 
Frågan hur man tolkar omgivningen och 
sig själv i förhållande till den blir således 
central för hur logistiken uppfattas. 
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Den förväntade nyttan kan, för varje 
intressent ställas mot den faktiska nyt-
tan av logistiken. Såväl den förväntade 
nyttan, som den faktiska nyttan för varje 
intressentgrupp är sammansatta ”mått” 
som inrymmer flera olika delkomponenter 
såsom tid, volym, kvalitet, kostnad m m 
vilka alla kan sammanvägas på flera sätt. 
Att sätta ett korrekt numeriskt mått på 
dessa sammanvägda värden kan förvisso 
vara en intressant och stimulerande intel-
lektuell övning. Dock för det inte syftet 
med denna analys framåt. Det intressanta 
är i stället hur relationen mellan förväntad 
nytta och faktisk nytta egentligen ser ut 
för respektive intressentkategori. I syfte 
att inte dölja budskapet bakom numeriska 
beräkningsproblem har författarna valt att 
utifrån bedömningar sätta kvalitativa mått 
på dessa parametrar.

Vi identifierar en rad möjliga intres-
sentkategorier relativt försvarslogistiken. 
De utgörs till exempel av:

• Statsmakterna
• Försvarsmaktens ledning
• Försvarsmaktens HKV
• Förbandsledningar nationellt
• Förbandsledningar vid missioner (mot-

svarande)
• Förbandspersonal nationellt
• Förbandspersonal på mission (motsva-

rande)
• Logistiksanställda
• Pliktpersonal
• Anställda soldater och sjömän
• Medborgare

• Industri och näringsliv
• Icke statliga aktörer (NGO)
• Internationella samarbetspartners inom 

logistik
• Internationella samarbetspartners ex-

klusive logistik

Som synes skulle en analys av samtliga 
intressenters upplevelse av förväntansupp-
fyllnad bli omfattande. För att tydliggöra 
resonemangen har vi därför valt att kon-
centrera analysen till en mindre krets av 
intressenter vars upplevelse av logistiken 
har bedömts vara av särskilt intresse. De 
intressentkategorier som valts ut är:

• Statsmakterna
• Förbandsledningar vid missioner (mot-

svarande)
• Förbandspersonal nationellt
• Anställda soldater
• Internationella samarbetspartners inom 

logistik

Motiven till att i första hand begränsa 
analysen till de ovan angivna katego-
rierna är främst att de representerar såväl 
ägar- som (möjliga) partnerperspektiv. De 
representerar också användare och avnä-
mare av logistik såväl på olika nivåer som 
nationellt och internationellt. De utgör 
således inte i första hand försvarslogistik-
producenter. För varje intressentkategori 
erfordras en sammanvägning av de olika 
termer i vilka nyttan kan värderas. De ak-
tuella termerna är i första hand kostnader, 
tid, kvalitet, prestanda/volym avseende 
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såväl förväntad nytta som faktisk nytta. 
Dessa faktorer sammanvägs till en samlad 

skala som beskriver nyttan i termer av:

• Hög nytta, effekt – försvarslogistiken 
levererar möjlighet till avnämare att ut-
veckla mervärde utöver normalt avsedd 
och planerad verksamhet 

• Normal nytta – försvarslogistiken lever-
erar grundläggande effekt och förutsätt-
ningar för avnämarens avsedda eller 
planerade verksamhet

• Låg nytta – försvarslogistiken levererar 
begränsad effekt underskridande avnä-
mares behovsbild

Utifrån den kunskapsinhämtning som gen-
omf örts och författarnas egna erfarenheter 
har en samlad bedömning av de valda 
intressentgrupperna gjorts enligt nedan.

Presentationen sker i en förenklad tabell 
för ökad översiktlighet.

inför insats 

Intressent\Nytta Förväntad nytta Faktisk
 nytta

Anmärkning

Statsmakterna Hög Normal Statsmakternas krav och förväntningar överstiger 
oftast det som kan levereras, men leveranserna 
värderas i huvudsak som godtagbara.

