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problem uppstår när en organisation 
försöker finna rationaliseringsvinster ge-
nom att införa ett integrerat affärsystem. 
Detta har för Försvarsmakten inneburit att 
tidigare strukturer raserats till förmån för 
de arbetsformer datorsystemet stipulerar. 
Artikeln försöker visa att detta inte ger en 
egentlig effektivisering utan snarare sänker 
effekten. I framställningen presenteras för-
slag till hur verksamheten istället kan in-
riktas för att bli mer effektiv. Man måste 
våga titta i backspegeln och kunna erkän-
na att ett affärssystem inte får vara dimen-
sionerande för hur verksamheten ska utfö-
ras. Utan systemet bör istället anpassas ef-
ter verksamhetens krav. 

Varför ett integrerat 
affärsystem?
Försvarsmakten är en myndighet med flera 
olika logistikprocesser. Den renodlade lo-
gistiken syftar till att de operativa förban-
den ska erhålla förnödenheter för sin verk-
samhet (hädanefter benämnt krigslogistik). 
En annan inte obetydlig del är den freds-
mässiga logistiken som ombesörjer inle-
veranser av s k konsumentprodukter (för-
brukningsartiklar). Mitt emellan dessa går 
en diffus sfär som blandar in både freds-
mässig- och krigslogistik. I den diffusa sfä-
ren kan nämnas exempelvis inleveranser 

av uniformer till Servicecentra på förban-
den. Men i denna process levereras det 
även uniformer till exempelvis beredskaps-
förråd (lager). I tillägg ska nämnas att det 
finns renodlade logistikfunktioner som en-
dast syftar till att stödja Försvarsmakten i 
fred och till del vid krig, medan det finns 
funktioner som endast i egentlig mening är 
till för att hantera krigslogistiken.1 

Försvarsmakten genomlevde under se-
nare delen av 1990-talet och början av 
2000-talet en rad omfattande omorgani-
sationer som skar bort stora delar av be-
fintliga strukturer. Denna strukturbant-
ning medförde att många funktioner ra-
tionaliserades bort och många kompe-
tenta medarbetare valde annan arbetsgi-
vare.2 I samband med dessa i många fall 
otydliga omstruktureringar så tappades 
mycket utav den ekonomiska kontrollen i 
Försvarsmakten och stora svarta hål i eko-
nomin ställde övningsverksamhet m m. I 
försök att komma tillrätta med detta pro-
blem har ett antal åtgärder vidtagits dels 
av myndigheten själv, dels via styrning från 
regeringen. Ett exempel på det senare är 
att Ekonomistyrningsverket (ESV) år 2010 
fick till uppgift att utvärdera åtgärder som 
Försvarsmakten vidtagit för att förstärka 
sin interna styrning och kontroll, på grund 
av en rapport från ESV, som i maj 2008 pe-
kade på omfattande brister.3 
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Denna artikel fokuserar främst på myn-
dighetens (Försvarsmaktens) eget beslut 
om att införa ett integrerat affärssystem för 
styrning av flera funktioner inom myndig-
heten, allmänt kallat PRIO4. Detta system 
är baserat på SAP och levererat av IBM.5 
Leveransen och införandet har kantats av 
diverse svårigheter som bl a lett till stora 
problem med reservdelsförsörjning inom 
myndigheten under senast 2012.6 

Det som är utmärkande för Försvars-
maktens syfte med PRIO är enligt myndig-
heten självt att ”omvärldens förändringar 
och statsmakternas krav driver på utveck-
lingen av Försvarsmaktens verksamhet. 
Försvarsmakten måste bli effektivare och 
på ett snabbare och mer tillförlitligt sätt se 
till att rätt personal med rätt utrustning ut-
för en begärd insats på en bestämd plats 
till en känd kostnad. Det handlar också om 
tydlig ekonomisk styrning, om att stärka 
kvaliteten i Försvarsmaktens externa redo-
visning. Sist men inte minst handlar verk-
samhetsutvecklingen om att förstärka vår 
position som en attraktiv arbetsgivare med 
rekrytering av rätta kompetenser. Detta 
kräver såväl en reformerad personalför-
sörjning som en centraliserad HR-funktion 
(HR står för Human Resources och avser 
personalfrågor).”7 

Analogt med bl a att styrning av mate-
rielflöden börjat föras över till PRIO har 
således en reform avseende personalen ge-
nomförts. Med utgångspunkt från att även 
personalrelaterade flöden är en del inom 
logistiken8 beskrivs nedan den administra-
tiva börda som införandet av det integrera-
de affärssystemet PRIO medfört i allmän-
het för medarbetarna i Försvarsmakten och 
i synnerhet för första linjens chefer (FLC). 
Med utgångspunkt från detta kommer för-
slag att ges till hur de förskjutna uppgifter-
na istället kan omhändertas på ett för verk-
samheten mer ändamålsenligt vis.

