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Stödet i Försvarsmakten 
Den tekniska tjänsten 

Inträdesanförande i avd IV den 5 maj 2010  
av Claes Isoz

Det insatta insatsförsvaret ställer helt 
nya krav på logistik än vad som tidigare gäll
de för invasionsförsvaret. Försvarsmakten 
ska idag ha insatsklara förband med myck
et korta beredskapstider för insatser både 
nationellt och internationellt vilket innebär 
att personal och materiel ska finnas till
gänglig. Den ska dessutom finnas tillgäng
lig över tiden vid insatser där avstånden är 
betydligt större men inte minst miljön är 
helt annorlunda än vad generellt många av 
våra materielsystem är byggda för. tanken 
är att förbanden ska nyttjas för ”både och” 
och att specialbyggda förband för interna
tionell tjänst ska undvikas. Detta ska lösas 
genom en modulär uppbyggnad så att för
banden flexibelt ska nyttjas för att möta 
uppkomna behov. Här återstår ett omfat
tande arbete både organisatoriskt, per
sonellt som materiellt innan målbilden är 
uppnådd. Samtidigt är Försvarsmakten ut
satt för ett mycket högt förändringstryck 
för ökad användbarhet och insatsförmå
ga inom gällande ekonomiska ramar. men 
hur möter Försvarsmakten krav på föränd
ring så att den fortsatta transformeringen 
inte avstannar? 

I detta inträdesanförande redogör jag 
för hur den tekniska tjänsten genomförs i 
Försvarsmakten och vilka utmaningar som 
den står inför samt hur utomstående utred
ningar har pekat på ett förändringsbehov 

för att möjliggöra den fortsatta trans
formeringen av Försvarsmakten och hur 
Försvarsmakten har valt att hantera dessa 
framställningar. Jag kommer även att göra 
en del historiska återkopplingar för att visa 
att vissa problemställningar inte är nya 
utan alltjämt är gällande. Avslutningsvis 
redovisar jag mina slutsatser, utgående från 
det förändringsarbete som nu genomförs, 
om hur Försvarsmakten bör genomföra 
den fortsatta transformeringen inom detta 
om rå de av logistiken för att möta de strate
giska förändringsmålen och ett yttre tryck 
på rationalisering.

Teknikkontor och teknisk 
tjänst
I nuvarande ansvarsfördelning mellan för
band och HkV/teknikkontor är det HkV 
genom teknikkontoren som har det tota
la ansvaret för att materielunderhållsverk
samheten i Försvarsmakten möter ställda 
krav på tillgänglighet inom angivna eko
nomiska ramar. Det innebär att teknikkon
toren dirigerar underhållsarbeten för den 
bakre nivån till den mest lämpliga leveran
tören där det finns valfrihet eller ramavtal 
framtagna av främst FmV. Förbanden ge
nomför underhåll på den främre nivån och 
har det operativa tekniska ansvaret för ma
terielen i bruk. eftersom det ekonomiska 
ansvaret idag ligger på teknikkontoren och 
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förbanden enbart betalar en hyra för ma
terielen som de inte kan påverka har det 
framförts argument för att förbanden däri
genom inte skulle ta det ansvar som kan 
förväntas av dem vad avser materielens 
vård och underhåll. kritiken känns berät
tigad men en prioritering har gjorts utgå
ende ifrån att det är viktigare att materi
elen systemvis förslits och underhålls på 
ett sammanvägt sätt så att mesta möjliga 
nytta kan fås ut av systemet under dess 
livslängd samtidigt som livscykelkostna
den kan hållas nere, än att förbanden fritt 
kan be stämma hur de ska förfara med ma
terielen. Det nu pågående införandet av 
försvars maktens ekonomimodell (Fem) 
innebär att alla kostnader direkt knyts mot 
För svars maktens produkter vilket kommer 
att ge alla förband de verktyg som behövs 
för att de tydligt ska kunna se vad deras 
produktion kostar och vilka konsekvenser 
deras agerande får. Dock kräver detta ett 
adekvat ledningsstöd vilket införandet av 
system PRIO är tänkt att vara. Samtidigt 
kvarstår en rad utmaningar att på ett tyd
ligt sätt knyta samman förbandens nyttjan
de av materiel med det ekonomiska ansva
ret för densamma så att ansvar kan utkrä
vas när så är nödvändigt. 