Förbandsledningar vid mis-
sioner (motsv)

Hög Låg Förbandsledningar överskattar kravbild och behov 
såväl kvantitativt som kvalitativt, vilket skapar dåliga 
förutsättningar för att optimera försvarslogistiklös-
ningar. Kopplingen till tillgänglig ekonomi är svag. 
Önskelistor ger stora avvikelser mellan förväntad 
och faktisk nytta.

Förbandspersonal 
nationellt

Normal Normal Närheten till det faktiska behovet gör att skillnaden 
mellan förväntad och faktisk nytta blir mindre.

Anställda soldater Hög Normal Förväntningarna torde vara stora när tvång och inte 
frivillighet gäller för internationella insatser.

Internationella samarbets-
partners 
inom logistik

Hög Låg I retoriken kring samarbeten kan ofta stora ratio-
naliseringar uppnås, dessa görs ofta genom att den 
starkare partnern monopoliserar sina leveranser.
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Intressent\Nytta Förväntad
 nytta

Faktisk
 nytta

Anmärkning

Statsmakterna Normal Normal

Förbandsledningar vid missioner 
(motsv)

Normal Normal Förbandsledningar har dock fortsatt höga krav på 
ny materiel, motsv.

Förbandspersonal nationellt Normal Normal/Låg Materiella brister uppstår slumpmässigt. Kvalitets-
bristkostnader räknas ej.

Anställda soldater Hög Normal Förväntningar torde vara stora när tvång och inte 
frivillighet gäller för internationella insatser.

Internationella samarbetspartners 
inom logistik

Hög Normal
 
I retoriken kring samarbeten kan ofta stora ratio-
naliseringar uppnås, dessa görs ofta genom att den 
starkare partnern monopoliserar sina leveranser.

avveckling av insats

Intressent\Nytta Förväntad
 nytta

Faktisk
 nytta

Anmärkning

Statsmakterna Normal Normal

Förbandsledningar vid missioner 
(motsv)

Låg Normal Intresset för att återställa uttagen materiel är synnerligen 
lågt från nyttjaren.

Förbandspersonal nationellt Normal Normal Intresset för att  få tillgång till uttagen materiel är högt.

Anställda soldater Låg Normal Intresset för att återställa uttagen materiel är synnerligen 
lågt från nyttjaren.

Internationella samarbetspartners 
inom logistik

Normal Normal  Förmågan till avtal.

under insats huvudsakligen internationellt
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Intressent\Nytta Förväntad
nytta

Faktisk 
nytta

Anmärkning

Statsmakterna Normal Hög Det ringa intresset för försvarslogistikens 
kostnader och innehåll, ger stora strukturella 
kostnader.

Förbandsledningar vid missioner 
(motsv)

Normal Normal Intresset relateras till kommande uppgift.

Förbandspersonal nationellt Normal Normal Stora resurser från det tidigare invasionsförsvaret 
ger hög kapacitet att möta uppkomna behov
Civila infrastrukturer stödjer logistiken väl.

Anställda soldater Hög Normal Kommunikativt problem avseende möjlig ser-
vicenivå.

Internationella samarbetspartners 
inom logistik

Normal Normal I förekommande fall föregås samarbeten genom 
långa förberedelser, där försvarslogistiken säl-
lan övas. Övningar startas med ”full tank och 
mage.”

Såsom framgår av ovanstående översiktliga 
analys bedömer vi att förväntansuppfyll-
naden är negativ, d v s den faktiska nyttan 
understiger förväntad nytta främst i sam-
band med etablering och genomförande av 
insatsverksamheten. Dock torde förväntans-
uppfyllnaden vara positiv d v s den faktiska 
nyttan överskrida förväntad nytta i samband 
med avveckling av insatser liksom vid stabil 
nationell fredsproduktion. 

De förväntansunderskridanden som fås 
torde bottna i ett flertal olika förhållanden 
vilka orsakas av allt ifrån otydligheter i 
ingångsvärden för verksamhetens bedri-
vande via knappa resurser, till för höga 
informella förväntningar från avnämare. 