Teoretisk referensram
De viktigaste teorierna om flödesansvaret 
kan man knyta till principerna om genom-
lopps-/ledtiders betydelse för vinster.9 I det-
ta fall med en statlig förvaltningsmyndighet 
så är det inte ett direkt vinstdrivande före-
tag med aktieägare som vill ha utdelning i 
form av vinster. I Försvarsmaktens fall är 
det så att nyckelpersoner knutits upp med 
administration i flöden, istället för att för 
exempelvis FLC få mer tid för sin ledarroll 
som i många hänseenden inte går att bygga 
från ett skrivbord. I det senare finns en di-
rekt koppling till aktiv och passiv tid. Den 
aktiva – traditionella officeruppgifter, den 
passiva – fredsadministration.10 Tyvärr så 
är det så att verkligheten för FLC verkar 
stämma in på det som exemplifieras i lit-
teraturen, att den passiva tiden i material-
flöden ofta är längre än den aktiva tiden. I 
och med detta så minskar det investerade 
kapitalet i form av tillämpningen av den 
utbildning som officeren har i att leda och 
manövrera förband eller system i ett opera-
tivt sammanhang. Härvidlag är principer-
na för tidsreduktion av betydelse som över-
gripande modell.11 Totalkostnadstänkandet 
kommer utifrån ovanstående att belysas. 
Även principen om Lean production gör 
sig gällande.

Sekventiellt införande med 
följdverkningar 
PRIO började i den dagliga tjänsteutövning-
en påverka medarbetarna under år 2010. 
Då överfördes tidsrapportering och tids-
redovisning till detta system.12 Även funk-
tionerna att beställa tjänsteresor har förts 
över hit. Dessa funktioner är fullt funge-
rande och kan sägas ha underlättat admi-
nistrationen avseende dessa funktioner. 
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Konsekvens medarbetare 
med planerings- och 
genomförandeansvar
En annan faktor som påverkat huvudde-
len av personalen negativt och som är di-
rekt kopplad till PRIO är att Servicecentra/
Servicepunkter (Sec/Sep) de f d serviceför-
råden på förbanden, som tillhandahåller 
det direkta behovet av förnödenheter för 
verksamheten, helt upphört (eller är under 
avveckling). Snabbköpen och i princip hela 
kortlånesortiment försvinner. Snabbköpen 
innehöll tidigare kortlånesortiment med 
förbrukningsartiklar för den fredsmässiga 
utbildnings- och administrationsverksam-
heten. Det fanns en tillräcklig volym för 
direktleveranser (JiT leverans13) inom för-
bandens grindar, av materiel som anting-
en förbrukades eller återlämnades. Analogt 
med PRIO har ett centrallager byggts för 
Försvarsmakten, men detta är inte taktat 
för att hantera kortlånemateriel för ut-
bildning, trots att det var en tanke ifrån 
början utifrån Centrallagerprincipen.14 

”Försvarsmaktens centrallager (FMCL) har 
kommit till som ett resultat av förändring-
arna inom försvarssektorn. Behovet av att 
samla resurser på ett ställe, både för na-
tionellt och internationellt behov, har blivit 
tydligt, och Arboga visade sig vara den op-
timala platsen. Fem större lager och ett an-
tal mindre lagerplaster runt om i landet ska 
avvecklas och ersättas av det nya moder-
na centrallagret”.15 Detta är inte taktat ef-
tersom alla förnödenheter som inte är för-
brukning styrs via en materielfördelnings-
order, vilket ger vid hand att om inte arti-
keln planerats av en brukare (i regel ska be-
ställningen före nästa år vara lagd ett halv-
år i förväg) så får den inte nyttjas under 
nästkommande år.16 