teknikkontorens roll är att styra ma
terielens nyttjande utgående från de to
tala tillgänglighetskraven samtidigt som 
de styr beställningarna av underhåll från 
den bakre nivån. Deras roll som stödjan
de finns inom verksamhetsområdet för tek
niskt systemstöd men rollen som kontrol
lerande kan utvecklas vidare. Idag genom
förs kontroller av HkV avseende materiel
ens befintlighet och status men någon kon
troll att förbanden har rätt kompetens, ar
betar med rätt metoder, har en ändamåls
enlig infrastruktur eller annan utrustning 
som är nödvändiga för materielens nytt
jande genomförs inte. Ansvaret ligger idag 

helt på förbanden själva i detta avseende. 
Här kan vi historiskt konstatera att detta 
är ett förhållande som på intet sätt är nytt i 
Försvarsmakten och att förbanden behöver 
stöd från HkV för att säkerställa att mate
rielen brukas på ett korrekt sätt. 1980 års 
underhållsutredning (U 80), ledd av fram
lidne akademieledamoten Alf Resare, kon
staterade i delbetänkandet:1

Vid särskilda inspektioner och undersök
ningar har såväl inom grundutbildnings
förbanden som inom krigsförbanden un
der repetitionsutbildning i alltför hög grad 
konstaterats bristande vård av materielen 
i drift. För rättelse krävs i första hand en 
bättre utbildning i materieltjänst av befäl 
och övriga anställda vid fredsförbanden 
samt av befäl och tekniker vid krigsför
banden. I andra hand krävs en förstärkt 
utbildning i materieltjänst av de värnplik
tiga och en effektiv kontroll av materiel
vården i den utsträckning denna ej kan 
bygga på självdisciplin och ansvarskäns
la.

Här kan dock den tekniska tjänsten inom 
flygvapnet och dess efterföljare För svars
maktens Flygoperatör (FmFO) framhål
las som ett gott exempel och då främst in
förandet av JAS 39 Gripen. Vid det syste
minförandet hölls hela införandeplanering
en ihop av Flygvapenledningen inom HkV 
vad avser infrastruktur, utbildning, utrust
ningar och sist men inte minst turordning
en av förbanden. På detta sätt säkerställ
des att ingen materiel förfors genom bris
tande förutsättningar på plats. Samma syn
sätt där prioriteringar mellan förband ut
talas tydligt och grundläggande förutsätt
ningar säkerställs där ny materiel introdu
ceras kan och bör för övriga försvarsgrenar 
utvecklas vidare.

Förvaltning och ledning av materielsys
tem ur ett livscykelperspektiv är en nöd
vändighet för att Försvarsmakten ska få ut 
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den effekt som förväntas av ett materiel
system över dess livslängd utan att kost
naderna eller tillgängligheten blir lidan
de. Ansträngningarna har härvidlag bedri
vits i Försvarsmakten under de senaste 30 
åren efter det att de särskilda behoven att 
förvalta komplicerade materielsystem ur
sprungligen identifierades av expertgrup
perna i studien av flygvapnets fredsunder
håll (FUF 80) och 1979 års militära flygin
dustrikommitté (mFk 79) som hävdade att 
förvaltning och underhåll av flygplan bor
de samordnas versionsvis. Förslagen mötte 
motstånd och U 80 lät utreda frågan vidare 
och kom fram till i sina rekommendatio
ner rörande organiserandet av Flygvapnets 
underhållsorganisation att förvaltning och 
underhåll av flygvapnets krigsflygplan sam
ordnas versionsvis. 2 I uppgifterna för ver
sionskontoren ingick bl a att följa upp och 
styra nyttjande, planera försörjning av mo
torer, utbytesenheter och reservdelar samt 
planera beläggning av verkstäder. De är ur 
dessa versionskontor som dagens teknik
kontor har sitt ursprung med ansvar att på 
ett rationellt sätt (under Försvarsmaktens 
produktionschef) utöva Försvarsmaktens 
ägarroll för aktuella system, att övergri
pande styra nyttjandet samt att skapa en 
sammanhållen bild av status och kostnader 
som en grund för tekniska och ekonomiska 
analyser. 3 teknikkontoren ska även age
ra kundföreträdare (KF) gentemot externa 
underhållsleverantörer med uppgift att be
reda, beställa och följa upp underhållarbe
ten så att de möter Försvarsmaktens krav 
på kvalité och resursutnyttjande. 