Förväntanssöverskridandena faller ut 
exem pelvis när verksamhetens huvud-
fokus flyttats från logistiken vilket allt 
som oftast är fallet efter att den perso-
nella hemtagningen av ett insatsförband 
slutförts. Härutöver kan förväntansöver-
skridande uppstå/förekomma i den stabila 
ordinarie verksamheten nationellt med 
anledning av att logistiken då i viss mån 
har högre kapacitet, för att kunna hantera 
begränsade belastningstoppar, än vad som 
efterfrågas.

andra perspektiv på 
försvarslogistiken
Det är också lämpligt att betrakta logist-

nationell fredsproduktion (förbandsproduktion)
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iken ur andra synvinklar för att få en 
kompletterande bild. Vi har i denna artikel 
valt att söka värdera logistikens funktions-
förmåga främst med avseende på följande 
dimensioner:

• Tidsdimension – inom vilken tid ska 
behoven kunna mötas

• Volymdimension – hur påverkar den 
efterfrågade mängden logistikens funk-
tionsförmåga

• Frekvensdimension – hur påverkar de 
understödda förloppens infallandefrek-
vens logistikens funktionsförmåga

• Rolldimension – hur påverkar logist-
ikens roll i respektive förlopp dess 
funktionsförmåga

• Distansdimensionen – hur påverkar 
efterfrågans lokalisering relativt leve-
rantörsgrupperingen logistikens funk-
tionsförmåga

Tidsdimensionen
Dagens uppdelning på olika beredskaps-
krav på olika förband ger olika förutsätt-
ningar för hur mycket av förhandslagring 
av utrustning som ska ske eller hur mycket 
som kan lånas ut till grundutbildning. Ofta 
används tidsdimensionen som rörlig para-
meter för att korrigera tillkortakommanden 
i planering, ekonomi med mera. Logistiken 
upplevs erfarenhetsmässigt som att fungera 
mer tillfredställande ju lägre beredskaps-

krav som ställs d v s logistiken fungerar 
bättre ju längre tid den har på sig att till-
fredställa behoven.

Volymsdimensionen
De erfarenheter som erhållits av försvars-
logistiken ger vid handen att de stödbehov 
som i någon mening faller inom normal-
volymer oftast levereras på ett tillfredstäl-
lande sätt. De störningar som upplevs i 
leveranserna från logistiksystemet sker 
inte sällan när mindre volymer av speciella 
förnödenheter efterfrågas. Det kan vara allt-
ifrån reservdelar som ska sändas till Balkan 
eller USA som till nya behov.

Frekvensdimensionen
I de allra flesta fall upplevs logistiken fung-
era väl när lågfrekventa stabila förlopp, 
såsom inneliggande årsklass vid hemma-
förband, ska understödjas. De störningar 
som upplevs kan oftast identifieras som 
sammanhängande med när logistiken ska 
understödja förlopp under snabb förändr-
ing eller tillfälliga förlopp såsom snabbt 
uppkommande övningar/verksamhet av 
en inte obetydlig omfattning. Exempelvis 
ger förändring av tidigare bestämda utbild-
ningsvolymer ofta brister hos grundutbild-
ningsförbanden då beställningskedjan inte 
kan hantera snabba förändringar.

Rolldimensionen
Försvarslogistiken har de bästa förutsätt-
ningarna att minimera leveransstörningar 
när logistiksystemet som sådant eller ak-
törer därur medverkar i ledningen, främst 
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planering och uppföljning av den under-
stödda verksamheten. När försvarslogist-
iken enbart nyttjas som en ren leverantör 
skapas gränsytor som kräver olika former 
av kommunikation. Förväntningar och 
kunskaper hos såväl leverantör som mot-
tagare gör att oklarheter skapas. Detta 
medför i sin tur att maximering av den 
faktiska nyttan för den understödda intres-
senten försvåras.

Distansdimensionen
Ju längre det fysiska avståndet är mellan 
den understödda intressenten ju längre och 
känsligare blir försörjningslinjen. Detta är 
en sedan gammalt känd sanning. Hantering 
av förnödenheter som ska lämna det egna 
landet, har ett brett regelverk att förhålla 
sig till. Vidare gör långa avstånd oavsett 
om det är sjö- eller långa landvägar att 
omloppstiderna blir kritiska.