I nuläget stödjer även tidigare datorsys-
tem med förnödenhetsförsörjningen, men 
vissa funktioner har redan överförts till 
PRIO bl a reservdelsförsörjningen. Detta 
har lett till allvarliga störningar sedan fe-
bruari detta år.17 ”De brister i reservdels-
försörjningen som har följt av PRIO in-
förande 3-4 påverkar både redan uttagen 
materiel och materiel som ska tilldelas, till 
exempel fordon. Särskilda åtgärder har 
vidtagits för att säkerställa bl a 5. manö-
verbataljonens (kärnan i den planerade ba-
taljonsstridsgruppen) behov för att inte ris-
kera de långsiktiga målsättningarna 2013–
2014”.18

Motsvarande problem med införande av 
ett integrerat affärsystem utvecklat av SAP 
har även förekommit inom den civila sek-
torn, där bl a Astra Zeneca haft allvarli-
ga störningar i sina leveranser sedan man 
gått över till en SAP-applikation.19 Vidare 
forskning kan sannolikt bekräfta att det 
finns fördelar med att ha autonoma dator-
system som man kopplar samman istället 
för att eftersträva ett helt integrerat affärs-
system motsvarande PRIO. 

Avseende förnödenhetsförsörjning har 
införandet för den enskilde medarbeta-
ren i Försvarsmakten inneburit att när be-
hov om förnödenhet uppstår (inköp) så 
måste medarbetaren beställa artikeln via 
PRIO och inleverans sker någon dag sena-
re. Detta efter att medarbetarens chef attes-
terat kundvagnen och avroparen vid Sec/
Sep i sin tur beställt artikeln via leveran-
tör. När artikeln anlänt till förbandet, med-
delas inleveransen via datorstöd (undanta-
get reservdelar som följer andra flöden och 
som enligt vad som angetts ovan haft sto-
ra störningar under året). Mottagandet av 
kundvagnen (inleveransen) sker i system 
PRIO. Vem som effektuerar mottagande 
skiljer något mellan förbanden. Personalen 
vid godsmottagningen kan göra det, alter-
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nativt kan det falla på beställaren att gå in 
i PRIO och anmäla mottaget gods.

Ökade kostnader och sänkt 
effektivitet
Sannolikt har avskaffandet av snabbköpen 
vid SeC/Sep inneburit en egentlig effektivi-
tetssänkning och en ökad kostnad för verk-
samheten i allmänhet. 

Avskaffandet som angetts ovan leder 
sannolikt i förlängningen till att enheter 
på förbanden kommer att beställa hem sitt 
eget lilla förråd av främst förbrukningsar-
tiklar för att inte verksamhet ska stanna 
upp i väntan på inleveranser av förnöden-
heter. Tidigare när Sec/Sep hade kortlåne-
sortiment av någon dignitet kunde utbild-
ningsmateriel som inte nyttjas av kunden 
under hela året, lånas vid förrådet. Det var 
ändmålsenligt och bra. Numera är kortlå-
nesortimenten kraftigt reducerade till för-
mån för placering i centrallagret, men de 
får inte beställas därifrån om de inte mate-
rielplanerats. Ett slags moment 22. 21 Även 
här finns en uppenbar risk att materiel som 

är avsett att nyttjas liten del av året mate-
rielplaneras till sin egen kund, för att man 
ska vara säker på att kunna genomföra 
verksamheten. 

En annan faktor som kan påvisas är den 
oförmåga organisationen uppvisat i att 
distribuera materiel från centrallagret, när 
det blir tomt på en hylla av exempelvis en 
uniformsartikel. Det finns i nuläget inga 
fungerande direkt signaler som lägger en 
order till centrallagret. Skulle ett på mark-
naden konkurrensutsatt företag få sådana 
stopp i sina order och leveransprocesser 
finns sannolikt en risk för att det företaget 
skulle gå i konkurs. Om personalen skul-
le använda sig utav exempelvis KANBAN-
kort22 kanske det skulle underlätta beställ-
ningsprocessen. Om de då kan beställa ar-
tiklar tid, givet att inte flödet senare stan-
nar upp i datorsystemet, så borde materiel 
inlevereras i tid. 