Det yttre förändringstrycket
Försvarsmaktens transformering från ett 
invasionsförsvar till ett insatt insatsförsvar 
har varit omfattande och pågått i över tio år. 
konsekvenserna för logistikverksamheten 

inkluderande den tekniska tjänsten och hur 
den ska leverera stöd till försvarets insats
förband har på ett mycket påtagligt sätt 
förändrats. Samtidigt är grunderna för den 
tekniska tjänsten desamma och huvudsyftet 
är fortfarande att leverera tillgänglig mate
riel när den behövs. Ett flertal utredningar 
har analyserat konsekvenserna av försva
rets omställning med målsättningen att fri
göra medel inom utgiftsområdet i sin helhet 
från stödverksamhet till insatsverksamhet 
och då för att skapa tillgängliga förband. 
Utredningarna har haft olika inriktning 
men främst har materielförsörjningen och 
materielförvaltningen varit i fokus som en 
gemensam nämnare. materielförsörjningen 
och hur den konstrueras hänger intimt ihop 
med hur Försvarsmakten genomför sin ma
terielförvaltning och då främst i betydelser
na materielunderhåll, tekniskt systemstöd 
med förmåga till att bereda och genomfö
ra anpassningar och modifieringar för att 
nå ökad tillgänglighet eller en bättre för
måga hos materielsystemen samt en effek
tiv nyttjandeplanering. Utomstående utre
dare har inte sällan konstaterat att verk
samhetsområdet är komplicerat och svårt 
att överblicka med många inblandade ak
törer både inom Försvarsmakten men även 
relationerna till Försvarets materielverk 
och den mellan myndigheterna definierade 
ansvarsfördelningen lyfts fram som en ne
gativ påverkansfaktor på materielförsörj
ningen och materielförvaltningens effekti
vitet. Förvaltningsutredningen (FFU) ledd 
av akademieledamoten Peter Lagerblad 
konstaterar i sitt betänkande En effektiv 
förvaltning för insatsförsvaret att 

en förändrad materiel och teknikförsörj
ningsprocess bör införas. mängden egen
utvecklad materiel bör minska, särpräg
lade krav undvikas och färdigutvecklad 
materiel utgöra förstahandsalternativet 
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vid anskaffning. en förändrad ansvarsför
delning mellan myndigheterna och indu
strin föreslås. materielförvaltningens or
ganisation bör omstruktureras i enlighet 
med detta.4

FFU konstaterar att det idag är flera aktö
rer som är delaktiga i besluts och åtgärds
processerna avseende drift och underhålls
verksamhet och beroende på vilken åtgärd 
som ska genomföras så ser gränsytorna oli
ka ut men det gemensamma intrycket är att 
processerna är omständiga, personalinten
siva och dyra. 5 Här framförs etableringen 
av tillgänglighetsåtaganden som en lämp
lig väg att nå effektivitet och då främst 
för den verksamhet som idag genomförs 
av FmLOG. Samtidigt ska uppmärksam
het riktas mot rationella processer där 
ansvarsfördelningen tydligt framgår så att 
staten inte tvingas bibehålla kom petens 
inom de områden som avtalas i enlig
het med tillgänglighetsåtagandena. Utred
ningen konstaterar vidare i sitt betänkan
de att en gemensam ledning av materiel
processen är nödvändig och för att en så
dan ska kunna realiseras krävs gemensam
ma och förändrade arbetssätt uppbackade 
av rationella stödsystem som även de är ge
mensamma för myndigheterna.6 

Försvarsmakten och FmV genomförde 
som en konsekvens av FFU en utredning 
för att analysera hur myndigheterna ge
mensamt skulle hantera slutsatserna i be
tänkandet och ett av resultaten blev inrät
tandet av den integrerade materielledning
en (ImL) med representation från både 
Försvarsmakten, FmV och FOI. ImL ut
vecklades till att bli ett kompetent utred
ningsorgan för materielrelaterade problem
ställningar men någon reformering eller 
förändring i grunden av hur myndigheter
na arbetar i enlighet med förslagen i FFU 
kom aldrig tills stånd och ImL är nume
ra nedlagd och överförd i ny skepnad till 

ledningsstaben inom Försvarsmaktens 
högkvarter.  