Analys
Det som framgår efter en kvalitativ och 
flerdimensionell analys av den svenska 
logistiken är att den fortsatt är präglad av 
en omvärld ur vilken den har framväxt och 
vilken den också till stora delar är satt att 
understödja.

Den svenska försvarslogistiken är re-
lativt framgångsrik vad avser att stödja 
stabila förlopp av normalvolym och av-
seende normalsortiment. De tillfällen när 
den svenska försvarslogistiken kommer till 
korta är oftast i samband med förändringar 
och vid tidskritiska förlopp, korta bered-
skapstider eller när efterfrågan avviker från 

normalvolymer och normalsortimentet. 
Likaså är den svenska logistiken sedan 
gammalt mest anpassad för att arbeta 
med relativt korta försörjningslinjer eller 
uttryckt på ett annat sätt ett kort avstånd 
mellan logistikleverentören och den avnä-
mare som ska betjänas.

Det har funnits en tendens att, från av-
nämares synvinkel, bortse från de faktiska 
begränsningar som logistiken belägger 
verksamheten med. Övningsverksamhet 
har inte sällan bedrivits utifrån förutsätt-
ningen att förråden alltid varit fulla. I 
andra fall har olika systems förmågor till 
såväl verkan, uthållighet som precision 
lösts i teorin genom att man ignorerade 
behoven. De praktiska resultaten har varit 
att man vid faktiska insatser tvingades till 
överdimensionering som exempelvis att 
insatta mekaniserade kompanier fick med 
sig en brigads samlade underhåll eller att  
för skyttekompanier skapades underhåll 
motsvarande de gamla territoriella för-
svarsområdena.

Angreppssättet historiskt gentemot 
logistiken kan betraktas ur minst tre olika 
aspekter. För det första är det föreställ-
ningar, hotbilder och värderingar som 
ligger till grund för en sammanhållen tan-
kevärld hos såväl politiker, myndigheter, 
anställda och allmänheten. Kommen ur en 
månghundraårig tradition av neutralitets-
politik skapades under lång tid motiv för 
nationella särlösningar och udda satsningar 
som skilde ut Sverige från grannländerna. 
Vi hade en svensk profil på materiel med 
syfte att vara icke interoperabel, självför-
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sörjande på allt från stridflygplan till tvål 
och en mobilisering av samhällets alla 
resurser och människor i ett totalförsvar. 

För det andra måste det ses till det 
faktiska innehållet, vad som utgjort det 
faktiska agerandet eller de dolda motiv 
som utgör de verkliga avsikterna eller reell 
förmåga/oförmåga. De operativa kraven 
gav för logistiken engångslösningar, efter 
mobilisering och uppmarsch, så fick det gå 
som det går därefter. De stora volymerna 
anskaffade i väntan på kriget gav en stor 
flexibilitet för fredsverksamheten, även om 
mycket av invasionsförsvarets materiella 
innehåll ofta utgjordes av tomma hyllor. Ett 
omfattande västsamarbete fanns, liksom 
olika försvarssatsningar som mer hade 
regionalpolitiska motiv eller kom sig av 
sysselsättningsskäl.

För det tredje var innebörden av den 
valda vägen mångtydig. Avsaknaden av 
en samlad redovisning av innehållet i 
resurser såväl som redovisning av re-
sursförbrukning gör att omfattningen och 
kostnaderna för den samlade logistiken 
inte kommer att kunna hittas. Avvikelserna 
mellan kartan och verkligheten döljs under 
hemligstämplar och i otydliga eller obe-
fintliga uppföljningssystem. Olika, över 
tiden, redovisningsprinciper, obefintliga 
periodiseringar, avsaknad av livstidskost-
nadskalkyler eller efterkalkyler gör att man 
för de olika åren i bästa fall kunde redovisa 
utgifterna som belastade anslagen. Även 
om dessa ofta innehöll hål    – svarta hål. 
Okunskapen om tillgångar och kostnader 
fick ofta till följd att man i genomförandet 

använde sig av kortsiktiga, okoordinerade 
och ogenomtänkta åtgärder.