Försvarsmakten är ju inte ett direkt 
vinstdrivande företag och skulle sannolikt 
tjäna på att nyttja ytorna på Sec/Sep för ett 
snabbköp och kortlånesortiment enligt ti-
digare modell. För detta finns stöd i litte-

Om de delar av PRIO, som renderat i att snabbköpen försvunnit.20

Följande logistikprocesser 
kommer att stödjas

• upphandling och inköp

• transport

• försäljning och uthyrning

• materiel och 
förnödenhetsförsörjning

• materielavveckling

• materielunderhåll, men till 
liten del

Följande materiel kommer finnas 
i system PRIO

• reservdelar

• drivmedel

• publikationer, kartor och 
böcker

• förbrukningsförnödenheter

• fordonsregistret MIFOR

System PRIO - införande 3-4
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ratur. Vilka kostnader som påverkas beror 
helt och hållet på den förändring som ska 
beräknas, t ex kan en sänkning av beställd 
kvantitet minska lagernivåerna men samti-
digt öka de administrativa beordringskost-
naderna.23 Om tillräckligt antal medarbe-
tare vid Sec/Sep bl a ansvarar för att säker-
ställa sortimentet, så kan ordinarie medar-
betare (i den militära personalen vid den 
vanliga operativa verksamheten) ägna mer 
tid åt den verksamhet som de egentligen 
är satta att utöva. ”Sverige har inte varit i 
krig på nästan 200 år. Men vårt försvar är 
aktivt varje dag. Vi förbereder oss för om 
det värsta skulle inträffa. Genom utbild-
ning, träning och skarpa insatser. Vi age-
rar både på övningsfältet och i verklighe-
ten. I Sverige och hela världen. Vi ska kla-
ra kvalificerad väpnad strid i ett multina-
tionellt sammanhang. På marken, till sjöss 
och i luften. Det är det vi tränar oss inför.” 
(Om Försvarsmakten, från myndighetens 
webplats.)24 

Vilken kostnad man från centralt håll 
trott sig hämta hem vid avskaffande av 
snabbköpen är för mig oklart. För att hål-
la rimlig nivå på antalet artiklar i snabbkö-
pen skulle man kunna använda sig av be-
räkning enligt beställningspunkt, BP= SL + 
DLT – n * Q. Det skulle sannolikt ge en kor-
rektare bild av kapitalbindningen om Sec/
Sep håller snabbköp, där man utifrån sitt 
lager kan göra beräkningar för orderkvan-
titet (Wilson-formeln). Härigenom skul-
le man då inte binda upp mer materiel för 
förbrukning än det som efterfrågas. Risken 
är nu som nämnts ovan att egna förråd 
skapas av respektive enheter. Detta då det 
är omständigt att beställa via PRIO, samt 
att ledtiderna ökar innan materielen når 
beställaren. Samt att flödena från central-
lagret och nyttjanderutinerna inte är an-
passade för kort lån av materiel till utbild-
ning. 

Att se på en anskaffningsprocess utan 
snabbköp utifrån principen om Lean pro-
duction, gör det uppenbart att avskaffan-
det inte drivit utvecklingen till så låg kost-
nad som möjligt avseende tid för kunden 
och effekten med den tänkta rationalise-
ringen.25 När medarbetaren själv dessutom 
ska beställa via PRIO så kommer ju inleve-
ranser att ske mer oregelbundet. Här finns 
en uppenbar risk att andelen miljöskadliga 
utsläpp p g a ökade transporter kommer att 
genereras jämfört med om en uppfyllnad 
av sortimentet skulle ske vid några få till-
fällen. Detta då fler artiklar kan inlevereras 
vid ett tillfälle. Här påverkas givetvis även 
vem som utför transporten, det kan vara 
en speditör som genomför en s k mjölk-
tursrunda. Men totalt sett ökar sannolikt 
miljöskadliga transporter p g a snabbkö-
pens avskaffande. Vilket vidare går emot 
Försvarsmaktens egen miljöpolicy.26