2008 lämnade försvarsberedningen sin 
rapport Försvar i användning och även den 
anser inom området för logistikförsörj
ningsprocessen att 

Försvarsmakten bör anmodas att ta fram 
ett handlingsprogram för hur ansvarsför
delningen mellan myndigheterna och in
dustrin, genom offentligprivata lösning
ar, kan förändras. I detta arbete bör det 
specificeras vilka områden som är aktuel
la för att kunna överföras till industrin. 
Detta bör inte begränsas till vidmakthål
landefasen, utan bör kunna omfatta andra 
faser i materielförsörjningen.7

I försvarsberedningens rapport går det inte 
att utläsa vilka underlag, förutom en jäm
förelse med Storbritannien, som legat till 
grund för slutsatsen. men det kan konsta
teras att försvarsberedningen till del når 
samma slutsats som förvaltningsutredning
en drar, nämligen att ansvarsfördelningen 
mellan myndigheterna och industrin bör 
förändras för att öka effektiviteten. 

Stödutredningen, ledd av akademieleda
moten marie Hafström, skriver i sin rap
port ett användbart och tillgängligt för
svar: Stödet till Försvarsmakten på samma 
sätt som både FFU och försvarsberedning
en i sina respektive rapporter att 

en myndighetsöverskridande och sam
manhållen logistikprocess bör etableras 
och en totalöversyn bör göras av rollför
delningen mellan FmV, FmLOG de tek
niska kontoren (inom Försvarsmakten) 
och industrin.8

Vidare konstaterar utredningen att det i 
Försvarsmakten saknas en fastställd defi
nition på materiel och logistikprocessen 
men att det istället pågår en inventering 
av verksamheter som kan hänföras till en 
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sådan integrerad process. Utredningen no
terar även att det varken ekonomisk eller 
organisatoriskt går att spåra en sådan sam
manhållen process. Försvarsmakten har på 
frågor från utredningen angivit att det är i 
denna process som den största rationalise
ringspotentialen finns men Försvars makten 
har redovisat både problem och lösningar 
tämligen översiktligt och att det därför är 
svårt att bedöma hur allvarliga problemen 
är eller i vilken mån föreslagna lösningar 
leder till att problemen åtgärdas. 9

Stödutredningen går inte in på djupet 
över hur vidmakthållande i Försvarsmakten 
genomförs eller hur det kan genomföras 
för att nå en högre effektivitet men konsta
terar att det åligger myndigheten att åtgär
da problem i de fall det förekommer dub
belarbete och ineffektivitet i resursutnytt
jandet och i förekommande fall i samver
kan med FmV. 

en integration av materiel och logis
tikprocesserna kan inte sägas pågå inom 
Försvarsmakten men däremot en integra
tion av den organisatoriska ledningen i syf
te att uppnå en högre effektivitet och ett 
bättre resursutnyttjande. Den processut
veckling som för närvarande pågår inom 
området är föranledd av det förändrings
arbete som genomförs som en förberedel
se inför införandet av försvarsmaktens nya 
resurs och ekonomiledningssystem PRIO. 
Här har nyligen en ny processöversikt fast
ställts av ledningsstaben som indikerar en 
integration men det är inte frågan om en 
process som heter materiel och logistik 
utan det är flera processer som interagerar 
med varandra för att lösa de behov som 
verksamheten har. Samtidigt sker nu ett ge
mensamt processutvecklingsarbete mellan 
myndigheterna när det gäller vidmakthål
lande verk samheten och då främst inom ra
men för processerna materielunderhåll och 
tekniskt systemstöd där ett engagemang 

från samt liga berörda aktörer är en nöd
vändighet för att kunna säkerställa leve
ranser och korta ledtiderna från behov till 
att behov är uppfyllda.