Föreställningen om innehållet i, och 
innebörden av de olika infallsvinklarna 
ovan har gjort att man har och fortsatt 
fokuserar på de synliga uttrycken för för-
måga, det kan då vara musikkårer eller re-
gementsbyggnader. Detta har gjort och gör 
att den mer komplexa försvarslogistiken 
endast får ett förstrött intresse och beskrivs 
i den mån den överhuvudtaget nämns i 
termer av för stor, för dyr eller för gam-
mal. Naturligtvis är dock fallet att varken 
försvarslogistiken eller Försvarsmakten 
existerar som en solitär utan är styrd av po-
litiska beslut och beroende av samhället det 
verkar i. Förväntningar på logistiken från 
användare i Försvarsmakten interagerar 
med såväl ovanstående som ekonomiska, 
tekniska och sociala faktorer.

Många av de val som görs behöver 
baseras på bedömningar och hantering 
av risker. Den syn som idag förekommer 
bland insatsförband och lokala chefer: 
”det jag inte har fysisk kontroll över, 
det kommer jag heller inte att kunna få 
vid behov”, ger ett underbetyg åt dagens 
logistikorganisation. Förtroende för och 
förväntningar på försvarslogistiken måste 
skapas och kunna mötas. Behoven uttrycks 
idag i termer av att Försvarsmakten ska ha 
”förmåga att utveckla operativ effekt över 
utdragna försörjningslinjer in i ett opera-
tionsområde, även avlägset, för att uppnå 
ett operativt mål” (Sverker Göransson, 
föredrag FHS okt 2008). 

Vad den svenska logistiken fortsatt be-
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höver tillföras är sålunda utökad förmåga 
till flexibilitet och lättrörlighet i alla de 
dimensioner där detta kan återspeglas. 
En sådan förmågetillväxt sker dock inte 
utan en ökad resursåtgång. Flexibilitet 
kostar, vilket de flesta, som med krav på 
kort insatstid försökt nyttja någon civil 
service funktion vet. Det är naturligtvis så 
att logistiken måste tillföras dessa förmå-
gor men det bör övervägas om det inte är 
så att den som har de tyngsta kraven också 
ska ta kostnaden för flexibilitet. D v s 
att de tidskritiska och andra förmågorna 
ska prissättas mot vad de kostar också 
med hänsyn till kraven på flexibiliteten. 
Samtidigt är det fortsatt av avgörande 
betydelse för försvarlogistikföreträdarna 
att på ett tydligt och realistiskt sätt kunna 
kommunicera och även få acceptans för 
den faktiska förväntansuppfyllnad som 
kan levereras. Frånvaron av en övergri-
pande central styrning för hela logistik-
kedjan för såväl produktionslogistik som 
insatslogistik har gjort att olika intressenter 
och organisationer inte varit koordinerade 
eller utvecklats mot en gemensam målbild. 
Utvecklingen begränsas också av en inte 
oföraktlig förändringsobenägenhet internt 
i vår verksamhet.

Önskad målbild
För att kunna beskriva vartåt den svenska 
försvarslogistiken bör utvecklas behöver 
en målbild skapas och kommuniceras. Vi 
har därför valt att beskriva denna målbild  
i termer av ett önskvärt slutläge d v s en 
situation som inträder först efter att en 

utvecklingsprocess har ägt rum.
Ett önskvärt slutläge för en färdigut-

vecklad försvarslogistik är en logistik som 
med en minimerad total resursförbrukning 
på ett optimalt och avvägt sätt ger bästa 
möjliga relation mellan förväntad och er-
hållen nytta för så många intressentgrupper 
som möjligt. Försvarslogistiken ska, som 
ett normalförfarande och inom ramen för 
en optimerad effekt/resursbalans, vara en 
lika god partner och leverantör för såväl 
tidskritiska som icke-tidskritiska förlopp 
oavsett om dessa tillgodoses genom långa 
eller korta försörjningslinjer. Det ska 
också framgå tydligt för alla avnämare 
och kravställare vad försvarslogistiken 
inte kan leverera.

Åtgärdsförslag
De områden inom vilka möjliga åtgärder 
kan företas för att optimera försvarslogist-
iken har alla varit kända sedan länge. De 
är främst

Personalutveckling1. 
Organisationsutveckling inklusive 2. 
internationella samarbeten
Inre metodutveckling inklusive kom-3. 
munikation
Utveckling av infrastruktur och stöd-4. 
system
Kravutveckling5. 