Konsekvens för FLC
Myndighetschefen, ÖB general Sverker 
Göransson, har fattat beslut att första lin-
jens chef är plutonchefen.27 En pluton i 
Försvarsmakten består i snitt av 3528 sol-
dater (rader i system PRIO). Att vara chef 
i PRIO innebär att man tilldelas en ”hatt”, 
detta innebär en attesteringsbehörighet. 
Med andra ord så ska plutonchefen atteste-
ra sin personal, i enlighet med sitt chefsan-
svar. Utöver attesteringen innebär det en-
ligt beslutet att även indata av arbetstid ska 
ske samt attesteringen av tjänsteresor.29 

Administrativ pålaga för FLC
Flertalet av FLC kan vittna om vilken bör-
da detta inneburit för dem att en stor del av 
deras arbetstid numera måste läggas på ad-
ministration i stället för att de ska träna och 
leda sina soldater.30 Här är humankapitalet 
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förbisett, då det utöver att vara chef för 
soldater rent formellt innebär att man leder 
en verksamhet som är unik. Såtillvida att 
detta att man ytterst ska leda soldater i en 
verksamhet som kan komma att innebära 
att bevara, främja freden eller framtvinga 
den31, gör att det sannolikt inte är rätt väg 
som nu valts med att lägga administratio-
nen hos plutonchefen. För det senare finns 
en direkt koppling till aktiv och passiv tid 
(den aktiva: egentliga officeruppgifter; den 
passiva: fredsadministrationen).32 Även 
myndighetschefen är medveten om proble-
matiken ”Ändå är uppgiften i grunden den 
samma – att träna oss för svårast tänkbara 
situationer där liv står på spel. Nygammalt 
är hur vi löser de administrativa uppgif-
terna” – ledaren i Försvarets forum nr 8 
2011.33 

Hur kan man istället frigöra tid för FLC 
att leda, träna och öva med sin personal? 
Här skulle ett återinförande av en adminis-
trativ personalfunktion på förbandet vara 
en högt motiverat funktion. Denna funk-
tion skulle då uteslutande kunna nyttjas 
för att ge en kortare genomloppstid för res-
pektive rad som ska attesteras och hand-
läggas än om den som i egentlig mening är 
satt att göra annan verksamhet (FLC) ge-
nomför dessa åtgärder. Som ett helhetsper-
spektiv skulle detta alltså innebära att ti-
den, den operativa uteffekten skulle öka. 
Teoriknytning mot detta är att jämfö-
ra med logistikkostnaden för en produkt. 
Försvarsmakten kanske tycker att det ger 
en vinst att man avskaffar rent administra-
tiv personal som skulle kunna sköta freds-

administrationen genom att lönemedel fri-
görs. Det man inte ser förutom ovanståen-
de faktorer är hur mycket administrationen 
egentligen kostar i tid för FLC. Här skulle 
en tabell s k påläggskalkyl kunna nyttjas, 
där arbetstidsrelaterade händelser för den 
personal som flC ansvarar för kan läggas 
in som ett kostnadsslag beräknat i timmar 
i kalkylen. Utifrån det skulle det adminis-
trativa kostnadspålägg för respektive rad 
kunna uträknas. 

Som exemplet visar ovan så skulle den 
faktiska kostnaden av årslönen för admi-
nistration av FLC:s rader kunna återges. 
Antag att en plutonchef tjänar 25 000 kr/
månad34 (Bmån), och att denne måste lägga 
8 timmars administration/månad (4 veck-
or) på PRIO och att denne har 35 soldater 
så kostar det = (25 000/4)/40*8 = 1 250 kr 
för 8 timmar.

Att administrera varje rad kostar (vi an-
tar att varje rad genererar 5 st händelser/
månad) = 1250/(5*35)=7,14 kr. Detta är ju 
rent hypotetiska värden, men om vi lyfter 
resonemanget och gör antagandet att näs-
ta hierarkiska nivå, kompaniet består av 5 
plutoner, blir det intressantare. Vi kommer 
här ganska snart se effekten av en heltids-
tjänst för PRIO-administration i organisa-
tionen. 5 plutoner * 35 soldater * 5 hän-
delser ger oss = 875 händelser. Om vi an-
tar att varje händelse tar lika mycket tid i 
anspråk och om vi utgår från månadslö-
nen 25 000kr så läggs vid varje kompani 
en administrationskostnad om 6 247,5 kr. 
Tidsmässigt så ger det omvänt 5 plutoner 
40 timmar. I snitt på ett regemente har man 