Försvarsmaktens förändringsarbete fo
kuserar på de av försvarsmaktsledningen 
fastställda strategiska förändringsmål som 
ledamot Peter Haglind beskrev i sitt inträ
desanförande under rubriken Försvarsmakt 
i förändring.10 Förändringsmålen är, efter 
den senaste revideringen 2009, sex till an
tal och två av dessa har en direkt inverkan 
på den tekniska tjänsten i Försvarsmakten 
och dess syfte att leverera tillgänglig mate
riel till förbanden. Det två är: öka tillgäng
ligheten samt att effektivisera administra
tivt stöd och logistik.11 Öka tillgänglighe-
ten bygger på att det finns materiel med 
rätt status som kan användas omgående 
samt att dess lokalisering är känd. Hela 
den tekniska tjänsten ska utgående från 
detta förändringsmål arbeta mot att ett be
hovsstyrt materielunderhåll implemente
ras vilket i praktiken innebär att förråds
ställd materiel med oklar eller mycket låg 
status i framtiden inte kommer att tolere
ras för materiel som är behovssatt för för
band oavsett vilken beredskapsgrad för
banden har. materielens status måste i det
ta avseende harmonisera med beredskaps
kraven och den tillgängliga produktionska
paciteten för genomförande av materielun
derhåll. Vägen dit kommer att ta tid och 
en hel del attitydförändring gentemot hur 
materielen hanteras i Försvarsmakten mås
te åstadkommas på förbandsnivå ända till 
HkV. Vårt huvudsakliga verktyg är verk
samhetsförändring inför PRIO och den 
till systemet sammanhängande processut
vecklingen vilket kommer att innebära nya 
sätt att arbeta med därtill styrande regel
verk och handböcker. För det andra för
ändringsmålet: effektivisera administrativt 
stöd och logistik står det i förklaringen att 
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logistik med materielförsörjningsprocessen 
ska rationaliseras och effektiviseras.  12 Här 
finns en samstämmighet med övriga tidi
gare utredningar som berörts. Den intres
santa frågan är hur detta ska realiseras och 
vilka mål som rent konkret ska ansättas 
för att nå avsikten med förändringsmålet. 
Här har arbetet inte kommit igång och det 
som är gjort har i dagsläget samma upp
lösning som det som redovisades i stödut
redningen vars underlag främst är hämtat 
från projekt Reformerad Försvarslogistik. 
För båda dessa förändringsmål krävs en 
fortsatt verksamhetsutveckling som förbe
redelser inför PRIO införande men även en 
fördjupad analys och värdering över hur vi 
rent praktiskt ska genomföra verksamhe
ten för att nå ett bättre resursutnyttjande 
oavhängigt vem som faktiskt löser själva 
uppgiften. 

Projekt Reformerad Försvarslogistik, lett 
av akademieledamoten Örjan Nilson, som 
genomfördes till del parallellt med stödut
redningen under 2009, hade inledningsvis 
till uppgift att identifiera försvarets logis
tikbehov samt logistik och materielpro
cesser och ta fram alternativa konceptuel
la strukturer för ledning och genomföran
de av logistik och stöd för försvarets be
hov som möjliggör en tydlig reduktion av 
logistikens och stödets kostnader. men ut
redningen fick efter initieringen av stödut
redningen ett nytt uppdrag med fokus på 
att utveckla en samordnad processöversikt 
samt identifiera närtidsåtgärder som kan 
göras för att erhålla snara effektiviseringar 
och lämna förslag på realisering av sådana 
åtgärder. 13

Utredningen presenterade efterhand 
ett antal identifierade områden där ratio
naliseringar bedömdes kunna uppnås och 
dessa områden låg även som grund till de 
svar Försvarsmakten lämnade på stödut
redningens frågor. Som stödutredningen 

indikerar var de föreslagna åtgärderna och 
problemområdena enbart översiktligt be
skrivna vilket gjorde att de var svåra att be
döma om de skulle lösa de beskrivna pro
blemen. Huvudslutsatserna från projekt 
Reformerad Försvarslogistik var tre för
slag på strukturer för hur Försvarsmaktens 
logistik och materielförsörjningsbehoven 
skulle kunna mötas vilket även omfattade 
FmV. 

Genomgående kan konstateras att de 
berörda utredningarna i sina slutsatser 
kommer fram till att logistik och ma
terielförsörjningsprocesserna eller om
rådet ska effektiviseras och rationalise
ras för att möjliggöra en fortsatt reforme
ring av Försvarsmakten mot ett insatt in
satsförsvar med mer tillgängliga förband. 
metoden för att åstadkomma denna för
ändring är däremot olika. FFU och stöd
utredningen indikerar ett fokus på föränd
rade arbetssätt med utvecklade processer 
medan Reformerad Försvarslogistik mer 
inriktar sig på organisatoriska förändring
ar som metod för att uppnå målet.