Personalutveckling
Den största enskilda personalutveck-
lingsåtgärden som genomförs inom För-
svarsmakten är införandet av ett nytt 
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personalförsörjningssystem. Detta system 
adresserar förvisso på ett grundläggande 
plan det omställningsbehov myndigheten i 
sin helhet har att skapa en ålders- och kom-
petensfördelning som bättre tillgodoser de 
krav det insatta insatsförsvaret ställer. 

Det nya personalförsörjningssystemet 
skapar såväl möjligheter som utmaningar 
ur logistisk synvinkel. Logistiken kommer 
att möta en annan kravbild från profes-
sionella soldater och specialistofficerare 
än den kravbild som ställts upp av värn-
pliktiga eller korttidsanställda soldater i 
utlandstyrkan. På motsvarande sätt torde 
materiel och system komma att nyttjas på 
ett annat sätt än vad vi historiskt har sett. 
Logistiksystemet kommer också att inom 
sin kader ha ett antal medarbetare som 
verkar inom det nya personalförsörjnings-
systemets ram. Den samlade nettoeffekten 
av detta för logistiken torde vara mindre 
väl genomlyst och måste ägnas fortsatt 
uppmärksamhet.

Mer avgörande för logistikens förmåga 
till optimal funktion är dock, det nya 
personalförsörjningsystemet till trots, att 
Försvarsmakten utvecklar och befäster en 
annan systematisk och uthållig arbetsme-
tod vad avser den sedvanliga kompetens-
utvecklingen. En basal förutsättning för 
att säkra en långsiktigt hållbar logistik-
funktion är att utvecklade och konsekventa 
åtgärder vidtages för att säkra att såväl 
personalen inom logistiksystemet som be-
rörda avnämnare ges kvalificerad relevant 
kompetenstillförsel som också tillvaratas 
i den dagliga gärningen. Försvarsmakten 

har, de facto, bara långsiktigt råd att vid-
makthålla den logistikorganisation som 
den också kan vidareutveckla.

Utveckling av organisation inklusive inter-
nationella samarbeten
Dagen logistiska ledningsorganisation 
präglas främst av att den inte är en orga-
nisation. Logistiken kännetecknas av att 
många aktörer är inblandade främst i led-
nings- och beslutsnivåerna. Aktörsmäng-
den kräver många gränssnitt och skapar 
flera överlappande och osynkroniserade 
processer. Frånvaron av en övergripande 
central styrning för hela logistikkedjan – 
för såväl produktionslogistik som insatslo-
gistik har gjort att olika intressenter och 
organisationer inte varit koordinerade eller 
utvecklats mot en gemensam målbild.

Försvarsmakten och dess samverkande 
aktörer inom logistiken måste ställas under 
en gemensam och kraftfull ledning med 
tydliga mandat. På så sätt skapas förutsätt-
ningar för fortsatt utveckling av organisa-
tionen och för samordning av arbetssätt 
och arbetsmetoder. En samlad ledning ger 
också förutsättningar för tydligare och mer 
ensade gränsytor mot logistikens avnämare 
och ägare. En naturlig delmängd av fortsatt 
organisatorisk utveckling av logistiken 
måste vara att så långt möjligt inarbeta 
de samordningsmöjligheter som inryms i 
utveckling av såväl det europeiska som det 
nordiska samarbetet. Sverige måste agera 
offensivt i de samarbetsforum där dessa 
frågor drivs. Ska Sverige kunna säkra en 
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del av de vinster dessa samarbeten kan ge 
är det viktigt att vi har en tydlig målbild 
och agenda som vi också driver aktivt.

På motsvarande sätt måste framtida 
organisatoriska utveckling bygga på ett 
utvecklat samarbete med andra ickestatliga 
aktörer. Utan övertro på någon specifik 
samverkansform måste ökade insatser ske 
för att söka nya vägar till en effektivare 
verksamhet. Olika former av samarbeten 
måste etableras, med andra aktörer och 
intressenter. Det som då blir utmaningen 
för logistiken ligger i att kunna skapa sys-
tem och en organisation som kan hantera 
den stora spännvidd logistiken framgent 
måste kunna stödja. I detta sammanhang 
kan det inte nog understrykas vikten av 
att avnämarna tidigt deltar i denna pro-
cess för att transparant skapa en insikt i 
möjligheter och begränsningar i de nya 
arbetsformerna.