Kostnads -
slag (A)

Kostnad (kr) 
(B)

Fördelnings -
bas (C)

Storlek 
fördelnbas (D) Pålägg

Personal adm FLC årslön /
tidsåtgång för 
adm

Rader (st) Antal genererade 
händelser rad/år

Kolumn B/D = 
Administrativa 
kostnaden
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ju några bataljoner. Varje bataljon kan an-
tas bestå av 3 kompanier, vilket då ger vid 
handen att en person på bataljonsnivå ute-
slutande skulle kunna arbeta med att attes-
tera och handlägga PRIO utifrån ovanstå-
ende värden. Ovanstående värden är dock 
högst antagna, och FLC lägger sannolikt 
ned betydligt mer tid varje månad på att 
administrera sin personal. 

Den administration som flC nu gör skul-
le alltså kunna hänföras till anställning av 
annan personal. Utöver detta att det mås-
te anställas annan personal, så skulle ef-
fekten i förlängningen för myndigheten bli 
att FLC:s administrativa tid minskas och 
tiden kan istället läggas på den renodla-
de produktionen (aktiva tiden för office-
ren enligt ovan). Detta skulle gå mer i linje 
mot hur företag valt att outsourca mycket 
av vissa delar i sin verksamhet. Här består 
dock outsourcing i att flytta administratio-
nen internt till en person som är frikopplad 
från den egentliga verksamheten myndig-
heten är satt att sköta. FLC skulle kunna 
möta principen ”the focused factory” som 
det talas om inom logistiken. I detta fall 
i form av att slippa mycket av fredsadmi-
nistrationen som PRIO medfört och istäl-
let fokusera på ett mer begränsat och väl-
definierat område för FLC, (produktion av 
sin pluton).35

Slutsatser
Den administrativa bördan för personalen 
i allmänhet inom Försvarsmakten har ökat 
p g a införandet av det integrerade affärsys-
temet PRIO. De främsta orsakerna till det-
ta är att materiel för den löpande verksam-
heten som tidigare fanns att köpa/låna via 
Sec/Sep har avskaffats. För FLC har den ad-
ministrativa bördan blivit omfattande p g a 
den administrativa roll som systemet PRIO 
givit. Den kostnad myndigheten trott sig 

hämta hem genom detta går att ifrågasätta 
ur många aspekter. Allvarligast är dock att 
den särart som officeren besitter gentemot 
en vanlig chef i civil sektor, gör det direkt 
olämpligt att han/hon använder stor del av 
sin disponibla arbetstid till administration. 

Genom att ta ett steg tillbaka och åter-
föra snabbköp och kortlånesortiment vid 
myndighetens interna Sec/Sep (i regel ett 
per förband), så skulle man korta ledtider, 
minska transportemissioner och nå mer di-
rekt effekt för verksamheten. Detsamma 
skulle bli resultatet om man för att möta 
PRIO-systemets struktur återinförde någon 
form av administrativt stöd för att hante-
ra den administration av personal som nu 
överförts till FLC. 

Att låta ett datorsystem få ha så långtgå-
ende effekter på en organisation är allvar-
ligt. Att inte fler mellanchefer inom organi-
sationen låtit sin röst tala i frågan, kan be-
ro på en räddhågsenhet att stöta sig med 
nivån ovanför i hierarkin. Vilket kan inne-
bära att karriär kan bromsas då sanningen 
i många fall kan vara obehaglig att höra. 
Däremot så bekräftar ju själv myndighets-
chefen i sin ledare (se ovan) att PRIO är ett 
nygammalt sätt att lösa de administrativa 
uppgifterna. 

Ibland måste man se i backspegeln och 
våga säga att det faktiskt var bättre förr. Att 
ta tillbaka den tidigare stödstruktur som 
fanns och anpassa affärsystemet efter verk-
samheten är sannolikt klokare än att, som 
det tenderar att vara nu, verksamheten an-
passas utifrån stödsystemet. Att införa ett 
system för att ersätta flera olika system fö-
refaller alltmer vara en apologetisk idé som 
inte passar för dynamiska verksamheter så-
som vinstdrivande globala företag eller för 
den delen nationella försvarsmakter. 

Författaren är löjtnant och plutonchef vid 
Ledningsregementet. 
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