Att genomföra förändring
beslutet att införa det integrerade resurs
ledningssystemet PRIO i Försvarsmakten 
blev startskottet för det största verksam
hetsförändringsprojektet i norra europa. 
beslutet grundar sig på en historik av eko
nomiska svarta hål och en allmänt dålig 
kontroll på Försvarsmaktens resursutnytt
jande. Den av Öb fastställda övergripande 
målsättningen med PRIO är att rätt perso-
nal med rätt utrustning ska utföra en be-
gärd insats på en bestämd plats till en känd 
kostnad. Inom logistiken och den tekniska 
tjänsten är det följande mål som är styran
de för utvecklingsarbetet: ett gemensamt 
lager, en behovsstyrd materielanskaffning 
och ett behovsstyrt materielunderhåll. 
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Inledningsvis har, enligt min bedömning, 
många i Försvarsmakten uppfattat projekt 
PRIO som ett Itprojekt med uppgiften 
att införa ett nytt ITstöd till den befintli
ga verksamheten. I linjen uppfattade man 
sig inte heller ha något inflytande över ut
vecklingen av systemet och de nya arbets
sätten eller att det hade något ansvar för 
de förberedelser som var nödvändiga utan 
konfronterades i ett sent skede av ett full
bordat faktum när vidden av förändring
arna stod klara med ett omfattande stabili
seringsarbete och osäker ekonomisk redo
visning under mer än ett halvår som följd. 
Statskontorets granskning från december 
2009 av program PRIO14 visar på brister 
i både ledning, engagemang liksom förstå
else för vad detta innebär. Försvarsmakten 
genomförde även en egen revision15 och ett 
antal åtgärder vidtogs för att förändra led
ningen av programmet, balansera resurser
na samt öka ansträngningarna och priorite
ringen av verksamhetsutvecklingen som är 
nödvändig vid ett införande av ett integre
rat resursledningssystem. erfarenheterna 
från införandet av ett nytt ITstöd för flyg
underhåll, system FeNIX, visar på att ca 
80 % av arbetet rör förändringen av verk
samheten och det förankringsarbete som 
därvid är nödvändigt. De nu vidtagna åt
gärderna är till för att rätta till dessa pro
blem och verksamhetsutvecklingen med 
tillhörande processer är nu i fokus för lin
jen som driver ett förändringsarbete i syfte 
att utveckla det nya arbetssätten, förbereda 
verksamheten samt delta i designarbetet av 
systemet. 

Stöd från inflytelserika personer i orga
nisationen som har en påverkansmöjlig
het att både driva eller blockera en föränd
ring är av yttersta vikt för att den föränd
ring som nu Försvarsmakten står inför ska 
lyckas samtidigt som en känsla av kris eller 
brådska måste etableras. När förändringar 

sker gradvis eller när ett krisläge inte är 
helt uppenbart missar många människor 
att identifiera existerande hot eller möj
ligheter. 16 en känsla eller upplevelse av en 
förestående kris eller att något brådskar 
framkallar hos människor en vilja till för
ändring. Hur Försvarsmakten som orga
nisation har reagerat på ett befintligt yttre 
förändringstryck kanske inte är uppenbart 
men den pågående transformeringen har en 
magnitud som svårligen kan återfinnas nå
gon annanstans i statsförvaltningen. Dock 
är det så att delar av försvarets verksam
het ännu inte har berörts särskilt mycket 
av transformeringen och där återfinns den 
tekniska tjänsten.  

Men finns det då något yttre föränd
ringstryck att samlas kring? Ja, definitivt, 
att Försvarsmakten står inför en nödvän
dig och önskad förändring och att det 
brådskar torde för alla och envar vara klart 
då regeringen så sent som den 29 april i 
år utsett Jan Segerberg till särskild utre
dare med uppgift att utreda hur stödet i 
Försvarsmakten produceras och hur det 
kan göras effektivare för att en fortsatt 
transformering av Försvarsmakten i sin 
hel het ska vara möjlig. Det blir den tred
je utredningen på sex år med uppgift att 
se över logistiken i Försvarsmakten i någon 
form och därtill ska läggas försvarskom
mittén och dess slutsatser.