Inre metodutveckling inklusive  
kommunikation
Logistiken måste, utöver det rent organi-
satoriska, ägna omfattande insatser åt att 
skapa en gemensam bild över de processer 
som ingår i dess huvudflöden. Logistikens 
processer och metoder saknar i nuläget ge-
menensamma gränsytor och flöden. Detta 
försvåras av dagens splittrade struktur av 
aktörer, varför en förenkling av strukturen 
är intimt förknippad med möjligheterna 
att förenkla arbetsflödena. Det är också 
av avgörande betydelse att tydliggöra de 
delmängder i den rikhaltiga processfloran 
vilka måste ägnas speciell uppmärksam-

het för att skapa effektiviseringar och 
eliminera onödiga friktioner. Framförallt 
inom de processteg som är tongivande för 
skapandet av förväntansunderskridande 
måste särskilda insatser göras.

Väl att märka i dessa sammanhang är 
att särskilda överväganden måste ägnas 
de arbetsmetoder vilka skapar förvän-
tansbilden hos logistikens avnämare. 
Försvarslogistiken kommer aldrig att räcka 
för allas krav och detta måste tydliggöras 
för de berörda. Försvarslogistiken måste 
alltså, enligt författarnas mening, lägga 
betydligt mer kraft på de kommunikativa 
delarna av arbetet, än vad som hittills va-
rit fallet. Kraft måste också läggas på att 
skapa metoder som medger en systematik 
och struktur – ordning och reda – även 
inom ramen för ett flexiblare logistiksys-
tem. Ett inslag för att skapa incitament för 
fortsatt effektivisering kan vara att gå ifrån 
ett internt monopolsystem till ett externt 
konkurrenssystem där värderingarna på 
kvalitén i försvarslogistiken ligger utan-
för systemet. Till detta kan också kopplas 
möjligheterna att variera prissättningen av 
logistikens produkter på ett sådant sätt att 
exempelvis leveransflexibilitet åsätts ett 
högre pris än stabila leveransflöden.

Utveckling av infrastruktur  
och stödsystem
För att stödja den svenska försvarslo-
gistikens fortsatta effektivisering är det 
väsentligt att också satsningar görs för att 
skapa förbättrade infrastrukturella förut-
sättningar. Det enskilt viktigaste inslaget 



143

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20092-2009

torde då vara att skapa samordnade och 
effektiviserade stödsystem som kan under-
stödja logistiken från början till slut. Det 
planerade införandet av PRIO1 är definitivt 
ett steg i rätt riktning men räcker inte för 
att fullt ut skapa optimala förutsättningar 
för att kunna spänna ut logistiken till dess 
fulla möjliga omfattning.

Kravutveckling
De uppgifter som Försvarsmakten har att 
lösa kommer till uttryck i operativa upp-
gifter. Dessa uttrycks för Försvarsmaktens 
förband i taktisk-operativa ekonomiska 
målsättningar (TOEM) och med införan-
det av Försvarsmaktens ekonomimodell 
(FEM) kommer förbanden (produk-
terna) också vara kostnadsbärare för hela 
anslaget. Det som gör att verktyget TOEM 
haltar är att dimensionen beredskap inte 
finns integrerat i någon kalkyl. Ej heller är 
livslängdsdimensionen integrerad genom 
exempelvis Life Cycle Cost- beräkningar. 
I bästa fall finns det en kalkyl över in-
köpspris och en förenklad utgiftsmodell 
för personalen. Livslängdskostnad eller 
driftkostnad kopplad till beredskap och 
nyttjande saknas genomgående. Då det 
kvantitativa beslutsunderlaget ofta är 
begränsat hamnar man lätt i situationer 
där val av handlingsalternativ baserat på 
fakta ersätts av handlingskraft utgående 
från ”magkänsla”. Införande av datorise-
rade tidsredovisningsystem, affärssystem, 

centraliseringar, offentliga-privata samar-
beten, utkontrakteringar etc kräver sålunda 
ofta särskilda och fördjupade analyser 
vilka inte helt sällan får ske utan kvalitets-
säkring eller med varierande felmarginaler 
då grunddata för analyserna stundom kan 
vara tveksam.