Öb har genom de strategiska föränd
ringsmålen pekat ut vad som är viktigt 
och vad som ska uppnås. Nu återstår det 
att realisera målen. ett medel för att nå 
dit är att införa system PRIO men då mer 
den verksamhetsförändring som det kom
mer att innebära än något annat. Om 
Försvarsmakten ska nå de uppställda må
len är det till slut ändå, som Peter Haglind 
uttrycker det, ett aktivt, tydligt och enga
gerat ledarskap som krävs för att mobili
sera medarbetarna på alla nivåer och delar 



107

HANDLINGAR

av organisationen för att åstadkomma fak
tisk förändring. 17 Likaså krävs det en in
sikt om att förändringsarbetet kommer att 
ta åtskilliga år i anspråk. Den stora frågan 
är om Försvarsmakten får den tid som be
hövs för att genomföra förändringen el
ler om tillräckliga resurser kan avdelas till 
uppgiften.

Slutord
Försvarsmaktens har med utgångspunkt 
från vunna erfarenheter valt att organi
sera den tekniska tjänsten kring teknik
kontor som en kärna för verksamheten. 
teknikkontoren vars uppgift är att tillse 
att gjorda investeringar i materiel får den 
effekt som det är tänkt är idag länken mel
lan förbandsnivån (främre nivån) och den 
bakre nivån vilket kan bestå av en mängd 
olika leverantörer från Försvarsmaktens 
egna till industrin. Att det finns någon som 
ur ett materielsystem perspektiv kan ta ett 
övergripande ansvar och säkerställa att 
rätt tillgänglighet levereras, att kanalisera 
driftserfarenheter så att materielens förmå
ga kan vidmakthållas som att driftskost
naderna kan sänkas är en avgörande fak
tor om Försvarsmakten ska nå målet med 
fler direkt tillgängliga förband. Gränsytan 
mellan den främre och bakre nivån måste 
hanteras på ett kompetent sätt för att god 
hushållning med resurserna ska åstadkom
mas samtidigt som kvalitén på tjänsterna 
inte äventyras. med det är det inte sagt att 
denna gränsyta explicit måste hanteras av 
egna resurser. I vissa fall kan andra lös
ningar vara lämpliga. Något som histori
en dock har visat är att om en sammanhål
len bild över materielsystem kan vidmakt
hållas samtidigt som underhåll och reserv
materiel kan upphandlas i konkurrens 
skapas det förutsättningar för just en god 
hushållning med resurserna. Här kommer 
Försvarsmaktens fortsatta transformering 

in som en viktig förutsättning där genom
förda utredningar unisont har pekat på att 
mycket av vidmakthållande verksamhet 
som idag genomförs av Försvarsmakten 
kan eller bör överföras till industrin för att 
frigöra resurser för den fortsatta transfor
meringen. Att fastställa om så nu är fallet 
kommer att kräva en fördjupad analys av 
verksamheten samt över hur de privata al
ternativen ser ut. teknikkontoren är även 
länken mellan förbanden och anskaffan
de organisation vilket i de flesta fallen är 
FmV. Den erfarenhet som teknikkontoren 
besitter avseende drift av materielsystem 
och de särskilda förutsättningarna som 
Försvarsmaktens verksamhet företräder är 
inte minst viktiga i ljuset av att den direkta 
militära miljökompetensen vid FmV mins
kar som en följd av att antalet officerare 
vid verket reduceras men även som en di
rekt konsekvens av värnpliktens avskaffan
de. Hur detta behov ska tillgodoses i fram
tiden är en av många utmaningar som mås
te adresseras i den fortsatta utvecklingen. 

Den sammantagna bilden över att logis
tiken är splittrad och ineffektiv vilket kan 
utläsas ur tidigare genomförda utredning
ar har sin riktighet, men en ur min me
ning fundamental aspekt behandlas inte. 
kravbilden som styr Försvarsmaktens pro
duktion och utveckling är inte i balans med 
de faktiska resurserna vilket bidrar till att 
komplicera bilden när en analys över or
sakerna varför det förekommer friktioner 
ska genomföras. Vilket i sin tur kan leda 
till felaktiga slutsatser om vad i problemen 
består. Den nuvarande ansvarsfördelning
en mellan myndigheterna komplicerar bil
den ytterligare och det närvarande yttre 
förändringstrycket har inte varit tillräckligt 
påtagligt för att åstadkomma ett närmare 
samarbete och självpåtagen integration av 
arbetssätt och processer.

Försvarsmakten har med valet av SAP 
eller PRIO som integrerat resurslednings
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system valt ett processorienterat arbetssätt. 
Är det då något nytt i Försvarsmakten? 
Nej, vi har alltid arbetat i processer men 
vi har kallat det något annat. Inom vissa 
områden som den tekniska tjänsten har 
man sedan länge valt att uttalat arbeta uti
från processer inte på grund av medvetna 
val utan mer på grund av inneboende krav 
i verksamhetens natur där ordning och 
reda samt effektivitet alltid har varit led
ord. Om en total medveten strävan att ut
rerat arbeta efter definierade processer är 
den rätta vägen att bli effektivare på kom
mer framtiden att utvisa. men oaktat det 
förbehållet torde man i en verksamhet som 
vet vad den gör och i sin natur arbetar för 
att minimera onödigt arbete och resursslö
seri ha goda förutsättningar att bli effek
tiv. Utmaningen i den verksamhetsutveck
ling som Försvarsmakten står inför bör 
inte underskattas utan tillräckliga resur
ser för att genomföra förändringen till ett 
processorienterat arbetssätt måste avsättas 
och då inte enbart internt utan även hos 
framförallt FmV som nästan till lika stor 
grad kommer att påverkas. Omdaningen 
till ett processorienterat arbetssätt tillsam
mans med det existerande yttre föränd
ringstrycket skapar en exceptionell situa
tion med uppgifter som utmanar hela orga
nisationen både personellt, materiellt och 
organisatoriskt.  

Om Försvarsmakten kommer att lyckas 
är viljestyrt och vi, chefer och medarbetare, 
kan alla själva bestämma om vi tror på de 
uppsatta målen och vill bidra med vår kraft 
för att nå dem. Personligen har jag bestämt 
mig för att tro på den inslagna vägen och ta 
ansvar för min del av förändringsarbetet.

Kommentar till 
Försvarsstrukturutredningen 
Sedan inträdesanförandet hölls den 5 maj 
2010 har försvarsstrukturutredningen kom

mit med sitt slutbetänkande den 7 april 
2011.18 Utredningen hade av regeringen 
i uppdrag att utreda forsknings och ut
vecklingsverksamheten samt logistiken i 
Försvarsmakten med målsättningen att 
identifiera rationaliseringar uppgå ende 
till 2 miljarder kronor. Förs vars struktur
ut red ningen föreslår avseende den teknis
ka tjänsten att delar av verksamheterna 
vid försvarsmaktens teknikkontor samt 
i FmLOG ska överföras till FmV för att 
därigenom tydliggöra ansvarsfördelningen 
mellan myndigheterna i ett tydligare be
ställar/utförareförhållande. Samtidigt fö
reslår utredningen att Försvarsmakten för
måga till beställningsverksamhet ska för
stärkas. Regeringen har som följd av ut
redningens betänkande för avsikt att fatta 
ett antal beslut som ligger i linje med vad 
utredningen föreslagit och har under hös
ten fattat två beslut som omfattar över
föring av inköpsverksamheten i Försvars
makten till FmV samt ett uppdrag att re
dovisa en plan för effektiviseringar inom 
försvarets materiel och logistikförsörj
ning. båda uppgifterna ska återredovisas 
20120301. Försvarsmakten har inrät
tat en samordningsgrupp under ledning av 
bG mats engman med stöd av underteck
nad och analytiker mikael Wiklund som 
leder Försvarsmaktens arbete med frågan. 
Samtliga frågor bereds gemensamt med 
FmV och ett stort antal arbetsgrupper har 
startats under hösten för att hantera alla 
aspekter på verksamhetsförändringarna. 
Ar betet framför oss är omfattande och 
komp licerat inte minst för att produktio
nen ska kunna fortgå under förändring
en. Följderna av dessa förändringar blir att 
Försvarsmakten inte kommer att ha kont
roll över logistikkedjan på samma sätt som 
tidigare utan Försvarsmakten måste ska
pa andra sätt att tillgodose sitt behov av 
kontroll eller leveranssäkerhet som fyller 
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Försvarsmaktens krav. Personligen ser jag 
att samordningen mellan Försvarsmakten 
och FmV måste bli tydligare med ett dju
pare ömsesidigt engagemang oavsett vil
ken organisatorisk uppgiftsfördelning som 
kommer att gälla. Försvarsmaktens upp
gift att leverera ett tillgängligt och använd
bart försvar bör tydligare återfinnas i öv
riga stödjande myndigheters egna målsätt
ningar vilket jag hoppas blir ett resultat av 
den nu påbörjade förändringen.

Författaren är överstelöjtnant och ledamot 
av kkrVA.
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