Då utgiften, kostnaden eller alternativ-
kostnaden är okänd för brukaren blir för-
väntan på logistiken därefter, önskemålen 
om omedelbar behovstillfredsställelse blir 
legio och i de enstaka fall man drabbas 
av att betala något så är känslan att det 
är för dyrt. Försvarslogistiken behöver 
reformeras med mål att bli mer flexibel, 
kostnadseffektiv och bättre på att uppfylla 
ömsesidigt klarlagda förväntningar gen-
temot avnämarna. För att kunna bli det så 
behövs fördjupade kunskaper. Idag före-
ligger en begränsad tydlighet kring hur, 
var eller när Försvarsmakten avser nyttja 
sina förband och dess materiel. Detta på-
verkar naturligtvis dimensioneringen av 
logistiken. Det som behöver adresseras ur 
logistisk synvinkel är bland annat kopp-
lingen mellan beredskap för förbanden 
och vilken risk som går att acceptera. Kan 
man använda substitut under utbildning 
eller taktikanpassa sig under insats? Hur 
mycket förbrukas under utbildning och 
övning och vilken uthållighet vill man 
ha vid insats? För vilken verksamhet och 
med vilken tillgänglighet ska logistikens 
delfunktioner dimensioneras för? Hur vill 

1  Försvarsmaktens nya affärssystem
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man återställa inkuranta eller förbrukade 
resurser?

För att utveckla kravställningsmetodiken 
gentemot försvarslogistiken behöver alltså 
arbetsmetodikerna förädlas och flera steg 
genomlöpas på ett systematiskt sätt. Man 
behöver således för det första bestämma 
sig för vilken förmåga man vill ha från 
försvarslogistiken och för det andra vilka 
livstidskostnader vill man ha. Noll är också 
en nivå, men torde inte möta de förväntade 
behoven. Denna optimering ges för det 
första utifrån en vald underhållsorganisa-
tion med köpt eller en egen organisation 
med personal, utrustningar, lagernivåer, 
reparationskostnader, transportkostnader, 
kostnader för lager. För det andra med 
beaktande av  systemegenskaperna hos 
vapensystemet som t ex felfrekvenser, 
reperationsstrategier, redundanser, en-
hetspriser, underhållsplaner. För det tredje 
behöver nyttjandet fastläggas med antalet 
system, driftprofil och -miljö.

slutsatser
Författarna menar att statusen för den 
svenska försvarslogistiken absolut inte är 
så låg som den ibland beskrivs. Tvärtom 
löser logistiken i de allra flesta fall de upp-

gifter som åläggs den. Med detta sagt är det 
dock vår mening att det finns all anledning 
och även tunga skäl för att initiera och 
även genomdriva en fortsatt en kraftfull 
reformering av försvarslogistiken. Vi har 
pekat på ett antal områden vilka, enligt vår 
mening, skapar goda förutsättningar att få 
en klart större effekt ur det stora system 
som samlat kan benämnas den svenska för-
svarslogistiken. Vår uppfattning är dock att 
det inte bara är inom det egentliga logist-
ikområdet som åtgärder måste till. Också 
inom brukar- och kravställarkadern krävs 
att logistikfrågorna hanteras på ett annat 
sätt och högre upp på dagordningen om en 
bättre totaleffekt ska kunna uppnås.

Vi menar sålunda att det svenska för-
svarslogistikområdet är moget för ett antal 
större grepp. Med beslutsamhet, helhetssyn 
och systematik finns det därför enligt vår 
mening ingen anledning att betrakta den 
svenska försvarslogistiken med vare sig 
vanmakt eller som ett uttryck för vanans 
makt. Nya möjligheter finns – dessa måste 
exploateras.

Håkan Rugeland är kommendör och Örjan 
Nilson är överste. Båda tjänstgör i hög-
kvarteret och är ledamöter av KKrVA.


